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I. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

 

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

darbības un attīstības stratēģiju 

 

Vīzija 

Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības” (MMSSM) ir augstākā kvalifikācijas līmeņa inženiertehnisko un zinātnisko 

speciālistu ekotehnoloģiju, mehatronikas un mehānikas jomā sagatavošanas centrs 

Austrumlatvijā. 

 

Misija  

Nodrošināt Latvijas Republikas tautsaimniecību ar augstas kvalifikācijas profesionāliem  

inženierzinātņu speciālistiem, spējīgiem risināt  inženiertehniskos uzdevumus ražošanas sfērā, 

veidot un ekspluatēt progresīvas, videi draudzīgas, resursus taupošas, eko un energoefektīvas, 

konkurētspējīgas tehnoloģijas, balstītas uz inovatīviem risinājumiem mehatronikā, mehānikā, 

siltumenerģētikā un siltumtehnikā. 

 

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 2009.-2015. gadam”, konsultējoties ar 

studējošiem, darba devējiem, profesionālajām organizācijām un apspriežot Dabas un 

inženierzinātņu katedrā, Inženieru fakultātes domē, RA Studiju padomē un Senātā izvirzīts 

studiju virziena mērķis:  
Stabilas, ilgtspējīgas un elastīgas pasaules darba tirgū konkurētspējīgu inženierzinātņu 

speciālistu ražošanas sfērā sagatavošanas sistēmas Austrumlatvijā izveide, īstenošana un 

pilnveidošana. 

Šī mērķa sasniegšanai vienotā kompleksā tiek īstenotas trīs studiju programmas vides 

inženierzinātņu jomā (profesionālā bakalaura „Vides inženieris”, profesionālā maģistra „Vides 

aizsardzība”, doktora „Vides inženierzinātne” studiju programmas) un viena profesionālā 

bakalaua studiju programma „Mehatronika”.  

 

Uzdevumi: 

1. Studiju virziena MMSSM visu līmeņu studiju programmu un studiju moduļu atbilstošu darba 

tirgus pieprasījumam, Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstības plāniem un zinātnisko 

virzienu prioritātēm un Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģijai izstrādāšana, pilnveidošana 

un īstenošana. 

2. Mācību laboratoriju bāzes un infrastruktūras attīstīšana, nepārtraukta modernizācija un 

pilnveidošana. 

3. Eksperimentālo un mācību pētniecisko poligonu izveidošana. 

4. Zinātniski izglītojošo inovatīvo klāsteru (studiju programma - zinātniskais institūts – 

uzņēmums) izveidošana un to darbības nodrošināšana. 

5. Studiju kursu satura un struktūras atbilstības jaunākiem sasniegumiem zinātnē, tehnikā un 

tehnoloģijās nepārtraukts monitorings un pilnveidošana.  

6. Studiju metožu nepārtraukta modernizācija, plaša e-studiju, datortehnikas, multimediju un 

interneta izmantošana.  

7. Studentu prakšu bāzes uzņēmumu tīkla izveide un tā darbības optimizācija. 
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8. Mācību metodiskās, zinātniskās, informatīvās un datorprogrammu bāzes pilnveidošana un 

modernizācija. 

9. Starptautisko sakaru studiju virziena programmu īstenošanā paplašināšana un nostiprināšana. 

Vienotu starpvalstu studiju programmu izstrāde un īstenošana. 

10. Akadēmiskā un laboratoriju personāla kvalifikācijas paaugstināšanas, stažēšanās un 

apmācību ilgtermiņa plāna izstrāde un īstenošana. 

11. Akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu aktivizācija, atbalsts un publikāciju starptautiski 

citējamos izdevumos apjoma izaugsme.  

12. Studiju virziena MMSSM padomes efektīvas un operatīvas darbības nodrošināšana. 

 

Studiju programma atbilst RA stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, t.sk.: 

1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radošus, 

aktīvus, profesionālus speciālistus,reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum:  

1.1. Studiju programmu pilnveidošana atbilstoši tautsaimniecības darba tirgus 

prasībām, attīstot  transdisciplināras, starpdisciplināras un internacionālas studijas.  

1.2. Studiju programmu starptautiskās atpazīstamības veicināšana un ilgtspējīgas 

sadarbības veidošana. 

1.3. Mūžizglītības sistēmas attīstība RA. 

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko 

izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai. 

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 

perspektīvais novērtējums no LR interešu viedokļa 

 

Studiju virziens veidots atbilstoši Latvijas Republikas Nacionālās industriālās politikas 

pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kurās ir definēts industriālās politikas mērķis: veicināt 

ekonomikas strukturālās izmaiņas par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību 

ražošanai, t.sk. rūpniecības lomas palielināšanai, rūpniecības un pakalpojumu modernizācijai un 

eksporta sarežģītības attīstībai. 

Noteikts, ka, lai nodrošinātu elastīgu reakciju uz pieprasījumu pēc atbilstoša darbaspēka, 

nepieciešama izglītības kvalitātes nodrošināšana, profesionālās un augstākās izglītības apmācību 

programmu elastīgums, studējošo skaita palielināšana inženiertehniskajās zinātnēs (informācijas 

un telekomunikāciju, elektronikas, mašīnbūves, ķīmijas un biotehnoloģiju, zinātņu un 

tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs), attiecīgo augstāko un profesionālo izglītības mācību iestāžu 

aprīkošana ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi. Ir jānodrošina kompetenču teritoriāla 

konsolidācija, nodrošinot spēcīgus izcilības centrus izglītībā, šādi paaugstinot valsts attīstības 

potenciālu, kā arī investīciju piesaistes potenciālu.  
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3. Studiju virziena attīstības plāns 

 
Nr. 

p.k. 

Plānotie 

pasākumi 

Plānotais rezultāts Izpildes termiņš, 

izpildītais uz 

31.08.2014. 

1.  Jaunu studiju 

programmu  

un moduļu 

veidošana 

Izveidot doktorantūras studiju programmā moduļus : 

1.„Atjaunojamo energoresursu apguves tehnoloģijas”  

2.„Vides aizsardzības sistēmu mehatroniskie risinājumi” 

Izveidot jaunu 1.līmeņa augstākās izglītības studiju 

programmu “Mašīnbūves speciālists”  

Izveidot jaunu akadēmisko maģistra studiju programmu 

Lāzertehnoloģija. 

2014.-2016.  

2. Studiju 

programmu 

īstenošanas 

valoda 

Sagatavot profilējošā doktora studiju programmā kursus 

angļu valodā : 

1. „Vides inženierzinātņu integrālais speckurss”  

2. „Vides inženierzinātņu pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts”   

2014. -2016. 

 

2015.-2017. 

3. Akadēmiskā 

personāla 

piesaiste un 

plānošana 

Piesaistīt Dabas un inženierzinātņu katedras akadēmiskajā 

darbā vismaz 3 pabeigušos studiju programmu jaunos  vides 

inženierzinātņu doktorus  

2014.-2017. 

2014.g. 

Dr.sc.ing.E.Čubars 

4. Ārzemju 

studenti  

Uzņemt doktorantūrā vismaz 3 ārvalstu studentus  2014.- 2015. 

5. Materiālā bāze  Izveidot moderno vides inženierzinātnes laboratoriju 

kompleksu sastāvošo no18 zinātniskām un mācību 

laboratorijām ar aprīkojumu  vismaz 1,8 mlj.  Ls apmērā.  

2013.-2015. 

Aprīkotas 14 jaunas 

laboratorijas 

6. E studijas 1.Nodrošināt ar studiju materiāliem Moodle vidē ne mazāk 

par 75% studiju kursu 

2.Regulāri atjaunot un papildināt lekciju materiālus Power 

Point formātā, iekļaut RA mājas lapā. 

2016. 

2014.-2018. 

7. Pētniecība  1.Turpināt un pilnveidot   pētījumus atjaunojamo resursu 

inženiertehniskās apguves, dabas resursu racionālas un 

kompleksās izmantošanas, notekūdeņu un gaisa attīrīšanas 

tehnoloģiju pilnveidošanas jomās, iesaistoties Latvijas ZP un 

starptautiskajās pētnieciskajās programmās.    

 2. Doktorantu darbu tēmas piedāvāt atbilstošas doktorantu 

darbam uzņēmumā, piedāvāt darba vietas RA zinātniskajos 

institūtos, atbalstīt pāreju uz pētnieciskajām organizācijām ar 

tuvu darba tēmu. 

2014.-2019. 

8. Sadarbība ar 

citām Latvijas 

un ārzemju 

augstskolām 

 

1.Turpināt un paplašināt sadarbību ar Latvijas augstskolām – 

LU, RTU, LLU, DU un ārvalstu augstskolām: Hamburgas 

Lietišķo zinātņu universitāti, Gabrovas tehnisko universitāti, 

Zieļona Gora tehnisko universitāti, Jade Hochschule, 

Mittweide Hochschule u.c. 

2. Veidot kopējās t.sk.starptautiskās studiju  programmas, 

integrēt studiju programmas un izveidot kopējās promocijas 

padomes. 

2014.-2020. 

9. Studiju 

programmu 

attīstība 

1.Kontrolēt un nepārtraukti pilnveidot programmu attīstību 

atbilstoši Eiropas kopējās izglītības telpas principiem un 

kritērijiem. 

2. Izstrādāt un īstenot studiju programmu moduļus atbilstoši 

darba tirgus pieprasījumam un tehnoloģiju attīstības 

tendencēm un perspektīvām. 

2014.-2020. 
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4. Studiju virziena 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.  Latvijas apstrādes rūpniecības produktivitāte ir zemāka par tautsaimniecības 

kopējo rādītāju un tā ir viena no zemākām ES valstu starpā. 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. 2011. gadā aptuveni puse 

(46%) no apstrādes rūpniecībā nodarbinātajiem augstākās kvalifikācijas inženierzinātņu jomas 

speciālistiem bija vecumā virs 50 gadiem, bet 20% bija pirmspensijas un pensijas vecumā (virs 

60 gadiem). Inženierzinātņu vecāko speciālistu vidējais vecums bija 49 gadi, kas ir par 4 gadiem 

augstāks nekā vidējais rādītājs tautsaimniecībā. 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. 

2012.gada 10.oktobrī Eiropas Komisijas publicētajā paziņojumā „Spēcīgāka Eiropas 

rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai: Atjaunināts paziņojums par rūpniecības 

politiku”, kas papildina 2010.gadā pieņemto stratēģiju „Eiropa 2020” noteiktas 6 prioritārās 

rīcības virzienu jomas, kas sekmētu inovācijas un jaunu tehnoloģiju attīstību: progresīvās 

rūpniecības tehnoloģijas „tīrai” ražošanai;svarīgās pamattehnoloģijas (key enabling technologies 

-mikroelektronika un nanoelektronika, progresīvie materiāli, rūpnieciskās biotehnoloģijas, 

fotonika, nanotehnoloģijas un progresīvas ražošanas tehnoloģijas) bio-produkti; ilgtspējīga 

rūpniecības politika, būvniecība un izejvielas;tīri transportlīdzekļi; viedie tīkli. 

Studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības” pilnīgi iekļaujas šajās jomās. Studiju programmas vides inžsenierzinātnē 

orientētas galvenokārt uz jauno tehnoloģiju attīstību, kas nodrošina tautsaimniecības ilgtspējīgo 

attīstību un balstās uz studiju programmu mehatronikā, kura iekļauj jaunākos risinājumus 

modernajā mehānikā un mašinzinībās un elektronikā un līdz ar to nodrošina industriju ar 

kvalificētiem speciālistiem progresīvās rūpniecības „tīrās” ražošanas tehnoloģiju un svarīgo 

pamattehnoloģiju jomās. 
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4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

 

2013./2014.st.g. tika aptaujāti potenciālie darba devēji par vides inženieru, mehatronikas 

inženieru, maģistru un doktoru vides inženierzinātnē pieprasījumu. Aptaujā piedalījās Latvijas 

un Latgales reģiona uzņēmumi, pētnieciskie institūti un organizācijas, kuru darbības joma ir 

vide, to skaitā: atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, Latvijas 

Lauksaimniecības Kamera, SIA „Terma”, SIA „EJ Enerģija”, SIA „Ludzas enerģija”, SIA „Zet 

Light”, „Fizikālās enerģētikas institūts”, AS ”Latvijas valsts meži”, AS „Latvijas finieris”, 

Latgales lauksaimniecības zinātnes institūts, Rēzeknes Reģionālā vides pārvalde, pašpārvaldes 

institūcijas, ārvalstu potenciālie investori, kas apmeklēja RA no ASV, Baltkrievijas, Vācijas, 

Krievijas, Ķīnas u.c. . 

Aptaujāto organizāciju darbības jomas ir ļoti dažādas: hidroloģisko iekārtu izstrāde un 

uzstādīšana, lauksaimniecības attīstības veicināšana, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 

veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, valsts meža īpašuma pārvaldīšanu un tādu valsts 

meža apsaimniekošanu, kas nodrošina sabiedrības akceptēto ekoloģisko funkciju realizāciju, 

enerģijas ražošana, metālapstrāde, koka apstrāde, mašīnbūve, polimēru materiālu ražošana u.c.   

Galvenie secinājumi, veicot aptauju apkopojumu: 

 Vairākums respondentu uzskata, ka studiju programmas „Vides inženierzinātne” 

saturs drīzāk atbilst, nekā neatbilst pašreizējām darba tirgus izvirzītajām prasībām; 

 Studiju programmas pēc respondentu vērtējuma visumā atbilst viņu organizācijas 

un reģiona, kā arī valsts ilgtspējīgas attīstības mērķiem; 

 Studiju programmas saturs var nodrošināt programmas absolventa kā speciālista 

konkurētspēju starptautiskajā un vietējā darba tirgū, īpaši tika uzsvērta mehatronikas 

studiju programma; 

 Speciālisti vides inženierzinātnēs būs spējīgi perspektīvā dot ieguldījumu 

organizācijas problēmu risināšanā, tai skaitā pētījumu jomā enerģijas ražošanā; 

 Organizāciju attīstībai vadītāji redz iespējas izmantot vides inženierzinātņu 

doktora līmeņa zināšanas projektu īstenošanai, kuros šāda profila zināšanas ir 

nepieciešamas, savas organizācijas darbinieku kvalifikācijas celšanā un konsultācijās, 

pasūtot pētnieciskos, inovatīvos vai tehniskos uzdevumus organizācijai, kurā strādā 

doktors vai piesaistot jaunos zinātņu doktorus ES pētniecības projektiem, pēc tam 

iekļaujot darbinieku štatā; 

 Uz jautājumu, vai doktora studiju programmas “Vides inženierzinātne” 

absolvents var paaugstināt organizācijas konkurētspēju, lielākā daļa respondentu   

nevarēja atbildēt; 

  Savas organizācijas darbiniekiem studēt RA šā studiju virziena programmās 

rekomendētu 65% vadītāju, motivējot to ar jaunāko ekotehnoloģiju apguves svarīgumu 

saistībā ar ES stratēģiskajiem mērķiem enerģētikas un vides aizsardzības jomās, kā arī ar 

profesionālās kompetences un kompleksu zināšanu kopumu uzņēmuma darbības 

problēmu risināšanai. 

  Tika ieteikts vides inženiera studiju programma iekļaut vairāk automātiskās vadīšanas 

un projektēšanas kursus. 
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5. Studiju virziena SVID analīze 

 

Stiprās puses 

 Starpnozaru integrēts studiju virziens atbilstošs mūsdienu tehnikas un tehnoloģiju 

attīstības līmenim, apvienojošs ekotehnoloģijas, mehatronikas un mehānikas 

zinātnisko bāzi ekoinovatīvo problēmu risināšanai. 

 Studiju virziena programmas tiešā veidā sekmē Latvijas uzņēmumu 

konkurētspēju, darba ražīguma celšanu, saimnieciskās darbības negatīvās 

ietekmes uz vidi samazināšanu, dabas un tehnoģēno resursu kompleksu un 

racionālu izmantošanu, ekoenergoefektivitātes paaugstināšanu.  

  Līdz šim stabils studējošo un absolventu skaits studiju programmās, kas norāda 

uz jauniešu interesi šo studiju programmu apguvē. 

 Augsts absolventu nodarbinātības līmenis pēc diploma iegūšanas. 

 Iespēja darboties zinātniskās pētniecības jomā gan studentiem, gan docētājiem. 

  Zinātniskās un studiju materiāli tehniskās bāzes nepārtraukta uzlabošana, jaunu 

datorprogrammu pieejamība. 

 Aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. 

 Docētāju pieejamība studentiem. 

 Laba sadarbība ar darba devējiem, darba devēju vēlmju iekļaušana studiju 

programmu saturā. 

 Starpbibliotēku abonenta pieejamība, Internet resursu pieejamība. 

 Iespējas studēt ārzemēs. 

 Stabila prakšu bāze. 

 Salīdzinoši zema studiju maksa. 

 Vides inženierzinātnē nodrošināti visi zināšanu apguves līmeņi - tiek īstenotas 

profesionālā maģistra un doktora studiju programmas. 

 Programmu saturs atbilst valsts profesionālās augstākās izglītības un profesijas 

standartu prasībām 

 Programmās ir budžeta vietas. 

 Programmās darbojas kvalificēts akadēmiskais personāls un praktizējoši 

speciālisti. 

 Reģionā darbojas salīdzinoši liels uzņēmumu skaits metāla, plastmasu un 

kokapstrādes jomā.  

 Studējošiem nodrošinātas  kopmītnes. 

 Laba sadarbība ar Latvijas un ārzemju (Vācija, Krievija, Polija, Igaunija, Lietuva, 

Bulgārija u.c.) tehniskajām augstskolām un zinātniskajām institūcijām. 

 Modernas laboratorijas materiālu testēšanā, CAD/ CAE/ CAM, CNC 

tehnoloģijās, elektro-, hidro- un pneimopiedziņā, mehatronikā, robotu tehnikā, 

elektrotehnikā, elektronikā, spēka elektronikā, fizikā, ķīmijā, ekotehnoloģijās u.c. 

Nodrošinājums metāla un plastmasas apstrādes tehnoloģijās ļauj inženierprojektu 

un maģistra darbu izstrādi realizēt līdz jaunu gatavu produktu prototipu 

izgatavošanai. 

 

Vājās puses 

  Joprojām nepietiekošs angļu valodas kā starptautiskās zinātniskās valodas 

apguves līmenis. 

 Katedras akadēmiskā personāla nepietiekoša aktivitāte projektu izstrādē un 

realizācijā. 



12 

 

 Nepietiekošs akadēmiskā personāla pieaugums speciālajos kursos. 

 Nepietiekams vēlēto zinātņu doktoru skaits. 

 Ierobežotais finansējums neļauj nodrošināt vajadzīgo daudzumu laborantu un 

asistentu darba vietu ar konkurētspējīgu atalgojumu, tāpēc talantīgākie studiju 

virziena absolventi nepaliek strādāt augstkolā, bet atrod labāk atalgotu darbu 

citur. 

 Studiju virziena programmas tikai daļēji nodrošina izglītības iespējas ārvalstu 

studentiem angļu valodā . 

 Salīdzinoši zema darba stundas apmaksa RA nevēlētajiem docētājiem; tas rada 

problēmas pieredzējušu, augsti kvalificētu speciālistu no industrijas piesaistē 

studiju programmas realizēšanā. 

 Pagaidām augstskolā nav mehāniskās darbnīcas, kurā studenti varētu izgatavot 

izprojektēto iekārtu prototipus un eksperimentālos stendus saviem pētījumiem. 

 

Iespējas  

 Studiju kursu pilnveidošana, jaunu darba tirgū pieprasītu studiju programmu 

izveide. 

  Mācībspēku radošās izaugsmes potenciāls. Graduēto mācībspēku skaita 

palielināšanās, izmantojot doktorantūru vides inženierzinātnē. 

  RA jaunu inženierkorpusa laboratoriju, aprīkoto ar moderno pētījumu 

tehnoloģiju, specializēto datorprogrammu informācijas tehnoloģiju centra un 

bibliotēkas pakalpojumu efektivāka izmantošana. 

 Ārzemju pieredzes efektīvāka izmantošana studiju procesā, intensificējot 

akadēmiska personāla starptautisko zinātnisko sadarbību, veicinot tā stažēšanos, 

nodrošinot teorijas un prakses vienotību.  

 Jaunu mācību līdzekļu sagatavošana profesionālās specializācijas kursos, t.sk. 

elektroniskā formā. 

 Biznesa inkubatora piedāvāto iespēju izmantošana absolventiem savu uzņēmumu 

dibināšanai un biznesa uzsākšanai. 

 Programmas pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām. 

 Studentu inženierprojektos izstrādāto produktu patentēšana un  ieviešana 

ražošanā. 

 MIC kapacitātes izmantošana tālākizglītības kursu organizēšanā. 

 

Draudi 

 Akadēmiskā personāla atjaunošanas zemie tempi. 

 Saistītā ar demogrāfisko situāciju studējošo skaita samazināšanās.  

 Valsts finansējums nenodrošina studiju procesa atbilstību mūsdienu  

inženierzinātņu attīstības līmenim. 

  Iespējamās negatīvās izmaiņas pasaules ekonomikas attīstībā  pirmām kārtām 

atsauksies uz  inženierzinātņu speciālistu sagatavošanu līdz pat studiju virziena 

īstenošanas apdraudēšanai. 

 Augstākās izglītības centralizācijas ideju IZM īstenošanas rezultātā kļūst 

neiespējama RA studiju virziena stratēģiskā mērķa sasniegšana.  

 Zems absolvējošo procents. 
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6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas apraksts 

 

Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 

standartiem Rēzeknes Augstskolā ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles 

sistēma (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9), kas katru gadu tiek papildināta ar 

aktuālajiem uzdevumiem. 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 „MMSSM” kvalitātes sistēmā par būtiskākajām uzskatāmas studiju 

programmu kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. Tā par būtiskākajiem studiju 

programmas kvalitātes indikatoriem RA atzinusi: 

 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 programmu 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; 

 Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā; 

 Savukārt, studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti tādi indikatori kā: 

 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 zinātniski pētnieciskais darbs ,piedalīšanās zinātnisko darbu konkursos 

(apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas, mērķstipendijas); 

 Starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studējošo pētnieciskā 

darba iespējas Latvijā un Ārzemēs. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta iesaistot studiju virziena 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 virziena studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta, izstrādājot ikgadējos pašnovērtējuma 

ziņojumus, kas tiek apstiprināti Inženieru fakultātes Domē, RA Zinātnes Padomē un Senātā. 

Pašnovērtējuma ziņojumā tiek aktualizētas tādas studiju kvalitātes konstantes, kā docētāju un 

viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, nozīmīgākās publikācijas, infrastruktūras 

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

RA pastāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, regulāri veicot studiju 

programmas pārraudzību un iesaistot studējošo un mācībspēku studiju programmas realizācijā. 
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Katru gadu tiek veiktas studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, kas palīdz noteikt 

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

  

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

materiāli tehniskais nodrošinājums 

 
RA bibliotēkas fonds 

 

Rēzeknes Augstskolas bibliotēka ir izvietota Atbrīvošanas alejā 115, 4. korpusā. 

Lielākā daļa pieejamo dokumentu (grāmatu, periodisko un turpinājumu izdevumu) ir uz 

tradicionālā informācijas nesēja – papīra, bet arvien vairāk tiek saņemti arī elektroniskie 

dokumenti. 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 Interneta 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 no 2002. gada var atrast bibliotēkas darbinieku veidotajā analītikas datu bāzē IIS 

„ALISE”. Bibliotēkā ir pieejami arī tradicionālie kartīšu katalogi un kartotēkas. Bibliotēkā 

pieejama elektroniskā apkalpošana. 

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, bibliotēka piedāvā izmantot arī 8 valsts nozīmes 

bibliotēku (LNB, LUB, LLU FB, RTU ZB, LPA FB, PTB, MZB, v/a LMB) kopkatalogu, kas ir 

pieejams ar Internet starpniecību. Lietotājam ir iespēja pasūtīt interesējošo dokumentu no citām 

bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. 

RA bibliotēkas lasītavās lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot LR normatīvo aktu pilnu 

tekstu datu bāzi NAIS, kā arī pasaulē plaši pazīstamo pilnu tekstu datu bāzi EBSCO; datu bāzi 

RUBRICON – pilnteksta uzziņu izdevumi krievu valodā, universālas enciklopēdijas, vārdnīcas, 

rokasgrāmatas utt.; daudznozaru žurnālu pilnu tekstu datu bāzi SpringerLink; enciklopēdiskās 

uzziņas par Latviju, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas LETONIKA; Taylor&Francis 

Group egrāmatu datu bāze; ENCYCLOPÆDIA Britannica datubāze, ScienceDirect Freedom 

Collection, Scopus, laikrakstu pilnu tekstu datu bāzi LURSOFT un dažādas izmēģinājuma datu 

bāzes noteiktos laika periodos. Ārzemju datu bāzes pieejamas no jebkura RA datora. Lasītavā 

studenti izmanto arī mācībspēku palīglīdzekļus, kas ierakstīti disketēs, un metodiskos 

norādījumus. Bibliotēkās un lasītavās ir pieejami kopējamie aparāti un datori, kas nodrošina 

lielāku pieejamību mācību materiāliem. Bibliotēka regulāri informē RA docētājus un studentus 

par jaunākās literatūras RA mājas lapā. Studiju kursu programmās ir doti ieteicamās literatūras 

saraksti. RA bibliotēka var nodrošināt daļu no nepieciešamās literatūras, studējošiem ir iespēja 

izmantot starptautiskos katalogus caur elektroniskās informācijas nesējiem. Vienotais bibliotēku 

datu tīkls nodrošina informācijas ieguvi gan caur internetu, gan izmantojot starpbibliotēku 

abonementu. Daļa doktorantiem nepieciešamās literatūras ir darbu vadītāju personiskajās 

bibliotēkās. Studiju programmas apguvei iespējams izmantot lekciju auditorijas, praktisko 

nodarbību telpas, zinātniskās laboratorijas, kā arī fakultātes datorklases. RA bibliotēkas 

zinātnisko darbu katalogs satur pāri 600 jaunākās grāmatas (pēc nosaukuma) angļu valodā vides 

zinātnē un tai radniecīgajās nozarēs (dabas pētniecība un aizsardzība, ģeoloģija, bioloģija u.c.), 

kā arī krievu un latviešu valodā. Bibliotēkas fonds vides inženierzinātnē nepārtraukti papildinās.  

 

 

http://www.scopus.com/
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Studiju virziena materiāli tehniskā mācību un zinātniskā bāze 

 

 Mehatronikas laboratorijas iekārtu (Festo mācību klase ar Siemens S7-300 PCL, IDV 

elektropneimatikas un elektrohidraulikas mācību stendi, 2 sešu asu roboti, 2 mobilie roboti, 

CNC frēze EMCO Concept Mill 55) un programmnodrošinājuma kopējā vērtība 341’500EUR, 

CAD/CAM laboratorijas iekārtu (CNC Virpa EMCO Turn Concept 450, CNC frēze EMCO 

Mill Concept 450, 11 simulatori apmācībai ar šādām vadības programmām: Sinumeric 840D, 

Heidenhein, Fanuc) vērtība 711’400 EUR. 

 Kā būtiskākais laboratoriju aprīkojums ir universālā stiepes mašīna Zwick-150 ar 

videoekstensiometru, kas dod iespēju veikt stiepes, spiedes, 3 un 4 punktu lieces, šļūdes, 

sprieguma relaksācijas, vairākkārtējās noslogošanas/ atslogošanas u.c. materiālu mehāniskās 

pārbaudes; hidraulikas, elektrohidraulikas, pneimatikas, elektropneimatikas mācību stendi; 

PLC- Siemens S7-300 un OMRON SYSMAC CPM2A ar programmnodrošinājumu; 

universālais mikroshēmu programmators SmartProg2; līdzstrāvas motoru, soļu motoru, 

servomotoru, elektronisko komponentu komplekti, datorizēts siltuma pārneses procesu izpētes 

stends; oglekļa analizators; gāzu hromotogrāfs; ICP spektrofotometrs; digitālais mikroskops; 

kalorimetrs; mineralizācijas krāsns u.c. vērtība - 455’300 EUR, datortehnikas (datori- 91, 

multimediju projektori- 7, interaktīvās tāfeles- 2, kopētāji- 7, ploteri- 2, skeneri - 2 u.c.) vērtība 

– 86’700 EUR, programmatūras (SolidWorks- 10 licences, SolidEage- 10 licences, Matlab- 22 

licences, SPSS- 22 licences, Comsol- 22 licences, AutoCad- 10 licences, VisualStudio MSDN 

(ieskaitot C++) – neierobežots skaits licenču, Derive- 1 licence uz neierobežotu datoru skaitu,  

u.c.) vērtība- 66’800 EUR, Plūsmu mehānikas un hidraulikas laboratorijas aprīkojums 35’000 

EUR vērtībā, Ekotehnoloģiju laboratorijas aprīkojums, kas ietver ūdens sedimentācijas 

apmācību sistēmu, ūdens resursu pārvaldes apmācību sistēmu, aktīvo dūņu ūdens apstrādes 

apmācību sistēmu, ūdens adsorbcijas apmācību sistēmu kopā 135’000 EUR vērtībā, 

Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorija, kas ietver hidroloģijas apmācību sistēmu, 

grunts granulometriskā sastāva noteikšanas komplektu, dinamiskās zondēšanas komplektu, 

dinamiskā krītošā atsvara pārbaudes iekārtu u.c. aprīkojumu kopā 105’000 EUR vērtībā, 

Mikrobioloģijas laboratorija ar aprīkojumus, kas nodrošina vides mikrobioloģiskās analīzes 

veikšanas iespējas, audio, video un biroja tehnika- 8’500 EUR vērtībā, cits laboratoriju 

aprīkojums 24’000 EUR vērtībā. 

Inženieru fakultātes telpu kopējā platība ir 2143 m
2
, tai skaitā auditorijas - 503m

2
, 

Mehatronikas laboratorija - 29m
2
, Fizikas laboratorija - 24m

2
, Elektrotehnikas laboratorija - 

42m
2
, Ķīmijas laboratorija - 162m

2
, Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātniskā laboratorija - 

73m
2
, Automatizētās projektēšanas datorzāle - 29m

2
, Informācijas tehnoloģiju centrs (ITC) - 

934m
2 

, no kuriem- 250m
2
 datorzāles. ITC ir atklāts 2006.gada rudenī; tās ir moderni aprīkotas 

telpas, kur ir paredzēts aprīkojums cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām; mācību nolūkiem tiek 

izmantotas trīs datorklases ar 60 datoriem un 1 lekciju auditorija; studentiem ir iespēja izmantot 

interneta pieslēgumu (ISP Latnet, ātrums 10 Mbit/sec); visi datori ir pieslēgti internetam; ir 

pieejams arī bezvadu internets. 2014.gada 6.maijā nodota ekspluatācijā jaunizbūvētā Inženieru 

fakultātes ēka ar kopējo platību aptuveni 4 000 m
2
, kas atrodas Atbrīvošanas alejā 115, 

4.korpuss. Kopējā laboratoriju aprīkojuma vērtība ir aptuveni 3 milj. EUR. Ar 01.09.2014. 

studiju process notiek jaunajā fakultātes ēkā. 

Detalizētāks telpu apraksts ar tajās esošo aprīkojumu ir atrodams RA Inženieru 

fakultātes darba plānā un atskaitēs, kā arī pie attiecīgo laboratoriju vadītājiem. Pilnu ITC 

programmatūras sarakstu skatīt: http://mk.ru.lv/file.php/16/2007.04.mht. 

Laboratorijas un datorklases ir nodrošinātas ar inventāru, datortehniku un programmatūru, lai 

varētu realizēt laboratorijas un praktiskos darbus materiālzinībās, mehānikā, elektro-, hidro- un 

pneimopiedziņā, elektrotehnikā, elektronikā, energoelektronikā, mikorporcesoros, automātiskā 

http://mk.ru.lv/file.php/16/2007.04.mht
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vadībā un regulēšanā, vides aizsardzībā, tehniskajā grafikā, metroloģijā, informācijas 

tehnoloģiju, ekotehnoloģijas, inženierģeoloģijas, ķīmijas, fizikas, mikrobioloģijas, ekoloģijas 

u.c. kursos. 

Rēzeknes Augstskolai pieder Latvijā unikālas iekārtas (elektroerozijas griešanas iekārta 

u.c.) Latgales aparātbūves tehnoloģiskajā centrā (LATC). Doktorantiem ir iespējas izmantot 

saviem pētījumiem Rēzeknes pilsētas rūpnīcu bāzi (REBIR, VEREMS, NOOK, Rēzeknes 

būvmateriāli u.c.). Doktoranti var izmantot Rēzeknes Augstskolas biznesa inkubatora (Ideju 

viesnīcas) pakalpojumus. 

 
Studiju virzienam pieejamie finanšu resursi 

 

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. 

 

Studiju virziena Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības pieejamie finanšu resursi 

 

Ieņēmumu veids 2013.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 447 545 91,4 

Pašu ieņēmumi  16 100 3,3 

ERASMUS LLP projekts 25 920 5,3 

KOPĀ 489 565 100 
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8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

 

Sadarbība ar LR augstskolām izpaužas šādās jomās : 

1. 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/  

2. 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/  

3. Notiek regulāri kontakti un informācijas apmaiņas par paveiktajiem darbiem vides 

zinātnes jautājumos, savstarpēja piedalīšanās apspriedēs un semināros ar Daugavpils 

universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas 

Tehnisko universitāti. 

4. Studiju procesa integrēšana starp augstskolām – doktorantu sagatavošanā RA piedalās 

LLU (prof. A.Adamovičs), LU, RTU (prof. D.Blumberga) akadēmiskais personāls. RA 

docētāji studē un aizstāv doktora disertācijas Daugavpils universitātē (teorētisko kursu 

pabeidza P.Narica, studē D.Kļaviņš), Rīgas tehniskajā universitātē (promocijas darbu 

aizstāvēja E.Čubars). LLU profesors mehānikas institūta direktors Ē.Kronbergs ir RA 

vides zinātņu studiju programmu - bakalaura un maģistra - kvalifikācijas pārbaudījumu 

komisijas priekšsēdētājs. 

5. Kopējā zinātniskā darba veikšanā (DU-RA, LU-RA, RTU-RA). 

6. Aktīva Latvijas universitāšu piedalīšanās RA starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

Vide.Tehnoloģija.Resursi (LLU, LU, RTU, DU).  

 5. Aktīva sadarbība ar ārvalstu augstskolām:  

• Noslēgti sadarbības līgumi ar Burgasas Universitāti (Bulgārija), L.B.Goniarova vārdā 

nosauktās Kazahijas automobīļu un ceļu akadēmija (Kazahija),   

• Doktorantūras studiju procesā iesaistīti profesori no Vācijas (B.Hills, W.Leals), Lietuvas 

(R.Zinkute, L.Kliučininkas), Bulgārijas ( Ļ.Lazovs). 

• Aktīva ārvalstu zinātnieku piedalīšanās kā RA starptautisko zinātnisko konferenču  

Vide.Tehnoloģija.Resursi. organizēšanā, darbojoties orgkomitejā un redkolēģijā, tā arī ar 

referātiem (Igaunija, Lietuva, Vācija, Krievija, Polija, Bulgārija). 

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 

iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 

 

Studiju programmas 

nosaukums 
Kredītpunkti Studiju veids Iegūstamais grāds 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

2.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības 

bakalaura studiju 

programma „Vides 

inženieris” 

160 

Pilna laika 

klātiene un 

nepilna laika 

neklātiene 

Profesionālā 

bakalaura grāds 

vides zinātnē 

Vides inženieris 

Profesionālā maģistra 

studiju programma 

„Vides aizsardzība” 

60 vai 80* 
Pilna laika 

klātiene  

Profesionālā 

maģistra grāds 

vides zinātnē 

Vides inženieris 

http://scientificservices.eu/
http://www.birti.eu/lv/
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Doktora studiju 

programma „Vides 

inženierzinātne” 

144 
Pilna laika 

klātiene  

Inženierzinātņu 

doktora 

zinātniskais grāds 

vides 

inženierzinātnē 

- 

2.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības 

bakalaura studiju 

programma 

„Mehatronika” 

180 

Pilna laika 

klātiene un 

nepilna laika 

neklātiene 

studijas 

Profesionālā 

bakalaura grāds 

mehatronikā 

Inženieris 

mehatronikā 

*atbilstoši studiju programmā noteiktajām prasībām attiecībā uz iepriekšējo izglītību 

 

10. Studiju virziena studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

 

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” 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 virziens 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 akadēmiskā 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  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. 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. 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā” 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. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas uzturēšana 

atbilstoši izmaiņām likumdošanā, darba tirgū, studentu pieplūdumam. 

Vides zinātnes loma ir deklarēta Latvijas Republikas likumā „Vides aizsardzības likums” 

un veselā virknē citu normatīvo aktu, Ministru kabineta noteikumos un Nolikumos, Latvijas 

valsts attīstības programmās. Vides aizsardzības problēmas ir iekļautas Latvijas Republikas 

zinātnes attīstības prioritāro virzienu sarakstā. 

Vides aizsardzības speciālistu loma mūsdienu apstākļos krasi pieaug visās cilvēka darbības 

jomās un kļūst par vienu no prioritārajām darbības sfērām arī Latvijā. Nacionālajā vides 

politikas plānā, kā būtiskākie uzdevumi tiek minēti attīrīšanas iekārtu uzstādīšana pilsētās, 

pilsētu ūdensapgādes sistēmu uzlabošana, atkritumu apsaimniekošana, vides aizsardzības 

sistēmu pietuvināšana ES valstu kritērijiem, dabas aizsargājamo objektu, dabas resursu pārvalde 

un pārraudzība. Aktuāla ir ražošanas vadīšana un organizēšana tā, lai samazinātu ietekmi uz 

vidi, videi draudzīgu tehnoloģiju izveide un ieviešana. Šīs tendences liecina par to, ka vides 

speciālisti būs nepieciešami valsts attīstībā. 
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Studiju programma izpilda Rēzeknes Augstskolas mērķus – nodrošināt 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. 

 

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 īsteno 

 

Nr. 
Docētāja 

uzvārds, vārds 

Zinātniskais 

grāds 
Amats 

Docējamie studiju kursi, programmas daļa, 

kredītpunkti 

Studiju 

programma 

1.  ARBIDĀNE Iluta Dr.oec. Asoc.prof. Personāla vadība (A, 2KP)  

2.  AVOTS Aleksejs Dipl.inž. Viesdocents Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika (A, 3KP) 

Vides aizsardzības objektu projektēšanas un 

vadīšana (A, 2KP) 

Ēku, ūdens padeves un pazemes būvju 

projektēšana (B, 2KP) 

Ģeodēzijas pamati (B, 2 KP) 

Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un 

tehnoloģijas (A, 3KP) 

Projektu vadīšana un vides aizsardzības 

inženiertehnisko iekārtu projektēšana (A, 3KP) 

IVPB 

IVPB 

 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

IVPB 

 

IVPM 

 

3.  CIGANSKIS Vitālijs Mg.paed., 

dipl.inž. 

Lektors Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība (A, 

3KP) 

Tehniskā grafika (A, 3KP) 

Konstruēšanas pamati I (A, 2KP) 

Detaļu precizitāte un standartizācija (A, 3KP) 

Konstruēšanas pamati II (A, 1KP) 

Studiju projekts mehāniskās piedziņas 

konstruēšanā (A, 2KP) 

IVPB 

 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

IMPB 

 

IMPB 

4.  ČAUPALE Renāte Dr.arh. Docente Vides psiholoģija (C, 3KP) IVD 

5.  EŽMALE SANDRA Dr.oec. Docente Projektu vadīšana (B,2KP), 

Inovācijas un zināšanu vadība(B, ), Inovāciju 

vadība (B, 2KP), Uzņēmējdarbības ekonomika 

un grāmatvedības pamati (C, 2KP) 

IVPB, 

IMPB 

6.  

GRABUSTS Pēteris Dr.sc.ing. 

Asoc. 

profesors, 

REGI 

vadošais 

pētnieks, 

LR 

Zinātņu 

padomes 

eksperts 

Vides procesu modelēšana (A, 2KP), 

Datorprogrammas inženiermehānikā I, II (A, 

3KP) , Datoru arhitektūra (A, 3KP), 

Datorvadības sistēmas (A, 2KP), Datorvadības 

sistēmu projektēšana (A, 2KP) 

Vides procesu modelēšana (A, 2KP) 

IDV, 

IMPB 

 

 

 

IDV 

7.  IGAVENS Andris Dipl.inženier

is, 

Lektors Tehniskā grafika (A, 3KP), 

Metālapstrādes CNC darbgaldu programmēšana 

I(A,2KP), Metālapstrādes CNC darbgaldu 

programmēšana III (A,2KP), Datorprogrammas 

inženiermehānikā I(A, 3KP), Datorprogrammas 

inženiermehānikā II(A, 2KP), Plastmasu 

apstrādes tehnoloģijas(B,2KP), Mehānisko 

iekārtu uzraudzība, apkope, remonti(A, 2KP), 

Metālapstrādes tehnoloģijas I (A, 2KP), 

Metālapstrādes tehnoloģija II (B, 2KP), CAM 

tehnoloģijas(A, 2KP) 

IMPB 

8.  JURČS Ivars Mg.env. Lektors Darba aizsardzība (A, 1KP), Civilā aizsardzība 

(A,1KP) 

IVPB, IMPB, 
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9.  KALVĀNS Ēriks Dr.psih. Lektors Saskarsme psiholoģija (A, 1KP) IMPB 

 

10.  KANGRO Ilmārs Dr.sc.paed. Docents Augstākā matemātika inženierzinātnēs (A,3KP), 

Matemātiskās metodes ( A,2KP), 

Matemātiskās metodes un datori vides zinātnē 

(A, 2KP) 

Augstākā matemātika I(A, 3KP), Augstākā 

matemātika II (A,3KP), Augstākā matemātika 

III (A,3KP), 

Pētījumu matemātiskais aparāts, eksperimentu 

plānošana un datu apstrāde (A, 2 KP) 

IVPB, 

IMPB, 

 

 

 

 

IDV 

11.  KAUPUŽS Aivars Dr.paed. Docents, 

vadošais 

pētnieks 

Sports (C, 0KP) IMPB, 

IVPB, 

12.  KĻAVIŅŠ Dainis Mg.sc.ing. Lektors Robotu tehnika (A, 3KP), Mikroprocesoru 

tehnika (A, 3KP), Elektriskās mašīnas un 

elektriskā piedziņa (A, 3KP), Automātiskās 

vadības sistēmu projektēšana (A, 2KP),  

Mikroprocesoru programmēšana I (A,1KP), 

Robotu vadības sistēmas I (A, 2KP), 

Mikroprocesoru programmēšana II (A,2KP), 

IMPB 

 

13.  KODORS Sergejs Mg.sc.copm. Asistents Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (B, 2 KP), IVPB 

14.  KORKLA Veronika Mg. paed. Lektore Filozofijas pamati (A, 2KP) IVPB, 

15.  LAIZĀNE Ināra Mg.paed. Lektore Vispārīgā ekoloģija (A, 2KP), Vides 

aizsardzības pamati (A, 2KP), Dabas resursi un 

dabas saimniecības tehnoloģija (A, 2KP),  

Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē(A, 

3KP) 

IVPB, 

16.  LAVENDELIS Egons Dr.habil.sc.i

ng. 

Viesprof. Mehānika I(A,4KP), Mehānika II(A,6KP) IMPB 

 

17.  

LAZOVS Ļubomirs Dr.sc.ing. 

Viesprof. Enerģiju taupošās un mazatkritumu tehnoloģijas 

industrijā (B, 2KP), 

Lāzeru tehnika (C, 2KP), 

Lāzeru izmantošana vides kvalitātes kontrolē 

(B, 2KP) 

Lāzertehnoloģiju izmantošana rūpniecībā un 

zinātniskajos pētījumos (B,3KP) 

IVPB 

 

IMPB 

18.  LITAVNIECE Lienīte Dr.oec. Docente Ražošanas pakalpojumu organizēšana (A, 2KP)  

19.  MAKAROVA Galina Dr.jur. Docente Darba tiesības (A, 1KP), Darba un saistību 

tiesības (A) 

IMPB, 

IVPB 

20.  MARTINOVS Andris Dr.sc.ing. Asoc.profe

sors 

Fizika (I,II) (A,2KP), Plūsmu mehānika un 

hidraulika (A,2KP),  Cietvielu fizika ar 

materiālmācības pamatiem (A,2KP), Elektriskās 

piedziņas automātiskās vadības sistēmas (A, 

3KP), 

Materiālzinības (A, 4KP), Metālapstrādes CNC 

darbgaldu programmēšana I (A, 2KP), 

Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa (A, 

3KP), Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa (A, 

3KP), Automātiskās vadības sistēmu 

projektēšana (A, 2KP), Ražošanas procesu 

automatizācijas sistēmu programmēšana (A, 

2KP), Plūsmu fizika, procesu enerģētika, 

energoefektivitāte (A, 2KP) 

IVPB, 

 

 

 

 

 

IMPB, 

 

 

 

 

 

 

IDV 

21.  MATISOVS Ivars Mg.sc.env. Lektors Inženiertehnisko pētījumu metodes (A, 2KP), 

Meža resursi un mežsaimniecība (B, 3KP),  

Pilsētu ekoloģija (C, 1KP), Vides ģeogrāfija (C, 

2KP), Klimatoloģija un meteoroloģija (C, 1KP),  

IVPB, 
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Pilsētvides inženiertehniskā aizsardzība, (B, 

3KP), Transporta ietekme uz vidi (C, 1KP) 

22.  MEIRĀNS Ivars augstākā Docents Elektronika un rūpnieciskās elektroniskās 

iekārtas (A, 3KP) 

IMPB 

23.  MIKLAŠEVIČS 

Ziedonis 

Dr.sc.ing. Vadošais 

pētnieks 

Mežu resursu ilgtspējīgās izmantošanas 

tehnoloģijas (A, 3KP) 

IDV 

24.  MUSATOVS Jurijs Mg.comp. Lektors Informātika un informācijas tehnoloģijas (A, 

4KP) 

Informācijas tehnoloģijas un programmēšanas 

pamati (A, 3KP) 

IVPB, 

 

IMPB 

25.  NARICA Pāvels Mg.oec. Lektors Uzņēmumu enerģētika un energoapgāde 

(B,3KP),  Metroloģijas pamati (A, 3KP), 

Elektrotehnika , Energoelektronika (A, 3KP) 

IVPB, 

 

IMPB, 

26.  NOVIKS Gotfrīds Dr.hab.geol. Profesors, 

vadošais 

pētnieks 

LR 

Zinātņu 

padomes 

eksperts 

Vides inženierģeoloģija (A, 2KP),  

Ekotehnoloģijas pamati (A,3KP),  Degradēto 

teritoriju atjaunošana (A, 3KP), Fizikālie un 

ķīmiskie procesi vidē(A, 3KP), 

Vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais 

aparāts (A,3KP), Ekotehnoloģijas un 

industriālās ekoloģijas (A, 3KP), 

Ekotehnoloģijas un tīrākas ražošanas teorētiskie 

un praktiskie aspekti (A, 2KP), Vides 

inženiertehnisko pētījumu metodoloģija (A, 

2KP) 

IVPB, 

 

 

IVPM, 

 

 

 

IVD 

27.  OPINCĀNE Mārīte Dr.paed. Docente Angļu valoda (A,2KP), 

Profesionālā svešvaloda (A,4KP) 

IVPB 

IDV 

28.  PLEIKŠANIS 

Staņislavs 

Mg.sc.env. Lektors Būvmateriāli un saistvielas (B, 2KP) IVPB 

29.  POKULE Viktorija Mg.paed. Vieslektor

e 

Angļu valoda inženieriem I (B, 2KP) IMPB 

30.  RUSKULE Ērika Mg.biol. Docente Ietekmes uz vidi novērtējums(A,2KP), Vides 

monitoringa sistēmas (A, 2KP),  Kompleksās 

vides monitoringa sistēmas un ĢIS (B,2KP) 

Vides ekonomika( A, 2KP) 

IVPB, IVPM 

31.  SILINEVIČA Irēna Dr.sc.ing. Profesore Elektrotehnika un elektronikas pamati (A,3KP), 

Elektrotehnika (A,3KP), 

Reģionālā ekonomika un vides 

aizsardzība(B,3KP), Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā vadīšana (A, 2KP) 

IVPB, IMPB 

 

IVPM, 

32.  TEILĀNS Artis Dr.sc.ing. Profesors Projektu vadība (A, 2KP), 

Projektu vadīšana un vides aizsardzības 

inženiertehnisko iekārtu projektēšana (A, 3KP) 

IMPB 

IVPM 

33.  TEIRUMNIEKA Ērika Mg.chem. Lektore Vispārīgā un neorganiskā ķīmija (A, 3KP), 

Organiskā un koloidālā ķīmija (A,3KP),  Vides 

ķīmija un kontrole (A, 3KP), Fizikālā un 

koloidālā ķīmija (A, 2KP), Vides aizsardzības 

pamati (A, 1KP) 

IVPB, 

 

 

IMPB 

34.  TEIRUMNIEKS 

Edmunds 

Dr.sc.ing. Asoc.profe

sors 

Cieto un bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

(A, 3KP), Ūdens attīrīšana un ūdens 

saimniecības tehnoloģija (A, 3KP), 

Antropogēno resursu (atkritumu) pārstrādāšanas 

un utilizācijas inženiertehniskie pamati (A, 

3KP) 

IVPB, 

 

 

IDV 

35.  TRETJAKOVA Rasma Dr.biol. 

Mg.paed. 

Docente 

LR 

Zinātņu 

padomes 

eksperte 

Hidroloģija un ezeru apsaimniekošanas 

tehnoloģijas (B);  Aizsargājamo dabas objektu 

ekoloģija (C, 1KP); 

Bioķīmija un biotehnoloģijas pamati (B,3KP); 

Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē(A, 

IVPB 

 

 

IVPM 
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3KP) 

36.  UŽGA-REBROVS 

Oļegs 

Dr.ing. Asoc.prof. Ekoloģiskā riska analīze un vadīšana (A, 2KP), 

Vides kvalitātes vadība un sertifikācija (A, 

2KP), Riska analīzes un vadīšana (A, 2KP) 

Automātiskā vadība un regulēšana (A, 3KP), 

Riska analīze un cilvēka dzīvības procesu 

norises drošums (A, 2KP) 

IVPB, 

IVPM, 

 

IMPB 

IDV 

37.  VOLKOVA Jeļena  Lektore Ekonomikas pamati (A,2KP) IVPB, 

38.  VUCENLAZDĀNS 

Pēteris 

Dr.paed. Profesors Inovācijas augstskolas pedagoģijā un 

psiholoģijā (A, 3KP) 

IVPM 

39.  ZAREMBO Imants Mg.sc.comp. Asistents Datorgrafika un dizains(B,2KP) IVPB 

 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība studiju virziena  mērķu un uzdevumu 

īstenošanai 

 

  Rēzeknes Augstskolas akadēmiskais personāls pēc savas kvalifikācijas ir spējīgs 

nodrošināt kvalitatīvu studiju virziena realizēšanu. 

Visi profesori un asociētie profesori ir inženierzinātņu doktori, kas atbilst studiju 

virzienam. 

Lielākā daļa programmā iesaistītā akadēmiskā personāls piedalās vides zinātnes 

speciālistu sagatavošanā sākot no 1997.gada un līdz ar to ir ieguvis lielu pieredzi tieši vides 

inženieru sagatavošanas jomā. Mehatronikas inženiri RA tiek gatavoti jau 10 gadus, līdz ar to ir 

izveidojies stabils akadēmiskā personāla sastāvs Mehatronikas programmas īstenošanai. 

  Doktorantu sagatavošanā iesaistīti: LR Zinātnes padomes eksperts vides zinātnē, 

vadošasi pētnieks Gotfrīds Noviks, kas nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem un resursu 

kompleksu izmantošanu un ekotehnoloģijām sākot no 1992. gada. 

  Asociētais profesors Edmunds Teirumnieks absolvējis RA vides inženiera- ekotehnologa 

studiju programmu 2000.gadā, ieguvis maģistra grādu vides zinātnē Latvijas Universitātē, 

maģistra grādu ķīmijas tehnoloģijā un aizstāvējis doktora disertāciju Rīgas Tehniskajā 

universitātē. Ir prakstiskā darba pieredze Austrumlatgales sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligona būvniecībā. 

Asociētais profesors Andris Martinovs – inženierzinātņu doktors mehānikā, fiziķis, no 

1997.gada pasniedz fizikas kursus profesionālajā bakalaura vides inženiera studiju programmā, 

lasa kursu Fizikālie procesi vidē maģistra studiju programmā Vides aizsardzība, speciālos 

kursus Mehatronikas studiju programmā. 

Profesors Olegs Užga –Rebrovs – speciālists riska analīzes procesos, lasa studiju kursus 

bakalauriem un  maģistriem vides aizsardzībā. 

Profesore reģionālās ekonomikas apakšnozarē Irēna Silineviča lasa studiju kursus vides 

ekonomikā un reģionālajā ekonomikā bakalaura un maģistra studiju programmās studējošiem 

vides aizsardzībā.  

Asociētais profesors Pēteris Grabusts – speciālists intelektuālās datortehnoloģijās, LR 

Zinātnes padomes eksperts – nodrošina kursus eksperimentu modelēšanā un datu apstrādē. 

Vadošais pētnieks Luybomir Lazov – ausgta līmeņa speciālis lāzertehnoloģijās. 

Katrs no akadēmiskā personāla ir ne tikai ir kvalificēts pedagogs, bet arī nepārtraukti 

nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem, publicē savus pētījumu rezultātus, piedalās 

starptautiskajās konferencēs kā Latvijā, tā ārpus Latvijas, ir iesaistīts pētnieciskajos projektos. 

Detalizēta informācija par katru docētāju ir pieejama viņu dzīves un darba gājuma aprakstos.  
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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.) 

 

RA akadēmiskā personāla un viesdecētāju, iesaistīto doktora studiju īstenošanā, pilnīgāka 

informācija par zinātniskajām aktivitātēm pieejama akadēmiskā personāla CV (1.pielikums). 

 Dabas un inženierzinātņu katedrā notiek zinātniskie semināri, kuros docētāji un 

doktoranti regulāri uzstājas ar sava darba rezultātiem, apmainās darba pieredzē, risina 

pētniecības organizatoriskos jautājumus. Ar savu pētījumu rezultātiem docētāji regulāri 

iepazīstina kolēģus zinātniskajās un zinātniski praktiskajās konferencēs gan Latvijā, gan citās 

valstīs, un publikācijās zinātniskajos izdevumos.  

 Ik pēc gada sākot no 1997.g tiek organizētas Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences 

“Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kurās piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Baltkrievijas, Polijas, Krievijas. Pēdējā IX konference norisēja 2013.g jūnijā. Konferences 

materiāli publicēti konferences referātu krājumos. Konferences rakstu krājums ir ievietots 

SCOPUS pilntekstu rakstu datu bāzē. 
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-

f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y

7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+

Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwv

y6w%3a51 

Katedras zinātniskā darba kompleksā tēma “Vidi saudzējošo tehnoloģiju teorētisko un 

inženiertehnisko pamatu izstrāde” ir formulēta RA attīstības koncepcijā.  

 
Dabas un inženierzinātņu katedrā realizētās zinātniski pētnieciskā darba tēmas 

Tēmas 

nosaukums 

Tēmas vadītājs Tēmas 

izpildītāji 

Mērķis Pētnieciskie 

jautājumi 

Latgales 

reģiona un 

Latvijas 

kontekstā 

Būtiskākie 

rezultāti  

Nozīmīgākie 

aspekti tēmas 

izpētē 

turpmākajos 

gados 

Atjaunojamās 

enerģētikas 

problēmu 

analīze 

Latvijā 

(Renewable 

energy 

problems and 

solutions in 

Latvia)  

Prof.  

G. Noviks  

Prof.  

G.Noviks, 

vad.pētn.  

E. Čubars  

Izvērtēt 

atjaunojamās 

enerģijas 

tehnoloģiju 

attīstības stāvokli 

Latvijā 

Latgales 

reģiona 

galvenais 

atjaunojamās 

enerģijas 

resurss ir 

biomasa – tās 

efektīvās 

izmantošanas 

enerģētikā 

iespējas balstās 

uz pētījumiem 

šajā jomā 

Izstrādāta  RA 

pētījumu 

stratēģija 

atjaunojamās 

enerģētikas jomā, 

apkopoti 

pētījumu rezultāti 

niedru biomasas 

racionālā 

izmantošanā, 

sastādīti niedru 

resursu kadastri 

pa Latvijas 

ezeriem un 

ūdenstilpnēm 

Turpināt 

pētījumus  par 

niedru 

biomasas 

racionālas 

izmantošanas 

un tās  

enerģētiskās 

efektivitātes 

paaugstināšanas 

tehnoloģijām 

Turpināt strādāt 

pie 

atjaunojamās 

enerģētikas 

moduļa vides 

inženierzinātnē 

mācību 

metodiskā 

modrošinājuma  

Veikt pētījumus 

biomasas 

ieguves un 

pārstrādes 

tehnoloģiju 

attīstībā 

http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Environment%2c+Technology%2c+Resources&sid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a510&sot=b&sdt=b&sl=44&s=SRCTITLE%28Environment%2c+Technology%2c+Resources%29&origin=searchbasic&txGid=D0DDD415F3C162E5AE5A44C804663EA6.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a51
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Dabisko 

sorbentu 

pētījumi 

asoc.prof. 

E.Teirumnieks 

E.Teirumnieks, 

Ē.Teirumnieka, 

S.Augule, 

J.Treijs, 

I.Semjonova, 

I.Trops 

Izpētīt cieto 

sadzīves 

atkritumu 

apglabāšanas 

poligonu infiltrāta 

sastāvu un 

izstrādāt 

tehnoloģijas 

infiltrāta 

attīrīšanai uz 

biosorbentu bāzes. 

Izstrādāt 

tehnoloģijas 

piesārņota ūdens 

attīrīšanai no 

naftas produktiem 

ar 

feromagnētiskiem 

sorbentiem. 

Cieto sadzīves 

atkritumu 

apglabāšanas 

poligonu 

infiltrāta un tā 

attīrīšanas 

tehnoloģiju 

pētījumi.  

Piesārņota 

ūdens 

attīrīšanas 

pētījumi ar 

feromagnētiskie

m sorbentiem. 

Kūdras un citu 

biosorbentu 

sorbcijas 

īpašību izpēte. 

Piedalīšanās 

konferencē VTR, 

2013.gada jūnijs, 

publikācijas 

konferences 

rakstu krājumā 

(SCOPUS). 

Pētījumi ar 

dabiskajiem 

sorbentiem – 

kūdra, sapropelis, 

kaņepju atliekas 

un to 

kombinācijām, 

kā arī 

feromagnētiskaji

em materiāliem 

piesārņota ūdens 

attīrīšanā. 

Izstrādāt 

tehnoloģiju 

cieto sadzīves 

atkritumu 

apglabāšanas 

poligonu 

infiltrāta 

attīrīšanai uz 

biosorbentu 

bāzes. 

Izstrādāt 

tehnoloģiju ar 

naftas 

produktiem 

piesārņota 

ūdens 

attīrīšanai ar 

feromagnētiskie

m sorbentiem. 

Vides 

kvalitātes 

vērtējums ar 

bioindikācijas 

metodēm 

Doc.  

R. Tretjakova 

R. Tretjakova Noteikt vides 

kavalitāti 

izmantojot 

bioindikācijas 

metodes 

Latgales 

reģions atrodas 

pierobežas 

zonā, tādējādi 

pakļauts 

pārrobežu 

piesārņojuma 

riskam, tādēļ 

aktualizējas 

vides kvalitātes 

izpēte šajā 

reģionā. 

Dalība 5 

starptautiskās 

zinātniskās 

konferencēs; 

1 publikācija 

zinātniskā 

žurnālā ar SCI; 

6 publikācijas 

konferenču pilna 

teksta rakstu 

krājumos 

Salīdzināt 

bioindikācijas 

metožu 

rezultātus ar 

ķīmisko analīžu 

rezultātiem; 

izstrādāt 

ieteikumus 

bioindikācijas 

metožu 

pilnveidošanai. 

Pilsētvides 

transformācij

as procesi 

lekt. I.Matisovs I.Matisovs, 

A.Skromulis 

Izpētīt pilsētvides 

transformācijas 

procesus un tos 

ietekmējošos 

faktorus 

Austrumlatvijas 

pilsētu vides un 

ainavas 

kvalitātes 

salīdzinošais 

izvērtējums, 

kas sekmētu 

pilsētvides 

kvalitātes 

uzlabošanas 

pasākumu 

izstrādi 

Iesniegta  un 

pieņemta  1 

publikācija 

zinātnisko rakstu 

žurnālā Via 

Latgalica  

Uz pētījumiem 

balstītu 

Ieteikumu 

izstrāde 

pilsētvides 

ainavas 

kvalitātes 

uzlabošani 

Jauni 

ekoloģiski 

būvmateriāli 

ēku 

energoefektiv

itātes 

paaugstināšan

ā 

Asoc.prof. 

A. Martonovs 

A.Martinovs, 

S.Pleikšnis, 

I.Dovgiallo,  

Ē.Teirumnieka 

Izstrādāt jaunu 

ekoloģisku 

būvmateriālu ēku 

energoefektivitāte

s paaugstināšanā 

Vietējo 

izejmateriālu 

izmantošana 

Zinātniskās 

literatūras izpēte, 

materiāla fizikālo 

un 

siltumtehnisko 

īpašību 

noteikšana 

laboratorijas 

apstākļos. 

Petenta 

saņemšana 

Nr.14869 

Sapropeļa un 

kaņepju spaļu 

betons ēku 

siltumizplācijai 

Radīt jaunu 

ekoloģisku 

būvmateriālu 

no vietējiem, 

atjaunojamiem 

izejmateriāliem 

 

   Studiju programmas īstenošanā iesaistītais  akadēmiskais personāls pēdējo sešu gadu laikā ir 

darbojies  daudzu Latvijas un starptautiskā mēroga projektu realizācijā. 
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Piedalīšanās starptautiskajos projektos 

 

Eiropas Savienības Ietvara programmas un citi starptautiski pētniecības un attīstības 

projekti 

 

Projekta nosaukums un 

reģistrācijas numurs 

ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola- 

komercsabiedrības” 

Finansējuma avots un 

apmērs 

Finansējuma avots:  

Kopējais projekta finansējums (LVL vai EUR): 210548,00 LVL 

Piesaistītais finansējums (LVL vai EUR): 49832,53 LVL 

RA līdzfinansējums (LVL vai EUR): 38159,31 LVL 

Finansējums 2013.gadā: 56368,94 LVL 

Projekta ilgums  2008. – 2013. 

Dalībnieki Vad. E. Teirumnieks, dalībnieki: E. Teirumnieka, R. Deksne, 

I. Matisovs, M. Kijaško, P .Narica, S. Augule, 

Būtiskākie rezultāti 

2013.gadā 

Noslēgti 3 pasūtījuma līgumi. 

Iesniegti 2 patenta pieteikums. 

Izstrādāti 8 komercializācijas piedāvājumi. 

Organizēti 2 VTPP semināri un līdzorganizētas 2 konferences.  

Pēdējā projekta gadā 

plānotie rezultāti 

Nav   

Pēcprojekta aktivitātes 

(attiecināms uz projektu, 

kurš ir noslēdzies 

2013.gadā) 

Kontaktpunkts tiks turpināts veicot personāla apmācības, organizējot 

seminārus un konferences, kā arī veicot pasūtījuma pētījumus. 

 

Projekta nosaukums 

un reģistrācijas 

numurs 

Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un 

klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas 

Finansējuma avots un 

apmērs 

Finansējuma avots:  

Kopējais projekta finansējums (LVL vai EUR): 247584,00 LVL 

Piesaistītais finansējums (LVL vai EUR): 2290153 LVL 

RA līdzfinansējums (LVL vai EUR): 18569,00LVL 

 

Projekta ilgums  2010. – 2013. 

Dalībnieki Vad. E. Visockis, dalībnieki: P.Vucenlazdāns, V.Ansone, 

R.Tretjakova, A.Teilāns 

Būtiskākie rezultāti 

2013.gadā 

Iesniegts 1 LV patents Nr.14746 Sildmūris ar horizontāliem dūmgāzu 

plūsmas līmeņiem un žāvētavu, 1 Eiropas patenta pieteikums 

Izbūvēti 4 protoripi 

Zinātniskās publikācijas 3 

Pēdējā projekta gadā 

plānotie rezultāti 

Nav   

Pēcprojekta aktivitātes 

(attiecināms uz 

projektu, kurš ir 

noslēdzies 2013.gadā) 

5 gadu laikā tiks veikti eksperimentālie pētījumi uz izveidotajiem 

prototipiem. 
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Latvijas valsts budžeta finansētie, konkursa kārtībā iegūtie pētniecības un attīstības 

projekti 

 

Projekta 

nosaukums 

un 

reģistrācijas 

numurs 

Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo 

pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde; Nr.10.0009 (iesaistīti RTU, TSI un 

RA) RA apakšprojekts Nr. 3 „Pārklājumu uzputināšanas tehnoloģisko procesu 

ekoloģiskās drošības modelēšana un novērtējums  

Finansējuma 

avots un 

apmērs 

Finansējuma avots: LZP grants 

Kopējais projekta finansējums (LVL vai EUR): 28800,00 LVL (RA 

apakšprojekta finansējums) 

Piesaistītais finansējums (LVL vai EUR): 0 

RA līdzfinansējums (LVL vai EUR): 0 

Finansējums 2013.gadā: 7200,00 LVL (RA apakšprojekta finansējums) 

Projekta 

ilgums 

01.03.2013.- 31.12.2013. 

Dalībnieki A.Martinovs, A.Skromulis 

Būtiskākie 

rezultāti 

2013.gadā 

 Veikti elektromagnētiskā lauka, aerojonu (cluster ions, intermediate ions) un 

radona līmeņa mērījumi daba telpā, kad darbojas vakuumuzputināšanas 

iekārta HHB-66-И1; konstatēts, ka elektriskā un magnētiskā lauka 

intensitāte frekvenču diapazonā 100MHz- 9400MHz nepārsniedz LR 

noteiktās normas, iekārtas darbība būtisku ietekmi uz aerojonu 

koncentrāciju telpā nerada, uzputināšanas process no elektromagnētiskā 

starojuma (dotajā frekvenču intervālā) un klasterjonu koncentrācijas 

viedokļa ir videi un veselībai drošs.  

 Izstrādāts matemātiskais modelis, kurš dod iespēju prognozēt dažāda 

izmēra pozitīvo un negatīvo klasterjonu koncentrāciju gaisā laika gaitā 

atkarībā no radiācijas fona, temperatūras, elektromagnētiskās enerģijas 

līmeņa, aerosola un putekļu daļiņu daudzuma un izmēriem. 

 Izstrādāta metode uzputinātā slāņa biezuma mērīšanai ar augstfrekvences 

elektrisko lauku. 

 Izstrādāta metode metālu sastāva ar ICP spektrofotometru noteikšanai 

uzputinātajā slānī. 

Pēdējā 

projekta gadā 

plānotie 

rezultāti 

Projekts beidzās ar 31.12.2013. 

Pēcprojekta 

aktivitātes 

(attiecināms uz 

projektu, kurš 

ir noslēdzies 

2013.gadā) 

 pētījumu rezultātu publicēšana: 

o raksts „Ecological-Safety-Assessment of the sputtering 

technological process”; 

o raksts „Method for forecasting the number of air cluster ions”; 

 pētījumu rezultātu prezentācija konferencēs 
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Īstenotie pētniecības un attīstības līgumdarbi (piesaistot finansējumu) Latvijā un ārzemēs 

(piem. līgumi ar valsts un pašvaldības iestādi, valsts augstskolu, valsts zinātnisko institūtu, 

komersantu, fizisku personu, biedrību, nodibinājumu utt.) 

 

 

Līgumdarbs 

 

Izpildītājs 

(vārds,  

uzvārds) 

Pasūtītājs 

(nosaukums) 
Piesaistītais  

finansējums 

Līgumdarba 

nosaukums:Frēzēšanas darba 

galda  2100 modernizāciju 

un personāla apmācība 

Sadarbības termiņš: 

07.06.2013.-30.09.2013. 

Līguma numurs: 28.P1.1-14/5 

Pāvels 

Narica  

Daugavpils 

lokomotīvju 

remonta rūpnīca. 

 

Kopējais līgumdarba 

finansējums (LVL vai 

EUR): 45000 EUR 
Finansējums 2013.gadā: 

45000 EUR 

 
Piedalīšanās konferencēs ar referātiem 

Nr. 

p.k. 
Vārds, 

uzvārds 
Konferences nosaukums 

Konferences 

norises vieta 

un laiks 

Referāta 

nosaukums 

1.  Rasma 

Tretjakova 

9. starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. Tehnoloģija. 

Resursi.” 

Rēzekne, Latvija, 

20 - 22 jūnijs, 2013. 

Ecological quality 

analysis of the 

Rezekne River after 

zooplankton. 

2.  Ilmārs Kangro,  

Edmunds 

Teirumnieks,  

Ērika 

Teirumnieka 

9. starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. Tehnoloģija. 

Resursi.” 

Rēzekne, 20.-22. 

jūnijs, 2013. 

The mathematical 

modeling of metals 

mass transfer in three 

layer peat blocks. 

3.  Viktors 

Mironovs, Juris 

Treijs, Edmunds 

Teirumnieks, 

Vjaceslavs 

Lapkovskis  

BALTMATTRIB 2013, 22nd 

International Baltic Conference of 

Engineering Materials & Tribology. 

Riga, November 

14
th

 – 15
th

, 2013. 

Ferromagnetic 

Sorbents for 

Collection and 

Utilization of Spilled 

Oil Products. 

4.  Staņislavs 

Pleikšnis 

9.starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. 

Tehnoloģija.Resursi.” 

Rēzekne, 20.-

22.jūnijs 2013. 

Siltumizolācijas 

materiāls no sapropeļa 

un kaņepju spaļiem 

(cannabis sativa L.) 

5.  Natālija 

Sinicina 

Andris 

Skromulis 

Andris 

Martinovs 

IX starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference Vide. Tehnoloģija. Resursi. 

Rēzekne, Latvija, 

20.06. – 22.06. 

2013. 

Impact of 

microclimate and 

indoor plants on 

cluster ions. 

6.  Pāvels Narica 9.starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. 

Tehnoloģija.Resursi.” 

Rēzekne, 20.-

22.jūnijs 2013. 

Plānas kārtiņas 

plevišu materiāla 

Cu2ZnSnSe4  

iegūšanas tehnoloģijas  

 

7.  Gotfrīds Noviks 9.Starptautiskā zinātniski, praktiskā 

konference „Vide.Tehnoloģija 

.Resursi.” 

Rēzekne, 20.-

22.jūnijs 2013. 

Investigation of 

Biomass Ash 

Properties for Their 

Utilization Assesment 

http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_168.pdf
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8.   Edgars Čubars, 

Gotfrīds Noviks 

9.Starptautiskā zinātniski, praktiskā 

konference „Vide.Tehnoloģija 

.Resursi” 

Rēzekne, 20.-

22.jūnijs 2013. 

Influence of Different 

Factors on 

Productivity of Reed 

Growths  

9.  I. Kangro 9. starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. Tehnoloģija. 

Resursi.” 

Rēzekne, Latvija, 

20 - 22 jūnijs, 2013. 

The mathematical 

modeling of metals 

mass transfer in three 

layer peat blocks. 

10.  E.Valbahs 

P.Grabusts 

8th EUROSIM Congress on Modelling 

and Simulation EUROSIM2013 

Cardiff, Wales, 

United Kingdom, 

6-9 September, 

2013. 

Path Planning Using 

Non - Euclidean 

Metric 

11.  P.Grabusts The 2nd Virtual International 

Conference on Advanced Research in 

Scientific Areas (ARSA-2013) 

Slovakija, 2. – 6. 

decembris, 2013. 

Association rules’ 

parameters impact 

study in statistical 

data analysis example 

12.  G.Noviks, 

E.Visockis, 

R.Selegovskis 

13
th

 International Scientific Conference 

”Engineering for Rural Development”  

Jelgava, maijs 29-

30, 2014. 

High Capacity 

Heating System by 

Using Flue Gas 

Cooling Device  

13.  I.Kangro 15
th

 International Conference: Teaching 

Matehematics: Retrospective and 

Perspective 

Liepāja, 8.-

10.maijs, 2014. 

Difersification of 

Learning Content of 

mathematics 

14.  E.Teirumnieks Vides zinātne un izglītība Latvijā un 

Eiropā 

Rīga, RTU, 

24.10.2014. 

Rēzeknes Augstskolas 

pieredze sadarbībā ar 

uzņēmējiem vides 

aizsardzības jomā 

15.  Sergejs Kodors, 

Imants Zarembo 

Research Conference In Technical 

Disciplines (RCITD) 

Slovākija, 18.-

22.novembris, 

2013. 

Land cover 

recognition with 

logical reasoning 

using orthophoto 

images 

16.  Sergejs Kodors, 

Imants Zarembo 

The 1st Virtual Multidisciplinary 

Conference (QUESTI 2013) 

Slovākija, 16.-

22.decembris, 

2014. 

Automatic 

Transformation of 

UML Geospatial 

Profile 

to OWL Ontologies 

 

Studentu zinātniskais darbs ir saistīts ar adsorbentu pētīšanu, Rēzeknes pilsētas gaisa 

piesārņojuma un autotransporta plūsmu pētīšanu, Rēzeknes upes, Kovšu ezera un citu Latgales 

ūdenskrātuvju stāvokļa izpēti, ūdens sistēmas Rāzna - Rēzeknes upe - Lubāna - Aiviekste - 

Daugava ekoloģisko izpēti, grunts piesārņojuma Rēzeknes pilsētā analīzi, atkritumu 

apsaimniekošanu, dzeramā ūdens kvalitātes, pilsētvides ainavas un citiem pētījumiem. Inženieru 

fakultātē regulāri notiek starptautiskās  studentu zinātniskās konferences (2014. gadā notika 

18. konference), tiek izdoti studentu konferenču referātu krājumi. Studentu 17.konferences 

referātu krājumā publicēti 21 studentu, maģistrantu un doktorantu raksti studiju virziena 

MMSSM jomā, kuru zinātniskie vadītāji ir šo virzienu īstenojošais akadēmiskais personāls 

Edmunds Teirumnieks,Gotfrīds Noviks, Andris Martinovs, Ērika Teirumnieka, Guntis Kolčš, 

Ivars Matisovs, Ināra Laizāne. 3 studējošie savus zinātniskos darbus ir publicējuši arī ārvalstīs – 

Gabrovas Tehniskā Universitāte, Studentu zinātnisko darbu raktu krājums, 2014. 

 

 

 

 

 

http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_106.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_106.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_106.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_106.pdf
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13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts 

 

Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: 

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

ERIH) 

 
1. Grabusts, P. (2013) Association rules’ parameters impact study in statistical data analysis 

example. The 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific 

Slovakia, Areas, 471–476. ARSA, SCOPUS. 
2. Lazov, L., Deneva, A.H. (2013) Investigation of Cutting Width from Laser Power and 

Velocity. International Journal of Emerging Techologies in Computational and Applied 

Sciences. Issue 4. Vol. 1. 56–60. IndexCopernicus, Computer Science Directory, 

GetCITED, DOAJ, Thomson, ISI, SSRN, TGDScholar, WorldWideScience, 

CiteSeerX,CRCnetBASE, Google Scholar, Microsoft Academic Search, INSPEC,ProQuest, 

ArnetMiner, SCOPUS, Base, ChemXSeer, citebase, OpenJ–Gate, eLibrary, SafetyLit, 

SSRN, VADLO, OpenGrey, EBSCO, ProQuest, UlrichWeb, Scirus, ISSUU, SPIE Digital 

Library, arXiv, ERIC, EasyBib, Infotopia, WorldCat.  

3. Valbahs, E., Grabusts, P. (2013) Motion Planning of an Autonomous Agents in 2D Grid. 

The 2nd International Conference of Informatics and Management Science. Slovak 

Republic. 453–457. SCOPUS. 

4. Ežmale, S., Rimšāne, I. (2013) Promoting the plurilingual awareness in business 

environment: case of Rezekne Special Economic Zone. Journal Procedia–Social and 

Behavioral Sciences. Volume 110. 231–240.  

5. Grabusts P. (2014). “Association rule techniques for analyzing statistical data: a case 

study”, 20
th

 International conference on soft computing MENDEL 2014, June 25-27, Brno, 

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

6. 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. 

7. 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. 

 
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 

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

Application. Volume 4, Number 6. USA: David Publishing Company, 284.–290. EBSCO, 

ProQuest/CSA, Index Copernicus.  

2. Grabusts, P. (2013) Analysis of ontology based approach for clustering tasks. 6–th 

International scientific conference on Applied information and Communication 

Technologies. Jelgava. 10–17. Thomson Reuters Web of Knowledge. 

3. Lazov, L., Angelsov, N. (2013) Optimization of laser marking with the help of simulation 

models. Turkish Journal of Physics. Issue 37. Tübitak, 145–150.  

4. Lazov, L., Angelsov, N. (2013) Numerical experiments for determining of laser induction 

temperature fields. Turkish Journal of Physics. 37. Turkey, 212–218. EBSCO. 
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14. Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 
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zinātņu, Tiesību zinātņu, RA Reģionālistikas zinātniskais institūts, Lietišķās ekoloģijas un 

resursu zinātniski pētnieciskā laboratorija, Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts, 
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3. TRETJAKOV Rasma Dr.biol. Mg.paed. Lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorijas 

vadītāja 
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Mg.sc.env. 

Lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorijas 
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laborantu maiņa) 

5. KOĻČS Guntis Mg.sc.comp. Mehatronikas laboratorijas laborants 
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16. Informācija par ārējiem sakariem 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

Studiju virziena sadarbība ar darba devējiem izpaužas:  

  Ar uzņēmumiem – darba devēju līdzdalībā studiju programmu realizēšanā – noslēgti 

vairāk par  20 sadarbības līgumiem, kuros RA vides zinātnes un mehatronikas studenti un 

maģistranti iziet praksi  un uz kuru bāzes tiek izstrādāti diplomprojekti un maģistra darbi, kuros 

tiek risināti uzņēmumam aktuāli jautājumi. Darba devēju pārstāvji ir iesaistīti bakalaura un 

maģistra kvalifikācijas darbu pārbaudījumu komisijā. Darba devēju pārstāvji strādā pie jaunu 

studiju programmu izveides kā konsultanti un pie esošo satura pilnveidošanas. Noteik sadarbība 

prakšu nodrošināšanā, pēdējā gadā būtiski palielinājies piedāvājums no uzņēmumiem praksei, 

piem. Latvijas finieris, Daugavpils lokomatīvju remonta rūpnīca, SIA JE Enerģija, Ludzas 

enerģija. Veiksmīgi attīstās sadarbība pētniecisko pasūtījumu izpildīšanā uzņēmumu 

vajadzībām, piem., SIA EJ Enerģija pētījums par koģenerēcijas staijā skruberī izmantotās eļlas 

reģenerēšana, SIA Baltic East pētījums par linu spaļu izmatošanu. 

Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta organizētajos semināros uzņēmējiem par 

jaunākajiem sasniegumiem vides tehnoloģiju jomā, uzņēmēju konsultācijās. Izveidota Latgales 

uzņēmumu datu bāze, kura ir pieejama kontaktpunkta mājas lapā.   

Ar organizācijām - zinātniski pētnieciskie darbi ar Latgales aparātbūves tehnoloģisko 

centru (LATC), Latgales lauksaimniecības institūtu, Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 

u.c.,piedalīšanās RA starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Vide.Tehnoloģija.Resursi.  

Mašinbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pārstāvji piedalās valsts 

pārbaudījumu komisijās, notiek sadarbība nozares politikas izstrādē, apmācību organizēšanā 

nozares speciālistiem. Rēzeknes uzņēmēju biedrībai (REUB) regulāri tiek sniegta informācija 

par praksēm, iespējām veikt pētījumus uzņēmumu vajadzībām. RA ir REUB biedrs, studiju 

virziena īstenošanā iesasitītais personāls piedalās REUB aktivitātēs – sēdes, pieredzes apmaiņas 

pasākumi Latvijas mērogā, izstādes. 

 

16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām 
 

Doktora programmas realizācijā piedalās 5 Latvijas universitāšu (LU, RTU, LLU) 

zinātņu doktori un 7 Eiropas universitāšu (Vācija,  Lietuva, Bulgārija, Krievija) zinātņu doktori. 

Ārvalstu un citu Latvijas augstskolu speciālisti strādā valsts pārbaudījumu komisijās. Notiek 

darbs pie Lāzertehnoloģiju centra izveides RA sadarbībā ar Mitveidas Augstskolu (Vācija).  

Sadarbības ietvaros starp RA, Jade augstskolu (Vācija) un Pleskavas Valsts universitāti 

RA 2014.gada aprīlī notika vienas nedēļas apmācība mehtronikā, kurā piedalījās studējošie un 

docētāji no partneraugstskolām. Nedēļas laikā tika izstrādāti grupu projekti, kuri noslēgumā tika 

prezentēti un vērtēti. 

 

Programmu īstenošanā iesaistītie viesdocētāji no citām augstskolām 

  

Nr.               Vārds Uzvārds Zinātniskais grāds Amats 

1. Walter Filho Leals PhD Env Profesors – Hamburgas lietišķo 

zinātņu universitāte (Vācija), RA 

Goda profesors 

2. Rimante Zinkute Dr.phys.sc. Vadošais pētnieks Vides ģeoloģijas 

un ģeogrāfijas institūts (Lietuva) 

3. Ludmila Kartunova Dr.sc.arch. SIA “Urboekoloģija”, vad.pētnieks 

4. Bernds Hills PhD hab. Profesors, Minsteres universitāte 

(Vācija)  
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5.  Aleksandrs Adamovičs Dr.agr. Profesors, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte 

6. Dagnija Blumberga  Dr. sc. Ing. Profesore, Rīgas Tehniskā 

Universitāte 

7. Lybomir Lazov Dr.ing. Profesors, Gabrovas tehniskā 

universitāte, Bulgārija 

8. Josef Timmerberg Dr.ing. Profesors, Jade Augstskola, Vācija 

9. Igor Savrajev Dr.ing. Docents, Pleskavas Valsts 

universitāte, Krievija 

10. Linas Kliučinkas Dr.ing. Profesors, Kauņas Tehnoloģiskā 

universitāte (Lietuva) 

11. Paul Beckman Dipl.inž. Inžnieris, Jade Augstskola, Vācija 

12. Aleksandr Ilin  Mg.ing. Lectors, Pleskavas Valsts 

universitāte, Krievija 

 

LLP/Erasmus iebraucošais docētāji 
 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

1. Ulker GUNER BACANLI Pamukkale University, 

Turcija 

26.05.2014.-30.05.2014. 

2. Sibel CUKURLUOGLU Pamukkale University, 

Turcija 

26.05.2014.-30.05.2014. 

3. Nikolay Nenov Technical University of 

Gabrovo, Bulgārija 

23.05.2014.- 31.05.2014. 

4. Birute Jarasiuniene Kauno Kolegija, Lietuva 18.02.2014.- 21.02.2014. 

5. Romualda Krauneviciene Kauno Kolegija, Lietuva 18.02.2014.- 21.02.2014. 

6. Viktoras Zemciugovas Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 14.02.2014. 

7. Jurate Urboniene Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 14.02.2014. 

8. Antanas Ruzgas Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 14.02.2014. 

9. Arunas Pranaitis Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 14.02.2014. 

10. Aurelija Peleniene Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 14.02.2014. 

11. Gerda Ivanickiene Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 14.02.2014. 

12. Inga Dabkute Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 14.02.2014. 

13. Regina Bagdonaviciene Utenos Kolegija, Lietuva 12.02.2014.- 14.02.2014. 

 

Ārzemju viesdocētāji/ personāls individuālās vizītes. 
 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

1. Aleksandr Ilin Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

2. Andrei Khitrov Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

 

LLP/Erasmus izbraucošais personāls 

 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

1. Ērika Teirumnieka Jade Hochshule, Vācija 23.02.2014.- 01.03.2014. 

2. Andris Martinovs Hochschule Mittweida, 

Vācija 

13.10.2013.- 19.10.2013. 

3. Lyubomir Kostadinov Lazov Hochschule Mittweida, 

Vācija 

13.10.2013.- 19.10.2013. 

4. Staņislavs Pleikšnis TTK University of 18.05.2014.- 23.05.2014. 
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Applied Sciences, Igaunija 

5. Rasma Tretjakova TTK University of 

Applied Sciences, Igaunija 

18.05.2014.- 23.05.2014. 

6. Vita Ansone Narva City Archive, 

Igaunija 

25.05.2014.- 31.05.2014. 

7. Mihails Kijaško TTK University of 

Applied Sciences, Igaunija 

18.05.2014.-24.05.2014. 

8. Dace Visocka Jade Hochshule, Vācija 25.04.2014.- 30.04.2014. 
 

LLP/Erasmus izbraucošie docētāji 
 

Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

1. Lyubomir Kastadinov Lazov Hochschule Mittweida, 

Vācija 

13.05.2014.-17.05.2014. 

2. Ivars Matisovs University of Zielona 

Gora, Polija 

04.05.2014.-10.05.2014. 

3. Edmunds Teirumnieks Utenos Kolegija, Lietuva 06.03.2014.-08.03.2014. 

4. Ērika Teirumnieka Utenos Kolegija, Lietuva 06.03.2014.-08.03.2014. 

5. Helēna Overina Utenos Kolegija, Lietuva 06.03.2014.-08.03.2014. 

6. Rasma Tretjakova Utenos Kolegija, Lietuva 24.02.2014.-28.02.2014. 

7. Andris Martinovs Jade Hochshule, Vācija 24.11.2013.- 30.11.2013. 

8. Pāvels Narica Hocschule Mittweida, 

Vācija 

06.07.2014.- 12.07.2014. 

9. Edmunds Teirumnieks Hocschule Mittweida, 

Vācija 

06.07.2014.- 12.07.2014. 

10. Lyubomir Kostadinov Lazov Hocschule Mittweida, 

Vācija 

06.07.2014.- 12.07.2014. 

11. Ērika Teirumnieka Hocschule Mittweida, 

Vācija 

06.07.2014.- 12.07.2014. 

12. Ivars Meirāns Vilniaus Kolegija, 

Lietuva 

21.05.2014.-23.05.2014. 

13. Aleksejs Zorins Vilniaus Kolegija, 

Lietuva 

21.05.2014.-23.05.2014. 

14. Andris Martinovs Jade Hochshule, Vācija 27.04.2014.- 03.05.2014. 

15. Artis Teilāns Estonian University of 

Life Sciences, Igaunija 

04.05.2014.-10.05.2014. 

 

RA IF docētāju mobilitātes 
 

Nr. Vārds, uzvārds Augstskola, valsts Laiks 

1. Andris Martinovs Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

Docētājs  

26.05.-31.05.2014. 

2. Rasma Tretjakova Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

Valsts eksāmena 

komisijas locekle 

04.06-06.06.2014.  

3. Aleksejs Zorins Intellectual Property Law 

in E-environment: 

Industrial Property, 

Copyright and Related 

Rights‘ Protection 

(IPLE)  

01.06.-15.06.2014. 
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Nr. LLP-ERA-IP-2013-

LT-0912, SMK 

University of Applied 

Social Sciences, Lietuva 
 

LLP/Erasmus iebraucošie studenti/ studijas 
 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Hasan Gokhan 

Vatansever 

Vides inženieris Pamukkale 

Universitāte, Turcija 

5 mēn. 

03.02.2014.-30.06.2014. 

2. Aurimas Katinas Vides inženieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn. 

03.02.2014.-30.06.2014. 

3. Simiona Žilvinskaite Vides inženieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn. 

03.02.2014.-30.06.2014. 

4. Vaida Kaselyte Vides inženieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn. 

03.02.2014.-30.06.2014. 

5. Mindaugas 

Kazlauskas 

Vides inženieris Utenas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn. 

03.02.2014.-30.06.2014. 

 
LLP/Erasmus iebraucošie studenti/ prakse 

 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Prakses ilgums 

1. Stefan Stanev Mehatronika Gabrovas TU, 

Bulgārija 

3 mēn. 

15.05.2014.-15.08.2014. 

2. Boyan Boev Mehatronika Gabrovas TU, 

Bulgārija 

3 mēn. 

15.05.2014.-15.08.2014. 

3. Paulius Petkūnas Mehatronika Utenas kolegija, 

Lietuva 

3 mēn. 

01.04.2014.-02.07.2014. 

4. Vygantas Matiukas Mehatronika Utenas kolegija, 

Lietuva 

3 mēn. 

01.04.2014.-02.07.2014. 

5. Aurimas Isakas Mehatronika Utenas kolegija, 

Lietuva 

3 mēn. 

01.04.2014.-02.07.2014. 

6. Aurimas Kibirkštis Mehatronika Utenas kolegija, 

Lietuva 

3 mēn. 

01.04.2014.-02.07.2014. 

 

Ārzemju iebraucošie studenti 
 

Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Laiks 

1. Andrei Makarov Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

2. Ivan Fedorov Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

3. Ilia Ivanov Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

4. Artem Smirnov Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

5. Dmitrii Ponomarenko Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

6. Dmitrii Kuvshinov Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

7. Valeriia Anishina Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

8. Vladimir Elagin Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 

9. Sergei Chudak Mehatronika Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

22.04.-27.04.2014. 



37 

 

10. Patricia Schwarz Mehatronika Jade HS, Vācija 22.04.-27.04.2014. 

11. Philipp Nowak Mehatronika Jade HS, Vācija 22.04.-27.04.2014. 

12. Finn Gerdes Mehatronika Jade HS, Vācija 22.04.-27.04.2014. 

13. Anna-K. Wiens Mehatronika Jade HS, Vācija 22.04.-27.04.2014. 

14. Julian Wittrock Mehatronika Jade HS, Vācija 22.04.-27.04.2014. 

15. Christian Meinert Mehatronika  Jade HS, Vācija 22.04.-27.04.2014. 

 

16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs 

 

LLP/Erasmus izbraucošie studenti/ studijas 

 
Nr. Uzvārds, vārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Liene Smirnova Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 5 mēn.  

02.09.2013.-31.01.2014. 

2. Lilita Kaļva Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 5 mēn.  

02.09.2013.-31.01.2014. 

3. Andis Šabailis Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 5 mēn.  

01.02.2014.-30.06.2014. 

4. Lauris Visockis Vides inženieris Pamukkale universitāte, 

Turcija 

4 mēn.  

06.02.2014.-04.06.2014. 

5. Arturs Sondors Vides inženieris Pamukkale universitāte, 

Turcija 

4 mēn.  

06.02.2014.-04.06.2014. 

6. Andis Šabailis Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 5 mēn. 

01.02.2014.- 30.06.2014. 

 
LLP/Erasmus izbraucošie studenti/ prakse 

 
Nr. Uzvārds, vārds Programma Uzņēmums, augstskola, 

valsts 

Prakses ilgums 

1. Lauris Berjoza Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 3 mēn. 

01.07.2014.- 30.09.2014. 

2. Antons Burovs Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 3 mēn. 

01.07.2014.- 30.09.2014. 

3. Dana Veselova Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 3 mēn. 

05.05.2014.- 05.08.2014. 

4. Oskars Ušča Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 3 mēn. 

05.05.2014.- 05.08.2014. 

5. Lilita Kaļva Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 3 mēn. 

05.05.2014.- 05.08.2014. 

6. Liene Smirnova Vides inženieris Utenas kolegija, Lietuva 3 mēn. 

05.05.2014.- 05.08.2014. 

7. Arturs Ziļs Mehatronika ZVK GmbH, Vācija 5 mēn. 

07.04.2014-07.09.2014 

 

RA IF studentu mobilitātes 
 

Nr. Uzvārds, vārds Mērķis Augstskola, valsts Laiks 

1. Normunds Bernāns Studijas „Mehatronika” Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

26.05.-31.05.2014. 

2. Rolands Borisovs Studijas „Mehatronika” Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

26.05.-31.05.2014. 

3. Aleksejs Gribovskis Studijas „Mehatronika” Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

26.05.-31.05.2014. 
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4. Edgars Vasiļjevs Studijas „Mehatronika” Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

26.05.-31.05.2014. 

5. Jegēnijs Grabovskis Studijas „Mehatronika” Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

26.05.-31.05.2014. 

6. Jānis Koļčs Studijas „Mehatronika” Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

26.05.-31.05.2014. 

7. Guntars Briljonoks Robotu sacensības Design Challenge, 

Jade HS, Vācija 

23.11.-27.11.2013. 

8. Nauris Dzērve Robotu sacensības Design Challenge, 

Jade HS, Vācija 

23.11.-27.11.2013. 

9. Juris Vavilovs Robotu sacensības Design Challenge, 

Jade HS, Vācija 

23.11.-27.11.2013. 
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II STUDIJU VIRZIENAM ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma „Vides inženieris” 

 

Studiju programmas kods 42526. Studiju programmas raksturojumu sagatavojis programmas 

direktors Dr.sc.ing. G.Noviks. 

 

Vides zinātnes loma ir deklarēta Latvijas Republikas likumā „Vides aizsardzības likums” un 

veselā virknē citu normatīvo aktu, Ministru kabineta noteikumos un Nolikumos, Latvijas valsts 

attīstības programmās. Vides aizsardzības problēmas ir iekļautas Latvijas Republikas zinātnes 

attīstības prioritāro virzienu sarakstā. 

Vides aizsardzības speciālistu loma mūsdienu apstākļos krasi pieaug visās cilvēka darbības 

jomās un kļūst par vienu no prioritārajām darbības sfērām arī Latvijā. Nacionālajā vides 

politikas plānā, kā būtiskākie uzdevumi tiek minēti attīrīšanas iekārtu uzstādīšana pilsētās, 

pilsētu ūdensapgādes sistēmu uzlabošana, atkritumu apsaimniekošana, vides aizsardzības 

sistēmu pietuvināšana ES valstu kritērijiem, dabas aizsargājamo objektu, dabas resursu pārvalde 

un pārraudzība. Aktuāla ir ražošanas vadīšana un organizēšana tā, lai samazinātu ietekmi uz 

vidi, videi draudzīgu tehnoloģiju izveide un ieviešana. Šīs tendences liecina par to, ka vides 

speciālisti būs nepieciešami valsts attīstībā. 

Studiju programma izpilda Rēzeknes Augstskolas mērķus – nodrošināt 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. 

 

2.1.1.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 
Mērķis.  

Rēzeknes Augstskolas otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Vides inženieris” mērķis ir nodrošināt personības, demokrātiskās sabiedrības un 

zinātnes attīstību un darba tirgus prasības sagatavojot augstākās profesionālās kvalifikācijas 

speciālistus vides inženierzinātnēs, apguvušus bakalaura grādam atbilstošu zinātņu apjomu. 

Studiju programma nodrošina teorētisko un profesionālo zināšanu, uz zinātniskiem pamatiem 

balstītu radošo un praktisko iemaņu iegūšanu dabas zinātņu un vides inženierzinātņu jomā, kas 

dod iespēju analizēt un risināt vides inženiertehniskās aizsardzības un monitoringa jautājumus; 

projektēt, pilnveidot un ekspluatēt vides aizsardzības tehniku un sistēmas, attīstīt videi 

draudzīgas tehnoloģijas, veikt eksperimentālos pētījumus, organizēt vides kontroles un 

aizsardzības darbību, kā arī turpināt izglītību maģistra grāda iegūšanai. Programmas mērķis 

pilnībā saskan ar Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģiju 2009.-2015. gadiem. 

 

Uzdevumi.  

Programmas mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi uzdevumi: 

1. Dot studentiem zināšanas:  

a) matemātikā, fizikā, ķīmijā, ekonomikā un humanitāro zinātņu blokā; 

b) vides zinātņu ciklā - ekoloģijā, vides ķīmijā, vides aizsardzības teorijā, tehnikā, 

tehnoloģijās un sistēmā, vides kontroles un analīzes metodēs, matemātiskās metodēs 

vides zinātnēs; vides komponentu - ūdens, gaisa, augsnes aizsardzībā no 

piesārņojumiem un piesārņotās vides attīrīšanas teorijā un tehnoloģijā, dabas 

aizsardzības metodēs; 
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c) inženierbloka zināšanas mehānikā, materiālmācībā, inženiergrafikā, ģeodēzijā, 

inženierģeoloģijā, siltumtehnikā, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, 

elektrotehnikā, elektronikā; 

d) svešvalodās līmenī , kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem vides 

projektu realizēšanā, strādāt un turpināt studijas ārzemēs. 

2. Dot studentiem iespēju izvēlēties attiecīgo tautsaimniecības nozari un specializēties  

tajā, izstrādājot attiecīgos studiju darbus un projektus, izvēloties atbilstošus studiju 

kursus no piedāvāto izvēles kursu saraksta, izvēloties prakses vietas un 

diplomprojektu tēmas, tādejādi iegūstot inženiera  darbam šajā nozarē nepieciešamās 

zināšanas un prasmes. 

3. Attīstīt stratēģiskās un analītiskās domāšanas māku, spējas formulēt un risināt vides 

problēmas, darbojoties speciālistu komandā. 

4. Attīstīt mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas. 

Izvirzītie uzdevumi tiek realizēti pēc satura un kredītpunktu skaita  identiskās četrgadīgā 

(8 semestri) pilna laika un piecgadīgā (10 semestri) nepilna laika studiju programmās.  

Lai dotu iespēju studentiem izvēlēties  un apgūt atbilstoši darba tirgus prasībām šaurāku 

kvalifikāciju vides inženiera jomā ir izstrādāti papildus esošajai vides aizsardzības profilam vēl 

divi apmācību moduļi 4.kursā: profila modulis - „Dzīvības procesu norises drošums vidē” un 

profila modulis - „Atjaunojamā enerģētika”. 

 

2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Izmainoties Latvijas sociāli - ekonomiskajai situācijai, pakāpeniski pieaugot 

tautsaimniecības industrializācijas jaudai, kļūst ārkārtīgi svarīgi risināt tautsaimniecības 

problēmas, izmantojot jaunas tehnoloģijas, pievēršot uzmanību videi draudzīgām 

ekotehnoloģijām, lai nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, ilgtspējīgu 

cilvēkiem labvēlīgu attīstības vidi. To apliecina 2006. gadā LR Saeimā pieņemtais Vides 

aizsardzības likums, Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 

2020.gadam, Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāns laika posmam no 

2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada 31.decembrim. 

Vides aizsardzības problēmu efektīva risināšana nav iespējama bez augstākā līmeņa 

speciālistiem vides inženierzinātnēs.  

Galvenais vides speciālistu sagatavošanas profils RA ir vides tehnoloģijas, vidi 

saudzējošo, piesārņojumu neveidojošo tehnoloģiju, tehnikas, metožu un pasākumu izstrāde un 

ieviešana, atjaunojamā enerģētika, dzīvības procesu norises drošums vidē. 

 

Zināšanas (zināšanas un izpratne) 

Apgūstot programmu students iegūst zināšanas dabas zinātnēs, inženierzinātnēs un vides zinātnē 

atbilstoši definētajiem uzdevumiem., t.sk.: 

1. Zināšanas un  spēju parādīt pamatprincipu un likumsakarību izpratni fizikā, plūsmu 

mehānikā, hidraulikā, enerģētikā, siltumtehnikā, teorētiskā mehānikā, materiālu 

pretestībā. 

2. Zināšanas un procesu izpratni ķīmijas bloka zinātnēs: organiskā un koloidālā 

ķīmija, neorganiskā ķīmija, bioķīmija un biotehnoloģija.  

3. Zināšanas augstākā matemātikā, izpratni lietišķās matemātikas izmantošanā  

inženierzinātnēs, matemātiskajās metodēs vides inženierzinātnē.  

4. Zināšanas un procesu izpratni ekoloģijā, agroekoloģijā, ekotoksikoloģijā, 

radioekoloģijā, aizsargājamo dabas objektu struktūrā.  

5. Zināšanas ekonomikā un vides ekonomikā.  
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6. Zināšanas, procesu izpratni vides aizsardzības jomā, ekotehnoloģiju, piesārņojumu 

novēršanas, energoefektivitātes, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas jomā.  

Vērtēšanas kritēriji: kontroldarbi semestrī, praktisko un laboratorijas darbu izpilde;  patstāvīgā 

darba rezultāti: referāti, uzdevumu risināšana; zinātniskā darbība laboratorijā; eksāmeni un 

ieskaites.  

 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

Apgūstot programmu students iegūst prasmes šādās jomās: 

1. Prasmi, izmantojot teorētiskās zināšanas veikt fizikāli tehnisko procesu aprēķinus, dot  

tehnoloģiskos risinājumus, balstītos uz vides attīstības likumiem. 

2. Spēju izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un priekšstatus par tehnoloģiju darbību, 

veikt inovatīvo profesionālo darbību, formulēt, analītiski aprakstīt un argumentēti 

izskaidrot problēmas un risinājumus attiecīgajā tēmā. 

Vērtēšanas kritēriji: Mājas darbs - referāti un uzdevumi, laboratorijas darbu aizstāvēšana, 

praktisko nodarbību rezultāti, patstāvīgais zinātniskais darbs, studiju darbi un projekti, 

kontroldarbi semestrī, eksāmens sesijā. 

 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana) 

pgūstot programmu students iegūst kompetenci : 

1. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kura nepieciešama aktuālo vides 

aizsardzības un tehnoloģiju attīstības problēmu risināšanai. 

2. Balstoties uz zināšanām un iegūtām prasmēm  izvērtēt risinājumu efektivitāti un pieņemt  

optimālus lēmumus, atbilstošus konkrētai situācijai un ieņemtajam amatam, risināt 

attiecīgos uzdevumus vides tehnoloģiju jomā.  

Vērtēšanas kritēriji: Studiju darba, projekta izstrāde un aizstāvēšana, bakalaura eksāmens, 

diplomprojekta, diplomdarba  izstrāde un aizstāvēšana. 
 

2.1.3. Studiju programmas plāns 

 

Studiju programmas apjoms 160 kredītpunkti, kas iekļauj sevī LR MK noteikumos par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu norādītās kursu grupas un to apjomus.  

Studiju programmas kursi strukturāli sadalīti 3  grupās - obligātie, obligātās izvēles un 

brīvās izvēles studiju kursi. Lekciju kursu, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un 

patstāvīgā darba apraksti iekļauti izvērstās studiju priekšmetu programmās un kalendārajos 

plānos.  

 

1.kurss 
Nr. 

p.k.  
Studiju kursi Kursa 

kods 

Kopējais 

stundu 

skaits 

Kontakt- 

stundu 

skaits 

semestrī 

tai skaitā Atskai- 

tes 

forma 

KP Docētājs 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd. 

 1. semestris                                                                                                                            20 

 Obligātie – 18  kr.p. 

1.  Augstākā matemātika I Mate1009 120 48 32 16 E 3 doc.I.Kangro 

2.  Vispārīgā un neorganiskā 

ķīmija 

Ķīmi1001 120 48 32 4 

12×2 

E 3 lekt.Ē.Teirumnieka, 

vieslekt.I.Bernāne 

3.  Angļu valoda Valo1085 120 48 - 48  Ie 3 doc. M.Opincāne 

4.  Informātika un informācijas 

tehnoloģijas  

DatZ1101 

 

160 64 16 48 E 4 vieslekt.J.Musatovs 

5.  Tēlotāja ģeometrija un 

inženiergrafika 

MašZ1001 120 48   16 32 ×2 E 3 viesdoc.A.Avots 

6.  Filozofijas pamati Filz1001 80 32 16 16 Ie 2 vieslekt.V.Korkla 
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7.  Vispārīgā ekoloģija Biol1010 80 32 24 8 ×2 E 2 vieslekt.I.Laizāne 

 Brīvās izvēles – 0 kr.p. 

1.  Sports SpoZ1006 - 16 - 16 Ie 0 vad.pētn. 

A.Kaupužs 

2. semestris                                                                                                                           20 

 Obligātie – 17 kr.p. 

1.  Augstākā matemātika II 

 

Mate1010 120 48 32 16  E 3 doc.I.Kangor 

2.  Fizika  I Fizi1002 80 32 1 8 

 

8×2 

E 2 asoc.prof. 

A.Martinovs, 

vieslekt.P.Narica 

3.  Angļu valoda 

 

Valo1088 80 32 - 32 E 2 doc. M.Opincāne 

4.  Organiskā un analītiskā 

ķīmija 

Ķīmi1002 120 48 32 4 

12×2 

E 3 lekt.Ē.Teirumnieka 

vieslekt.I.Bernāne 

5.  Vides aizsardzības pamati VidZ1002 80 32 24 8×2 E 2 vieslekt.I.Laizāne 

6.  Inženiertehnisko pētījumu 

tehnoloģijas 

Citi1101 80 32 16 16  Ie 2 lekt.I.Matisovs 

7.  Ekoloģiskā ekspedīcija VidZ2001 120   24x2 IeD 3 lekt. I.Matisovs 

 Obligātās izvēles – 2kr.p. 

8.  Datorgrafika un dizains DatZ4025 80 32 8 24 Ie 2 asist. I.Zarembo 

 Brīvās izvēles – 1 kr.p. 

9. Sports SpoZ1007 16 16 - 16 Ie 0 vad.pētn.A.Kaupužs 

10 Bionika  16 16 8 8 Ie 1 Viesprof.B.Hill 

 Kopā   gadā                                                                                                                           40 

 

2.kurss 
 

 

 Kursa 

kods 

Kop. 

st. 

Kont- 

stundu 

tai  skaitā Atskai- 

tes 

Kre-  

dīt- 

 

Nr Studiju kursi  sk. skaits 

semestrī 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd. 

forma pun- 

kti 
Docētājs 

 3.semestris                                                                                                                           20 

 Obligātie - 16 kr.p. 

1.  Augstākā matemātika 

inženierzinātnēs  

Mate2102 120 48 32 16  E 3 doc.I.Kangro 

2.  Fizika II  Fizi2003 80 32 16 8 

 

8 × 2 

E  2 asoc.prof. 

A.Martinovs 

vieslekt.P.Narica 

3.  Fizikālā un koloidālā 

ķīmija vides 

inženierzinātnēs 

Ķīmi2101 80 32 16 4 

12 × 2 

E 2 lekt.Ē.Teirumnieka 

vieslekt.I.Bernāne 

4.  Dabas resursi un dabas 

saimniecības tehnoloģijas  

VidZ3002 80 32 24 8 × 2 Ie 2 vieslekt.I. Laizāne 

5.  Teorētiskā mehānika un 

materiālu pretestība 

Meha2001 120 48 32 16  E 3 lekt.V.Ciganskis 

6.  Vides inženierģeoloģija  Ģeol3005 80 32 16 8  

8 × 2 

E 2 viesprof.G.Noviks 

vieslekt. 

A.Skromulis 

7.  Studiju darbs VidZ2003 80    IeD 2 atbildīgs viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles - 3 kr.p.   

1.  Meža resursi un  

mežsaimniecība 

VidZ2017 120 48 32 16 E 3 lekt.I.Matisovs 

  Brīvās izvēles - 1 kr.p.  

1.  Pilsētu ekoloģija VidZ6011 40 16 8 8 Ie 1 lekt.I.Matisovs 

 4.semestris                                                                                                                          20 

  Obligātie - 17 kr.p. 

1.  Matemātiskās  metodes un 

datori vides zinātnē 

Mate2103 80 32 20 12 × 2 E 2 doc.I.Kangro 

2.  Vides ķīmija un kontrole VidZ2013 120 48 32 4 

12×2 

E 3 lekt.Ē.Teirumnieka 

vieslekt. S.Augule 
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3.  Cietvielu fizika ar 

materiālmācības pamatiem 

VidZ2101  80 32 20 4 

8×2 

E 2 asoc.prof.A.Martinovs 

vieslekt.A.Skromulis 

4.  Elektrotehnika un 

elektronikas  pamati  

ETeh2001 120 48 32  

8 

8×3 

E 3 prof.I.Silineviča, 

asoc.prof.A.Martinovs, 

vieslekt.P.Narica 

5.  Vides aizsardzības prakse VidZ3006 280    IeD 7 atbildīgs viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles -   2 kr.p.  

1.  Būvmateriāli un saistvielas BūvZ5001 80 32 16 16 E 2 lekt.S.Pleikšnis 

 Brīvās izvēles  - 1 kr.p.  

1.  Aizsargājamo dabas 

objektu ekoloģija 

VidZ4001 40 16 10 6 Ie 1 doc.R.Tretjakova 

 Kopā   gadā                                                                                                                           40 

 3. kurss 

 

 

 

 Kursa 

kods 

Kop. 

st. 

Kontakt- 

stundu 

tai  skaitā Atskai- 

tes 

Kre-  

dīt- 

 

Nr Studiju kursi  sk. skaits 

semestrī 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd 

forma pun- 

kti 
Docētājs 

 5.semestris                                                                                                                                           20 

 Obligātie – 15 kr.p. 

1.  Plūsmu mehānika un 

hidraulika 

Meha3010 80 32 16 16 E 2 asoc.prof. 

A.Martinovs  

2.  Ietekmes uz vidi 

novērtējums 

VidZ4102 80 32 24 8 E 2 viesdoc.Ē.Ruskule 

3.  Civilā  aizsardzība Citi3101 40 16 16 - Ie 1 vieslekt.I.Jurčs 

4.  Vides tiesības un 

likumdošana 

JurZ3071 80 32 24 8 E 2 viesdoc.Ē.Ruskule 

5.  Ekonomikas pamati Ekon3105 80 32 16 16 E 2 lekt.J.Volkova 

6.  Ūdens attīrīšana  un ūdens 

saimniecības tehnoloģijas 

HidZ3001 120 48 8 

 

24 

 

 

16 

E 3 asoc.prof. 

E.Teirumnieks  

viesdoc.A.Avots 

7.  Studiju projekts VidZ6009 120    IeD 3 atbildīgs viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles - 3 kr.p. 

1.  Uzņēmumu enerģētika un 

energoapgāde 

Ener5001 120 48 32 16 E 3 vieslekt.P.Narica 

 Brīvās izvēles -2 kr.p  

1. Vides ģeogrāfija Goeg3012 80 32 16 16 Ie 2 lekt.I.Matisovs 

     6.semestris                                                                                                                         20 

  Obligātie  - 18  kr.p. 

1.  Gaisa un gāzu attīrīšanas 

tehnika un tehnoloģijas 

VidZ3102 120 48 32 16 E 3 viesdoc.A.Avots 

2.  Cieto un bīstamo atkritumu 

apsaimniekošana 

VidZ3101 120 48 32 16 E 3 asoc.prof. 

E.Teirumnieks 

3.  Ekotehnoloģijas pamati VidZ5004 120 48 32 10×2 

6×3 

E 3 viesprof.G.Noviks 

vieslekt.A.Skromulis 

4.  Darba aizsardzība PolZ2101 40 16 16 - Ie 1 vieslekt. I.Jurčs 

5.  Ražošanas prakse VidZ6008 320    IeD 8 atbildīgs viesprof. 

G.Noviks 

 

 Obligātās izvēles  - 2 kr.p.  

1. Enerģiju taupošās un 

bezatkritumu tehnoloģijas 

industrijā 

VidZ3027   80 32 16 16 E 2 viesprof. L.Lazov 

2. Ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas (GIS) 

VidZ3024 80 32 8 24 E 2 vieslekt.S.Kodors 

 Kopā   gadā                                                                                                                           40 
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4.kurss 

 
 

 

 Kursa 

kods 

Kop. 

st. 

Kontakt- 

stundu 

tai  skaitā Atskai- 

tes 

Kre-  

dīt- 

 

Nr Studiju kursi  sk. skaits 

semestrī 

lekci- 

jas 

lab.d., 

praktd. 

forma pun- 

kti 
Docētājs 

 7.semestris                                                                                                                           20 

 Obligātie - 15 kr.p. 

1.  Ekoloģiskā riska analīze un 

vadīšana 

VidZ4031 80 32 24 8 E 2 prof. 

O.Užga-Rebrovs 

2.  Vides ekonomika VidZ4017 80 32 24 8 E 2 viesdoc.Ē.Ruskule 

3.  Degradēto teritoriju 

atjaunošana 

VidZ4009 120 48 32 16 E 3 viesprof. 

G.Noviks 

4.  Vides aizsardzības objektu 

projektēšanas pamati 

VidZ4020 80 32 24 8 E 2 viesdoc.A.Avots 

5.  Vides monitoringa sistēmas VidZ4035 80 32 24 8 E 2 viesdoc.Ē.Ruskule 

6.  Darba tiesības JurZ4101 40 16 8 8 Ie 1 doc. 

G.Makarova 

7. Studiju darbs/projekts VidZ3003 120    IeD 3 atbildīgs 

viesprof. 

G.Noviks 

 Obligātās izvēles  - 4 kr.p.  
1.  Ēku, ūdens padeves un 

pazemes būvju 

projektēšana 

HidZ6001 80 32 16 16 Ie 2 doc.A.Avots 

2.  Projektu vadīšana VidZ7001 80 32 24 8 Ie 2 doc.S.Ežmale 

 Brīvās izvēles kursi – 1 kp 

1.  Klimatoloģija un 

meteoroloģija 

VidZ1009 40 16 16 - Ie 1 lekt.I.Matisovs 

 8.semestris                                                                                                                            20                                                                 

 Obligātie - 20 kr.p. 

1.  Pirmsdiploma prakse VidZP001 320    IeD 8  

2.  Valsts eksāmens VidZ7002     E 1 Valsts 

eksāmenu 

komisija 

3.  Diplomdarba/ 

diplomprojekta izstrāde 

VidZ4011 480     11 Diplomdarbu/ 
diplomprojektu 

aizstāvēšanas 

komisija 

 Kopā   gadā                                                                                                                          40 

  

 

 

2.1.4. Studiju kursu apraksti 

 

Studiju programmas kursi strukturāli sadalīti 3 grupās - obligātie, obligātās izvēles un 

brīvās izvēles studiju kursi. Lekciju kursu, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un 

patstāvīgā darba apraksti iekļauti izvērstās studiju priekšmetu programmās www.lais.lv un 

kalendārajos plānos Moodle vidē.  

 

2.1.5. Studiju programmas organizācija un praktiskā īstenošana 

 

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

apstiprinātiem studiju plāniem. Nodarbību grafiks tiek saskaņots ar RA studiju daļā un to 

apstiprina fakultātes dekāns.  
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Studiju darbā tiek izmantota individuālā pieeja, tiek dota palīdzība un konsultācijas 

mācību priekšmetu apguvē. Studiju programmas saturs un iegūstamais grāds un kvalifikācija 

atbilst studiju programmas nosaukumam. Prakses ir saistītas ar studiju procesā apgūstamajām 

teorētiskajām zināšanām, ir vērstas uz profesionālo iemaņu apgūšanu. Laboratorijas darbu un 

praktisko nodarbību saturs un īpatsvars atbilst studiju kursiem un programmas mērķiem. 

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. 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā” 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. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas uzturēšana 

atbilstoši izmaiņām likumdošanā, darba tirgū, studentu pieplūdumam. 

Studiju plānu apstiprina Inženieru fakultātes Dome. Atskaiti par studiju programmas 

realizāciju sniedz studiju programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma 

ziņojumā. Pašnovērtējuma ziņojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, 

apspriests Inženieru fakultātes Dabas un inženierzinātņu katedras sēdēs, analizēts Inženieru 

fakultātes domē, izskatīts Studiju padomē un apstiprināts Senātā. 

Pilna laika otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Vides inženieris” saturu veido teorētiskās studijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, 

studentu patstāvīgais darbs (studiju darbi, studiju projekti, mājas darbi, referāti, darbs ar 

literatūru, internetmateriāliem un zinātniskie pētījumi, diplomdarbs/diplomprojekts), mācību 

prakses - ekoloģiskā ekspedīcija, vides aizsardzības, ražošanas un pirmsdiploma prakse. Pilna 

laika studiju ilgums - 8 semestri, kopējais kredītpunktu skaits - 160. 

 Nepilna laika studiju programmas saturu veido teorētiskās studijas (lekcijas, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi, semināri), studentu patstāvīgais darbs (kontroldarbi, studiju 

darbi, studiju projekti, diplomdarbs/diplomprojekts), mācību prakses un pētnieciskais darbs. 

Studiju ilgums - 10 semestri, kopējais kredītpunktu skaits - 160. Nodarbības organizētas sesiju 

veidā, kuras notiek 3 reizes semestrī, kontroldarbu, mājas darbu, patstāvīgo uzdevumu izpildes 

veidā starp sesijām. 

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

brīvās izvēles kursus. Procentuālā attiecība starp obligāto, obligātās izvēles un brīvās izvēles 

daļām ir 86,25% : 10% : 3,75%. 

 Studentiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties studiju priekšmetus atbilstoši viņu interesēm 

un vēlmēm. Izvēlei ir 22 KP. Tā kā studiju darbu, studiju projektu un 

diplomdarba/diplomprojekta tēmas izvēlas paši studenti, tad kopā izvēlei ir 41 KP, t.i. 25,6% no 

studiju laikā iegūstamo kredītpunktu daudzuma. Iespējams izvēlēties arī prakses vietas. 

Studentiem ir iespēja apgūt divas svešvalodas 7 KP apjomā.  

 Studentu patstāvīgā un radošā darba attīstībai ir paredzēti 3 studiju darbi un projekti (8 

KP). Studiju nobeigumā uz mācību praksēs iegūtā materiāla pamata, kā arī izmantojot 

personīgos pētījumus, studenti izstrādā konkrētu, saistītu ar studenta izvēlēto specialitāti un 

plānojamo darba vietu diplomdarbu/diplomprojektu,  kurš satur gan pētniecisko, gan projekta 

(realizācijas) daļu. 

Nodarbības tiek organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā, papildinātas ar 

videomateriālu demonstrēšanu un to analīzi, situāciju modelēšanu, izskatīšanu un analīzi. 

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursu materiāli elektroniskajā veidā, e-kursi MOODLE vidē. 

Notiek regulāras studentu konsultācijas  katrā studiju priekšmetā vismaz 1 reizi nedēļā.  
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Praktiskās pieredzes iegūšanai un prasmju izveidošanai ir paredzētas  4 prakses  : 

ekoloģiskā ekspedīcija pēc 1. kursa, vides aizsardzības prakse pēc 2. kursa, ražošanas prakse pēc 

3. kursa un pirmsdiploma prakse pēc 4. kursa. 

Ražošanas prakse ir saistīta ar tehnoloģisko procesu darbības principu un to darba 

organizācijas izpēti un apguvi rūpnīcās un uzņēmumos, kuros tiek veikti pasākumi vides 

uzlabošanā, attīrīšanā, dabas resursu ieguvē un izstrādē, citos dabas saimniecības uzņēmumos. 

Pirmsdiploma prakses vieta tiek izvēlēta atbilstoši studenta izvēlētai 

diplomdarba/diplomprojekta tēmai. Ar prakšu vietām,  ir noslēgti ilgtermiņa līgumi. Studentiem 

ir iespēja iziet mācību praksi ārzemēs. Izstrādāti prakšu metodiskie norādījumi, kas balstās uz 

RA Nolikumu par praksēm. 

 

2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Studiju programmā var būt imatrikulēti reflektanti, kuriem ir vispārējā vidējā izglītība 

vai vidēja profesionālā izglītība, kas iegūta 4 gadu periodā. 

Studiju programma tiek realizēta divos veidos: pilna laika un nepilna laika studijās 
 

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

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Studējošo  zināšanu kvalitāti novērtē pēc diviem kritērijiem: 

kvalitatīvais vērtējums –eksāmeni un diferencētās ieskaites tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu 

sistēmā, ieskaites - “ieskaitīts”, “neieskaitīts”; 

kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti (KP), kas raksturo studentam  noteikto darba apjomu 

stundās (kontaktstundas un patstāvīgais darbs); 1KP atbilst 40 darba stundām. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja students nokārto eksāmenu vai diferencēto ieskaiti, 

iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), un ieskaiti ar vērtējumu 

“ieskaitīts”. 

Regulāri notiek starprezultātu pārbaude semestra laikā – kontroldarbu, referātu 

prezentācijas, laboratorijas darbu aizstāvēšanas , mājas darbu izpildes kontroles veidā. 

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju 

kursa programma, ko apstiprina RA Dabas un inženierzinātņu katedra. Tiek ņemts vērā iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetences atbilstības darba tirgus prasībām faktors. Studiju kursu 

programmas satur vispārējas prasības kredītpunktu saņemšanai, kā arī nepieciešamos avotus šo 

prasību izpildīšanai (zinātniskā literatūra, interneta norādes u.c.).  

 

2.1.8.  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: 



47 

 

 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 maksa 2013./2014. st.g. ir pilna laika studijas – 870,- Ls / 1237,90 Eur, nepilna 

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

2.1.9. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Programma izveidota, balstoties uz Valsts akadēmiskās izglītības standartu, ir ievēroti 

galvenie studiju procesa principi, vērtējuma obligātuma princips, atbilstības princips,  

izmantotas zināšanu pārbaudes pamatformas – eksāmens.  

Programmas saturs atbilst MK Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikumam, 

MK noteikumiem Nr. 742 „Izglītības attīstības koncepcija 2007.-2013. g.”, Augstākās izglītības, 

zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijām 2002.-2010.gadam,augstākās izglītības attīstības 

vadlīnijām Eiropas Savienības kopējā telpā atbilstoši Boloņas deklarācijai. 

 Katrs studiju kurss, kas nodrošina nozares pamatkursus un profesionālās specializācijas 

kursus, iekļauj sevī praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus. Kopējais šo nodarbību 

apjoms ir 32%. 

Programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā trīs studiju darbus/projektus (8 KP). 

 Ar 10 uzņēmumiem un organizācijām ir noslēgti ilglaicīgie prakses līgumi (skatīt 

katedras dokumentāciju), ir izstrādāti prakses organizēšanas un norises detalizēti metodiskie 

norādījumi un prakses dokumentācija . 

Aktualizēts Vides inženiera profesijas standarts 2013.g. ir apstiprināts ar MK lēmumu. 

Studiju programma atbilst vides inženiera profesijas standartam, kura izstrādē piedalījās 

programmas direktors. 

 

2.1.10. 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 

 

Pensilvānijas WILKES universitātē vides inženiera studiju programma iekļauj šādus 

speciālos kursus: cieto atkritumu pārvaldība (3 kp.), augsnes un grunts mehānika (3 kp), 

hidroloģija (4 kp), ūdens resursu inženierija (3 kp), ūdens kvalitāte (4 kp), gaisa kvalitāte (4 

kp), ūdens un notekūdeņu attīrīšana (4 kp), vides inženierijas hidraulika (3 kp), gaisa 

piesārņojuma kontrole (3 kp), bīstamo atkrituma apsaimniekošana (3 kp), vides veselība (3 kp), 

divi kursa projekti, patstāvīgais pētījums, seminārs. 

 Spānijas augstskolās vides inženiera studiju programmās ir iekļauti teorētiskie bāzes 

kursi: matemātika (12 kp), fizika (12 kp), ķīmija (12 kp), bioloģija (12 kp), materiālu pretestība 

(4,5 kp), ekonomika (4,5 kp), vides likumdošana (4,5 kp), kas pilnībā atbilst akreditējamai 

profesionālā bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”. Speciālie priekšmeti pārstāvēti 

arī gandrīz tie paši kā akreditējamā - biznesa administrēšana (3 kp), ūdenssaimniecība un 

attīrīšana (7 kp), cieto atkritumu saimniecība (5 kp), inženierprocesi (7 kp), vides pārvaldes 
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mehānismi (7 kp), vides modelēšana (4 kp), vides iekārtas (5 kp), augsnes un grunts aizsardzība 

un attīrīšana (5 kp), gaisa piesārņojuma novēršana (5 kp), skaņu piesārņojuma kontrole (3 kp ), 

procesu inženierija ( 4,5 kp), transporta ietekme (6 kp). 

 Stenforda universitātē vides inženiera studiju programmā ir iekļauti kursi: vides zinātne 

un tehnoloģija - 3 kp, plūsmu mehānika - 4 kp, upes plūsmas un kanāli, mitrāji – 3 kp, ūdens 

resursi – 3 kp, laiks un negaisi – 3 kp, gaisa piesārņojums – 3 kp, fizikālā okeonoloģija – 4 kp, 

vides plānošanas metodes – 3 kp, laboratorijas darbi plūsmu mehānikā – 2 kp, lauku prakse 

ūdens resursos – 2 kp, vides problēmu seminārs – 1 kp.  

Toronto universitātes vides zinātņu studiju programmā ir iekļauti tādi kursi kā - ievads  

vides zinātnē, vides bojāšana, ievads Zemes mācībā, ūdens, ģeomorfoloģijas pamati, 

klimatoloģijas pamati, grunts mācības pamati, biotehnoloģija, pazemes ūdeņi, ietekmes uz vidi 

novērtējums un audits, pētnieciskais seminārs vides zinātnē, augsnes erozija, vides 

likumdošana, mikrobioloģija, piesārņojuma hidroloģija u.c. 

 Vitautas Magnus Viļņas universitātes studiju programmas vides zinātnē analīze rāda, ka 

visi galvenie mācību priekšmeti atkārtojas abās programmās. 

 Lielākā daļa mācību priekšmetu RA studiju programmā sakrīt ar Sankt-Pēterburgas 

universitātes studiju programmu ģeoekoloģijā, to skaitā vispārīgā ekoloģija (112 stundas), 

ģeoķīmija (64 st.), augsnes ekoloģija (48 st.), antropogēnā iedarbība (72 st.), piesārņojuma un 

augsnes analīzes metodes (28+42st.), meteoroloģija (42 st.), ūdens kvalitātes noteikšanas 

monitorings (42 st.), kartēšana (39 st.), gaisa kvalitātes noteikšana (9 st.), dabas resursi (42 st). 

Salīdzinājums tika veikts ar Luleo tehnoloģiskās universitātes (Zviedrija) programmu 

“Ekoloģija un dabas aizsardzība”, ar Vilhelmshāvenas tehniskās augstskolas programmām 

mašīnbūvē ar specializāciju “Vides aizsardzība”, “Vides aizsardzības metodes un procesi” 

(Vācijā), ar Delaveras universitātes programmu “Vides inženierija”, Zeļona Gora Tehniskās 

universitātes (Polija), Brounas universitātes (ASV), Brandenburgas Tehniskās universitātes 

(Vācija), Kauņas Tehniskās universitātes (Lietuva), Luizianas universitātes, UNESCO – IHE 

Institute (Nīderlande), Illinoisas tehnoloģiskā institūta un citu augstskolu studiju programmām 

(skatīt katedras materiālus). 

Izanalizējot šos piemērus un lielu skaitu citu studiju programmu, viennozīmīgi var 

secināt, ka akreditējamā programmā ir iekļauti visi tradicionālie vides inženierijas kursi, kas 

veido Eiropas un ASV universitātes studiju programmas. Atšķirība ir saistīta ar kursu 

nosaukumu variācijām, studiju procesa organizēšanas specifiku (piem. moduļu sistēma) un 

studiju kursu sadalījumu pa prioritātēm. Var secināt, ka programma atbilst Latvijas un Eiropas 

kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām. 

 

2.1.11. Informācija par studējošajiem 

 

- studējošo skaits kopā - 112 studenti, no tiem pilna laika klātienē 91, tai skaitā par valsts 

budžeta līdzekļiem 81, maksas 10, nepilna laika neklātienē 21; 

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 22 studenti; 

- absolventu skaits kopā – 20 studenti. 

 

2.1.12.  Studējošo aptaujas un to analīze 

 

2013. gada 

rudens 

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 
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informācijas pieejamību, arī izvēles kursu piedāvājumu, nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un elektroniskajiem resursiem, patstāvīgajam darbam veltītā 

laika patēriņu.  

Anketas jautājumi ir sadalīti pa grupām  

1. Vispārēja informācija, kurā ir apkopoti jautājumi, kas saistīti ar studentu izvēli 

mācīties Inženieru fakultātes vides zinību studiju programmā. Pēc aptaujas 

rezultātiem redzams, ka studenti mērķtiecīgi izvēlējušies šo specialitāti. 48% 

no aptaujātajiem studentiem vēlas strādāt vides aizsardzības jomā. 49% 

respondentu redz perspektīvas strādājot šai jomā. 24% studentus saista vides 

aizsardzības problēmas. 

2. Novērtējot studiju programmu 85% aptaujātos studentus apmierina izvēlētā 

studiju programma un 84% studentu uzskata, ka piedāvātas studiju 

programmas ir aktuālas un atbilst mūsdienu dzīves prasībām. Uz jautājumu 

“Vai Jūs apmierina mācību prakses  kvalitāte?” 88% no respondentiem ir 

atbildējuši pozitīvi, un 97% domā, ka iegūtās zināšanas noderēs turpmākajā 

mācību procesā.  

3. Novērtējot sadzīves apstākļus Rēzeknes Augstskolā un Inženieru fakultātē 

lielākā daļa studentu ir devuši pozitīvu vērtējumu, attiecīgi 93% un 64%. 

 

2.1.13.  Absolventu aptaujas un to analīzes 

 

2013.gada 

rudens 

Izanalizējot, absolventu aptaujas anketas  redzams, ka atsauksmes par RA 

iegūto izglītību ir vērtētas pozitīvi un iegūto zināšanu līmenis ir pietiekošs 

pienākumu veikšanai darba vietās, kā arī studijām maģistratūrās, turklāt tiek 

studēts ne tikai ar vides aizsardzību saistītajās maģistratūras programmās, bet arī 

ekonomikā un inženierzinātnēs (RTU).  

Visi aptaujātie augstskolas absolventi ir apmierināti ar tiem sniegtās 

izglītības kvalitāti. Pozitīvi absolventi atsaucas uz to, ka kursu programma ir 

bijusi daudzveidīga un iegūtās zināšanas noder daudzās jomās.  

Pēc saņemtajām aptaujas anketām iegūti sekojoši RA Vides specialitātes 

absolventus raksturojoši dati: 

 absolvējušo kopējais skaits – 78; 

 uz doto brīdi strādā 43, bet nestrādā 35 absolventi, procentuāli tas sadalās 

sekojoši 55 % un 45 %; 

 strādājošo skaits specialitātē – 35, kas sastāda 45 % no visiem 

absolventiem un 81 % no strādājošiem absolventiem; 

 kopējais studējošo skaits maģistratūrās – 20, kas sastāda 26 % no kopējā 

absolventu skaita; 

 uz doto brīdi studijas maģistratūrā turpina 17 absolventi, bet maģistratūru 

jau absolvējuši 3 absolventi; 

 doktorantūrā studē 1 absolvents. 

Absolventu galvenie ieteikumi izglītības kvalitātes pilnveidošanā ir 

sekojoši: jāpievērš lielāka uzmanība praktiskajiem darbiem, jāpalielina 

specialitātei nepieciešamās literatūras krājumi RA bibliotēkā, jāpiesaista vairāk 

vieslektoru – speciālistu konkrētā jomā, jāievieš apmācības kursā AUTO CAD 

grafikās programmas apguve, lielāka uzmanība jāvelta ne tikai vides aizsardzības 

likumdošanas jautājumiem, bet arī, piemēram, “Komerclikumam”, līgumu 

slēgšanai, konkursu organizēšanai utt. 
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Absolventu darba vietas: Reģionālās vides pārvaldes (Rēzeknes, Lielrīgas, Valmieras, 

Madonas, Daugavpils, Jēkabpils, Ludzas, Balvu, Preiļu, Līvānu, Alūksnes nodaļas), SIA 

“Rēzeknes ūdens”, SIA „Aizkraukles ūdens”,  Valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra”, 

Latvijas Hidrometeoroloģijas pārvalde, Rēzeknes Augstskola, SIA “Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība”, SIA “VALVIT”, SIA BF „Ceļi un tilti”, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests (Rēzeknes, Daugavpils, Alūksnes, Balvu, Jēkabpils nodaļas), 

Virsmežniecības (Krāslavas, Daugavpils, Aizkraukles), Valsts vides dienesta jūras un iekšējo 

ūdeņu pārvalde (Alūksnes un Madonas nodaļa),  A/s „Latvijas valsts  meži”,  SIA “GIČE”,  SIA 

“Delfīns”, SIA “AVIN”, SIA „Getliņi EKO”, Latgales pašvaldības, VAS Latvijas dzelzceļš, 

SIA „Latvijas finieris. Verems”, SIA „NOOK” utt. 

 

2.1.14. 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: 

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

2. institūcijās. 

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

4. nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

 

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 iepriekšējo izglītības 

līmeņu 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. Ik gadus tiek organizētas Inženieru dienas, kurās studējošie organizē gan 

student zinātniski praktisko konferenci, gan sporta aktivitātes, gan izglītojošos un izklaidējosos 

pasākumus. 2014.gada Inženieru dienas notika kā straptautiskās, aktivitātēs tika iesasitīti ar 

Rēzeknes pilsētas skolēni. 
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2.2. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Vides 

aizsardzība”raksturojums 

 

Studiju programmas kods 47526. Studiju programmas raksturojumu sagatvoja 

programmas direktors Dr.habil.geol. G.Noviks. 

Rēzeknes Augstskolas maģistratūras studiju programma vērsta uz vides aizsardzības 

profesionālo maģistru sagatavošanu, kuru galvenais uzdevums - vides aizsardzības teorētisko, 

tehnisko un tehnoloģisko problēmu risināšana, piesārņojuma novēršanas ekotehnoloģiju izpēte, 

aprēķini un to realizēšana praksē. Programma veidota tā, lai  nodrošinātu studējošo zināšanu 

augstu līmeni, padziļinātu procesu saprašanu un spēju šīs zināšanas izmantot praksē. 

 

2.2.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Mērķis  

Rēzeknes Augstskolas (RA) augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju 

programmas „Vides aizsardzība” mērķis ir dot profesionālai augstākai maģistra kvalifikācijai 

atbilstošu padziļinātu izglītību vides inženierzinātnēs, uz kuras pamata absolventi - maģistri būs 

spējīgi strādāt pie būtiski jaunu vides aizsardzības sistēmu un tehnoloģiju ieviešanas, 

pilnveidošanas un izstrādes, strādājot attiecīgos uzņēmumos, organizācijās un iestādēs 

atbildīgos amatos, veikt zinātniskos pētījumus un realizēt šo pētījumu rezultātus praktiskajā 

dzīvē, ieņemt docētāja amatus augstskolās, kā arī turpināt izglītību zinātniskā grāda ieguvei.  

Programmas mērķis pilnībā saskan ar Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģiju 2009.-2015. 

gadiem.  

Uzdevumi 

Programmas mērķa sasniegšanai ir noteikti šādi uzdevumi: 

1.  Dot iespēju maģistrantiem dziļi apgūt fundamentālo zinātņu bāzi, saistīto ar vidi, 

vides aizsardzību, plānošanu un pētīšanu. 

2.  Dot praktiskās iemaņas vides aizsardzības inženiertehnisko pētījumu veikšanai, 

sistēmu un tehnoloģiju projektēšanai, vadībzinībās un pasākumu praktiskajai 

realizēšanai. 

3.  Maģistra darba izpildes procesā attīstīt zinātnisko pētījumu metodoloģiju un ievirzīt 

maģistrantus tālāko Latvijas Republikai nozīmīgāko pētījumu veikšanas gultnē un 

jaunāko zinātniski - tehnisko atziņu realizēšanai dzīvē. 

 Studiju programma izmanto iestrādāto mācību-metodisko un materiāli tehnisko bāzi, kas 

izveidota akreditēto profesionālā vides inženiera un bakalaura vides zinātnē studiju programmas 

realizēšanas laikā no 1996. gada.  

Maģistra studiju programma dod maģistra akadēmisko grādu un līdz ar to arī iespējas studēt 

doktora studiju programmā vides inženierzinātnē Rēzeknes Augstskolā.  

 Profesionālā maģistra studiju programmas īstenošanas rezultātā Rēzeknes Augstskolā 

tiek gatavoti kvalificēti speciālisti vides aizsardzībā, kas vitāli svarīgi pirmkārt Latgales reģiona 

nodrošināšanai ar kvalificētiem vietējiem kadriem, ņemot vērā Latgales attīstības atpalicību 

salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem. 

 

2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Vides aizsardzības problēmu efektīva risināšana nav iespējama bez augstākā līmeņa 

speciālistiem vides inženierzinātnēs.  
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Galvenais vides speciālistu sagatavošanas profils RA ir vides tehnoloģijas, vidi 

saudzējošo, piesārņojumu neveidojošo tehnoloģiju, tehnikas, metožu un pasākumu izstrāde un 

ieviešana , atjaunojamā enerģētika, dzīvības procesu norises drošums vidē. 

 Bakalaura vides inženierzinātnē studiju programma nodrošina absolventus ar zināšanām 

fundamentālās zinātnēs, inženierzinātnēs un vides zinātnē. Vides inženieri strādā galvenokārt 

pie vides aizsardzības projektu un tehnoloģiju īstenošanas.  Maģistra studiju programma ir 

nākošais posms vides inženierzinātņu speciālistu sagatavošanā. Maģistra kompetence iekļauj 

bakalaura vides inženiera kompetenci un tiek iegūta vides zinātnē sakņotās studijās , kuru 

būtiska sastāvdaļa ir pētnieciskais darbs un patstāvīgu atziņu un secinājumu izdarīšana. Notiek 

padziļināta fundamentālo zinātņu apguve (fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie procesi vidē, 

likumsakarības un to praktiskās izmantošanas iespējas, vides pētījumu metodoloģija un 

matemātiskās metodes) un vienlaikus inženierzinātņu apguve, nepieciešamo radoša un inovatīva 

darba un pētījumu veikšanai vides tehnoloģijās. Šo zināšanu prasmju un spēju  līmenis tiek 

vērtēts visā apmācību periodā. 

 Papildus bakalaura kompetencei maģistrants studiju procesā iegūst: 

1. Padziļinātas zināšanas vides procesu norisē un izpratni vides zinātnes avangardā ,kuras 

nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties radniecīgu ar 

vides zinātni jomu saskarsmē.  

Vērtēšanas formas: Kontroldarbi semestrī, referātu prezentācijas, eksāmens sesijā. 

Kritēriji – apguves līmenis 10 ballu sistēmā . 

2. Spēju  patstāvīgi izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un priekšstatus par  vides 

aizsardzības procesiem, vides tehnoloģiju principiem radoši risināt vides aizsardzības 

problēma , izstrādāt vides aizsardzības, jaunu ekotehnoloģiju projektus un risinājumus  

 Vērtēšanas formas: Mājas darbs - referāts un uzdevumi, eksperimentālie pētījumi 

laboratorijā un uzņēmumos prakšu laikā. Kritēriji – apguves līmenis 10 ballu sistēmā. 

3. Spēju patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas 

problēmas, pamatot lēmumus, pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 

lai veiktu pētniecisko darbu un izpildītu augsti kvalificētas profesionālās funkcijas, vadīt 

kolektīvus uzņēmumos un pētnieciskajās iestādēs.  

Vērtēšanas formas: Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 

 

2.2.3. Studiju programmas plāns 

 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Vides aizsardzība” 

saturu veido teorētiskās studijas (lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, semināri), 

prakses, studējošo pētnieciskais patstāvīgais darbs, maģistra darbs. Studiju ilgums 3 semestri - 

pirmie divi semestri tiek veltīti studiju kursu apguvei, trešais semestris - maģistra darba 

izstrādei. Iegūto kredītpunktu skaits - 60, t.sk., obligātie priekšmeti – 22 (37%), izvēles - 12 

(20%); prakse – 6 (10%); maģistra eksāmens un darbs – 20 (33%). Nepilna laika studējošie šo 

studiju programmu apgūst 2 gadu (4 semestru) laikā. Studiju programmā ir paredzēta arī tādiem 

studentiem, kas bakalaira grādu ir ieguvuši mazāk kā 4 gados. Tādā gadījumā studijas pilna 

laika studijās notiek 2gadus (80 KP), jo papildus ir paredzēta prakses 20 KP . 
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N. Studiju kurss Kredītpunkti Pārb.  

p.k.  I sem. II 

sem. 

III 

sem. 

veids 

                                                                     I. Vides inženierzinātņu teorija un prakse (17 KP) 

       Obligātie     

1. Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē 3   E 

2. Bioloģiskie un  bioķīmiskie procesi vidē 3   E 

3. Industriālās ekoloģijas teorija un prakse   3  E 

  Izvēles  

1. semestra I bloks        (3 KP) 

3   E 

1. Pilsētvides inženiertehniskās 

aizsardzības kompleksie risinājumi 

3   E 

2. Bioloģiskā  lauksaimniecība un 

agrotehnoloģija  

3   E 

3. Dabas resursu racionāla un kompleksa 

izmantošana 

3   E 

  Izvēles   

2.semestra I bloks       (2KP) 

 2  E 

1. Virszemes  un pazemes ūdens resursu 

kompleksā izmantošana  

 2  E 

2.  Atjaunojamās enerģētikas fizikāli 

tehniskie pamati un tehnoloģijas  

 2  E 

3. Zemes dzīļu resursu ģeofizikālie  

pētījumi  un to  izmantošana 

 2  E 

 Izvēles  

2. semestra II bloks      (3 KP) 

 3  E 

1. Degradētās teritorijas atjaunošanas 

fizikāli tehniskie pamati 

 3  E 

2. Tehnoģēnās darbības vidē norises 

drošība.   

 3  E 

3. Notekūdeņu attīrīšana un ūdens 

sagatavošana , ūdens apgādes noslēgtās 

sistēmas  

 3  E 

4. Cieto atkritumu apsaimniekošana, 

reciklācija un utiliziācija  

 3  E 

5. Gaisa un gāzu attīrīšanas fizikāli-

tehniskie procesi 

 3  E 

                     II. Pētnieciskais darbs, projektēšanas darbs un vadībzinātnes (15 KP) 

                    Obligātie     

1. Vides pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts 

4   E 

2. Vides kvalitātes vadība un sertifikācija  2  E 

3.  Riska analīze un vadīšana  2  E 

4. Projektu vadīšana un vides aizsardzības 

inženiertehnisko iekārtu projektēšana 

 3  E 

             Izvēles  

1. semestra II bloks   (2KP)      

2   E 
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4.semestru programmā 3.semestrī paredzāta kvalifikācijas praks 20 kp, 4.semestrī maģistra 

darba izstrāde. 
 

1.SEMESTRIS  

 

N.   Kredīt- Kontakt-  t. sk. Pār- 

baudes  

 

p. 

k. 

Studiju kurss  punkti stundu skaits Lekc. Prakt. 

nod. 

veids Docētājs 

 Obligātie kursi 

1. Fizikālie un 

ķīmiskie procesi 

vidē 

Fizi6001 3 24 16  

8 

E prof.G.Noviks, 

lekt.Ē.Teirumnieka 

2. Bioloģiskie un  

bioķīmiskie procesi 

vidē 

Biol6001 3 24 8 

8 

 

8 

E doc.R.Deksne 

lekt.I.Laizāne 

3. Vides pētījumu 

metodoloģija un 

matemātiskais 

aparāts 

Mate6001 3 24 16 8 E prof.G.Noviks 

4. Vides kvalitātes 

vadība un 

sertifikācija 

VidZ6021 2 16 10 6 E prof. 

O. Užga-Rebrovs 

5. Maģistra darba 

tematikas ievirzes 

prakse 

VidZ1001 3    IeD atbildīgs 

prof.G.Noviks 

 Obligātās izvēles kursi 

1. Ievads vides 

psiholoģijā 

Psih5009 2 16 8 8 Ie vad.pētn.R.Čaupale 

2. Kompleksās vides 

monitoringa 

VidZ6029 2 16 8  

8 

Ie doc. Ē.Ruskule 

asist. S.Kodors 

1. Nacionālā, ES  un globālā vides politika 

un likumdošana  

2   E 

2.  Ietekmes uz vidi novērtēšanas 

metodoloģija un likumdošana  

2   E 

   3.    Kompleksās vides monitoringa sistēmas 

un ĢIS 

2   E 

            Izvēles 

2. semestra III bloks (2 KP) 

 2   

1. Vides aizsardzības sistēmas un 

ekoloģiskais  audits uzņēmumos 

 2  E 

2. Dabas un vides aizsardzības, dabas 

saimniecības ekonomika 

 2  E 

   3.  Reģionālā  vides ekonomika   2  E 

                                                                         III. Pedagoģija un psiholoģija (2 KP) 

1. Inovācijas augstskolu pedagoģijā un 

psiholoģijā 

2   E 

 IV. Prakse (6 k.p.) 3 3   Dif. Ie 

                                                                          V. Valsts pārbaudījums (20 KP) 

2. Maģistra darbs   20* Aizst. 

      

 KOPĀ: 20 20 20  
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sistēmas un ĢIS 

3. Dozimetrija un 

radiometriskā 

kontrole 

VidZ4015 2 16 8 8 Ie Doc.N.Nenov* 

2.SEMESTRIS (1. semestris studējošajiem, kas imatrikulēti 2014.gada janvārī) 
N.   Kredīt- Kontakt- t. sk. Pārbaudes   

p. 

k. 

Studiju kurss  punkti stundu skaits Lekc. Prakt. 

Nod. 

veids Docētājs 

 Obligātie kursi 

1. Ekotehnoloģijas un 

industriālās 

ekoloģijas  

VidZ6018 3 24 12 12 E prof. G. Noviks 

2. Projektu vadīšana 

un vides 

aizsardzības 

inženiertehnisko 

iekārtu projektēšana 

VidZ6025 3 24 16 8 E asoc.prof.A.Teilāns 

doc.A.Avots 

 

3. Riska analīzes un 

vadīšanas  

VidZ6020 2 16 8 8 E prof., 

O.Užga-Rebrovs 

4. Inovācijas 

augstskolu 

pedagoģijā un 

psiholoģijā 

Peda6022 3 24 16 8 Ie prof. 

P.Vucenlazdāns 

5.  Maģistra darba 

materiālu 

komplektēšanas 

prakse 

VidZ1008 3 - - - IeD atbildīgs 

prof.G.Noviks 

 Obligātās izvēles kursi 

1. Pilsētvides 

inženiertehniskā 

aizsardzība 

VidZ6016 3 24 16 8 E lekt. I.Matisovs 

2. Lāzeru izmantošana 

vides kvalitātes 

kontrolē 

VidZ6031 2 16 8 8 E Dr.prof. 

L.Lazov 

3. Reģionālā 

ekonomika un vides 

aizsardzība 

Ekon6007 3 24 16 8 E prof. 

I.Silineviča 

 

3. SEMESTRIS 

N.   Kredīt- Kontakt- t. sk. Pārbaudes   

p. 

k. 

Studiju kurss  punkti stundu 

skaits 

Lekc. Prakt. 

Nod. 

veids Docētājs 

 Valsts pārbaudījumi        

1. Maģistra darbs VidZ7009 20 - - - Darba 

aizstāvēšana 

Valsts 

pārbaudījumu 

komisija 

3.SEMESTRIS (STUDĒJOŠAJIEM, KURIEM STUDIJU ILGUMS IR 4 SEMESTRI) 

N.   Kredīt- Kontakt- t. sk. Pārbaudes   

p. 

k. 

Studiju kurss  punkti stundu 

skaits 

Lekc. Prakt. 

Nod. 

veids Docētājs 

1. Kvalifikācijas prakse VidZ7010 20 - - - IeD atbildīgs 

prof.G.Noviks  

 

4.SEMESTRIS (STUDĒJOŠAJIEM, KURIEM STUDIJU ILGUMS IR 4 SEMESTRI) 

N.   Kredīt- Kontakt- t. sk. Pārbaudes   

p. 

k. 

Studiju kurss  punkti stundu 

skaits 

Lekc. Prakt. 

Nod. 

veids Docētājs 
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Obligātās izvēles kursi 

1. Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā vadīšana 

VadZ6026 2 80 16 - E Prof. 

Dr.sc.ing. 

I.Silineviča 

Valsts pārbaudījumi 

2. Maģistra darbs VidZ7009 20 - - - Darba 

aizstāvēšana 

Valsts 

pārbaudījumu 

komisija 

 

2.2.4. Studiju kursu apraksti 

 

Stdiju kursu apraksti ir pieejami www.lais.lv, kalendārie – plāni Moodle vidē. 

 

2.2.5. Studiju programmas organizācija 

 

Studiju programma paredzēta profesionālā maģistra grāda iegūšanai vides 

inženierzinātnē (Mg.sc.ing.) un 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas vides inženieris iegūšanai. 

Studējošo imatrikulācija maģistra programmā var notikt divas reizes gadā saskaņā ar RA 

Uzņemšanas noteikumiem. Studiju ilgums 3 vai 4 semestri (pilna laika klātiene) un 4 vai 5 

semestri (nepilna laika neklātiene). Tādā veidā tiek nodrošināta prasība, ka kopējais studiju 

ilgums maģistra grāda iegūšanai ir vismaz 5 gadi. 

Maģistra līmenī studiju ilgums ir atkarīgs no iepriekšējās izglītības, uz kuras pamata 

studējošais ir imatrikulēts:  

pilna laika klātienes studijas: 

– 3 semestri, ja izglītojamais uzņemts uz tādas profesionālā bakalaura vai akadēmiskā 

bakalaura, vai profesionālās augstākās izglītības pamata, kuras ilgums ir vismaz 4 gadi (160 

KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā, 

– 4 semestri, ja izglītojamais uzņemts uz tādas akadēmiskā bakalaura vai augstākās izglītības 

pamata, kuras ilgums ir 3 gadi (120 KP) un nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā. 

nepilna laika neklātienes studijas: 

–  4 semestri, ja izglītojamais uzņemts uz tādas profesionālā bakalaura vai akadēmiskā 

bakalaura, vai profesionālās augstākās izglītības pamata, kuras ilgums ir vismaz 4 gadi (160 

KP),  tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā, 

– 5 semestri, ja izglītojamais uzņemts uz tādas akadēmiskā bakalaura vai augstākās izglītības 

pamata, kuras ilgums ir 3 gadi (120 KP) un nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā. 

RA 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 RA ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma Rēzeknes 

Augstskolā 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”.  

 

2.2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

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) vides zinātnē,  

vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski 

http://www.lais.lv/


57 

 

atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” 

atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas. 

(Uz vakantajām budžeta vietām) profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju 

ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi 

(160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vides aizsardzības, vai tai radniecīgā 

dabas aizsardzības vai inženierzinātņu nozarē) vides zinātnē vai tai pielīdzināma iepriekšējā 

augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā 

bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un 

obligātās izvēles daļas. 

 

2.2.7. Studiju programmas prakstiskā īstenošana 

 

Studiju programma tiek realizēta divos veidos: pilna laika un nepilna laika studijās. Studiju 

programmas  pēc satura ir identiskas: teorētiskās studijas (lekcijas, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi, semināri), mācību prakses, studējošo pētnieciskais patstāvīgais darbs, 

maģistra darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās -3 semestri - pirmie divi semestri tiek veltīti 

studiju kursu apguvei, trešais semestris - maģistra darba izstrādei. Iegūto kredītpunktu skaits - 

60, t.sk., obligātie priekšmeti – 22 (37%), izvēles - 12 (20%); prakse – 6 (10%); maģistra 

darbs – 20 (33%).  

Nepilna laika studiju programmas studiju ilgums 4 semestri. Nodarbības organizētas sesiju 

veidā, kuras notiek 3 reizes semestrī, un kontroldarbu, mājas darbu, patstāvīgo uzdevumu 

izpildes starp sesijām. 

Studējošiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties studiju priekšmetus atbilstoši viņu interesēm un 

vēlmēm. Izvēlei ir 12 KP. Tā kā maģistra darba tēmas izvēlas paši studenti, tad kopā izvēlei ir 

30 KP, t.i. 50 % no studiju laikā iegūstamo kredītpunktu daudzuma. Iespējams izvēlēties arī 

prakses vietas.  

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

pētījumus, studējošie izstrādā konkrētu, saistītu ar studenta izvēlēto specialitāti un plānojamo 

darba vietu maģistra darbu - 18 KP apjomā. Darbs satur gan pētniecisko, gan projekta 

(realizācijas) daļu.  

Praktiskās pieredzes iegūšanai un prasmju izveidošanai ir paredzēta prakse. Ja 

studējošais tiek uzņemts uz 4 gadīgās augstākās izglītības bāzes, prakse sastāda 6 kp. 

Ja studējošais tiek uzņemts uz trīsgadīgās akadēmiskā bakalaura izglītības bāzes – 

profesionālo iemaņu vides aizsardzībā apguvei paredzēta papildus 20 kp vides aizsardzības 

profesionālā prakse. Prakses saistītas ar vides aizsardzības problēmām, tehnoloģisko procesu 

darbības principu un to darba organizācijas izpēti un apguvi rūpnīcās un uzņēmumos, kuros 

tiek veikti pasākumi vides uzlabošanā, attīrīšanā. Prakses vieta tiks izvēlēta atbilstoši 

maģistranta izvēlētai tēmai, lai tiktu nodrošināta iespēja vākt nepieciešamo informāciju un 

veikt eksperimentus. Ar prakšu vietām, kuras atrodas dažādos Latvijas rajonos, ir noslēgti 

ilgtermiņa līgumi.  

Maģistrantu iespējamās prakses vietas  ir Vides  un reģionālās attīstības ministrijas 

atsevišķās struktūrvienības, Reģionālās vides pārvaldes, Vides monitoringa centrs,  Ietekmes 

uz vidi novērtējuma birojs un tamlīdzīgas iestādes, kā arī ražošanas sfēras uzņēmumi – 

rūpnieciskie un lauksaimniecības. 

Maģistrantiem ir iespēja iziet mācību praksi ārzemēs (piem. Erasmus programmas 

ietvaros, u.c.).  
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Studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma  

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

attiecīgajā zinātņu nozarē speciālistus ne tikai no Rēzeknes augstskolas, bet arī viesprofesorus 

no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, dodot iespēju studējošiem izmantot visu RA 

laboratoriju un informāciju tehnoloģiju centra materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, bibliotēkas un 

katedras literatūras fonda izmantošanu, pieeju starptautiskajām datu bāzēm internetā, atbalstot 

studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, starptautisko projektu 

realizēšanā, darbu publicēšanā studentu zinātnisko konferenču rakstu krājumā . 

Nodarbības tiek organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā, papildinātas ar 

videomateriālu demonstrēšanu un to analīzi, situāciju modelēšanu, izskatīšanu un analīzi. 

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursu materiāli elektroniskajā veidā, e-kursi MOODLE vidē. 

Studijas notiek ievērojot demokrātisma principus – brīva abpusēja informācijas apmaiņa 

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

papildinājumiem apspriešana. Notiek regulāras studentu konsultācijas  katrā studiju priekšmetā 

vismaz 1 reizi nedēļā. Tiek veiktas studējošo aptaujas, to rezultāti tiek analizēti. Darba 

atmosfēra ir koleģiāla un draudzīga.   

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Vides aizsardzība” 

realizācija ir uzsākta no 2004.gada. Šo speciālistu perspektīvās darba vietas ir saistītas ar 

reģionālajām vides aizsardzības pārvaldēm, ūdensvada tīkla un kanalizācijas pārvaldēm, vides 

veselības centriem, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumiem, pārtikas produktu 

pārstrādes, enerģijas ražošanas, būvdarbu, būvmateriālu ražošanas uzņēmumiem, zinātniskajām 

laboratorijām, inovāciju centriem, līdzdalību starptautiskajos projektos, augstākajām izglītības 

iestādēm un uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar ietekmi uz apkārtējās vides kvalitāti. 

 

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

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
 

Vērtēšanas galvenais uzdevums ir optimāli nodrošināt studentu intelektuālo un garīgo 

spēju attīstību, izmantojot dažādas studiju procesa organizatoriskās formas un mācību metodes. 

RA pastāv divpakāpju studiju procesa kvalitātes kontrole: 

1) to reglamentē 14.04.1998. LR IZM rīkojums Nr.208 “Par vērtēšanu pēc 10 ballu 

skalas” un RA Senāta nolikums “Par eksāmeniem un ieskaitēm RA” un eksāmenu un ieskaišu 

sesiju norises reglaments, sniedzot pamatnostādnes mācību darba organizēšanai un kvalitātes 

nodrošināšanai kā arī „Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA”, metodiskie ieteikumi 

„Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”; 

2) darbojas studējošo un docētāju pašnovērtēšanas sistēma, kas tiek realizēta galvenokārt 

testu un aptauju veidā. 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 

• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

• pārbaudes obligātuma princips; 

• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

• vērtēšanas formu dažādības princips; 

• pārbaudījuma pieejamības princips. 

 Studējošo novērtēšana balstās un izriet no studiju programmai un katram studiju kursam 

definētajiem studiju rezultātiem. Novērtēšanas prasības ir formulētas katra studiju kursa 

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

pārbaudes apjoms atbilst studiju kursa programmas saturam, noteiktiem studiju rezultātiem un 

noteiktām prasmju un zināšanu prasībām. 
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Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs Inženieru fakultātē tiek veidots no augsti 

kvalificētiem speciālistiem kā no Latvijas augstskolām, tā arī no profesionālām iestādēm. 

Komisijas sastāvā vairāk nekā 50% pārstāvji no darba devēju puses. Komisijas sastāvs tiek 

apstiprināts Inženieru fakultātes domes sēdē. 

Profesionālā maģistra grādu vides inženierzinātnē un vides inženiera kvalifikāciju iegūst 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- izstrādājuši un aizstāvējuši 

maģistra darbu. 

 

2.2.9. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju programmas „Vides aizsardzība” realizācijas izmaksas tiek ņemtas no kopējā 

studiju virziena izmaksām. 2013./2014. st.g. studiju maksa ir pilna laika studijas – 900,- Ls / 

1280,58 Eur, nepilna laika studijas - 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 

 

Pamatojoties uz situācijas analīzi kā Latvijā, tā pasaulē, tendencei uz vides problēmu izpētes 

strauju aktualizāciju (ko pierāda fakts, ka visos starptautiskajos projektos kā viena no 

prioritātēm tiek nosaukta vides aizsardzības problēma), kā arī uz reālajām perspektīvām, 

palielinoties antropogēnajai slodzei un dabas degradācijai, attīstoties Latvijas industrijai, kā arī 

pamatojoties uz speciālistu aptaujas rezultātiem, var prognozēt pakāpenisku un neatvairāmu 

augstākās profesionālās kvalifikācijas speciālistu maģistru vides inženierzinātnēs pieprasījuma 

palielināšanos. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma „Vides aizsardzība” 

izstrādāta atbilstoši LR MK “Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu” Nr. 481 no 2002. g. 20. novembra un saskaņota ar visām šo Noteikumu 

prasībām. 

Ja studiju programmā tiek uzņemti reflektanti ar 3 gadu akadēmiskā bakalaura augstāko 

izglītību studiju programmas apjoms ir 80 KP. Studējošais iziet papildus ražošanas praksi 20 KP 

apjomā uzņēmumos saistītos ar vides inženiera problēmu risināšanu. Līdz ar to arī tiek sasniegts 

nepieciešamais studiju ilguma limits. 

Studiju programmā iekļauti studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

vides inženierzinātņu teorijā un praksē, pētnieciskā darba, projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi, pedagoģijas un psiholoģijas studiju kurss, inženieru  pētnieciskā prakse, maģistra 

darba izstrādāšana. 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Profesionālā maģistra studiju programma atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. 481 dod 5. 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju un tāpēc tā balstās uz izstrādāto 5. profesionālās kvalifikācijas 

līmeņa vides inženiera profesijas standartu . 

Papildus profesionālā maģistra vides aizsardzībā profesionālisms izpaužas iemaņās, spējās 

un mākā risināt atbilstoši savam grādam inženiertehniskos un inženierzinātniskos uzdevumus: 



60 

 

 Ieviest praksē iekārtas, aparatūru, tehnoloģijas saistītas ar vides aizsardzību - 

attīrīšanas iekārtas, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādāšanas tehnoloģijas, 

vides kontroles un monitoringa sistēmas un nodrošināt to darbību; 

 Veikt attiecīgos vides aizsardzības iekārtu, aparatūras, tehnoloģiju, vides un 

kontroles sistēmu inženiertehniskos un ekonomiskos aprēķinus, to darba režīmu 

optimizāciju un pilnveidošanu; 

 Izstrādāt vides aizsardzības inženiertehnisko pasākumu projektus, veikt attiecīgos 

aprēķinus un realizēt to ieviešanu praksē; 

 Strādāt zinātniski-pētnieciskās organizācijās un iestādēs, izveidot pētnieciskos 

stendus, veikt patstāvīgus pētījumus, to matemātisko apstrādi un izmantot to 

rezultātus vides aizsardzības praktisko jautājumu risināšanā; 

 Patstāvīgi formulēt zinātniskās problēmas, mērķus un uzdevumus, veikt zinātniskos 

pētījumus šo problēmu atrisināšanas virzienā; 

 Izstrādāt, projektēt un ekspluatēt ekoloģiski drošas, vidi saudzējošas tehnoloģijas, 

veikt vides aizsardzības pasākumus uzņēmumos un rūpnīcās; 

 Vadīt darba kolektīvus, organizēt kolektīva darbu, nodrošināt darba kolektīvam 

optimālos darba apstākļus un drošību. 

 Profesionālā maģistra vides kontrolē un aizsardzībā teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas atbilst amatiem, kurus var ieņemt šie speciālisti - vadošais speciālists vides 

inženierzinātnēs, pētnieks, vadošais pētnieks, pētnieku grupas, projektu grupas, ekspertu grupas, 

laboratorijas, ar vides aizsardzību un kontroli saistīto uzņēmumu vadītājs, zinātniskā institūta 

nodaļu un laboratoriju vadītājs u.c. 

Profesionālā maģistra darba vietas:  

 Vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; 

 Pašvaldību ekoloģiskos dienestos; 

 Vides veselības centros; 

 Ūdens apgādes un kanalizācijas pārvaldēs; 

 Komunālās saimniecības uzņēmumos; 

 Rūpnīcās; 

 Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas uzņēmumos; 

 Vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; 

 Dabas resursu ieguves un pārstrādes uzņēmumos (mežsaimniecība, minerālresursu 

ieguve, zivsaimniecība); 

 Attīrīšanas iekārtu, atkritumu pārstrādāšanas, atkritumu poligona ekspluatācijas 

uzņēmumos; 

 Vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās; 

 Zinātniski - pētnieciskajos institūtos un mācību iestādēs. 

 

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 

 

Maģistra studiju programma vides inženierzinātnēs izstrādāta pamatojoties uz 

analoģiskām studiju programmām, kuras tiek realizētas Eiropas, ASV, Austrālijas universitātēs 

(Grifitsa universitāte Austrālijā, Lenoksa Ūdens tehnoloģijas institūts ASV, Lundu tehnoloģijas 

institūts Zviedrijā, Manheimas tehniskā augstskola Vācijā, Zeļona Gora tehniskā universitāte 

Polijā, Branderburgas Tehnoloģiskā universitāte Vācijā, Kungi tehniskā augstskola Stoholmā 

Zviedrijā, Viļņas tehniskā universitāte, Kauņas tehniskā universitāte Lietuvā, Dānijas tehniskā 
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universitāte, Midlsensas universitāte Londonā, Konnektinertas universitāte, maģistra studiju 

programmām vides zinātnē un vides pārvaldē, kuras tiek realizētas vides inženierzinātnēs 

Latvijas Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 

Brandenburgas tehnoloģiskās universitātes maģistra studiju programma “Vides un 

resursu menedžments” (VRM) sastāv no moduļiem: 

1.  VRM zinātniskie aspekti, kurā iekļauti: 

a)  bāzes kursi: “Zemes izmantošana un augsnes aizsardzība”, “Vispārīgā ekoloģija”, 

“Ūdens ekoloģija”, 

b)  papildus kursi: “Lietišķā ģeoloģija”, “Zemes resursu menedžments”, 

“Ekotoksikoloģija”, “Vides ekoģeoķīmija”, “Atmosfēras ķīmija un fizika”, 

“Ekosistēmu modelēšana”, “Zemes izmantošanas alternatīvas un bioenerģijas 

ražošana”. 

2.  VRM tehnoloģiskie aspekti: 

a)  bāzes kursi: “Reciklācijas tehnoloģijas”, “Atkritumvielu otrreizējā izmantošana”, 

“Atkritumu menedžments”. 

b)  papildus kursi: “Ūdens apgāde”, “Notekūdeņu menedžments”, ”Enerģijas 

ekonomika”, ”Enerģijas menedžments”, ”Enerģijas procesu inženierija”, ”Elektriskās 

enerģijas tehnoloģija”, “Zemes atmosfēras aizsardzības stratēģija”, “Produktu un 

procesu vides bilance”, “Vides tehniskās aizsardzības procesi, uzņēmumi un 

metodes”, “Grunts atjaunošanas tehnoloģijas”, “Virszemes ūdeņu atjaunošanas 

tehnoloģijas”, “Vides aizsardzība un zudumu novēršana industrijā”. 

3.  VRM socioekonomiskie aspekti: 

a)  bāzes kursi: „Ietekmes uz vidi novērtējums”, „Vides menedžments un politika”, 

„Ekonomiskā analīze vides aizsardzībā”, „Pilsētu ekoloģija un plānošana”, 

„Tehnoloģiju novērtēšana”, „Cilvēka faktors un ergonomika”. 

Hamburgas tehniskajā universitātē eksistē 3 profilizācijas ar šādiem kursiem: 

 

Kurss KP 

1.semestris 

Vides aizsardzība dažādos klimatos 4 

Vides aizsardzība un vides analīze 4 

Notekūdeņu sistēma – savākšana, attīrīšana un reciklācija 4 

Plūsmu mehānikas pamati 4 

Veselība, drošums un vides vadība 4 

Atkritumu resursu apsainiekošana 4 

Vācu valoda 4  

2.semestris 

Lietišķā virszemes hidroloģija 4 

Vides ūdens ķīmija un tehnoloģija 3 

Lietišķā pazemes ūdeņu inženierija  

Dūņu apstrādāšana  

Vides ģeoķīmija  

Hidrobioloģija  

3.semestris 

Notekūdeņu analīzes un attīrīšana 4 

Ūdens un notekūdeņu procesu modelēšana 4 

Pazemes ūdeņu inženierija 3 

Specializācija 
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Salīdzinājums ar RA studiju programmu rāda, ka: 

1) pamatkursi, kas nosaka vides aizsardzības maģistra kvalifikāciju ir, galvenokārt, tie 

paši; 

2) RA studiju programma ir profesionālā maģistra programma, kura izveidota atbilstoši 

MK noteikumiem par profesionālo izglītību un līdz ar to nevar iekļaut sevī daudzus 

vispārizglītojošos un teorētiskos kursus, toties lielākā vērība pievērsta vides 

tehnoloģiju apguvei; 

3) dažos gadījumos atšķirība studiju programmā ir saistīta ar to, ka attiecīgā augstskolā 

gatavo maģistrus ar novirzi konkrētā zinātņu apakšnozarē (LLU – lauksaimniecība, LU 

– vides pārvalde). 

Rēzeknes Augstskolas maģistratūras studiju programma vērsta uz vides aizsardzības 

profesionālo maģistru sagatavošanu, kuru galvenais uzdevums - vides aizsardzības teorētisko, 

tehnisko un tehnoloģisko problēmu risināšana, piesārņojuma novēršanas ekotehnoloģiju izpēte, 

aprēķini un to realizēšana praksē. Programmas mērķis - nodrošināt studējošo zināšanu augstu 

līmeni, padziļinātu procesu saprašanu un spēju šīs zināšanas izmantot praksē. Pamatā likti visi 

tie zinātņu bloki, kuri nosaka speciālistu vides inženierzinātnēs augstāko kvalifikāciju un kuri ir 

raksturīgi visām izanalizētajām un salīdzinātajām studiju programmām. Līdz ar to tiek 

nodrošināts pamats šīs studiju programmas atbilstībai Eiropas un citu valstu starptautiskajiem 

standartiem vides inženierzinātnēs. 

 Tie ir, pirmkārt, fundamentālo zinātņu bloki, kuri dod zināšanas, saprašanu , spēju 

orientēties un pētīt dabas eksistences un attīstības likumus un likumsakarības, kā arī attiecīgo 

matemātisko aparātu dabas likumu analīzei un pētīšanai – fizikālie, ķīmiskie, bioķīmiskie, 

bioloģiskie procesi vidē, matemātiskās metodes un zinātnisko pētījumu metodoloģija, 

ģeofizikālie, ģeoķīmiskie, ģeotehniskie lauki, procesi, parādības. 

 Otrkārt, studiju programmā, tāpat kā visās citās salīdzinātās studiju programmās, ir 

iekļauti studiju kursi, kurus apvieno vides piesārņošanas, vides stāvokļa analīzes, vides stāvokļa 

kontroles, sertifikācijas un vadīšanas problēmas, dabas resursu racionālas un kompleksas 

izmantošanas problēmas, vidi saudzējošo ekoloģizēto tehnoloģiju attīstības problēmas. 

 Trešā studiju kursu grupa iekļauj sevī kursus, saistītus ar vides attīrīšanas, atjaunošanas, 

atkritumu novadīšanas, neitralizācijas un pārstrādāšanas problēmām konkrētajos apstākļos 

Atkritumi un enerģija 

2.semestris 

Siltuma zudumu novēršana 4 

Gaisa piesārņojuma samazināšana 2 

Atjaunojamā enerģija 3 

Siltuma un enerģijas ieguve no biomasas  

3.semestris 

Materiālu un enerģijas ieguve no atkritumiem 5 

Degradētās teritorijas 4 

Specializācija 

Biotehnoloģija 

3.semestris 

Mikrobioloģija 2 

Biokatalīze un bioreaktors 6 

Lietišķā mikrobioloģija 4 

4.semestris 

Maģistra darba izstrāde  
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attiecīgajās tautsaimniecības nozarēs, ekoloģiski ekonomiskajiem attīrīšanas un vides 

apsaimniekošanas projektu aprēķiniem un to novērtēšanu. Lielākā daļa šo kursu ir iekļauti 

izvēles kursu daļā tādā veidā, lai maģistrants varētu izvēlēties konkrētu šaurāku tālākās 

padziļinātās apguves profilu un attiecīgi uz tā pamata veidot savu inženierpētniecisko darbību, 

izstrādāt maģistra darbu. 

 

2.2.12. Informācija par studējošajiem: 

 
Studējošo skaits kopā - 34 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 34 studenti;  

- pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - kopā 10 studenti, no tiem: 

- par valsts budžeta līdzekļiem – 10; 

- absolventu skaits kopā – 9.  

 

2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

2013.gada 

rudens 

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.  

Ar profesionālā maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” apmierināti ir 

95% studējošo. 

 79 % atzīst, ka ir labi sastādīts nodarbību grafiks. 

 56 % uzskata, ka izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams. 

 91 % atzinīgi vērtē informācijas pieejamību par studiju procesu. 

 65 % uzskata, ka ir pietiekams nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem 

mācību metodiskajiem līdzekļiem. 

 visi studējošo izmanto elektroniskos resursus, tomēr tikai 52 % uzskata, ka ir 

iespējams pietiekamā mērā apgūt studiju kursus elektroniski. 

 Patstāvīgajam darbam studējošie velta vidēji 8 stundas nedēļā. 

 

2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

2013.gada 

rudens 

Pēc saņemtajām aptaujas anketām iegūti sekojoši RA Vides specialitātes 

absolventus raksturojoši dati: 

Kopš 2005.gada ir notikuši 6 profesionālā maģistra „Vides aizsardzība” studiju 

programmas izlaidumi un RA sagatavoto maģistru skaits sasniedzis 88. 

2011. gada maijā aptaujas anketas tika saņemtas no 75 dažādu gadu absolventiem 

(56 % vīrieši un 44 % sievietes). Informācijas apkopojums un analīze liecina, ka: 

 68 % strādā valsts iestādēs un 24 % nodarbināti privātajā sektorā. 

 Izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā 47 % gadījumu ietekmējis tuvums dzīves 

vietai, 23 % - studiju programmas saturs, bet 15 % par noteicošo atzinuši 

salīdzinoši mazāko studiju maksas lielumu. 

 Studiju programmu kopumā un atsevišķu studiju kursu kvalitāti par teicamu vai 

labu atzinuši 96 % aptaujāto absolventu. 
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 Vislielākā mērā studijas bijušas noderīgas personīgajā izaugsmē, savukārt darba 

meklējumos tas bijis izteikts mazāk. 

 Atzinīgi tikušas novērtētas docētāju darba metodes un prasmju apguves iespējas.  

 Salīdzinoši zemāk novērtēta mācību literatūras pieejamība (pilnīgi apmierināja 

32 %, daļēji – 60 %) un studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums 

(attiecīgi – 28 % un 68 %), toties visi aptaujātie apliecinājuši prasmi patstāvīgi 

analizēt zinātnisko literatūru un veikt pētījumus. 

 96 % absolventu atzīst, ka studiju programmas apguve ir attaisnojusi uz to liktās 

cerības un pilnīgi visi ieteic šo programmu izvēlēties arī citiem interesentiem. 

 76 % absolventu iegūtais diploms ir palīdzējis atrast darbu, bet, diemžēl, tikai 32 

% strādā studiju profilam atbilstošā specialitātē. 

Absolventu galvenie ieteikumi izglītības kvalitātes pilnveidošanā ir 

sekojoši: jāpievērš lielāka uzmanība praktiskajiem darbiem, jāpalielina 

specialitātei nepieciešamās literatūras krājumi RA bibliotēkā, jāpiesaista vairāk 

vieslektoru – speciālistu konkrētā jomā, jāievieš apmācības kursā AUTO CAD 

grafikās programmas apguve, lielāka uzmanība jāvelta ne tikai vides aizsardzības 

likumdošanas jautājumiem, bet arī, piemēram, “Komerclikumam”, līgumu 

slēgšanai, konkursu organizēšanai utt.   

 

 

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. 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. 

 

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 
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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. Ik gadus tiek organizētas Inženieru dienas, kurās studējošie organizē gan student 

zinātniski praktisko konferenci, gan sporta aktivitātes, gan izglītojošos un izklaidējosos pasākumus. 

2014.gada Inženieru dienas notika kā straptautiskās, aktivitātēs tika iesasitīti ar Rēzeknes pilsētas 

skolēni. 
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2.3.  Doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne“ raksturojums 

 

Studiju programmas kods 51526. Studiju programmas raksturojumu sagatvoja 

programmas direktors Dr.habil.geol.G.Noviks. 

 
Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” 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).  

Vides aizsardzības problēmu efektīva risināšana nav iespējama bez augstākā līmeņa 

speciālistiem vides inženierzinātnēs – zinātņu doktoriem. Novērtējot situāciju vides inženierzinātnē, 

jāsecina, ka Latvijā visvairāk trūkst tieši augstākā līmeņa speciālistu - zinātņu doktoru, t.sk. 

augstskolās, tādēļ doktorantūras programma vērtējama kā nepieciešama 

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” orientējas uz fundamentālo zinātņu apguvi un to 

izmantošanu vides tehnoloģiju zinātniski praktisko problēmu risināšanā. 

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. Doktora studiju programma ir noslēdzošais posms vides 

inženierzinātņu studijās (profesionālais bakalaurs vides inženieris, profesionālais maģistrs vides 

aizsardzībā, inženierzinātņu doktors vides inženierzinātnēs). Programmas apjoms un struktūra atbilst RA 

Senāta Nolikumam par doktora studijām Rēzeknes Augstskolā.  

 

2.3.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Mērķis 

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu kvalifikācijas 

līmeņa zinātnieku un augstākās kvalifikācijas speciālistu - zinātņu doktoru sagatavošanu vides 

inženierzinātnē, radīt iespēju doktorantiem padziļināti apgūt vides inženierzinātņu teoriju, zinātnes, 

tehnikas un tehnoloģiju sasniegumus, pētnieciskā darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt 

promocijas darbu un iegūt starptautiski atzītu inženierzinātņu doktora diplomu.  
Studiju programmas „Vides inženierzinātne” mērķis saskan ar Rēzeknes Augstskolas misiju un 

ir orientēts uz speciālistu sagatavošanu integrētajās inženieru zinātnēs starptautiski konkurētspējīgus 

Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā 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. 
 

Uzdevumi  
Studiju programmas galvenais uzdevums ir nodrošināt doktorantiem iespējas: 

1.formulēt, pētīt un risināt problēmas atbilstoši zinātniskā darba principiem; 

pilnībā apgūt zinātnisko pētījumu metodes un to pielietošanas prasmi; 

2.iegūt dziļas teorētiskās zināšanas izvēlētajā apakšnozarē un dot savu ieguldījumu tās 

attīstībā; 
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3.apgūt augstskolas didaktikas pamatus – prast prezentēt sava zinātniskā darba rezultātus 

zinātniskajai auditorijai; 

4.nokārtot promocijas eksāmenus; 

5.ziņot par pētījumu rezultātiem nacionālās un starptautiskās konferencēs, semināros; 

6.publicēt pētījumu rezultātus starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos 

7.izstrādāt, iesniegt un aizstāvēt promocijas darbu attiecīgajā promocijas padomē.  

 

2.3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” arī orientējas uz fundamentālo 

zinātņu apguvi un to izmantošanu vides tehnoloģiju zinātniski praktisko problēmu risināšanā. 

Doktora programmas studiju rezultāti ir: 

1. Aktuālāko vides inženierzinātņu teoriju un jaunāko inženiertehnisko atziņu izprašana un 

pārzināšana; 

2. Pētījumu veikšanas metodoloģijas un mūsdienu pētniecības metožu pārvaldīšana un 

pilnveidošana vides zinātņu nozarē un saskarnozarēs; 

3. Prasme patstāvīgi izvērtēt un atlasīt inženiertehniskiem pētījumiem atbilstošas metodes; 

4. Veikt savus ieguldījumus vides inženierzinātņu zināšanu robežu paplašināšanā un dot 

jauno izpratni esošām zināšanām, kā arī to pielietojumam praksē, izstrādājot oriģinālo 

vides inženiertehnisko pētījumu (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 vides inženierzinātņu doktora līmenī; 

6. Spēja patstāvīgi izvirzīt vides inženiertehniskā pētījuma ideju, saplānot, strukturēt un 

vadīt liela apjoma zinātniski pētnieciskos projektus, tajā skaitā arī starptautiskajā līmenī;  

7. Atbildības uzņemšana par savas pētnieciskās darbības ētiskajiem aspektiem; 

8. Prasme mutvārdos un rakstiski komunicēt par sava pētījuma jomu vides inženierzinātnes 

apakšnozares robežās, ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā; 

9. Spēja patstāvīgi paaugstināt un paplašināt savu zinātnisko kvalifikāciju ne tikai vides 

inženierzinātnes jomā, bet arī saskarnozarēs; 

10. Zinātniski praktisko projektu realizācija, gūstot vides inženierzinātnes apakšnozares 

starptautiskiem kritērijiem atbilstošus zinātniskus sasniegumus; 

11. Prasme vadīt pētnieciskus un attīstības uzdevumus ar vidi saistītos uzņēmumos, iestādes 

un organizācijas, kur nepieciešamas plašas vides inženierzinātņu doktora pētnieciskās 

zināšanas un prasmes. 

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 vides inženierzinātņu jautājumus; 

- apguvis prasmi prezentēt savus pētījumus un to rezultātus zinātniskās konferencēs un 

semināros; 

- izstrādājis un iesniedzis augstā zinātniskā un tehniskā līmenī sagatavotu promocijas 

darbu. 
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2.3.3. Studiju programmas plāns 

 

Studiju kursi 
Apjoms 

KP 
Studiju veids Kontroles forma 

1. Teorētiskās studijas 36   

1.1.Obligātie kursi 18   

1.1.1. Vides inženierzinātnes integrālais 

speckurss 

8 Grupā Promocijas 

eksāmens 

1.1.2 Inženiertehnisko vides pētījumu 

metodoloģija un matemātiskais aparāts 

6 Grupā Promocijas 

eksāmens 

1.1.3. Profesionālās svešvalodas 

speckurss  

4 Grupā Eksāmens 

1.2. Ierobežotās izvēles kursi 12   

1.2.1. Pētījumu virziena speckursi 

(skat. programmas struktūrā) 

12 

(6+6) 

Individuālās 

studijas 

Promocijas 

eksāmens 

1.3. Brīvās izvēles kursi 6 Individuālās 

studijas vai grupā 

Eksāmens 

2. Zinātniski pētnieciskais darbs 108   

2.1.Pētījumi  66 Individuālais darbs Ziņojums seminārā 

2.2.Pētījumu rezultātu prezentācija  8 Individuālais darbs Referāts 

konferencē 

2.3. Pētījumu rezultātu publicēšana 10 Individuālais darbs Raksts 

2.4. Promocijas darba sagatavošana 

un noformēšana 

24 Individuālais darbs Promocijas darba 

aizstāvēšana 

  Kopā 144   

 

Studiju kurss Docētājs KS KP ECTS Kategorija Pārbaudes veids 

1. studiju semestris, (2. studiju semestris, kas imatrikulēti 2013.gada janvārī)  

Vides inženierzinātņu integrālais speckurss – VidZD001      

Ekotehnoloģija un tīrākās 

ražošanas teorētiskie un praktiskie 

aspekti 

Prof. 

Dr.hab.geol.G.Noviks 

32 8 12 Obligāts  
Promocijas 

eksāmens  

Ilgtspējīgā attīstība un vides 

kvalitātes vadība 

Viesprof. Ph.D. env.sc. 

W.Leal Filho 

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija 
Viesprof. Dr.sc.ing. 

L.Kliučininkas 

Plūsmu fizika, procesu enerģētika, 

energoefektivitāte 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

A.Martinovs 

Riska analīze un cilvēka dzīvības 

procesu norises drošums   

Prof. Dr.sc.ing. O.Užga-

Rebrovs 

Profesionālās svešvalodas kurss 

– VidZD004  

Doc. Dr.philol. 

M.Opincāne  
16 4 6 Obligāts Eksāmens  

Pētnieciskais darbs I – 

VidZD015 
  12  Obligāts 

Pētnieciskā darba 

atestācija 

 24  

2. studiju semestris  

Teorētisko un inženiertehnisko pētījumu metodoloģija un 

matemātiskais aparāts – VidZD022 
     

Vides inženiertehnisko pētījumu 

metodoloģija 

Prof. Dr.habil. 

geol.G.Noviks 
24 6 9 Obligāts  

Promocijas 

eksāmens  
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Vides procesu modelēšana 
Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

P.Grabusts 

Pētījumu matemātiskais aparāts, 

eksperimentu plānošana un datu 

apstrāde 

Doc. Dr.paed. I.Kangro 

Brīvās izvēles kurss       

Vides psiholoģija – PsihD002 Doc. Dr.arch. R.Čaupale 12 3 4,5 
Brīvās 

izvēles  
Eksāmens  

Pētnieciskais darbs II – 

VidZD013 
  15  Obligāts 

Pētnieciskā darba 

atestācija 

 24  

3. studiju semestris (4. studiju semestris, kas imatrikulēti 2012.gada janvārī)  

Vides attīrīšana, atkritumu 

pārstrāde  

 
     

Antropogēno resursu (atkritumu) 

pārstrādāšanas un utilizācijas 

inženiertehniskie pamati – 

VidZD036 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

E.Teirumnieks 
12 3 4,5 

Ierobežotās 

izvēles 

kurss 

Promocijas 

eksāmens 

Dabas resursu ieguves ietekme 

uz vidi  

 
     

Mežu resursu ilgtspējīgās 

izmantošanas tehnoloģijas – 

VidZD037 

Vad. pētn. Dr.sc.ing. 

Z.Miklašēvičs 
12 3 4,5 

Ierobežotās 

izvēles 

kurss 

Promocijas 

eksāmens 

Pētnieciskais darbs III – 

VidZD014 
  18  Obligāts 

Pētnieciskā darba 

atestācija 

 24  

4. studiju semestris (3. studiju semestris, kas imatrikulēti 2012.gada janvārī)  

Ekotehnoloģijas        

Lāzertehnoloģiju izmantošana 

rūpniecībā un zinātniskajos 

pētījumos– MašZD001 

Viesprof. Dr.sc.ing. 

Ļ.Lazovs 
12 3 4,5 

Ierobežotās 

izvēles 

kurss 

Eksāmens 

Vides kontroles un prognozes 

sistēmu attīstība 

 
     

Pilsētu ekoloģija un apdzīvoto 

teritoriju ekoloģiski ģeofizikālais 

monitorings –VidZD040 

Viesprof. Dr.chem. 

R.Zinkute 

 

12 3 4,5 

Ierobežotās 

izvēles 

kurss 

Eksāmens 

Pētnieciskais darbs IV – 

VidZD016 
  18  Obligāts 

Pētnieciskā darba 

atestācija 

 24  

 

5. studiju semestris (imatrikulēti 2012.gada janvārī)  

Pētnieciskais darbs V – 

VidZD026 
  24  Obligāts 

Pētnieciskā darba 

atestācija 

 24  

 

6. studiju semestris (imatrikulēti 2011.gada janvārī)  

Pētnieciskais darbs V – 

VidZD026 
  21  Obligāts 

Pētnieciskā darba 

atestācija 

Brīvās izvēles kurss       

Vides psiholoģija – PsihD002 Doc. Dr.arch. R.Čaupale 12 3 4,5 
Brīvās 

izvēles  
Eksāmens  

 24  
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2.3.4. Studiju kursu apraksti 

 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami Dabas un inženierzinātņu katedrā un pieejami 

LAIS sistēmā. 

 

2.3.5. Studiju programmas organizācija 

 

Doktora programmā paredzētas studijas grupā un individuāli. Studijas grupās notiek 

obligātajos studiju kursos: 

1. Vides inženierzinātnes integrālais speckurss; 

2. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts; 

3. Profesionālās svešvalodas speckurss. 

 Pētījumu virzienu ierobežotās izvēles speckursi un brīvās izvēles kursi tiek organizēti 

individuāli atbilstoši doktorantam apstiprinātam individuālo nodarbību plānam. Doktorantu 

individuālie studiju plāni ir pieejami Dabas un Inženierzinātņu katedrā. Visi pētījumu virzienu 

izvēles studiju kursi ir sadalīti piecos tematiskajos blokos atbilstoši doktora studiju programmas 

profilam - vides tehnoloģijas:  

1) vides attīrīšana un atkritumu pārstrāde; 

2) ekotehnoloģijas; 

3) dabas resursu ieguves ietekme uz vidi; 

4) vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība; 

5) vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti.  

 No šī piedāvājuma doktorants izvēlas divus kursus (kopējais kredītpunktu skaits - 12), vēlams 

no dažādiem blokiem atbilstoši viņa promocijas darba tēmai. Pēc individuālā plāna tiek veikts 

arī pētnieciskais darbs. 

Studiju laikā doktorants kārto 4 promocijas eksāmenus šādos kursos: 

1. Vides inženierzinātnes integrālais kurss; 

2. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts; 

3. Pētījumu virziena speckursi - atbilstoši pētījumu tematikai no ierobežotās izvēles 

studiju kursiem (2 promocijas eksāmeni).  

„Vides zinātnes integrālais speckurss” 8 kredītpunktu apjomā iekļauj piecu galveno 

mūsdienu aktuālāko  vides inženierzinātņu tēmu izklāstu: 

1. Ilgtspējīgā attīstība un vides kvalitātes vadība  

2. Ekotehnoloģija un tīrākas ražošanas teorija un prakse  

3.Vides ķīmija un ekotoksikoloģija . 

4. Plūsmu fizika un procesu enerģētika. 

5. Cilvēku dzīves procesu norises drošums un riska analīze .  

Studiju kurss „Inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts” 6 

kredītpunktu apjomā vērsts uz doktorantu zinātniski pētnieciskā darba metodoloģisko 

nodrošinājumu, prasmju formulēt pētnieciskā darba tēmas, izstrādāt eksperimentu plānu, 

izmantot matemātiskās metodes un datorprogrammas procesu modelēšanā un datu apstrādē, 

likumsakarību noteikšanā. 

Kurss iekļauj trīs tematiskos blokus : 

1.Vides pētījumu metodoloģija. 

2.Pētījumu matemātiskais aparāts, eksperimentu plānošana un datu apstrāde (asoc.prof. 

P.Grabusts). 

3.Vides procesu datormodelēšana. 

Pētījumu virzienu speckursi kopā 12 kredītpunktu apjomā sastāv no pieciem 

tematiskajiem blokiem, kuros savukārt iekļauti 3-4 studiju kursi: 
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4.Vides attīrīšana, atkritumu pārstrāde - četri kursi.  

5. Ekotehnoloģijas – četri kursi.  

6. Dabas resursu racionāla izmantošana, atjaunojamo energoresursu ieguve- četri kursi  

7.Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Pilsētu ekoloģija un apdzīvoto vietu 

ekoloģiski ģeofizikālais monitorings – divi kursi.  

8.Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti.  

Pētījumu virzienu speckursi vērsti uz padziļinātu atbilstoši izvēlētajai promocijas darba 

tēmai attiecīgās problēmas zinātniski praktisko apguvi. 

Pētījumu virzienu obligātās izvēles speckursi tiek izvēlēti pēc promocijas darba vadītāja 

rekomendācijas, saskaņojot ar studiju programmas direktoru. 

Brīvās izvēles kursus doktoranti var izvēlēties pēc personīgās iniciatīvas no visu 

piedāvāto Rēzeknes Augstskolas studiju kursu klāsta – divi kursi pa 3 kredītpunkti. Tiek 

rekomendēts izvēlēties arī speciāli sagatavotos šīs programmas ietvaros kursus:  

1.Vides informācija un komunikācija  

2.Ekoloģiskā filozofija un humānisms  

3.Kultūras ekoloģija  

Zinātniskā darba veikšanai tiek piedāvāta visa RA zinātniskā infrastruktūra un tehniskie 

resursi, bibliotēka, laboratorijas, kā arī pētniecības rezultātos ieinteresēto uzņēmumu materiāli 

tehniskā bāze.  

Doktora studiju programma noslēdzas ar promocijas darba sagatavošanu atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji”. Atbilstoši MK „Noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām” Nr. 1000 promocijas darba aizstāvēšana notiek 

Latvijas Universitātē vai Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kurām ir deleģētas tiesības 

pieņemt aizstāvēšanai promocijas darbus vides zinātnē. 

 

2.3.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

1.1. Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” tiek uzņemtas 

personas, kurām ir akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra grāds vai tam 

pielīdzināta augstākā profesionālā izglītība vides zinātnē, vai inženierzinātnēs, vai 

dabas zinātnēs, ja maģistra studiju līmeņa programmā ir apgūti studiju kursi 

vismaz 10 KP apjomā vai izstrādāts maģistra darbs, kas saistīts ar vides zinātni vai 

vides inženierzinātni vai ekoloģiju. Pretendentam jāiesniedz zinātniskā pētījuma tēmas 

apraksts par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu vides inženierzinātnē  (līdz 

10 lpp.).  

1.2. RA rektora apstiprinātā doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne” 

Iestājpārbaudījumu komisija: 

1.2.1. iepazīstas ar personas, kas pretendē uz uzņemšanu doktora studiju programmā, 

iesniegtajiem dokumentiem un materiāliem un sagatavo atzinumu par to 

atbilstību / neatbilstību doktora studiju programmā noteiktajiem uzņemšanas 

nosacījumiem; 

1.2.2. noklausās pretendenta ziņojumu par izvēlēto zinātniskā pētījuma tēmu; 

1.2.3. iestājpārbaudījumu katrs komisijas loceklis vērtē individuāli 10 ballu sistēmā; 

galīgais iestājpārbaudījuma vērtējums tiek iegūts, nosakot vidējo aritmētisko; 

1.2.4. izveido un apstiprina pretendentu sarakstu, sakārtotu dilstošā secībā pēc iegūtā 

vērtējuma; 

1.2.5. iesniedz Uzņemšanas komisijai ierosinājumu par pretendentu imatrikulēšanu, 

pievienojot punktā 2.2.1. minēto atzinumu. 



72 

 

1.3. Personas, kuru iesniegtie dokumenti un materiāli neatbilst doktora studiju programmā 

noteiktajiem uzņemšanas nosacījumiem, netiek pielaistas pie iestājpārbaudījumu 

kārtošanas. 

1.4. RA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts 

pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas 

līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem persona var izmantot vairākas 

reizes. Priekšroka studijām par valsts budžeta līdzekļiem (pie vērtēšanas kritērijiem 

vienāda vērtējuma gadījumā) ir tām personām, kuras grādu vai kvalifikāciju par valsts 

līdzekļiem iegūst pirmo reizi. 

1.5. Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma 

dienas.  

 

2.3.7. Studiju programmu praktiskā realizācija 

 

Nodarbības tiek organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā, papildinātas ar 

videomateriālu demonstrēšanu un to analīzi, situāciju modelēšanu, izskatīšanu un analīzi, kursa 

materiāla izmantošanas iespējām konkrēto jautājumu, saistīto ar doktoranta pētnieciskās 

darbības tematiku, atrisināšanai. 

Studijas notiek ievērojot demokrātisma principus – brīva abpusēja informācijas apmaiņa 

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

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

Tiek veiktas studējošo aptaujas, to rezultāti tiek analizēti. Darba atmosfēra ir koleģiāla un 

draudzīga. 

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” 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 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. 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. 

 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 

standartiem Rēzeknes Augstskolā ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles 

sistēma (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9), kas katru gadu tiek papildināta ar 

aktuālajiem uzdevumiem. 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. 
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Doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne” kvalitātes sistēmā par būtiskākajām 

uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. Tā par 

būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem RA atzinusi: 

- 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; 

- Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā; 

Savukārt, studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti tādi indikatori kā: 

- 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 zinātniski pētnieciskais darbs piedalīšanās zinātnisko darbu konkursos 

(apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas, mērķstipendijas); 

- 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 doktorantiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

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

Doktora studiju programmas studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta, izstrādājot ikgadējos 

pašnovērtējuma ziņojumus, kas tiek apstiprināti Inženieru fakultātes Domē, RA Zinātnes 

Padomē un Senātā. Pašnovērtējuma ziņojumā tiek aktualizētas tādas studiju kvalitātes 

konstantes, kā docētāju un viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, nozīmīgākās 

publikācijas, infrastruktūras nodrošinājums, imatrikulēto skaits un studējošo skaits, kā arī 

programmas kursu struktūra.  

 

2.3.8. 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 Zinātnes daļu 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 gada beigās par doktora studiju programmas realizāciju atbildīgā fakultātes 

struktūrvienība – Dabas un inženierzinātņu katedra  organizē atestāciju, kurā novērtē doktoranta 

darba plāna izpildi tekošajā 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: 
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1) kvalitatīvais vērtējums – promocijas eksāmeni un eksāmeni vērtēti ar atzīmi 10 ballu 

sistēmā; 

Novērtēšanas objektivitāte tiek nodrošināta ar eksāmenu pieņemšanu komisijā, kuras sastāvā 

ir visi docētāji, kuri piedalījušies attiecīgā kursa lasīšanā (ne mazāk par 3). 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 sastāvā. 

Eksāmenu vērtēšanā piedalās vismaz viens LR Zinātnes padomes eksperts.  

2) kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti (KP), kas raksturo doktorantam noteikto darba 

apjomu stundās (kontaktstundas un patstāvīgais darbs); 1KP atbilst 40 darba stundām. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja doktorants nokārto promocijas eksāmenu, eksāmenu vai 

diferencēto ieskaiti, iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm.  

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju 

kursa programma, ko apstiprina RA Dabas un inženierzinātņu katedra.  

Vides 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). 

 

2.3.9. 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 – 1350,- Ls/ 1920,88 Eur. 

 

2.3.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” 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).  

Programmas saturs atbilst 2014.gada 22.maijā Saieimā apstiprinātajām  „Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam.”, Viedo specializāciju stratēģijai 2014.-2020.g.,  

augstākās izglītības attīstības vadlīnijām Eiropas Savienības kopējā telpā atbilstoši Boloņas 

deklarācijai. 

Doktora studiju programma izstrādāta, pamatojoties uz AIP lēmuma Nr. 62 „Noteikumi 

par doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu” (18.06.1999.) prasībām, ievērojot 

AIP izstrādātos noteikumus, tajā skaitā noteikumus par programmas saturu (studiju obligāto un 

izvēles priekšmetu saraksts, pētnieciskā darba apjoms, prasības attiecībā uz iepriekšējo 

izglītību), realizēšanas ilgumu (3 gadi pilna, 4 gadi nepilna laika studijām), studiju programmas 
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apjomu (144 KP), to sadalījumu obligāto un izvēles kursos, kā arī pētniecības darba veidos, 

stipendiju saņemšanu, promocijas darba vadītāja izvēles kritērijiem u.c.  

Doktora studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Nolikumam par doktora studijām RA 

(apstiprināts RA Senāta sēdē 2007. gada 25.septembrī ar lēmumu Nr.11) un doktora studiju 

programmas organizācija notiek saskaņā ar LR „Augstskolu likumu”, „Zinātniskās darbības 

likumu”, Ministru Kabineta noteikumiem „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji” (MK Noteikumi Nr. 1001, 27.12. 2005.), Latvijas Zinātnes padomes 

izstrādāto „Zinātnieka ētikas kodeksu”, RA Satversmi, kā arī citiem RA dokumentiem. 

 

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 

 

Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” izveidota 

balstoties uz:  

1. Latvijas Republikas Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) 

kārtība un kritēriji”; 

2. vairāku desmitu doktorantūras studiju programmu analīzes rezultātiem citās Latvijas 

Republikas augstskolās, dažādu Eiropas valstu un ASV universitātēs; 

3. Latvijas Republikas nacionālās tautsaimniecības attīstības plāniem, LR Vides 

aizsardzības likumu;  

4.  nepieciešamību nodrošināt valsts ilgtspējīgo attīstību ar augstākās kvalifikācijas 

kadriem prioritārās zinātnēs un tehnoloģijas nozarēs. 

Studiju programmā iekļauti mūsdienu zinātnes un tehnikas attīstības līmenim atbilstoši 

studiju kursi, kuri ir pārstāvēti arī citu augstskolu studiju programmās.  

Izanalizētas doktora studiju programmas vides inženierzinātnē (PhD Env. Ing.) un citās 

vides zinātņu apakšnozarēs pāri 20 Eiropas valstu (t.sk. Štutgartes universitātē - Vācija, 

Geteborgas universitātē - Zviedrija, Norvēģijas tehnoloģiju institūts - Norvēģija, Šefildas 

universitāte- Lielbritānija, Helsinki universitāte – Somija, Čehijas ķīmiskās tehnoloģijas 

institūts- Čehija, Kipras universitāte - Kipra) un ASV universitātēs, t.sk. – Arizonas universitātē, 

Aļaskas universitātē, Montanas universitātē, Pensilvānijas universitātē, Ņudžersijas 

tehnoloģiskājā universitātē, Džona Hopkinsa universitātē, Pitsburgas universitātē, Tehasas 

universitātē El Paso, Wiskonsinas-Medison universitātē, Masačuzetas Lowell universitātē, Tufts 

universitātē, Floridas universitātē, Arkanzasas universitātē, Stenforda universitātē u.c.  

Galvenie izdarītie secinājumi: 

1. Studiju programmu daudzveidība. Studiju programmas atšķiras pēc īstenošanas ilguma, 

piedāvāto studiju kursu klāsta un apjoma. Lielākā daļa programmu paredzēta 3 gadu 

studijām. 

2. Vienlaikus visas studiju programmas pēc satura ir principiāli līdzīgas - tiek piedāvāti 

pamatā vienādi studiju kursi, bet dažādās nosaukumu variācijās un  kombinācijās 

atkarībā no katras universitātes vai fakultātes zinātniskā virziena. 

3. Visu doktora programmu studiju kursi var būt apvienoti sekojošās pamatgrupās: 

1) Fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie procesi vidē; 

2) Vides (augsnes, atmosfēras, ūdeņu, gruntsūdeņu) piesārņojums un attīrīšana, ūdens 

sagatavošana, atkritumu, t.sk. bīstamo, apsaimniekošanas procesu teorija un 

tehnoloģijas. 

3) Resursu vadība, izmantošana un tehnoloģijas; 

4) Vides tehnoloģijas, ekotehnoloģijas, tīrāka ražošana; 
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5) Vides inženierijas ekonomiskie un tiesiskie aspekti; 

6) Enerģētika; 

7) Plūsmu mehānika, dinamika inženierijā; 

8) Matemātiskās metodes, modelēšana un simulācija vides inženierzinātnēs; 

9) Degradēto teritoriju atjaunošana. 

Katra no šiem kursiem apjoms ir 3 – 4 KP. Studējošiem ir iespējas izvēlēties no šiem 

kursiem tos, kuri pilnīgāk atbilst viņu pētījumu tematikai – piedāvāto kursu skaits parasti 

pārsniedz 10.  

Salīdzinot šīs studiju programmas, var secināt, ka atšķirības ir tikai to konkrētajos 

mērķos un uzdevumos – pie tam stratēģiski un principiāli visas programmas ir vērstas uz vides 

aizsardzības problēmu apguvi. Programmu saturs un struktūra ir tuvi, līdzīgi, bet ar dažādiem 

nosaukumiem. 

 Latvijā vides inženierzinātņu doktora studiju programmas tiek realizētas Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē (LLU) un Rīgas Tehniskajā universitātē. 

 Pēc struktūras un kopējā apjoma RA studiju programma tuva LLU studiju programmai. 

Atšķirība studiju kursos ir saistīta ar LLU zinātnisko pētījumu virzienu lauksaimniecībā. 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmas vides inženierzinātnēs virziens 

ir cieši saistīts ar enerģētiku un energotehnoloģijām un tāpēc studiju kursu klāsts atšķirīgs no 

RA. Toties pēc savas struktūras un apjoma tā arī sakrīt ar RA studiju programmu. 

Rēzeknes Augstskolā visas vides inženierzinātņu studiju programmas principiāli ir 

vērstas uz plaša profila speciālistu vides inženierzinātnē sagatavošanu, kas atbilst darba devēju 

interesēm – kā to parādīja 2008.g. pētījums, veiktais starp Latgales un Latvijas uzņēmējiem . 

Pēc šī principa veidota arī doktora studiju programma. Pētniecības joma ir vienota. 

Studiju process noris, iekļaujot un apgūstot vides tehnoloģiju, industriālās ekoloģijas 

fundamentālos teorētiskos un praktiskos principus, kuri ir kopēji jebkurai vides aizsardzības 

jomai.  

Šīs kopējās bāzes apguve dod iespēju doktorantam plašāk un vispusīgāk analizēt savas 

konkrētās promocijas darba tēmas aspektus un rast optimālos problēmas risinājumus, kā arī būt 

konkurētspējīgam darba tirgū. 

3. tabulā dots salīdzinājums kredītpunktu sadalījuma RTU, LLU un RA studiju 

programmās.  

Kredītpunktu sadalījums RTU, LLU un RA doktora studiju programmās 

 

Studiju kursu grupa RTU LLU RA 

Obligātie 21 24 18 

Ierobežotās izvēles 15 12 12 

Brīvās izvēles 6 - 6 

Pētnieciskais darbs  102 108 108 

Kopā 144 144 144 

 

2.3.12. Informācija par studējošajiem 

 

- Studējošo skaits kopā - 7 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 7 studenti; par studiju maksu – 0 studenti 

pirmajā kursā imatrikulēti - 4 

- absolventu skaits kopā – 1. 
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2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

2013.gada 

rudens 

Tika veikta studentu aptauja ar mērķi noskaidrot doktorantu attieksmi pret 

studiju procesa organizāciju un kvalitāti.  

Karjeras iespējas vides inženierzinātņu nozarē Latvijā doktoranti vērtē 

viennozīmīgi pozitīvi, atzīmējot plašas karjeras iespējas darbam ne tikai Latvijas 

augstskolās un pētnieciskajos institūtos, bet arī ārzemēs. Vides inženierzinātņu 

doktorantūras studiju nozarei pašlaik grūtības piesaistīt studentus pēc doktorantu 

domām var radīt tikai sarežģīta ekonomiskā situācija. Doktorantūras laikā apgūtās 

zināšanas un prasmes būs pieprasītas Latvijas darba tirgū, jo nozarēs pastāv daudz 

neatrisinātu vides problēmu. Pēc doktorantūras pabeigšanas vairākums doktorantu 

plāno turpināt akadēmisko karjeru - vairāk kā pusi sava darba laika strādāt 

zinātnē. Ar izvēli studēt tieši Rēzeknes Augstskolas doktoranturā visi doktoranti ir 

pilnīgi apmierināti. Kā pozitīvus aspektus studējot RA IF doktorantūrā tika 

nodefinēts RA reģionālais izvietojums - mācības notiek Rēzeknē, kas atvieglo 

mācību procesu, kā arī iespējas pētīt sava reģiona problēmas un meklēt to 

risinājumus, zinošs akadēmiskais personāls, plaša sadarbība ar ārvalstu 

speciālistiem un akadēmisko personālu, konsultācijas pieejamība vēlamajā laikā, 

studēšana par budžeta līdzekļiem un iespēja saņemts Eiropas sociālā fonda 

stipendiju. Studiju procesa norisi doktoranti novērtēja kā normālo bez būtiskiem 

trūkumiem.  

 

 

2.3.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Vides inženierzinātņu doktora studiju programmas absolvents Edgars Čubars augstgi 

vērtē studiju programmu un tās realizāciju RA. Tiek izteikta nepieciešamība izveidot RA 

promocijas padomi.  

 

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: 

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 
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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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2.4. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Mehatronika” 

 

Studiju programmas kods 42521. Studiju programmas raksturojumu sagatavojis 

programmas direktors asoc. prof. Dr.sc.ing. A.Martinovs. 

 

Mehatronikas inženieri ir nepieciešams nosacījums industrijas attīstībā, ražošanas 

automatizācijā, darba ražīguma paaugstināšanā, produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādē 

un ražošanā, Latvijas eksporta veicināšanā. Par to, ka dotā programma ir pieprasīta, liecina 

fakts, ka 100% programmas absolventu strādā ražošanā savā specialitātē.  

 

2.4.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Mērķis: nodrošināt 5. kvalifikācijas līmeņa profesionālās augstākās izglītības un bakalaura 

profesionālā grāda ieguvi mehatronikas nozarē atbilstoši darba tirgus un atbilstoši 2. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām.  

Programmas mērķis saskan ar Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģiju 2009.-2015. gadiem.  

 

Uzdevumi:  

1) izglītot 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts drošībai 

nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos 

apstākļos un starptautiskajā darba tirgū; 

2) īstenot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas 

vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, 

pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē; 

3) teorētiski un praktiski sagatavot inženierus mehatronikā, kuri izstrādā tehnoloģiskā procesa 

automatizācijas algoritmus, veic mehatronikas sistēmu projektēšanu, prototipu izgatavošanu, 

instalāciju, programmēšanu, uzraudzību, apkopi un remontus, var pildīt tehnologa 

pienākumus metāla un plastmasu apstrādē, vadīt speciālistu komandu, sagatavot un vadīt 

projektus, organizēt savu ar mehatroniku saistītu uzņēmējdarbību. 
 

7.semestrī studentiem tiek piedāvāta specializācija divos apmācību moduļos: „Automātiskā 

vadība un regulēšana”, „Metāla un plastmasu apstrāde”. 

 

2.4.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti balstās uz Mehatronikas inženiera profesijas 

standartu (Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumi Nr.461.) 

 

Zināšanas (zināšanas un izpratne) 

 

1) Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata 

līmenī: socioloģija un politikas zinātnes; saskarsmes pamati; ētikas principi. 

2) Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

enerģētikas ekonomika, komercdarbības ekonomika; komercdarbības organizācijas; 

ražošanas un pakalpojumu organizēšana; tirgus analīze; tirdzniecības stratēģija; 

programmējamie loģiskie kontrolleri; regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolleriem; 

programmējamo loģisko kontrolleru perifērās iekārtas; robotu vadības sistēmas; detaļu 
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precizitāte un standartizācija; detaļu orientēšanas un padeves iekārtas; salikšanas tehnoloģija 

un iekārtas; berzes procesu fizikālie pamati; ergonomika un dizains; inženieraprēķinu 

programmatūras mašīnbūvē (CAE); mehāniskās svārstības un akustika; elektropiedziņa; 

profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

3) Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas 

līmenī: matemātika; varbūtības teorija un matemātiskā statistika; fizika; materiālzinības; 

datorgrafika mašīnbūvē; tēlotājģeometrija un inženiergrafika; elektrotehnikas teorija; 

vispārīgā metroloģija; programmēšanas valodas; energoelektronika; elektriskie mērījumi; 

rūpnieciskās elektroniskās iekārtas; elektriskās mašīnas; tehniskā mehānika; aparātu 

konstruēšana; mašīnu un aparātu elementi; ražošanas tehnoloģija – ražošanas tehnoloģijas 

pamati; industriālā tehnoloģija; CAD/CAM tehnoloģijas; analogās iekārtas; 

elektropneimotehnika; robottehnika – robotu vadības sistēmas; datorvadības sistēmas un to 

projektēšana; automātikas sensoru sistēmas; sistēmu aprēķinu algoritmizācija; elektriskās 

piedziņas vadība; civilā aizsardzība; darba aizsardzība; vides aizsardzība; darba tiesiskās 

attiecības; valsts valoda; vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. 

Vērtēšanas kritēriji: kontroldarbi, praktisko un laboratorijas darbu izpilde;  patstāvīgā darba 

rezultāti: uzdevumu risināšana, vadības programmu sastādīšana, rasējumu/ elektrisko/ 

automātikas/ hidraulikas/ pneimatikas shēmu veidošana, referāti; zinātniskā darbība laboratorijā; 

eksāmeni un ieskaites.  

 

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) 

 

1) Pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas. 

2) Izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikas iekārtu savstarpēju 

mijiedarbību. 

3) Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma 

saskaņošanu ar ražošanas tehnoloģiskajām iespējām. 

4) Lietot darba izpildei nepieciešamos mehatronikas nozares normatīvos aktus, tehnisko 

dokumentāciju un standartus, gatavot lietišķos dokumentus. 

5) Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietot informācijas 

meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas un datorprogrammas. 

6) Prast prognozēt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas iekārtu 

bezatteikuma darbību. 

7) Mērķtiecīgi izmantot mehānisko, elektromehānisko, elektronikas un datortehnikas iekārtu 

iespējas un organizēt to tehnisko apkopi. 

8) Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi. 

9) Projektēt visu automatizēto vai uzstādāmo iekārtu izvietojumu un organizēt darba sadali 

starp strādājošajiem. 

10) Prast izvēlēties automatizācijas procesam nepieciešamos izpildelementus (hidraulisko un 

pneimatisko sistēmu elementi, elektriskie un optiskie elementi u.c.). 

11) Izmantot datorizētās projektēšanas un datorizētās ražošanas (CAD/CAM) tehnoloģijas 

projekta izstrādei. 

12) Sagatavot prezentācijai automatizācijas projekta materiālus. 

13) Piedalīties ražošanas projektu analīzē, izstrādē, saskaņošanā un vadīšanā. 

14) Piemērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus. 

15) Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

16) Pārvaldīt valsts valodu. 

17) Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. 
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18) Noteikt izpildāmo darbu prioritātes, darboties komandā un plānot, organizēt un vadīt tās 

darbu, kā arī veikt darbu individuāli. 

19) Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas. 

20) Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus. 

21) Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju. 

22) Sniegt pirmo palīdzību. 

23) Saudzēt apkārtējo vidi. 

Vērtēšanas kritēriji:  studiju projekti, mājas uzdevumu aizstāvēšana, laboratorijas darbu 

aizstāvēšana, praktisko nodarbību rezultāti, patstāvīgais zinātniskais vai jaunrades darbs, 

kontroldarbi semestrī, eksāmeni un ieskaites.  

 

Kompetences (analīze, sintēze un novērtēšana) 

 

1) Spēja izstrādāt automatizācijas procesa algoritmu un sagatavot tehnisko uzdevumu iekārtu 

projektēšanai. 

2) Spēja strādāt ar speciālām projektēšanas un mehatronikas iekārtu vadības 

datorprogrammām. 

3) Spēja veikt vizuālu mehatronikas iekārtu darbības novērtējumu. 

4) Spēja izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības un vizualizācijas sistēmu. 

5) Spēja orientēties automatizēto iekārtu apkalpošanas, diagnosticēšanas un remonta 

jautājumos. 

6) Spēja sekot mehatronikas iekārtu rezerves daļu daudzumam un veikt to pasūtījumus. 

7) Spēja izstrādāt ražošanas tehnoloģisko plānojumu. 

8) Spēja izvērtēt ražošanas automatizācijas līmeni. 

9) Spēja izvēlēties atbilstošus materiālus, veidojot iekārtu konstrukcijas. 

10) Spēja sastādīt datorprogrammas automatizēto sistēmu vadības elementu programmēšanai. 

11) Spēja noteikt mehatronikas sistēmas darbības precizitāti. 

12) Spēja noteikt mehatronikas sistēmas kalpošanas laiku. 

13) Spēja projektēšanas procesā izvēlēties salāgojumu izmērus un pielaides, lai nodrošinātu 

iekārtu kvalitatīvu un ilgstošu darbību. 

14) Spēja izvērtēt ekonomiski izdevīgākos tehniskos risinājumus. 

15) Spēja sagatavot projektējamās vai izgatavojamās iekārtas izmaksas un noteikt izdevumu 

atmaksāšanas laiku. 

16) Spēja plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi. 

17) Spēja organizēt un vadīt personāla darbu. 

18) Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi. 

19) Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

20) Spēja apzināt un izprast normatīvos aktus iekārtu drošuma jautājumos. 

21) Spēja orientēties Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) kvalitātes drošuma un vides 

aizsardzības sistēmās. 

 Vērtēšanas kritēriji: 3 studiju projektu un inženierprojekta izstrāde un aizstāvēšana. 
 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

2.4.3. Studiju programmas plāns 

 

Studiju programmas apjoms 180 kredītpunkti, kas iekļauj sevī LR MK noteikumos par 2. 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu norādītās kursu grupas un to apjomus.  

 
Mehatronikas pilna laika klātienes studiju programma  

Studiju kurss KP 
Semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vispārizglītojošie studiju 

kursi 
20 4 3 2 1 0 6 4 0 0 

Ražošanas un pakalpojumu 

organizēšana 
2      2 E    

Personāla vadība 2      2 E    

Projektu vadība 2       2 Ie   

Saskarsmes psiholoģija 2 2 Ie         

Darba tiesības 1       1 Ie   

Civilā aizsardzība 1       1 Ie   

Darba aizsardzība 1  1 Ie        

Vides aizsardzības pamati 1    1 Ie      

Izvēle: 

 Angļu valoda 

inženieriem I, II, III 

(pirmā svešvaloda); 

 Vācu valoda 

inženieriem I, II, III 

(pirmā svešvaloda) 

 Vācu valoda 

inženieriem I, II, III 

(otrā svešvaloda) 

6 2 Ie 2 Ie 2 E        

Izvēle: 

 Patentzinības 

 Inovāciju vadība 

 Ekonomika 

2      2 Ie    

Sports 0 0 Ie 0 Ie        

Nozares teorētiskie 

pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi 
36 16 12 5 0 3 0 0 0 0 

Augstākā matemātika I, II, 

III 
9 3 E 3 E 3 E       

Matemātiskās metodes 2  2 Ie        

Materiālzinības 4 4 E         

Informācijas tehnoloģiju un 

programmēšanas pamati 

(C++) 

3 3 E         

Datorprogrammas 

inženiermehānikā I, II 
5  3 Ie 2 Ie       

Mehānika I 4  4 E        

Datoru arhitektūra 3     3 E     

Metroloģijas pamati 3 3 E         

Tehniskā grafika 3 3 Ie         

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
76 0 3 13 19 15 12 14 0 0 
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Elektrotehnikas kursi, 15 KP 

Elektrotehnika  3  3 E        

Elektronika un rūpnieciskās 

elektroniskās iekārtas 
3   3 E       

Energoelektronika 3    3 E      

Elektriskās mašīnas un 

elektriskā piedziņa 
3    3 E      

Elektriskās piedziņas 

automātiskās vadības 

sistēmas 

3     3 E     

 Mehānikas kursi, 17 KP 

Mehānika II 6   6 E       

Konstruēšanas pamati I, II 3   2 Ie 1 Ie      

Hidrauliskā un pneimatiskā 

piedziņa 
3    3 E      

Detaļu precizitāte un 

standartizācija 
3    3 E      

Studiju projekts mehāniskās 

piedziņas konstruēšanā 
2    2 D      

Ražošanas tehnoloģijas kursi, 10 KP 

Metālapstrādes CNC darb- 

galdu programmēšana I, II 
4   2 Ie 2 Ie      

Metālapstrādes tehnoloģijas 

I 
2    2 E      

CAM tehnoloģijas I 2      2 E    

Mehatronisko iekārtu 

uzraudzība, apkope un 

remonti 

2       2 E   

Automātikas kursi, 12 KP 

Automātiskā vadība un 

regulēšana 
3     3 E     

Robotu tehnika  3     3 E     

Robotikas praktikums 2      2 Ie    

Automātiskās vadības 

sistēmu projektēšana 
2      2 Ie     

Studiju projekts 

automātiskās vadības 

sistēmu projektēšanā  

2      2 D    

Mikroprocesoru tehnika, 6 KP 

Mikroprocesoru tehnika  3     3 E     

Mikroprocesoru 

programmēšana 
3     3 Ie     

Datorvadības kursi, 8 KP 

Datorvadības sistēmas 2      2 E    

Robotu vadības sistēmas I 2      2 E    

Datorvadības sistēmu 

projektēšana 
2       2 Ie   

Studiju projekts 

datorvadības sistēmu 

projektēšanā 

2       2 D   

Izvēles kursi profesionālajā specializācijā, 8 KP 

Automātiskā vadība un        8 E   
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regulēšana 

 Ražošanas procesu 

automatizācijas sistēmu 

programmēšana 

 Telekomunikāciju 

sistēmas  

 Datoru tīkli 

 Robotu vadības sistēmas 

II 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

Metāla un plastmasu 

apstrāde 

 Metālapstrādes 

tehnoloģijas II 

 CAM tehnoloģijas II 

 Plastmasu apstrādes 

tehnoloģijas 

 Metālapstrādes CNC 

darbgaldu 

programmēšana III 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

      8 E   

Brīvās izvēles kursi 6 0 0 0 0 2 2 2 0 0 

Jebkurš no RA 

piedāvātajiem, piemēram: 

 Bionika 

 Mikrotehnika un 

nanotehnika  

 Ražošanas objektu 

projektēšanas pamati  

 Saules enerģijas 

pārveidotāji 

 Kokapstrādes 

tehnoloģijas 

 CNC darbgaldi 

kokapstrādē 

 Uzņēmējdarbības 

ekonomika un 

grāmatvedības pamati 

 Filozofijas pamati u.c. 

6     2 Ie 2 Ie 

 

2 Ie   

Prakse 26 0 2 0 0 0 0 0 20 4 

Ievadprakse 2  2 D        

Ražošanas prakse 20        20 D  

Pirmsdiploma prakse 4         4 D 

Valsts pārbaudījumi 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Inženierprojekts 16         16 D 
 

Apzīmējumi: tabulā ir norādīti kursam atvēlēti kredītpunkti (KP) un pārbaudes veidi: E- eksāmens; Ie- ieskaite; D- 

diferencētā ieskaite (tiek pielietota studiju projektu, prakses atskaišu un inženierprojekta novērtēšanā ar atzīmi). 

1KP= viena darba nedēļa; 1KP=1,5ECTS 

Balstoties uz studiju programmu un studentu izvēlētajiem studiju kursiem, katru gadu 

tiek sastādīti studiju plāni, kurus apstiprina fakultātes Dome. Studiju plānā tiek norādīti katrā 

semestrī apgūstamie studiju kursi (obligātie un studentu izvēlētie), to apjoms, kontaktstundu 

skaits lekcijām, praktiskajiem un laboratorijas darbiem, docētājs.  
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2.4.4. Studiju kursu apraksti 

 

Studiju programmas kursi strukturāli sadalīti 3 grupās - obligātie, obligātās izvēles un 

brīvās izvēles studiju kursi. Lekciju, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu, patstāvīgā darba 

saturs un rekomendējamā literatūra dota izvērstās studiju kursu programmās www.lais.lv, 

docētāju kalendārajos plānos un metodiskajos materiālos, kas ievietoti Moodle vidē.  

 

2.4.5. Studiju programmas organizācija un praktiskā īstenošana 

 

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

apstiprinātiem studiju plāniem. Nodarbību grafiks tiek saskaņots ar RA studiju daļā un to 

apstiprina fakultātes dekāns.  

Studiju darbā tiek izmantota individuālā pieeja, tiek sniegta palīdzība un konsultācijas 

mācību priekšmetu apguvē, studentiem patstāvīgā darba izpildei ir brīvi pieejamas mācību un 

zinātniskās laboratorijas. Studiju programmas saturs un iegūstamais grāds un kvalifikācija 

atbilst studiju programmas nosaukumam. Prakses ir saistītas ar studiju procesā apgūstamajām 

teorētiskajām zināšanām, ir vērstas uz profesionālo iemaņu apgūšanu. Laboratorijas darbu un 

praktisko nodarbību saturs un īpatsvars atbilst studiju kursu un  programmas mērķiem. 

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. 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā” 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. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas uzturēšana 

atbilstoši izmaiņām likumdošanā, darba tirgū, studentu pieplūdumam. 

Studiju plānu apstiprina Inženieru fakultātes Dome. Atskaiti par studiju programmas 

realizāciju sniedz studiju programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma 

ziņojumā. Pašnovērtējuma ziņojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, 

apspriests Inženieru fakultātes Dabas un inženierzinātņu katedras sēdēs, analizēts Inženieru 

fakultātes domē, izskatīts Studiju padomē un apstiprināts Senātā.  

 Pilna laika 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Mehatronika” saturu veido teorētiskās studijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, 

studentu patstāvīgais darbs (mājas darbi uzdevumu risināšanā, laboratorijas darbu aprēķinos un 

noformēšanā, rasējumu un 3D modeļu izstrādē, elektronikas/ automātikas/ hidraulikas/ 

pneimatika shēmu projektēšanā, mehatronikas iekārtu vadības programmu izstrādē, lekcijās doto 

tēmu padziļinātā apguvē, lekcijās neapskatīto tēmu patstāvīgā apguvē; zinātniskie pētījumi; 

radošie darbi mehatronikas iekārtu projektēšanā un prototipu izgatavošanā; 3 studiju projekti un 

inženierprojekts), mācību prakses – ievadprakse (2KP), ražošanas (20KP) un pirmsdiploma 

(4KP) prakse. Pilna laika studiju ilgums  - 9 semestri, kopējais kredītpunktu skaits - 180. 

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

brīvās izvēles kursus. Procentuālā attiecība starp obligāto, obligātās izvēles un brīvās izvēles 

daļām ir 84% : 12% : 4%. 

 Studentiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties studiju priekšmetus atbilstoši viņu interesēm 

un vēlmēm. Brīvajai un obligātajai izvēlei ir paredzēti 22KP. Tā kā prakses vietas, studiju 

projektu un inženierprojekta tēmas izvēlas paši studenti, tad kopā izvēlei ir atvēlēti 70KP., t.i. 

39% no studiju laikā iegūstamo kredītpunktu daudzuma. 

 Studentu patstāvīgā un radošā darba attīstībai ir paredzēti 3 studiju projekti (6KP), 

robotikas praktikums (2KP) un inženierprojekts (16KP). Nodarbības augstskolā ir saplānotas 
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pirmajos 7 semestros. Viss 8. semestris ir atvēlēts ražošanas praksei, kuras laikā students strādā 

izvēlētajā uzņēmumā, noskaidro tajā esošās problēmas automātikas jomā un atbilstoši kādai no 

šīm problēmām izvēlas inženierprojekta tēmu. 9.semestris ir paredzēts inženierprojekta 

izstrādei; šajā semestrī ir arī pirmsdiploma prakse (4KP), kuru students izmanto, lai uzņēmumā 

savāktu nepieciešamos materiālus inženierprojektam. Vairumā gadījumu izvēlētā ražošanas 

prakses vieta studentam kļūst par nākamo darba vietu. 

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursu materiāli elektroniskajā veidā, e-kursi MOODLE 

vidē, PLC programmēšanai katrs students saņem Step7 instalācijas disku un gada licenci, pārējie 

licencētie programmprodukti ir pieejami RA laboratorijās un datorzālēs. 

Notiek regulāras studentu konsultācijas, katrā studiju priekšmetā vismaz 1 reizi nedēļā.  

Ar prakšu vietām, ir noslēgti ilgtermiņa līgumi. Studentiem ir iespēja iziet ražošanas 

praksi ārzemēs. Izstrādāti prakšu metodiskie norādījumi 

(http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/), kas balstās uz RA Nolikumu par praksēm. 
 

2.4.6. Prasības uzsākot studiju programmu 

 

Studiju programmā var būt imatrikulēti reflektanti, kuriem ir vispārējā vidējā izglītība 

vai vidēja profesionālā izglītība, kas iegūta 4 gadu periodā. 

Studiju programma var tiek realizēta divos veidos: pilna laika un nepilna laika studijās. 

Pagaidām nepilna laika studiju forma nav pielietota, jo uz to pieteikušos studējošo skaits bija 

neliels un tās realizācija nebūtu rentabla.  

 

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

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Studiju programmā ir šādi izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 

 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

 pārbaudes obligātuma princips; 

 vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

 vērtēšanas formu dažādības princips; 

 pārbaudījuma pieejamības princips. 

Rēzeknes Augstskolā pastāv divpakāpju kvalitātes kontrole. Pirmo kontroles pakāpi 

reglamentē RA Senāta nolikums par “Eksāmeniem un ieskaitēm RA” un eksāmenu un ieskaišu 

sesiju norises reglaments, sniedzot pamatnostādnes mācību darba organizēšanai un kvalitātes 

nodrošināšanai. Otro kontroles pakāpi nodrošina studējošo un docētāju pašnovērtēšanas sistēma, 

kas tiek realizēta galvenokārt testu un aptauju veidā. 

Studējošo zināšanu kvalitāti RA novērtē pēc diviem kritērijiem: 

 kvalitatīvais vērtējums – eksāmeni (E) un diferencētās ieskaites (D) tiek vērtēti ar atzīmi 

10 ballu sistēmā, ieskaites (Ie) - “ieskaitīts”, “neieskaitīts”; 

 kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti (KP), kas raksturo studentam noteikto darba 

apjomu stundās (kontaktstundas un patstāvīgais darbs); 1KP atbilst 40 darba stundas. 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja students nokārto eksāmenu vai diferencēto ieskaiti, iegūstot 

tajā vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), un ieskaiti ar vērtējumu “ieskaitīts”. 

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju kursa 

programma, ko apstiprina RA Dabas un inženierzinātņu katedra. Studiju kursu programmas 

satur vispārējas prasības kredītpunktu saņemšanai, kā arī nepieciešamos avotus šo prasību 

izpildīšanai (zinātniskā literatūra, interneta norādes u.c.). Studiju kursu programmas ir 

pieejamas katedrā, www.lais.lv un Moodle vidē. 

http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/
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Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību 

nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā (atbilstoši RA Senāta sēdē 

apstiprinātajai studiju programmai). 

Inženierprojekti tiek aizstāvēti Valsts pārbaudījumu komisijā, kuras sastāvs atbilst 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām; vismaz 50% komisijas locekļu ir 

darba devēju pārstāvji. Komisijas sastāvā ietilpst Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības 

asociācijas valdes priekšsēdētājs vai valdes locekļi, ražošanas uzņēmumu vadītāji un vadošie 

speciālisti, Latvijas un ārzemju (Vācija, Krievija) profesori. Lai darbs komisijā būtu pilnvērtīgs 

un ārzemju profesori pilnībā iepazītos ar inženierprojekta saturu, dienu pirms aizstāvēšanas tiek 

organizēta inženierprojekta prezentācija angļu/ vācu un krievu valodās. Aizstāvot 

inženierprojektu, studentam jāparāda ne tikai sava profesionālā kompetence, bet arī valsts 

valodas un vismaz divu svešvalodu zināšanas.  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura diplomu un mehatronikas inženiera kvalifikāciju 

saņem studiju programmas studējošie, kuri: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus studiju kursos; 

 studiju laikā pierādījuši profesionālās prasmes un spējas praksē, iegūstot pozitīvu 

vērtējumu par to; 

 sekmīgi nokārtojuši valsts pārbaudījumu (aizstāvējuši inženierprojektu). 

 

2.4.8. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai 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. 

Studiju maksa 2013./2014. studiju gadā pilna laika studijas – 870,- Ls / 1237,90 EUR, nepilna 

laika studijas -700,- Ls / 996,01 EUR. Studiju maksu apstiprina RA Senāts. 
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2.4.9. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Programma izveidota balstoties uz Valsts akadēmiskās izglītības standartu.  

Programmas saturs atbilst MK Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikumam, 

MK noteikumiem Nr. 742 „Izglītības attīstības koncepcija 2007.-2013.g.”, Augstākās izglītības, 

zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijām 2002.-2010.gadam,augstākās izglītības attīstības 

vadlīnijām Eiropas Savienības kopējā telpā atbilstoši Boloņas deklarācijai. 

 Katrs studiju kurss iekļauj sevī praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus. Praktisko 

nodarbību apjoma īpatsvars sastāda 50%. 

Programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā 3 studiju projektus  (6KP.). 

 Ar 10 uzņēmumiem un organizācijām ir noslēgti ilglaicīgie prakses līgumi (skatīt 

katedras dokumentāciju), ir izstrādāti prakses organizēšanas un norises detalizēti  metodiskie 

norādījumi un prakses dokumentācija . 

Mehatronikas inženiera profesijas standarts ir aktualizēts 2010.gadā. Studiju programma 

atbilst Mehatronikas inženiera profesijas standartam, kura izstrādē piedalījās programmas 

direktors. 

 

Studiju programmas saturs atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam.  

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  

“Mehatronika” salīdzinājums ar izglītības standartu 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standarta prasības 

Studiju programmas saturs 

1. Programmas apjomam jābūt vismaz 160KP Programmas apjoms ir 180KP 

2. Programmas pamatdaļu un mācību kursu 

apjomam jābūt šādam : 

2.1.vispārizglītojošie studiju kursi- vismaz 20 KP 

2.2.nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi- vismaz 36 KP 

2.3.nozares profesionālās specializācijas kursi- 

vismaz 60 KP 

2.4.brīvās izvēles kursi- vismaz 6 KP 

2.5.prakse – minimums 26 KP 

2.6.valsts pārbaudījums (ietverot bakalaura darbu vai 

diplomdarbu) – minimums 12 KP 

 

 

- 21 KP 

 

- 37 KP 

 

- 74 KP 

- 6 KP 

- 26 KP 

 

- 16 KP 

3. Studiju programma jāizstrādā atbilstoši profesijas 

standartam 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši 

profesijas standartam „Inženieris 

mehatronikā”, reģistrācijas Nr. PS0097. 

4. Studiju procesā vismaz 30% no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. 

Praktiski īsteno >40% studiju kursu 

apjoma (skatīt 4. un 8.pielikumu) 

5. Studiju programmas apguves laikā izglītojamais 

izstrādā izstrādā un aizstāv vismaz 3 studiju darbus. 

Studiju darbi: 

1) piedziņas mehānisma projektēšana; 

2) automātikas sistēmu projektēšana; 

3) datorvadības sistēmu projektēšana. 
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Studiju programma atbilst profesijas standartam „Inženieris mehatronikā”. Programmas 

atbilstība standartam iegūstamo zināšanu un prasmju jomā ir redzama 3.tabulā, kurā ir doti visi 

darba pienākumi un uzdevumi, ko, atbilstoši profesijas standartam, ir jāprot veikt inženierim 

mehatronikā, un studiju kursi, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu.  

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronikā” 

salīdzinājums ar profesijas standartu 

 

Profesijas standartā paredzētie veicamā darba pienākumi 

un uzdevumi 

Studiju programmas mācību priekšmeti, 

kuros iegūtās zināšanas un prasmes dos 

iespēju veikt darba pienākumus un 

uzdevumus Pienākumi Uzdevumi 

1. Mehatronikas 

iekārtu 

projektēšana  

 

1.1. Tehniskā uzdevuma 

sagatavošana, saskaņošana  

1.2. Tehniskā priekšlikuma izstrāde, 

saskaņošana  

1.3. Skiču projektu izstrāde, 

saskaņošana  

1.4. Maketu izgatavošanas 

organizācija un maketu pārbaude  

1.5. Tehniskā projekta izstrāde, 

saskaņošana  

1.6. Konstruktora darba 

dokumentācijas izstrādes organizācija:  

1.6.1 eksperimentāla parauga 

izgatavošanai;  

1.6.2 konstruktoru dokumentācijas 

korekcijai;  

1.6.3 iekārtas sērijveida ražošanai. 

Tehniskā grafika 

Mehānika I, II, III 

Datorprogrammas inženiermehānikā 

Materiālzinības 

Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa 

El. mašīnas un elektriskā piedziņa 

Detaļu precizitāte un standartizācija 

Bionika 

Precīzās mehānikas elementi 

Elektrotehnika 

Elektronika un rūpnieciskās 

elektroniskās iekārtas 

Energoelektronika 

Robotu tehnika 

Automātikas sensoru sistēmas 

Datoru arhitektūra 

Mikroprocesoru tehnika 

Elektriskās piedziņas automātiskās 

vadības sistēmas 

Automātiskā vadība un  regulēšana 

Automātiskās vadības sistēmu 

projektēšana 

Datorvadības sistēmas 

Datorvadības sistēmu projektēšana 

Robotu vadības sistēmas 

CAM tehnoloģijas 

2. Mehāniķu, 

elektriķu, 

elektroniķu un 

datorspeciālistu 

kopīgās darba 

grupas vadība  

 

2.1. Tehniskā uzdevuma sastāvdaļu 

izstrādes sadale mehānikas, 

elektronikas un datorspeciālistiem. 

2.2. Tehniskā priekšlikuma nodaļu 

izstrādes sadale mehānikas, 

elektronikas un datorspeciālistiem 

2.3. Skiču projekta nodaļu izstrādes 

sadale mehānikas, elektronikas un 

datorspeciālistiem. 

2.4. Maketu izstrādes uzdevumu 

sadale mehānikas, elektronikas un 

Personāla vadība 

Saskarsmes psiholoģija 

Projektu vadība 

Darba aizsardzība 

Civilā aizsardzība 

Vides aizsardzības pamati 

Patentzinības 

Angļu valoda I, II, III  

Vācu valoda I, II, III  
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datorspeciālistiem. 

2.5. Tehniskā projekta sastāvdaļu 

izstrādes sadale mehānikas, 

elektronikas un datortehnikas 

speciālistiem. 

3. Mehatronikas 

iekārtu darbības 

uzraudzība  

 

3.1. Izstrādāt mehatronikas iekārtu 

uzraudzības sistēmu. 

3.2. Veikt vizuālu mehatronikas 

iekārtu darbības novērtējumu. 

3.3. Savākt informāciju par 

mehatronikas iekārtu atteikuma 

cēloņiem un to biežumu. 

Mehatronisko iekārtu uzraudzība, 

apkope un remonti 

Elektriskās piedziņas automātiskās 

vadības sistēmas 

Datorvadības sistēmu projektēšana 

Metālapstrādes tehnoloģijas 

Kokapstrādes tehnoloģijas 

Plastmasu apstrādes tehnoloģijas 

Metroloģijas pamati 

Detaļu precizitāte un standartizācija 

Programmēšanas valodas 

CAM tehnoloģijas 

4. Mehatronikas 

iekārtu 

komplektēšana  

 

4.1. Sastādīt mehatronikas galveno 

mezglu sarakstu un kārtot to 

pasūtījumus.  

4.2. Sastādīt bieži maināmo 

mehatronikas iekārtu detaļu sarakstu.  

4.3. Veikt mehatronikas iekārtām 

nepieciešamo detaļu pasūtījumus.  

4.4. Sekot mehatronikas iekārtu 

rezerves daļu daudzumam. 

Ražošanas un pakalpojumu 

organizācija 

Inovāciju vadība 

Projektu vadība 

Ražošanas objektu projektēšanas 

pamati 

Angļu valoda I, II, III  

Vācu valoda I, II, III 

 
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 

 

RA 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Mehatronika” tika salīdzināta ar līdzīgām studiju programmām Rīgas Tehniskajā universitātē 

(RTU), Jades Augstskolā Vācijā (Jade Hochschule, JH) un Deggendorfas Tehniskajā augstskolā 

Vācijā (Technische Hochschule Deggendorf, THD). 

JH Mehatronikas bakalaura studiju programma tiek realizēta 8 semestros; tās apjoms ir 240 

ECTS (160KP); tajā ir šādi kursi: Matemātika 1, 2, 3 (20 ECTS), Tehniskā fizika (5 ECTS), 

Materiāli- Konstruēšana- Tehnoloģijas 1, 2, 3 (15 ECTS), Mehānika 1, 2 (12,5 ECTS), 

Mērījumu datu apstrāde un statistika (5 ECTS), Elektrotehnika 1, 2 (12,5 ECTS), Informātikas 

pamati (5 ECTS), Polimēru materiāli (5 ECTS), Augstā līmeņa programmēšanas valodas (5 

ECTS), Elektronikas komponentes un slēgumi 1 (5 ECTS), Netehniskais izvēles modulis (5 

ECTS), Mērīšanas tehnika un sensori (5 ECTS), Iebūvētās sistēmas (5 ECTS), Procesu vadība 1 

(5 ECTS), Konstruēšana 1 (5 ECTS), Tehniskās izvēles modulis (30 ECTS), Prakses semestris 

(30 ECTS), Mehatroniskās sistēmas 1, 2 (10 ECTS), Regulēšanas tehnikas pamati (5 ECTS), 

Optronika (5 ECTS), Kompleksie laboratorijas darbi mehatronikā (5 ECTS), Noslēguma 

kvalifikācija (10 ECTS), Projekts (18 ECTS), Bakalaura darbs (12 ECTS).  

Technische Hochschule Deggendorf (THD) Mehatronikas bakalaura studiju programma 

tiek realizēta 7 semestros; tās apjoms ir 210 ECTS; programmā ar 5. semestri sākas divas 

specializācijas: Mehatroniskās sistēmas un Optikas tehnoloģijas; programmā ir šādi kursi: 
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Inženierstudiju analītiskie pamati (5 ECTS), Konstruēšana 1, 2 (10 ECTS), Lietišķā fizika 1, 2 

(9 ECTS), Tehniskā mehānika 1, 2, 3 (15 ECTS), Informātika 1, 2, 3 (12 ECTS), Elektrotehnika 

1, 2 (10 ECTS), Angļu valoda inženieriem (2 ECTS), Inženiermatemātika 1, 2 (10 ECTS), 

Digitāltehnika 1, 2 (6 ECTS), Mašīnu elementi (5 ECTS), Tehniskā optika (4 ECTS), 

Pusvadītāju tehnika (2 ECTS), Mikrokontrolleru tehnika (5 ECTS), Regulēšanas tehnika 1 (4 

ECTS), Automātiskā vadība (2 ECTS), Sensori (2 ECTS), Uzņēmumu ekonomika (2 ECTS), 

Statistika (3 ECTS), Slēgumu tehnika (5 ECTS), Projekts 1 (2 ECTS), Materiāli (5 ECTS), 

izvēles kursi specializācijā (46 ECTS), Prakse (30 ECTS), Bakalaura darbs (14 ECTS). 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika” 

pašlaik tiek īstenotas arī Latvijā - Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Transporta un 

mašīnzinību fakultātē. Tās apjoms 180 KP, nominālais studiju ilgums 4,5gadi. Pēc studiju 

programmas absolvēšanas tiek iegūsta inženiera mehatronikā kvalifikācija un bakalaura 

profesionālais grāds mehatronikā. Saturiski un apjoma ziņā RTU un RA mehatronikas 

programmas ir tuvas, jo tās abas pilnībā atbilst Latvijā spēkā esošam profesijas standartam 

“Inženieris mehatronikā”.  

Izanalizējot šo augstāk apskatīto augstskolu (kā arī vēl citu augstskolu) mehatronikas 

bakalaura studiju programmas, var secināt, ka RA Mehatronikas programmā ir iekļauti visi 

tradicionālie ar mehatronikas nozari saistītie kursi. Atšķirība ir kursu nosaukumu variācijās, 

kursu apjomā, piedāvātajos specializācijas virzienos un ar tiem saistītos izvēles kursos. Var 

secināt, ka programma atbilst Latvijas un Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām. 

RA 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Mehatronika” tika salīdzināta ar līdzīgām studiju programmām Rīgas Tehniskajā universitātē 

(RTU), Kauņas Tehniskajā universitātē Lietuvā (Kauno Technologijos universitetas, KTU) un 

Vilhelmshāvenes augstskolā Vācijā (Fachhochschule Oldenburg- Ostfriesland- Wilhelmshaven, 

FH OOW) 

Studijas Vācijā Vilhelmshāvenes augstskolā (FH OOW; skatīt http://www.fh-

oow.de/studium/pdf_bm/sf/sf_b_mechatronik_whv.pdf; 17.03.2009.) aptver 7 semestrus, to 

kopapjoms ir 210 ECTS (European Credit Transfer System) kredītpunkti, kas atbilst 210/1,5 = 

140 Latvijas Republikā pieņemtajiem kredītpunktiem (KP). Pirmie trīs semestri ir 

pamatstudijas, kuros ir paredzēti tikai obligātie kursi (izvēles priekšmetu nav) ar kopējo apjomu 

90 ECTS kredītpunkti. Šajā laikā studenti apgūst informācijas tehnoloģiju un nozares 

teorētiskos pamatkursus. No 4.semestra sākas padziļinātās studijas, tiek apgūti nozares 

profesionālās specializācijas kursi. Padziļinātajās studijās kā izvēle tiek piedāvāti divi 

specializācijas virzieni: automatizācijas un pievada tehnika; mikro- un precīzā mehānikas 

tehnika. Abiem specializācijas virzieniem (4.- 8.semestrī) ir kopīgi obligātie kursi 31 ECTS 

kredītpunktu apjomā. Katrā virzienā ir noteikti specializējošie kursi, kuri sastāda 39 ECTS 

kredītpunktus, no kuriem izvēlei profesijas padziļinātas apguves nolūkos ir atvēlēti 12 ECTS 

(automatizācijas un pievada tehnika) vai 10 ECTS (mikro- un precīzās mehānikas tehnika) 

kredītpunkti. 5.semestris (30 ECTS) ir pilnībā paredzēts praksei industrijas uzņēmumos. 

Programmā ir ļoti mazs īpatsvars humanitāro un sociālo zinātņu priekšmetu- tikai 6.semestrī ir 

ieplānots netehniskās izvēles modulis 4 ECTS kredītpunktu apjomā. Tādā veidā, salīdzinājumā 

ar Latviju, uz netehnisko kursu rēķina tiek ieekonomēts gandrīz viens studiju semestris (Pēc 

profesijas standarta “Inženieris mehatronikā” Latvijā humanitārajiem un sociālajiem kursiem ir 

paredzēti vismaz 16KP). Noslēgumā ir kvalifikācijas eksāmens (4 ECTS) un bakalaura darbs 

(12 ECTS). Pēc gala pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas absolvents iegūst inženierzinātņu 

bakalaura grādu (B.Eng.). 

Studijas Kauņas Tehniskajā universitātē (KTU; skatīt 

http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report.stp_model_html?p_stp_grp_id=113068&p_year=2

008&lang=LT; 17.03.2009.) aptver 8 semestrus, to kopapjoms ir 160 kredītpunkti (Latvijā un 

http://www.fh-oow.de/studium/pdf_bm/sf/sf_b_mechatronik_whv.pdf
http://www.fh-oow.de/studium/pdf_bm/sf/sf_b_mechatronik_whv.pdf
http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report.stp_model_html?p_stp_grp_id=113068&p_year=2008&lang=LT
http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report.stp_model_html?p_stp_grp_id=113068&p_year=2008&lang=LT
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Lietuvā kredītpunkti ir analogi). Pirmajos četros semestros tiek apgūti inženierzinātņu pamatu 

kursi (informāciju tehnoloģiju pamati, inženiergrafika, statika, kinemātika un dinamika, 

materiālu mehānika, CAD, elektriskās un elektroniskās ķēdes) ar kopējo apjomu 26KP, 

matemātikas un fizikas zinātņu kursi (matemātika, fizika, ķīmija, lietišķā matemātika, varbūtību 

teorija un statistika) ar kopējo apjomu 28KP, kā arī daļa pamatstudiju virzienu kursu (materiālu 

inženierija, mehatronikas pamati, lietišķā termodinamika, lietišķā hidromehānika, konstrukciju 

elementu pretestība) ar apjomu 13KP. Pamatstudiju virzienu kursu ar apjomu 14KP apgūšana 

turpinās 5.semestrī (lietišķā elektrotehnika, mašīnu elementi, mašīnu mehānismu teorija) un 

7.semestrī (automātiskās vadības pamati). 5.-8. semestra laikā tiek apgūti arī specializējošie 

studiju virziena kursi (signālu teorija, mērījumi, mikroprocesoru tehnika, optiskā elektronika, 

lietišķā elektronika, mehānismu datorvadības sistēmas, elektriskā pievada vadības sistēmas, 

robotizētās ražošanas sistēmas, sistēmu dinamika un svārstības, mehatronikas iekārtu 

komponentu ražošanas tehnoloģijas, mehatronikas sistēmu projektēšana, intelektuālās 

mehatronikas sistēmas) ar apjomu 30KP. Studiju programmā humanitāro un sociālo zinību 

kursiem ir atvēlēti 21KP, brīvās izvēles kursiem 8KP, praksēm 10KP, bakalaura darba izstrādei 

8KP. Pēc gala pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas absolvents iegūst inženierzinātņu bakalaura 

grādu mehānikā. 

Studiju programmu satura salīdzinājums dots 1.tabulā. Vilhelmshāvenes augstskolas 

mehatronikas programmā satura salīdzinājums tiek veikts tikai specializācijas virzienam 

“Automātikas un pievada tehnika”, jo tas ir daudz tuvāks RA izstrādātajai mehatronikas 

programmai. 

 

RA mehatronikas studiju programmas salīdzinājums ar Vācijā un Lietuvā realizētajām 

studiju programmām 

Mācību priekšmeta nosaukums Rēzeknes 

Augstskola 

FH OOW KTU 

KP ECTS / KP KP 

Vispārizglītojošie studiju kursi 

Filozofijas pamati 2 - 3 

Saskarsmes psiholoģija 2 - 2 

Svešvaloda (angļu, vācu) 6 - 4 

Profesionālas valodas kultūra - - 2 

Personāla vadība 3 - 4 

Patentzinības 

Ražošanas un pakalpojumu organizēšana 

Inovāciju vadība 

2 - - 

Ekonomika - - 4 

Tiesību pamati - - 2 

Projektu vadība 3 - - 

Civilā aizsardzība 1 - 1 

Darba aizsardzība 1 - 1 

Vides aizsardzības pamati 1 - - 

Sports 0 - 0 

Kopā: 21 0 23 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 

Augstākā matemātika 11 18 16 

Materiālzinības 4 2 3 

Mehānika I 4 10 6 
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Datoru arhitektūra 3 - - 

Datorprogrammas inženiermehānikā 6 8 - 

Programmēšanas valodas 3 5 - 

Metroloģijas pamati 3 4 4 

Tehniskā grafika 3 3 4 

Fizika - 6 8 

Ķīmija - - 4 

Lietišķā termodinamika - - 4 

Mehatronikas pamati - - 2 

Informācijas tehnoloģiju pamati - 5 6 

Digitālās un datortehnikas pamati - 5 - 

Operētājsistēmas - 5 - 

Kopā: 37 71 / 47 57 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 

Elektrotehnikas kursi 

Elektrotehnika  4 14 8 

Elektronika un rūpnieciskās elektroniskās 

iekārtas 

4 - 4 

Energoelektronika 3 - - 

Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa 3 12 - 

Elektriskās piedziņas automātiskās vadības 

sistēmas 

4 - 2 

Kopā: 18 26 / 17  14 

Mehānikas kursi 

Mehānika II 6 10 9 

Hidrauliskā un pneimat. piedziņa 3 5 2 

Detaļu precizit. un standartizācija 3 - - 

Precīzās mehānikas un nanotehnoloģiju elementi 

Bionika  

Datorprogrammas inženierzinātnēs 

2 - - 

Mehānika III 4 - 8 

Kopā: 18 15 / 10  19 

Ražošanas tehnoloģijas kursi 

CAM tehnoloģijas 3 - 2 

Metālapstrādes tehnoloģijas 3 10 3 

Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un 

remonti 

3 - - 

Kokapstrādes tehnoloģijas 

Plastmasu apstrādes tehnoloģijas 

3 - - 

Ražošanas objektu projektēšanas pamati 3* - - 

Kopā: 12 (15*) 10 / 7 5 

Automātikas kursi 

Automātiskā vadība un regulēšana 3 17 4 

Robotu tehnika  3 5 2 

Automātiskās vadības sistēmu projektēšana 4 5 2 

Kopā: 10 27 / 18 8 

Mikroprocesoru tehnika 
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Mikroprocesoru tehnika 3 5 / 3 4 

Datorvadības kursi 

Datorvadības sistēmas 3 - 2 

Robotu vadības sistēmas 4 - 2 

Datorvadības sistēmu projektēšana 3 - - 

Automātikas sensoru sistēmas 3* 6 - 

Kopā: 10 (13*) 6 / 4 4 

Precizitātes un drošuma pamati 

Precizitātes un drošuma pamati 3* - - 

 

Kopā: 74 89 / 59 54 

Brīvās izvēles kursi 

Brīvās izvēles kursi 6 4 / 3 8 

Prakses 

Ievadprakse 2 - 2 

Ražošanas prakse 20 30 8 

Pirmsdiploma prakse  4 - - 

Kopā: 26 30 / 20 10 

Valsts pārbaudījumi 

Inženierprojekts 16 12 8 

Kvalifikācijas eksāmens - 4 - 

Kopā: 16 16 / 11 8 

Kopā: 180 210 / 140 160 

 

Ārvalstu augstskolās daļa no studiju kursiem atšķiras pēc nosaukuma, bet saturiski tie 

atbilst RA studiju kursiem, tāpēc 1. tabulā šie kursi ir ietverti atbilstoši RA izmantotajiem 

nosaukumiem. 1.tabulā redzams, ka vispārizglītojošo studiju kursu kopējais KP apjoms RA un 

KTU ir aptuveni vienāds, bet FH-OOW šie kursi vispār nav paredzēti (izņemot netehniskās 

brīvās izvēles kursus 4ECTS apjomā). Nozares teorētiskie pamatkursi un IT kursi apskatītajās 

augstskolās sadalās sekojoši: RA- 37KP, FH-OOW- 47KP, KTU- 57KP. Nozares profesionālās 

specializācijas kursu sadalījums ir šāds: RA- 74KP, FH-OOW- 59KP, KTU- 54KP. Brīvās 

izvēles kursu sadalījums: RA- 6KP, FH-OOW- 3KP, KTU- 8KP. Praksmēm atvēlētie 

kredītpunkti: RA- 26KP, FH-OOW- 20KP, KTU- 10KP. Valsts pārbaudījumiem paredzēti 

kredītpunkti: RA- 16KP, FH-OOW- 11KP, KTU- 8KP.  Pēc veiktā salīdzinājuma var secināt, ka 

RA izstrādātā studiju programma satura ziņā neatpaliek no pašlaik Eiropas Savienības valstīs 

realizējamajām programmām mehatronikas inženieru sagatavošanas jomā.  

 

2.3.12. Informācija par studējošajiem 

 

- Studējošo skaits kopā - 85 studenti, no tiem: 

par valsts budžeta līdzekļiem studēja – 82 studenti; par studiju maksu – 3 studenti 

pirmajā kursā imatrikulēti - 20 

- absolventu skaits kopā – 7. 
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2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

2013.gada 

rudens 

Ik gadus tiek veikta studējošo aptauja .Anketas jautājumi ir sadalīti pa grupām 

1. Vispārēja informācija, kurā ir apkopoti jautājumi, kas saistīti ar studentu izvēli 

mācīties Inženieru fakultātes 

Mehatronikas studiju programmā. Pēc aptaujas rezultātiem redzams, ka studenti 

mērķtiecīgi izvēlējušies šo specialitāti. 100% aptaujāto studentu interesē 

mehatronika, viņi redz perspektīvas un vēlas strādāt ar mehatroniku saistītās 

jomās. 

2. Novērtējot studiju programmu 85% aptaujātos studentus apmierina izvēlētā 

studiju programma un 84% studentu uzskata, ka piedāvātas studiju programmas ir 

aktuālas un atbilst mūsdienu prasībām. Uz jautājumu “Vai Jūs apmierina mācību 

prakses kvalitāte?” 88% no respondentiem ir atbildējuši pozitīvi, un 97% domā, 

ka iegūtās zināšanas noderēs turpmākajā mācību procesā. 

3. Novērtējot sadzīves apstākļus Rēzeknes Augstskolā un Inženieru fakultātē 

lielākā daļa studentu ir devuši pozitīvu vērtējumu, attiecīgi 93% un 64%. 

 

2.3.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

2014.gada absolventu aptauja (aptauja veikta telefoniski 2014.g. nov.-dec.) 

1. Kur strādā, amats, mācās? 

Raivis Bukšs: 26171889; SIA „NOOK Serviss” (Rēzekne), rasētājs; studē RA maģistra studiju 

programmā „Datorsistēmas”.  

Mārtiņš Caune- Zālāns: 22446914; SIA „Ceram Optec” (Līvāni), optiskās šķiedras vilkšanas 

operators; studē RA maģistra studiju programmā „Datorsistēmas”. 

Vitālijs Dunkinss: 26372733; SIA „Green Bag” (Rīga), polipropilēna maisiņu ražošanas 

mašīnas operators. 

Jevģēnijs Grabovskis: 26252252; Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs” 

(Rēzekne), Tehnisko un radošo industriju darbnīca, elektronikas speciālists; studē RA maģistra 

studiju programmā „Datorsistēmas”.  

Imants Kraulis: 26278876; SIA „Leax Rēzekne”, mērlaboratorijas inženieris; studē RA maģistra 

studiju programmā „Datorsistēmas”. 

Sanita Šalkovska: 26213092; Rēzeknes Augstskola, Mehatronikas laboratorijas laborante; studē 

RA maģistra studiju programmā „Datorsistēmas”.  

Viktors Višņakovs: 26870698; SIA „Green Bag” (Rīga), polipropilēna maisiņu ražošanas 

mašīnas operators; studē RTU maģistra studiju programmā „Elektronika”. 

Secinājumi: 100% absolventu ir nodrošināti ar darbu un strādā savā specialitātē vai 

mehatronikai tuvās jomās; 6/7 paralēli darbam studē maģistratūrā. 

 

2. Kā vērtē kopumā studiju programmu, studiju kursus tajā un pasniegšanas līmeni (0-

10)? 

Bukšs   6.5-7 

Caune- Zālāns 8 

Grabovskis 8 

Kraulis  7 

Šalkovska 7 

Višņakovs 6 
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Secinājumi: studiju programma, tās sastāvā ietilpstošie kursi un pasniegšanas līmenis tiek 

vērtēts kā labs. 

 

3. Kas studiju programmā bija pats noderīgākais (kas tālāk ir nepieciešams darbā)? 

Bukšs: mehānika, CAD (SolidWorks, SolidEdge) 

Caune- Zālāns: programmēšana, rasēšana, elektronikas pamati, visi praktiskie darbi, ko dzīvē 

var pielietot. 

Grabovskis: programmēšana, PLC, rasēšana, CAD (SolidWorks, SolidEdge), CAM, ražošanas 

prakse.  

Kraulis: PLC un mikorprocesoru programmēšana, elektronikas pamati, mehānika. 

Šalkovska: PLC programmēšana, saskarsmes psiholoģija. 

Višņakovs: mikroprocesoru programmēšana, PLC, hidraulika, pneimatika, elektronika, kursa 

projekti, patstāvīgais darbs. 

Secinājumi:  

Absolventiem, atkarībā no viņu darba vietas un amata, ir atšķirīgas prioritātes par to, kuri kursi 

studiju programmā ir būtiskākie.  

Absolventu skatījumā pie būtiskākajiem studiju kursiem pieder Elektronika, Mehānika, 

Inženiergrafika, Programmēšana (PLC, Mikrokontrolleri), Hidraulika, CAD/CAM tehnoloģijas, 

Elektriskā piedziņa, PLC, viss praktiskais- ir pats vērtīgākais. 

 

4. Ko papildus vajadzētu iekļaut studiju programmā? 

Bukšs: Mehānikā pietrūkst zināšanu mašīnu detaļās (piemēram, atsperes, piedziņas siksnas, u.c., 

to parametri, ISO standarti), inženiergrafikā vajag dziļāk un labāk pasniegt rasēšanas teorētiskos 

principus, ne tikai mācīt kā darboties ar CAD programmām. 

Caune- Zālāns: praksēm jābūt reālām ar reāliem uzņēmumam vajadzīgiem darba uzdevumiem, 

ko izpilda pats praktikants (nevis staigā meistaram aizmugurē, skatās, ko citi dara un padod tikai 

instrumentus, dažreiz nebija ko darīt); jābūt prakses programmai; jābūt sajūtai, ka uzņēmumā 

tevi gaida, nevis, nezinot kā praktikantu nodarbināt, liek slaucīt teritoriju.  

Grabovskis: lāzertehnika, lāzergriezšanas tehnoloģijas un šos procesus raksturojošie parametri; 

dziļākas zināšanas materiālmācībā. 

Kraulis: vairāk vajadzētu par biznesu (kā uzsākt uzņēmējdarbību) un par produkcijas kvalitātes 

kontroli. 

Šalkovska: vairāk praktisku nodarbību, piemēram, elektronikā un metroloģijā. 

Višņakovs: vairāk prakses tajās nozarēs, ko pasniedz- īpaši elektronikā un mehānikā (lai varētu 

visu aptaustīt ar rokām, vismaz 2 mēneši). 

Secinājumi:  

Prakses vadītājam no RA, studentam un uzņēmumam pirms prakses sākuma  ir jāsaskaņo 

prakses programma (atbilstoši uzņēmuma iespējām un prakšu metodiskajiem norādījumiem), lai 

studentam tiktu nodrošināta pilnvērtīga prakses iziešana. 

Studiju kursi pamatā var palikt tie paši, bet jāpalielina tajos praktisko nodarbību īpatsvars. 

Daļā kursu ir jāmaina un jāaktualizē saturs, piemēram, mehānikas kursos jāpievērš uzmanība 

mašīnu detaļām un jaunākajiem standartiem, materiālzinībās- tēraudu veidi un to pielietojums, 

lāzerstarojuma iedarbība uz materiāliem, inženiergrafikā- rasēšanas teorētiskie pamati. 

Vajadzētu padomāt par dažu jaunu kursu iekļaušanu studiju programmā (vai jaunu tēmu 

iekļaušanu esošajos studiju kursos), piemēram, produkcijas kvalitātes kontrole. 

 

5. Kas studiju programmā bija lieks un kādi ir galvenie trūkumi? 

Bukšs: lieks- grūti pateikt; trūkumi- standartu zināšanas. 
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Caune- Zālāns: vairāk reālu piemēru no dzīves; jābūt prakses programmai; jābūt lielākām 

izvēles kursu iespējām (bija piespiedu izvēle); uzņēmējdarbību varētu pamācīties kopā ar 

ekonomistiem; kopumā viss tomēr bija labi. 

Grabovskis: lieka varēja būt filozofija vai saskarsmes psiholoģija (atstāt vienu); mūsu laikā 

aprīkojuma bāze bija daudz vājāka, nebija iespējams mācīties programmēt CNC darbgaldus; 

tagad materiālā bāze ir ļoti laba, šajā ziņā viss ir kārtībā. 

Kraulis: nevarētu teikt, ka bija kas lieks; visu var pielietot; bieži viss tika skaidrots teorētiski, 

pietrūka praktisko nodarbību, piemēram, kursos Automātiskā vadība un regulēšana, Elektronika 

un rūpnieciskās elektroniskās iekārtas. 

Šalkovska: pietrūka literatūras; dažkārt gribētos palasīt par interesējošo tēmu, bet nav no kā. 

Višņakovs: elektronikā- vāji pamati; nebija prakses atsevišķos priekšmetos, piemēram, 

mehānikā, elektronikā; tagad, kad studēju RTU maģistra studiju programmā „Elektronika” 

teorijā stāsta to pašu, bet paralēli ir prakse un es saprotu, kam tas viss (tranzistori, citas 

elektronikas komponentes) vajadzīgs; mehānikā mācot par mehānismiem, varētu dot tos izjaukt 

ar rokām un redzēt uzbūvi un darbību; visu vajadzētu dot uzskatāmi, lai  ir saprotama praktiskā 

nozīme. 

Secinājumi:  

Mehatronikas programma ir plaša profila, tajā nekā lieka nav. 

 Ir jāuzlabo studiju kursu nodrošinājums ar jaunāko literatūru. 

Studiju kursos, īpaši, elektronikā, mehānikā, automātiskā vadībā un regulēšanā jāpievērš vērība 

praktisko nodarbību īpatsvara palielināšanai, jāorganizē tādas nodarbības, kurās studenti var 

praktiski strādāt ar rokām- lai rodas sapratne par mācāmās vielas praktisko pielietojumu; 

studentiem dot informāciju par esošajiem standartiem tajās jomās, kuras tiek apgūtas dotajā 

studiju kursā. 

Nedrīkst pieļaut studiju kursu piespiedu izvēli. 

 

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: 

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 
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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 augstskolās vismaz 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 „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības” 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 „ Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” 

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 

 

Pašreiz lielākā daļa virziena studiju programmās iesaistītie studējošie un absolventi ir 

nodarbināti. Absolventi irnodarbināti gan ražošanas uzņēmumos, gan pašvaldību un valsts 

iestādēs, kā arī ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību. Diemžēl nedaudz palielinājies vides inženieru 

absolventu bezdarbnieku skaits. Tā kā šī programma RA tiek īstenota kopš 1996.gada, 
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iespējams, ka darba tirgus ir piepildīts ar šādiem speciālisteim. Tiek paredzēts veikt vides 

inženierzinātņu programmu pārsatīšanu, ieviešot studijās kursus, kas sasitīti ar sistēmu 

automātisko vadību un kontroli, projketēšanu un konstruēšanu, specializēto datorprogrammu 

apgūšanu. 

Aptaujājot potenciālos un esošos darba devējus par absolventu nodarbinātību 

nākamajiem sešiem gadiem, tika saņemtas atbildes, ka tieši metālapstrādes un CNC darba galdu 

vadības speciālisti ir ļoti pieprasīti, jo metālapstrādes joma ir ar vilielāko eksportējamo preču 

apjomu valstī. 

Jau vairākus gadus pēc kārtas izskanēja arī viedoklis par to, ka grūti plānot attīstības 

perspektīvu virziena speciālistu darba nodrošināšanas jomā uz tik ilgu periodu – 6 gadiem, jo 

ekonomiskā stabilitāte nav sasniegta ne valstī, ne ES. Taču, tā kā tiek plānota Latvijas 

tautsaimniecības izaugsme, tiek plānots paaugstināt arī prasības pret darbiniekiem, kam ir 

zināšanas, prasmes un kompetences inženierzinātņu jomā. 
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Uzvārds Vārds  

 

 

   

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mietule Iveta 

Dzīvesvietas adrese „Vanagu  mājas”, Ozolmuižas pag., Rēzeknes novads 

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 

No 09.1992 līdz 06.1996 Latvijas Universitātes Latgales filiāle, Rēzeknes Augstskola 

profesionālā kvalifikācija finanšu vadībā, bakalaura grāds ekonomikā 

 

  No 09.1996 līdz 06.1998 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 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

  Kopš 07.2010 asociētā profesore, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības fakultāte,     

  Finanšu vadības katedra 

  Kopš 11.2009. vadošā pētniece, Rēzeknes Augstkola, Latgales tautsaimniecības pētījumu     

  institūts 

  no 2003. līdz 2010. docente,  Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte, Finanšu    

  vadības katedra  

  no 1997. līdz 2003. lektore, Rēzeknes Augstkola, Ekonomikas fakultāte,  Finansu un   

  grāmatvedības vadības  katedra 

no 1996. līdz 1997. asistente,  Rēzeknes Augstkolas,  Ekonomikas fakultāte,  

Uzņēmējdarbības ekonomikas 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)  

 

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. 26.02.2013. – 05.03. 2013., The Estonian Academy of Security Sciences, Igaunija, 

mobilitātes programma Erasmus;  

2. 22.04.2012. – 28.04.2012. UTENAS COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, 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”. 

3. 10.04.2011. – 15.04.2011. UTENAS COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, Lietuva, 8 

lekcijas par tēmām “Economics aspects of personnel costs”,  “Invetory accounting and 

assessment”. 

4. 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 Socrates Erasmus;  

5. 02.05.2006. – 08.05. 2006., Pasniedzēju mobilitātes programmas Socrates Erasmus 

ietvaros lekcijas „Economic Aspects of Wages”, 8 stundas,  Alexandreio Technological 

Educational institute of Thessaloniki, Tesaloniki, Grieķija, 2006; 

6. 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. 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

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 
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Lapa3/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

  

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)  Vairāk nekā 30 

Bakalauri (kopējais skaits)  Vairāk nekā 150 

  

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 Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras 

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 Rēzeknes tuberkulozes slimnīca 

 No 1996. līdz 1998. galvenā grāmatvede, SIA “Alfa Pro” 

 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Veidojiet katram virzienam  atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Virziena nosaukums 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 

 

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. 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/ 

2. 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/ 

3. 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. 

 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits Vairāk kā 20  
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Lapa4/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

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 

4. 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   

5. Mietule I. Practical aspects of students’quality of life, Management theory and studies 

for rural business and infrastructure development, 90.-95.lpp,  2012.Nr.1(30), ISSN 

1822-6760, datu bāze EBSCOhost: Business Source Complete, Ulrich’s and 

IndexCopernicus 

6. 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 

7. 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 

8. Mietule I., Graudiņa I. Citādais un atšķirīgais 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 

9. 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  

10. 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 

11. 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 

 

  

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits Vairāk kā 10 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

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 Veidojiet katrai monogrāfijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 
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Lapa5/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

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. Gada pārskata sastāvs un struktūra, RA Izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-25-

5  

2. Mietule I. Krājumu uzskaite un novērtēšana grāmatvedībā, RA Izdevniecība, 2003, ISBN 

9984-585-74-3 

3. Arbidāne I., Mietule I. Grāmatvedības bilance un konti,  RA Izdevniecība, 2003, ISBN 

9984-585-29-8 

4.  Arbidāne I., Mietule I. Uzdevumu krājums Grāmatvedības teorijā, RA Izdevniecība, 2003, 

ISBN 9984-585-97-7 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

  

  

  

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

 

 

              Kopējais konferenču skaits  Vairāk kā 20 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

1. Darba samaksas izmaiņu tendences Latvijā ekonomiskās krīzes kontekstā, 

Starptautiskā konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”. 

Rēzeknes Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2012.gada 19.aprīlis. 

2. 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. 

3. Practical Aspects of Students’Quality of Life. Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Aspects of Sustainable Developmant: Theory and Practice”. Utena 

University of Applied Sciences. Lietuva. 2001.gada 14.-15.aprīlī. 

4. Pilsētu pievilcības novērtēšanas kritēriji reģionu attīstības kontekstā. Starptautiskā 

konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”. Rēzeknes 

Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2010.gada 15.aprīlis. 

5. Historical development of the staff costs as economic category and accounting 

element. Starptautiskā 5konference BUSINESS ANALYSIS, ACCOUNTING, 

TAXES AND AUDITING. Tallinn University of Technology. Tallina. Igaunija.  

2008. gada 6.-7.novembris. 

6. Cilvēkresursu un cilvēkkapitāla uzskaite finanšu grāmatvedībā. Starptautiskā 

zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. 

Rēzeknes Augstskola. Rēzekne. Latvija. 2008.gada 17.aprīlī. 

7. 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. 

8. 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 Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 
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Lapa6/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

 01.03.2007.-27.03.2007.  ESF projekts „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

programmas studentu kvalifikācijas prakse uzņēmumos grāmatveža profesijā”, eksperts  

 

 

  

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  

1) Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes starptautiskās zinātniskās  

konferences „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” orgkomitejas 

locekle; 

2) Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un docētāju 

ikgadējās zinātniski praktiskās konferences „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi” orgkomitejas locekle; 

3) Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes un Reģionālistikas 

zinātniskā institūta Sociālo zinātņu žurnāla „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” , 

ISSN 1691-5828,  zinātniskās redkolēģijas locekle 

  

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 

1. 2010. – 2013. – „Erasmus Mundus Action2 Partnership for Georgia, Armenia and 

Azerbaijan” (Ref.no. 2010 - 2368 / 001 - 001 - EM), studiju procesa nodrošināšana  

2. ESF projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”,  konsultants, 

(2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004), Rīga, 2011.g. oktobris  

3. Kopš 01.12.2009 - kā 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). 

4. 2008. – 2010. – „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, Armenia 

and Azerbaijan” (Ref.no. 2008-1961/001-001- MUN –ECW), studiju procesa 

nodrošināšana.  

5. 2008.g.dalība IZM finansētā projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju 

izpēte”, Nr. 2008/ 01-23/107 

6. 2009 – 2011 – „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, Armenia 

and Azerbaijan” (Ref.no. 2009-1683/001-001-ECW), studiju procesa nodrošināšana  

7. 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 

8. 01.10.2004.- 31.12.2007. RePro – Real-life Business Projects in Multicultural Student 

Centered Learning,  2004 FIN-04-B-F-PP-160527, starptautisks (Somija), dalība 

9. 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 

10. 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 02.2010. Rēzeknes Augstskolas Senāta priekšsēdētāja 

No 2008. līdz  2009. Rēzeknes Augstskolas Studiju padomes locekle 

Kopš 2008. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes Domes locekle  

Kopš 2002. Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces locekle 

No 2007. līdz  2009. Rēzeknes Augstskolas Akadēmiskās Šķīrējtiesas locekle 

Kopš 2010. Rēzeknes Augstskolas Revīzijas komisijas locekle 
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Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Oxford Brookes University, Centre for staff and Learning Development , 2006.g. decembris 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

 Tigaki, Kos Island, Grieķija, Iberostar Odysseus/ Occidental S.A., LLP ERASMUS studentu 

prakses vadīšana 13.06.2011.- 19.06.2011.  

 

  

Saņemtie apbalvojumi Veidojiet katram apbalvojumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   dzimtā  dzimtā  dzimtā  dzimtā  dzimtā 

Angļu   B2  B2  B1  B1  B1 

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

Vācu   A1  A1  A1  A1  A1 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

30.04.2013. 

Iveta Mietule 

  

49

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Lapa8/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

     

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.) 

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. 

 

01.07.2011. – 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 studiju programmas izstrādes 

darba grupas locekle 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu vadības katedras 

vadītāja 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne; 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes dekāne;Otrā līmeņa profesionālās 

augstākās 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 Veidojiet katram programmas līmenim un nosaukumam atsevišķu iedaļu, iekopējot 

rindu 

Maģistra studiju programma  

Maģistra studiju programmas ,,Finanšu 

vadība” , ,,Vadības zinātne”   

 

 

Biznesa vērtēšana (3, 4 KP); Cilvēkresursu vadība (4 KP); Vadības teorija(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 Veidojiet katram notikumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

01.09.2010. – 01.02.2013.04.04.2005.-

09.04.2005. 

 

24.04.2006.-29.04.2006. 

22.02.2007.-28.02.2007. 

20.04.2008.-27.04.2008. 

10.05.2010.-14.05.2010. 

09.11.2010.-13.11.2010. 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte vieslektore (studiju kursi: 

Grāmatvedība, Nodokļu sistēma); 

Vilnius College in Higer Education Faculty of Economics (8 lekcijas. Grāmatvedība un 

finanses) 

Fachhochschule des BFI WIEN, Austrija. (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses) 

Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses) 

Prakse Aristoteles Holiday Resort. Grieķija 

International School of Law and Business. Lietuva. 

 

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 "Vadības zinātne" – „Vērtspapīru tirgus” (4KP) 

  

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) 
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Uzvārds Vārds  

 

 

Profesionālā studiju programma Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Finanses" – 

„Saimnieciskās darbības analīze” (2KP) 

  

Vieslekcijas  

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”.               

  

Dalība pārbaudījumu komisijās  

2007./2008.st.g., sekretāre 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Rēzeknes Augstskola 

  

2006./2007.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)  ≈ 80 

  

Cita darba pieredze  

1993.g.septembris – 1994.maijs Rēzeknes 2.vidusskola, skolotāja, priekšmets: Ekonomikas pamati. 

  

Zinātnisko pētījumu virziens  Reģionālā attīstība  

Uzņēmumu komercdarbības efektivitātes novērtēšana 

  

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 1
st
 International conference, pp.102.-

105. (SCOPUS) 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 7 

 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) 
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 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) 

 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 9 

 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. 

 Latvijas Republikas kredītiestāžu kredītportfeļa attīstības tendences. RA raksti.  

Inženierzinātnes, ekonomika un vadībzinātne. VI sējums, Rēzekne, 2007, 41.-49.lpp. 

(līdzautore R.Liepiņa) 

 Finanšu resursu loma lauksaimnieciskās ražošanas un lauku uzņēmējdarbības attīstībā. 

Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas Sociālo zinātņu un vadības katedras “Sabiedrība un 

kultūra”. Rakstu krājums, IX, Liepāja: LiePA, 2007., 259.- 264.lpp. ISSN 1407-6918 

 Development of financial recourses in agriculture of Latvian. Инновационное развитие 

экономики России: сборник научных трудов Восьмой студенческой научно – 

практической конференции / Псковский государственной политехнический институт. - 

Псков: Издательство ППИ, 2007.,25.-30.с. 

 Apdrošināšana kā viena no lauksaimniecības riska vadīšanas metodēm. Liepājas 

Pedagoģiskās akadēmijas Sociālo zinātņu un vadības katedras “Sabiedrība un kultūra”. 

Rakstu krājums, VIII, Liepāja: LiePA, 2006., 338.-345.lpp. ISSN 1407-6918 

 Lauksaimniecisko aktivitāšu finansēšanas iespējas. Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2006.gada 24.marts.- Rēzekne, 

2006.-87.-95.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 12 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā 

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 
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  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”15
th

 

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 

  

 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 

 The role of financial resources in development of agriculture in Latvia. 1st 

International Conference “Changes in social and business environment”, 17-18th of 

November, 2006. Kaunas University of Technology Panevėžys institute, Lithuania.  

 Finanšu resursu loma lauksaimnieciskās ražošanas un lauku uzņēmējdarbības 

attīstībā.  9.starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: Pārmaiņas sociālajā 

vidē un apziņā”. Liepājas Universitāte, 2006.gada 27.-28.aprīlis 

 Lauksaimniecisko aktivitāšu finansēšanas iespējas. Tautsaimniecības attīstības iespējas 

un problēmas. Starptautiskā zinātniskā konference, 2006.gada 24.marts, Rēzekne 

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

 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 
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Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

RA Satversmes sapulce Sekretāre, kopš 2010.gada februāra 

RA Senāts  Locekle, kopš 2013.gada februāra 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

 

Kursi   

 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” 

 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  

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  B1 B1 B1 B1 B1 

Angļu valoda   C2 C2 C2 C2 C2 

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

30.04.2013. 

Inta Kotāne 
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Lapa13/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Zorins Aleksejs 

Dzīvesvietas adrese Zemnieku 44-38, Rēzekne 

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 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 

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 Veidojiet katram programmas līmenim un nosaukumam atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

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)  

Datori un programmēšana – 5 KP 

Datorgrafika – 3 KP 

Ievads aplikāciju programmēšanā – 3 KP 

E-komercijas aktualitātes – 1 KP 

Informātika – 3 KP u.c. 

 

  

Vieslekcijas Veidojiet katram notikumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 
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Uzvārds Vārds  

 

 

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)  16 

  

Cita darba pieredze Veidojiet katram amatam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1995.-2001. SIA “Klusums – K” priekšnieka vietnieks 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Veidojiet katram virzienam  atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Virziena nosaukums Mākslīgais intelekts 

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. Abrahamyan A., Teilans A., Zorins A. Climate change impact on conservation status of 

wild Melissa officinalis L.//1st International Symposium On mEdicinal., Aromatic and 

Nutraceutical Plants from Mountainous Areas, Saas-Fee, Switzerlans, 2011.  

2. Noviks G., Zorins A. "Renewable energy market needs: a perspective from Europe and 

Latin America. Palhoça: Ed. Unisul, Brazil, 2010, pp. 157-177. 

3.Zorins A. (2003). Stock price prediction: Kohonen versus backpropagation. Proceedings 

of the International Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”, Vilnius, 

Lithuania. 

4. Zorins A. (2004). Stock Price Prediction Using Rule Induction. 10th International 

Conference on Soft Computing “MENDEL 2004”, Brno, Czech Republic. 

5. Zorins A. (2005). Neural Networks and Stock Index Prediction. 1st Polish and 

International PD Forum - Conference on Computer Science FCCS’2005“, Lodz-

Bronislawow, Poland. 

6. Zorins A. (2006). Forecasting with Neural Networks: Exact and Interval Value 

Prediction.Simulation and Optimization of Business and Industry, SOBI 2006, Tallinn, 

Estonia. 

7. Zorins A. (2009). Retail turnover prediction using modular artificial neural networks. 

Environment. Technology. Resources, Rezekne, Latvia. 

 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  
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Uzvārds Vārds  

 

 

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. (2006). Forecasting with Neural Networks: Exact and Interval Value 

Prediction.Simulation and Optimization of Business and Industry, SOBI 2006, Tallinn, 

Estonia. 

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  

 

  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  
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Lapa16/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

  

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 

Rēzeknes Augstskolas (RA) senators, RA Inženieru fakultātes Domes loceklis, RA Nolikumu 

komisijas loceklis, RA šķīrējtiesas loceklis 

  

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 

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) 

Stažēšanās 

(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 
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Uzvārds Vārds  

 

 

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 

30.04.2013. 

Aleksejs Zorins 
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Uzvārds Vārds  

 

 

 

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 "Pedagoģija" 

- PedaD002 Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija, mūsdienu informācijas tehnoloģijas un 

to pielietojums izglītībā, 3KP 

 

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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Uzvārds Vārds  

 

 

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 "Pedagoģija” 

- Peda6060 Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, 1KP 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants” 

- InfT6035 Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā, 2KP 

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”: 

- ETel3001 Mikroprocesoru programmēšana, 3KP 

- MašZ1003 Datorprogrammas inženiermehānikā, 1KP 

- MašZ3006 Robotu vadības sistēmas, 2KP 

- DatZ3035 Datorvadības sistēmas, 2KP 

 

 

  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

- 07.12.2012  –  17.12.2012, University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła 

Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Securing applications in Microsoft Visual Studio”, 

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. 

Maģistri (kopējais skaits)  23 

Bakalauri (kopējais skaits)  >40 

  

Cita darba pieredze  
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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 

 “Path planning of autonomous robot in closed space with obstacles”, 18
th

 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  

 

“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  

 

 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 10 
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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 

„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   

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 30 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

„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 26 
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

„Analysis of Latvian higher educational institutions’ rating data using clustering”, Riga 

Technical University 53
rd

 International Scientific Conference dedicated to the 150
th

 anniversary 

and The 1
st
 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  

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  

- 5-th    International scientific conference on Applied information and Communication 

Technologies (AICT2012), Jelgava, konsultatīvās padomes loceklis, 2012. 

- RA konference „Vide.Teholoģija.Resursi”, orgkomitejas loceklis, 2007, 2009, 2011,2013. 

 

  

Dalība projektos  
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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 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

- „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 

 

30.04.2013. 

Pēteris Grabusts 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

PROFESORA JURIJA MERKURJEVA 

 

1. PERSONĪGĀS ZIŅAS 

Dzimis: 1954. g. 30. aprīlī, Rīgā 

Pilsonība: Latvijas Republikas pilsonis 

Darba adrese: Kaļķu ielā, 1, LV-1658 Rīgā 

Tālruņi:  

 darba: +371-7089514 

mobilais: +371-29454253 

 fakss: +371-7089513, -7820094 

 mājas: +371-7179792 

E-pasts: Jurijs.Merkurjevs@rtu.lv  

Mājas lapa: http://www.itl.rtu.lv/mik/ymerk.html 

 

 

2. IZGLĪTĪBA 

1997   Inženierzinātņu habilitētais doktors, Dr.habil.sc.ing.,  

Rīgas Tehniskā universitāte (diploms B-Dh 000091, 7.04.2007.) 

1992 Inženierzinātņu doktors, Dr.sc.ing, Rīgas Tehniskā  

  universitāte (diploms B-D 000200, 14.09.1992.) 

1987-88 Stažēšanās Somijā (10 mēneši): Abo Akademi 

  universitātē (Turku pilsētā) un Helsinku Tehnoloģiskajā 

  universitātē 

Tehnisko zinātņu kandidāts, Rīgas Politehniskais institūts (diploms TH Nr. 060735, 11.10.1982.) 

1978-81 Aspirants, Rīgas Politehniskais institūts 

1971-76 Inženieris-elektriķis “Automātikā un telemehānikā”, 

 Rīgas Politehniskais institūts (diploms ar izcilību O No.  

 415273, 22.06.1978.) 

1963-71  Rīgas 20. vidusskola 

1961-63 Rīgas 89. astoņgadīgā skola 

 

 

3. AKADĒMISKIE NOSAUKUMI 

2004 Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis  

 (diploms Nr. K-250, 25.11.2004.) 

2001 RTU profesors (diploms Nr. 52, 29.01.2001.) 

1991 Docents (PSRS Tautas izglītības valsts komiteja, atestāts ДЦ  

 No. 039496, 26.07.1991.) 

 

4. DARBA PIEREDZE 

2002- Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Modelēšanas un 

 imitācijas katedras vadītājs 

1997-2002 Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Modelēšanas un 

 imitācijas profesora grupas vadītājs  

2007-2009 Vidzemes Augstskolas viesprofesors 

1998-2002  Profesors Rēzeknes Augstskolā (0.25 slodzes) 

1993-97 Docents, Modelēšanas un imitācijas katedras  

 vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātē 

1982-93 Asistents, vecākais pasniedzējs, docents, katedras 

 vadītāja p.i. Automātisko vadības sistēmu katedrā, Rīgas  

 Tehniskajā universitātē 

1981-82 Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Darba aizsardzības 

 katedrā Rīgas Politehniskajā institūtā 

1976-78 Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Automātisko 

 vadības sistēmu katedrā Rīgas Politehniskajā institūtā 

 

Pasniegšanas pieredze 

 Studiju specializācijas vadītājs Industriālo loģistikas sistēmu vadīšanā Maģistru studijās Rīgas Tehniskajā universitātē (IT 

studiju programmas ietvaros, kopš 1998.g.) 

 Studiju programmas direktors Industriālo loģistikas sistēmu vadīšanā Bakalauru studijās Rēzeknes Augstskolā (1998-2001) 

 Pasniedz mācību priekšmetus: 

- Sistēmu modelēšana 

- Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija 

- Piegādes ķēžu analīze un vadīšanā 

 Aizstāvēto 7 Promocijas un 67 Maģistra darbu vadītājs 
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Pasniegšana ārzemēs 

 Gentes universitātē, Beļģijā, 1991.g. janvārī, lekcija “Uz zināšanām bāzētās imitācijas modelēšanas sistēmas” 

 Deftas Tehnoloģiskajā universitātē, Nīderlandē, 29.10.1993., lekcija “Diskrētu notikumu imitācijas modeļu optimizācija” 

 Tilburgas universitātē, Nīderlandē, 4.10.1993, lekcija “ Diskrētu notikumu imitācijas modeļu optimizācija” 

 Dženovas universitātē, Itālijā, 2000.g. oktobrī, intensīvais kurss Itālijas uzņēmumiem “Siren M&S” 

 Krenfildes universitātē, Liebritānijā, 28.12.2003, lekcija " Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija un 

prakse" 

 Ļubļanas universitāte, Slovēnijā, 2005.g. martā un 2006.g. aprīlī, intensīvais kurss “Piegādes ķēžu dinamika” 

 Varšavas Tehnoloģiskajā universitātē, Polijā, 2005.g. novembrī, intensīvais kurss “Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas 

modelēšanas metodoloģija un prakse” 

 Barselonas Autonomajā universitātē, Spānijā, 2006.g. februārī, intensīvais kurss “Iimitācijas modelēšanā bāzēta piegādes ķēžu 

analīze un metamodelēšana” 

 Lalagunas universitātē, Spānijā, 2006.g. oktobrī, lekcija “Pētnieciskais un mācību darbs RTU Modelēšanas un imitācijas 

katedrā” 

 Arizonas universitātē, ASV, 2007.g. janvārī, lekcija „Piegādes ķēžu dinamika: Imitācijas modelēšanā bāzēta analīze un 

apmācība” 

 Mahidola universitātē, Bangkokā, Taizemā, 2007.g. aprīlī, lekcija „Imitācijas modelēšanā bāzēta loģistikas sistēmu analīze”. 

 Malaizijas Tehnoloģiskajā universitātē, Kualalumpurā, Malaizijā, 2008.g. maijā, lekcija „Imitācijas modelēšanā bāzēta 

loģistikas sistēmu analīze " 

 Delftas Tehnoloģiskā universitātē, Nīderlande, 2009.g. aprīlī, lekcija „Imitācijas modelēšanā bāzēta piegādes ķēžu analīze un 

vadība” 

 Lalagunas universitātē, Tenerifē, Spānijā, 2009.g. septembrī, lekcija „Ievads diskrēto notikumu sistēmu modelēšanā” 

 Riodežaneiro Federālā universitātē, Riodežaneiro, Brazīlijā, 2010. g. maijā, lekcija „Piegādes ķēžu vadība: Imitācijas 

modelēšanā bāzēta analīze un apmācība” 

 

 

Piedalīšanās projektos 

 “Metodikas izstrādāšana sarežģītu objektu imitācijas modelēšanai” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā granta vadītājs; 

1992.-1994.) 

 “RĪGAS RADIO RŪPNĪCAS RAŽOŠANAS IECIRKŅA MODELĒŠANA UN OPTIMIZĀCIJA” (VADĪTĀJS; 1995.) 

 Intensīvo apmācības kursu organizēšana ražošanas, transporta un loģistikas sistēmu imitācijas modelēšanas jomā Latvijas 

uzņēmumiem un universitātēm (sadarbībā ar Linčepingas universitāti, Zviedrija; 1996.g. aprīlī un jūlijā) 

  “Sarežģīto objektu modelēšanas intelektuālo programlīdzekļu izstrādāšana” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā granta 

vadītājs; 1994.-1996.) 

 “Loģistisko sistēmu modelēšanas un optimizācijas intelektuālo programlīdzekļu izstrādāšana un pielietošana” (Latvijas 

Zinātnes Padomes zinātniskā granta vadītājs; 1997.-2000.) 

 “Latvijas transporta sistēmas optimizācija” (Valsts nozīmes pētnieciskā programmas imitācijas modelēšanas grupas vadītājs; 

1997.-2001.) 

  “Loģistikas sistēmu uz imitācijas modelēšanu balstītās analīzes un optimizācijas programlīdzekļu izstrādāšana un 

pielietošana” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā granta vadītājs; 2001.-2004.) 

 „Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, pamatojoties uz 

gadījuma izpēti un lietišķām spēlēm” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā granta vadītājs; 2005.-2008.) 

 „Imitācijas modelēšanā bāzēta optimizācija, pielietojot skaitļošanas intelektu” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā granta 

vadītājs; 2009.) 

 „Imitācijas modelēšanas un skaitļošanas intelekta metodes loģistikas un elektronisko pakalpojumu optimizācijai” ((Latvijas 

Zinātnes Padomes zinātniskā granta vadītājs; kopš 2010.) 

 "Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā" (Latvijas Zinātnes Padomes sadarbības projekts, 

apakšprojekta "L/s ražošanas, l/s produkciju transportēšanas, glabāšanas un pārdošanas riska noteikšana" vadītājs; 2002.-

2005.) 

 "Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas" (Latvijas Zinātnes Padomes sadarbības projekts, RTU 

apakšprojekta vadītājs; 2006.-2009.) 

 Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Concerted Action Nr. 312 AMCAI "Application of modern 

concepts in the automated information-management in the harbours by using advanced IT-solutions" (RTU koordinators; 

1995.-1997.) 

 Eiropas Savienības TEMPUS programmas projekts Structural Joint European Project S_JEP-11064-96 “Industrial logistics 

management” (Latvijas un RTU koordinators; 1997.-1999.) 

 Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Network of Excellence AMETMAS “Advanced methodologies 

and tools of manufacturing systems” (Latvijas mezgla koordinators; 1997.-2000.) 

 Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Accompanying Measure PL976012 DAMAC-HP “Further 

development and practical application of harbour processes managing and controlling models, methods and techniques” 

(RTU koordinators; 1998.-2000.) 

 Zviedru Institūta (Zviedrija) VISBY programmas projekts CONSA “Competence network for simulation applications”, (RTU 

koordinators; 1998.-2003.) 

 Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas projekts Pilot Project LV/00/B/F/PP-138.003 LOGIS "Long-distance 

tutorial network in "Logistics Information Systems" based on WEB technologies" (RTU koordinators; 2000.-2002.) 
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 Eiropas Savienības IST-2001 programmas projekts Accompanying Measure IST-2001-33030 BALTPORTS-IT "Simulation and 

IT-Solutions: Applications in the Baltic Ports' Areas of the Newly Associated States" (RTU koordinators; 2001.-2003.) 

 Eiropas Savienības IST-2004 programmas projekts Coordinating Action 511285 ELOGMAR-M “Web-based and Mobile 

Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications” (izpildītājs; 2004.-2006.) 

 Eiropas Savienības IST-2004 programmas projekts Coordinating Action 511331 IST4Balt “Information Society Promotion in 

Baltic States” (izpildītājs; 2004.-2007.) 

 Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas projekts Pilot Project 2004-LV/04/B/F/PP-172.013 LOGIS-MOBILE 

"Competence Framework for Mobile On-site Accelerated Vocational Training in Logistics Information Systems"  (RTU 

koordinators; 2004.-2006.) 

 Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas projekts Pilot Project PP-172.00 SocSimNet  "Competence Network for 

Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems Simulation and Research" (izpildītājs; 

2004.-2006.) 

 Eiropas Savienības 6. ietvara programmas projekts Specific targeted research project NMP-032378 ECLIPS „Extended 

Collaborative Integrated Life Cycle Supply Chain Planning System” (RTU koordinators, 2006.-2009.) 

 ERAF programmas projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000014/P “Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla 

un ģenerācijas ilgspējīguma nodrošināšanai” (vadītājs; 2006.-2008.) 

 Eiropas aģentūras „Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency„ programmas „Lifelong Learning Programme” 

projekts Nr. 134522-LLP-1-2007-ES-ERASMUS-ECDSP LSCM „Master on Logistics and Supply Chain Management” (RTU 

koordinators, 2007.- 2009.) 

 IZM-RTU projekts „Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu institūcijās” (vadītājs, 

2008.g.) 

 RTU projekts “IT risku daudzvalodu pārvaldības e-vietnes izveide” (vadītājs, 2008.-2009.) 

 RTU projekts „IT risku novērtēšanas atbalsta sistēmas funkcionālā modelēšana” (2010.) 

 ERAF programmas projekts Nr. 2010/0191/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/001 "Atbalsts ES 7. Ietvara IST programmas 

STREP projekta „Simulation Highway” sagatavošanai” (RTU koordinators, kopš 2010. g.) 

 

 

PIEDALĪŠANĀS PROFESIONĀLAJĀS  ORGANIZĀCIJĀS 

 Latvijas Zinātnes padomes eksperts Informācijas tehnoloģijā (kopš 2000.g.)  un Transportā un loģistikā (kopš 2003.g.) 

 RTU promocijas padome P-09 (1992-1993) 

 RTU habilitācijas padome H-07 “Informācijas tehnoloģija” (1999) 

 LU paplašinātā habilitācijas padome “Informātika” (1998-1999) 

 RTU promocijas padome P-07 “Informācijas tehnoloģija” (kopš 2000.g.) 

 Promocijas padome “Telemātika un loģistika” (Transporta un Sakaru institūts, kopš 2003.g.) 

 LU doktorantūras skolas "Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi" vadības padomes loceklis (kopš 2009.)  

 Informācijas tehnoloģijas nozares RTU Profesoru padome (kopš 1998.)  

 Datorzinātnes nozares LU Profesoru padome (kopš 2008.) 

 RTU zinātnisko rakstu sērijas “Datorzinātne” sējuma “Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne” redaktors (kopš 2002.g.) 

 Vidzemes augstskolas zinātnes rakstu krājuma “Annual Proceedings: ICTE in Regional Development” redkolēģijas loceklis 

(kopš 2007.) 

 Starptautiskā žurnāla “Simulation & Gaming: An Interdisciplinary Journal of Theory, Practice and Research” redkolēģijas 

loceklis (“Associate editor in Modelling and Simulation”; kopš 2000.g.) 

 Starptautiskā žurnāla “International Journal of Simulation and Process Modelling ” (IJSPM) redkolēģijas loceklis (“Editorial 

board member”; kopš 2004.g.) 

 Starptautiskā žurnāla „Simulation: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International” redkolēģijas 

loceklis („Associate editor”; kopš 2008.g.) 

 Starptautiskā žurnāla „Management and Production Engineering Review”(MPER) starptautiskās padomnieku komitejas 

loceklis (kopš 2010.g.) 

 Starptautiskās modelēšanas biedrības “The Society for Modeling and Simulation International” (SCS) vecākais biedrs (Senior 

member; kopš 2004.g.; biedrībā – kopš 1991.g.), Eiropas nodaļas Valdes loceklis (1991-1993 un 1995-2006), starptautiskā 

institūta “The SCS McLeod Institute of Simulation Sciences” Latvijas centra direktors (kopš 1995.g.) 

 Starptautiskās izdevniecības “SCS Publishing House” (http://scs-publishinghouse.de/) līdz-redaktors (“Chief Co-Editor”, kopš 

2006.g.) 

 Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrība: Viceprezidents (1990-1991), Prezidents (kopš 1992.g.) 

 Latvijas Automātikas Nacionālajā Organizācija: kopš 1992.g.; Valdes loceklis (1993-1999) 

 Baltijas Operāciju Pētīšanas biedrība: Prezidents (2000.-2003.), Valdes loceklis (1998.-2004.) 

 Latvijas Operāciju Pētīšanas biedrība: Valdes loceklis (kopš 2004.) 

 Imitācijas modelēšanas biedrība “Liophant Simulation Club” (Dženovas universitātē, Itālijā; kopš 1996.g.) 

 “New York Academy of Sciences” (1997) 

 “National Geographic Society” (1997-2000, kopš 2004)) 

 Latvijas Zinātnieku Savienība (kopš 1998.g.) 

 Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija (kopš 2000.g.) 

 Latvijas Transporta Attīstības un Izglītības Asociācija (kopš 2000.g.), valdes loceklis (2000.-2007.) 

 RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes loceklis (kopš 1992.g.) 

 RTU Akadēmiskās sapulces loceklis 
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 RTU Senāta loceklis (kopš 2001.g.), Finansu un budžeta komisijas priekšsēdētājs (kopš 2003.g.) 

 RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta Padomes loceklis 

 Lielbritānijas Datorbiedrības vecākais biedrs (The British Computer Society: Chartered IT Professional Fellow, FBCS CITP, 

kopš 2005.g.) 

 EUROSIM (Eiropas Imitācijas modelēšanas biedrību federācija): Valdes loceklis (kopš 2007.) 

 Amerikas Biogrāfijas institūta (American Biographical Institute) padomnieks (Member of the Research Board of Advisers) 

(kopš 2007.) 

 Starptautiskās Informācijas sistēmu asociācijas (Association for Information Systems, AIS)) Speciālās modelēšanas un 

imitācijas grupas (Special Interest Group on Modeling and Simulation (SIGMAS)) dibinātājs un vecākais biedrs (Founder and 

Senior Member) (kopš 2007.) 

 Starptautiskās imitācijas modelēšanas apvienības “The International Mediterranean & Latin American Council of Simulation”, 

I-M-CS konferenču komitejas loceklis  

 Starptautiskās profesionālās asociācijas IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) loceklis (kopš 2010.) 

 Starptautiskais imitācijas modelēšanas tīkls “Simulation Team” (kopš 2009.) 

 

Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs 

Regulāri piedalās ar referātiem starptautiskajās konferencēs imitācijas modelēšanas jomā, kā arī aktīvi piedalās to 

organizēšanā.  

Piedalīšanās ar uzaicinātiem referātiem starptautiskajās konferencēs:  

 Starptautiskā konference „The Third Asia International Conference on Modelling and Simulation “Asia Modelling 

Symposium””, AMS 2009 (Bandungā, Balī, Indonēzijā, 2009.g. maijā): Plenārais referāts “Advances in Supply Chain 

Simulation” 

 Ceturtā viskrievijas zinātniski-praktiskā konference „Imitācijas modelēšana. Teorija un prakse”, IMMOD-2009 

(Sanktpēterburgā, Krievijā, 2009.g. 21.-23. Oktobrī): Plenārais referāts „International Cooperation Experiences in the 

Simulation Area” 

 Starptautiskaā konferencē „The International Workshop on Applied Modelling and Simulation”, WAMS 2010 (Buziosā, 

Brazīlijā, 2010. g. 5.-7. maijā): Plenārais referāts „Exploiting Simulation in Supply Chain Management: ECLIPS Project 

Experience” 

 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs (kopš 2001. gada):  

 Starptautiskā konference “European Simulation Multiconference”, ESM’2001 (Prāgā, Čehijā, 2001.g. jūnijā) 

 II Pasaules Latviešu zinātnieku kongress (Rīgā, 2001. g. augustā) 

 RTU 42. Starptautiskā zinātniskā konference (Rīgā, 2001. g. oktobrī) 

 Starptautiskā konference „Harbour, Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation”, HMS’2001 (Marseļā, 

Francijā, 2001.g. oktobrī) 

 Starptautiskā konference “Chances and Challenges for Logistics Education” (Magdeburgā, Vācijā, 2001.g. novembrī) 

 Starptautiskā konference „Traditions and Innovations in Sustainable Development of Society”  (Rēzeknē, 2002. g. martā) 

 Starptautiskā konference TransBaltica 2002 (Rīgā, 2002. g. jūnijā) 

 Starptautiskā konference „Teleworking as a Tool for Information Society Technologies Programme Promotion to Baltic 

States”, Telebalt’2002 (Rīgā, 2002.g. aprīlī) 

 Starptautiskā konference „Harbour, Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation”, HMS’2002 (Berdžedžijā, 

Itālijā, 2002.g. oktobrī) 

 Starptautiskā konference Riga Forum (Rīgā, 2002. g. septembrī) 

 RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konference (Rīgā, 2002. g. oktobrī) 

 Starptautiskā konference „European Simulation Symposium”, ESS’2002 (Drēzdenē, Vācijā, 2002.g. oktobrī) 

 Starptautiskā konference “IST 6th Framework Programme - New Challenge for Baltic States”, Telebalt’2003 (Rīgā, 2003. g. 

aprīlī) 

 Starptautiskā konference “Modelling and Simulation of Business Systems”, MOSIBUS’2003 (Viļņā, Lietuvā, 2003.g. maijā) 

 Starptautiskā konference “New Opportunities for Operations Research”. 5
th

 EURO/INFORMS. (Stumbulā, Turcijā, 2003.g. 

jūlijā). 

 Starptautiskā konference “Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling & Simulation”, HMS2003 (Rīgā, 2003.g. 

septembrī) 

 RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference (Rīgā, 2003. g. oktobrī) 

 Starptautiskā konference „The 2003 European Simulation Symposium”, ESS2003, (Delftā, Nīderlandē, 2003.g. 26.-29. oktobrī) 

 LU 62. zinātniskā konference (Rīgā, 2004. g. februārī) 

 Starptautiskā konference „European Simulation Multiconference”, ESM'2004 (Magdeburgā, Vācijā, 2004.g. jūnijā). 

 Starptautiskā konference “Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling & Simulation”, HMS2004 (Riodežaneiro, 

Brazīlijā, 2004.g. septembrī) 

 Starptautiskā konference “11
th

 International Power Electronics and Motion Control Conference”, EPE-PEMC 2004 (Rīgā, 

2004.g. septembrī) 

 RTU 44. starptautiskā zinātniskā konference (Rīgā, 2004. g. oktobrī) 

 Starptautiskā konference TransBaltica 2005 (Rīgā, 2005. g. februārī). 

 Starptautiskā konference “IST4Balt Workshop” (Rīgā, 2005.g. aprīlī) 

 Starptautiskā konference "European Conference on Modelling and Simulation", ECMS'2005 (Rīgā, 2005.g. jūnijā) 

 RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference (Rīga, 2005. g. oktobrī) 
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 Starptautiskā konference "European Modelling and Simulation Symposium", EMSS 2005 (Marseļā, Francijā, 2005.g. oktobrī)  

 Starptautiskā konference „The International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2005 (Marseļā, Francijā, 2005.g. oktobrī)  

 Starptautiskā konference "European Conference on Modelling and Simulation", ECMS'2006 (Bonnā, Vācijā, 2006.g.  jūnijā) 

 RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference (Rīga, 2006. g. oktobrī) 

 Starptautiskā konference "European Modelling and Simulation Symposium", EMSS 2006 (Barselonā, Spānijā, 2006.g. oktobrī)  

 Starptautiskā konference „The International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2006 (Barselonā, Spānijā, 2006.g. oktobrī)  

 Starptautiskā konference „First Asia International Conference on Modelling Symposium, Asia Modelling Symposium”, AMS 

2007 (Puketā, Taizemē, 2007. g. martā) 

 Starptautiskā konference IEEE International Conference “Computer as a Tool”, EUROCON 2007 (Varšavā, Polijā, 2007. g. 

9.-12. septembrī) 

 Starptautiskā konference „6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation”, EUROSIM 2007 (Ļubļanā, Slovēnijā, 

2007.g. septembrī) 

 Starptautiskā konference „The International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2007 (Berdžedžijā, Itālijā, 2007.g. oktobrī)  

 Starptautiskā konference „NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) Seminar “Modelling in Agriculture””( 2007.g. 

oktobrī)  

 Starptautiskā konference “The 6th WSEAS International Conference on SYSTEM SCIENCE and SIMULATION in 

ENGINEERING” (Venēcijā, Itālijā, 2007.g. 21.-23. novembrī) 

 Starptautiskā konference UKSim Tenth International Conference on Computer Modelling and Simulation. 

EUROSIM/UKSim2008. (Kembridžā, Lielbritānijā, 2008.g. 1.-3. aprīlī) 

 Starptautiskā konference „Second Asia International Conference on Modelling Symposium, Asia Modelling Symposium”, 

AMS 2008 (Kualulumpurā, Malaizijā, 2008.g. 13.-15. maijā) 

 Starptautiskā konference “Modelling of Business, Industrial and Transport Systems”, MBITS’08. (Rīgā, 2008. g. 7.-10. maijā). 

 Starptautiskā konference „The 22
nd

 European Conference on Modelling and Simulation”, ECMS 2008 (Nikozijā, Kiprā, 

2008.g. 3.-6. jūnijā)  

 Starptautiskā konference “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and Simulation”, HMS2008 

(Kamporasandžovanijā, Itālijā, 2008.g. 17.-19. septembrī)   

 Starptautiskā konference „The 8th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE”, ACS’08  

(Venēcijā, Itālijā, 2008. g. 21.-23. novembrī) 

 Starptautiskā konference „The 7th WSEAS International Conference on SYSTEM SCIENCE and SIMULATION in 

ENGINEERING”, ICOSSSE’08 (Venēcijā, Itālijā, 2008. g. 21.-23. novembrī) 

 Starptautiskā konference „6th Vienna Conference on Mathematical Modelling”, MathMod 09 (Vīnē, Austrijā, 2009.g. 11-13. 

februārī) 

 Starptautiskā konference ”The 4th Int. Conf. on Interdisciplinarity in Education” (Viļņā, Lietuvā, 2009.g. 21.-22. maijā) 

 Starptautiskā konference „The Third Asia International Conference on Modelling and Simulation “Asia Modelling 

Symposium””, AMS 2009 (Bandungā, Balī, Indonēzijā, 2009.g. 29. maijā) 

 7. starptautiskā zinātniski praktiska konference “Environment, Technology, Resources.”  (Rēzeknē,  2009.g. 25.-27. jūnijā) 

 Starptautiskā konference „Thirteenth East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems”, 

ADBIS’2009 (Rīgā, 2009.g. 7.-10. septembrī) 

 Starptautiskā zinātniski praktiska konference „Baltic Defence Research and Technology 2009” (Rīgā, 2009.g. 10.-11. 

septembrī) 

 Starptautiskā konference “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and Simulation”, HMS2009 

(Puertodelakruzā, Spānijā, 2009.g. 23.-25. septembrī)   

 RTU 50. starptautiskā zinātniskā konference, sekcija „Datorzinātne”, apakšsekcija „Informācijas tehnoloģija un vadības 

zinātne” (Rīgā, 2009.g. 16. oktobrī)  

 Starptautiskā konference „The 7th Int. Conf. on Simulation in Industry and Services” (Briselē, Beļģijā, 2009.g. 4. decembrī) 

 Starptautiskā konference „2010 9
th

 International Conference on Information Technology Based Higher Education and 

Training, ITHNET 2010 (Kapadočijā, Turcijā, 2010.g. 29. aprīlī – 1. maijā)  

 Starptautiskā konference „Annual Global Engineering Education Conference. The Future of Global Learning in Engineering 

Education”, EDUCON 2010 (Madridē, Spānijā, 2010.g. 14.-16. aprīlī)  

 Starptautiskā konference „The 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. September”, EUROSIM 2010 (Prāgā 

Čehijā, 2010.g. 6.-10. septembrī) 

 Starptautiskā konference „The 13th International Conference on Harbour, Maritime & Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2010, (Fesā, Marokā, 2010.g. 13.-15. oktobrī)  

 

Piedalīšanās starptautisko konferenču organizēšanā kopš 2001. gada:  

 Sekcijas “Simulation in Transport and Logistics” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 2001 European Simulation 

Multiconference (Praga, Czech Republic, June 6-9, 2001)” 

 Programmas priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The international workshop “Harbour, Maritime, & Logistics 

Modelling and Simulation (Marseilles, France, October 15-17, 2001)” 

 Sekcijas "Methodology and Tools" priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 2002 European Simulation Multiconference 

(Darmstadt, Germany, June 3-5, 2002)” 

 Programmas līdzpriekšsēdētājs starptautiskajā konferencē "The international workshop “Harbour, Maritime, & Multimodal 

Logistics Modelling and Simulation (Bergeggi, Italy, October 3-5, 2002)" 
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 Sekcijas “Simulation in Logistics, Traffic and Transport” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 2002 European 

Simulation Symposium (Dresden, Germany, October 23-26, 2002)” 

 Sekcijas “Simulation in Logistics, Traffic and Transport” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 2003 European 

Simulation Symposium (Delft, The Netherlands, October 26-29, 2003)” 

 Ģenerālais priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and Simulation”, 

HMS2003 (Riga, Latvia, September 18-20, 2003)" 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē The 15
th

 IASTED International Conference “Modelling and 

Simulation, MS 2004 (Marina del Rey, CA, USA, March 1-3, 2004)” 

 Programmas priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2004 (Riodežaneiro, Brazīlijā, 2004.g. 16.-18. oktobrī) 

 Sekcijas “Simulation in Logistics, Traffic and Transport” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 2004 European 

Simulation Symposium", ESS'2004 (Budapeštā, Ungārijā, 2004.g. 17.-20. oktobrī) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē The 16
th

 IASTED International Conference “Modelling and 

Simulation”, MS 2005 (Cancun, Mexico, May 18-20, 2005)  

 Ģenerālais priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē "European Conference on Modelling and Simulation", ECMS 2005 (Rīgā, 

Latvijā, 2005. g. 1.-4. jūnijā) 

 Programmas priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2005 (Marseļā, Francijā, 2005.g. 20.-22. oktobrī)" 

 Sekcijas “Discrete Event Modelling and Simulation in Production, Logistics and Transport” priekšsēdētājs  starptautiskajā 

konferencē "European Conference on Modelling and Simulation", ECMS'2006 (Bonnā, Vācijā,  2006.g. 28.-31. maijā) 

 Sekcijas “Logistics Simulation” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē "European Modelling and Simulation Symposium", 

EMSS 2006 (Barselonā, Spānijā, 2006.g. 4.-6. oktobrī)  

 Sekcijas „Simulation in Logistics” līdzpriekšsēdētājs starptautiskajā konferencē „12th IFAC Symposium on Information 

Control Problems in Manufacturing”, INCOM’2006 (Sentetjenā, Francijā, 2006.g. 17.-19. maijā) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē The 17
th

 IASTED International Conference “Modelling and 

Simulation”, MS 2006 (Montreal, Quebec, Canada, May 24-26, 2006)  

 Programmas priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2006 (Barselonā, Spānijā, 2006.g. 4.-6. oktobrī) 

 Sekcijas “Discrete Event Modelling and Simulation in Production, Logistics and Transport” līdzpriekšsēdētājs  

starptautiskajā konferencē "European Conference on Modelling and Simulation", ECMS'2007 (Prāgā, Čehijas Republikā, 

2007.g. 4.-6. jūnijā) 

 Sekcijas „Modeling and Simulation” līdzpriekšsēdētājs  starptautiskajā konferencē IEEE International Conference 

“Computer as a Tool”, EUROCON 2007 (Varšavā, Polijā, 2007. g. 9.-12. septembrī) 

 Sekcijas “Transport, Logistics, Harbour, Shipping and Marine Simulation” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē „First 

Asia International Conference on Modelling Symposium, Asia Modelling Symposium”, AMS 2007 (Puketā, Taizemē, 2007. 

g. 27.-30. martā) 

 Programmas priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2007 (Bergedžijā, Itālijā, 2007.g. 4.-6. oktobrī) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „International Conference on Adaptive and Natural Computing 

Algorithms”, ICANNGA’07 (Varšavā, Polijā, 2007.g. 11.-14. aprīlī)  

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē The 18
th

 IASTED International Conference “Modelling and 

Simulation”, MS 2007 (Monreālā, Kanādā, 2007.g. 30. maijā – 1. jūnijā) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation”, 

EUROSIM 2007 (Ljubljana, Slovenia, September 9-13, 2007) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē The IASTED Asian Conference on “Modelling and Simulation”, 

AsiaMS 2007 (Beijing, China, October 8-10, 2007) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskās konferences “The 6th WSEAS International Conference on SYSTEM SCIENCE 

and SIMULATION in ENGINEERING” speciālajā sekcijā “Applied Modelling & Simulation in Industry and Academia” 

(Venēcijā, Itālijā, 2007.g. 21.-23. novembrī) 

 Sekcijas “Transport, Logistics, Harbour, Shipping and Marine Simulation” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē 

„Second Asia International Conference on Modelling Symposium, Asia Modelling Symposium”, AMS 2008 (Kualulumpurā, 

Malaizijā, 2008.g. 13.-15. maijā) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 9
th

 IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems”, 

IMS 2008 (Ščecinā, Polijā, 2008.g. 9.-10. oktobrī)   

 Sekcijas “Discrete Event Modelling and Simulation in Logistics, Transport and Supply Chains” līdz-priekšsēdētājs 

starptautiskajā konferencē „The 22
nd

 European Conference on Modelling and Simulation”, ECMS 2008 (Nikozijā, Kiprā, 

2008.g. 3.-6. jūnijā)  

 Ģenerālais līdzpriekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2008 (Kamporasandžovanijā, Itālijā, 2008.g. 17.-19. septembrī)   

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē “10
th

 International Conference on Computer Modelling and 

Simulation”, EUROSIM/UKSim2008 (Kembridžā, Anglijā, 2008.g. 1.-3. aprīlī)  

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 19th IASTED International Conference on Modelling and 

Simulation”, MS 2008, (Kvebekas Pilsētā, Kanadā, 2008.g. 26.-28. maijā)  

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „4th International Workshop on Enterprise & Organizational 

Modeling and Simulation”, EOMAS 2008 (Montpelierā, Francijā, 2008.g. 16.-17. jūnijā)   
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 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 2
nd

 UKSim European Symposium on Computer Modelling 

and Simulation “European Modelling Symposium 2008””, EMS2008 (Liverpūlē, Lielbritānijā, 2008.g. 8.-10. septembrī) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 20th European Modeling and Simulation Symposium”, 

EMSS 2008 (Kamporasandžovanijā, Itālijā, 2008.g. 17.-19. septembrī) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē “11
th

 International Conference on Computer Modelling and 

Simulation”, UKSim2009 (Kembridžā, Anglijā, 2009.g. 25.-27. martā)  

 Sekcijas “Transport, Logistics, Harbour, Shipping and Marine Simulation” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē „Third 

Asia International Conference on Modelling Symposium, Asia Modelling Symposium”, AMS 2009 (Bandungā, Balī, 

Indonēzijā, 2009.g. 25.-29. maijā) 

 Sekcijas “Discrete Event Modelling and Simulation in Logistics, Transport and Supply Chains” priekšsēdētājs starptautiskajā 

konferencē „The 23
rd

 European Conference on Modelling and Simulation”, ECMS 2009 (Madridē, Spānijā, 2009.g. 9.-12. 

jūnijā)  

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 20th IASTED International Conference on Modelling and 

Simulation”, MS 2009, (Banfā, Kanadā, 2009.g. 6.-9. jūlijā)  

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „Brno International Conference on Computational Intelligence, 

Modelling and Simulation 2009”, CSSim 2009 - EUROSIM / CSSS (Brno, Čehijas Republikā, 2009.g. 7.-9. septembrī) 

 Tehniskās programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The First International Conference on Advances in 

System Simulation”, SIMUL 2009 (Porto, Portugālijā, 2009.g. 20.-25. septembrī) 

 Ģenerālais līdzpriekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2009 (Puertodelakruzā, Spānijā, 2009.g. 23.-25. septembrī)   

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 21th European Modeling and Simulation Symposium”, 

EMSS 2009 (Puertodelakruzā, Spānijā, 2009.g. 23.-25. septembrī)   

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The IASTED International Conference on Modelling, Simulation 

and Identification”, MSI 2009, (Beižingā, Ķīnā, 2009.g. 12.-14. oktobrī)  

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The First International conference on Intelligent Systems, 

Modelling and Simulation”, ISMS 2010 (Liverpūlē, Anglijā, 2010.g.  27. – 29. janvārī) 

 Ģenerālais līdzpriekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling and 

Simulation”, HMS2010 (Fesā, Marokā, 2010.g. 13.-15. oktobrī)   

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē “12
th

 International Conference on Computer Modelling and 

Simulation”, UKSim2010 (Kembridžā, Anglijā, 2010.g. 24.-26. martā) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation”, 

EUROSIM 2010 (Prāgā, Čehijas Republikā, 2010. g. 6.-10. septembrī) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 21st IASTED International Conference on Modelling and 

Simulation”, MS 2010, (Banfā, Kanadā, 2010. g. 15.-17. jūlijā)  

 Programmas un organizācijas komitēju loceklis starptautiskajā konferencē „The International Workshop on Applied 

Modelling and Simulation”, WAMS 2010 (Buziosā, Brazīlijā, 2010. g. 5.-7. maijā) 

 Zinātniskās padomnieku komitejas loceklis 4. starptautiskajā konferencē „Applied Information and Communication 

Technologies”, AICT 2010 (Jelgavā, Latvijā, 2010.g. 22.-23. aprīlī) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 4th Asia International Conference on Mathematical 

Modelling & Computer Simulation, Asia Modelling Symposium 2010”, AMS 2010 (Kotakinabalū, Malajzijā, 2010.g. 26.-28. 

maijā) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 6th International Workshop on Enterprise & Organizational 

Modeling and Simulation, EOMAS 2010 (Hammametā, Tunīsijā, 2010.g. 7.-8. jūnijā) 

 Tehniskās programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The Second International Conference on Advances in 

System Simulation”, SIMUL 2010 (Nicā, Francijā, 2010.g. 22.-27. augustā) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The Second International conference on Computational 

Intelligence, Modelling and Simulation”, CimSIM  2010 (Balī, Indonēzijā,  2010.g. 28.-30. septembrī)  

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „UKSim 4th European Modelling Symposium on Mathematical 

Modelling and Computer Simulation”, EMS 2010 (Pizā, Itālijā, 2010.g. 17.-19. novembrī) 

 Programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The 30th IASTED International Conference on Modelling, 

Simulation and Identification”, AsiaMIC 2010, (Bankokā, Taizemē, 2010. g. 24.-26. novembrī)  

 Ģenerālais līdzpriekšsēdētājs starptautiskajā konferencē „The 14
th

 International Conference “Harbour, Maritime, & 

Multimodal Logistics Modelling and Simulation””, HMS2011 (Romā, Itālijā, 2011.g. 28.-30. septembrī) 

 Tehniskās programmas komitejas loceklis starptautiskajā konferencē „The Third International Conference on Advances in 

System Simulation”, SIMUL 2011 (Barselonā, Spānijā, 2011.g. 23.-28. oktobrī) 

 Sekcijas “Discrete Event Modelling and Simulation in Logistics, Transport and Supply Chains” līdz-priekšsēdētājs 

starptautiskajā konferencē „The 25
th 

European Conference on Modelling and Simulation”, ECMS 2011 (Krakovā, Polijā, 

2011.g. 7.-10. jūnijā)  

 

 

Iekļauts 

  “Who’s Who in the World”, 18
th

 ed., 2000, 19
th

 ed., 2002, 20
th

 ed., 2003, 21st ed., 2004, 22
nd

 ed., 2005, 23
rd

 , 2006, 24
th

, 

2007, 25
th

, 2008, 26
th

, 2009, 27
th

, 2010, Marquis Who'sWho 

 “Kas ir Kas Latvijā”, 1996., 1998., 2000., 2003.-2004.g., 2007.-2008.g. 

 “Who's Who in Finance and Industry”, 32
nd

 ed., 2001-2002 and 33
rd

 ed., 2002-2003, Marquis Who'sWho 

 “Who's Who in Science and Engineering”, 6
th

 edition, 2002-2003, Marquis Who'sWho 
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 International Directory of Experts and Expertise, 2006, 2008, American Biographical Institute 

 “2000 Outstanding Intellectuals of the 21
st
 Century”, 4

th
 ed,, 2006, 5

th
 ed., 2008, International Biographical Centre, 

Cambridge, England 

 Dictionary of International Biography, 33
rd

 edition, 2006; 34
th

 edition, 2007; International Biographical Centre, Cambridge, 

England 

 Latvijas Enciklopēdija, IV sējums, 2007.g. 

 

3.1. Goda nosaukumi un apbalvojumi 

 Rīgas Domes veicināšanas balva, 2010. 

 Rīgas Domes Diploms, 2009 

 Iekļauts LZA nosauktajā 2008.g. Latvijas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu sarakstā, par darbu „ Izstrādāta un realizēta jauna 

informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgspējīguma nodrošināšanai” 

 Rīgas Domes Goda Raksts, 2006.g. 

 Eksperts Informācijas tehnoloģijas jomā (American Biographical Institute), 2006.g. 

 Lattelekom SIA, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Izglītības fonda Gada balva par darba kopu „Loģistikas sistēmu 

imitācijas modelēšanas metožu un līdzekļu izstrāde un izmantošana”, 2006.g. 

 Ļubļanas universitātes (Slovēnija) Goda viesprofesors (Honorary Visiting Professor), 2005.g. 

 A/s Dati un LIF Atzinības Raksts, 2003.g. 

 RTU profesors, 2001.g. 

 Latvijas Automātikas Nacionālās Organizācijas Gada balva, 1997.g. 

 Apbalvojums par labāko referātu starptautiskajā konferencē  

 “The 1992 European Simulation Symposium (Drēzdenē, Vācijā, 1992,g. oktobrī)” 

 SWH Informatīvās sistēmas un LIF (Latvijas Izglītības Fonds) Atzinības Raksts, 1996.g. 

 

5. VALODAS 

 Latviešu 

 Krievu 

 Angļu 

 

6. PUBLIKĀCIJAS 

1.1. 259 zinātnisko publikāciju autors (tajā skaitā 6 grāmatas), 23 metodisko (tajā skaitā 6 mācību grāmatas) un 14 

zinātniski populāro publikāciju autors, kā arī 31 sējumu un grāmatu redaktors. 

 

30.04.2013. 

Jurijs Merkurjevs 
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Curriculum Vitae 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lienīte Litavniece 

Dzīvesvietas adrese N.Rancāna iela 6-19, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371-29298800   

e-pasts litavniece@inbox.lv ; lienite@ru.lv  

Dzimšanas datums 23.07.1980 

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

09.2002.-06.2004., Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes maģistrantūra. Iegūtais 

grāds  “Sociālo zinātņu maģistrs “Vadības zinātnē”” (Mg.sc.soc.) 

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

09.1998.-06.2002., Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultātes Uzņēmējdarbības tiesību 

specialitāte. Iegūta ekonomista kvalifikācija uzņēmējdarbības tiesībās. 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

09.2004.-24.10.2008. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes 

doktorantūra. Doktora disertācijas tēma „Kreditēšanas nozīme Latgales reģiona attīstībā”. 

Ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr.oec.) Reģionālajā ekonomikā. 

 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2009. – pašreiz, docente,  Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātē. 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2011. – pašreiz, vadošā pētniece,  Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskajā 

institūtā. 

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Reģionālā ekonomika (doktora studiju programmā „Pedagoģija” (1KP) (2011./2012.ak.g.)  

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Risku analīze un vadība (akad.maģ.stud.progr. „Vadības zinātne” (2 KP)) 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Eiropas ekonomiskā integrācija (Ekonomikas un vadības fakultātes visās studiju 

programmās) 2KP 

Ražošanas un pakalpojumu organizēšana (Inženieru fakultātes studiju programmā 

„Mehatronika”) 2KP, Uzņēmējdarbības ekonomika (Inženieru fakultātes studiju programmā 

„Mehatronika”) 1KP. 
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Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

08.11.2009. – 14.11.2009. Vilnius College of Higher Education – Faculty of Business 

Management. Latvian business environment: challenges and opportunities  (10 stundas) 

(Erasmus) 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās  

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2010.,2011.,2012. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un 

vadības fakultātes profesionālajās bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbība” ar 

specializāciju „Komercpakalpojumu vadība” 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2010.,2011.,2012. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un 

vadības fakultātes profesionālajās bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbība” ar 

specializāciju „Mārketinga sektora vadītājs” 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2010.,2011.,2012. Komisijas loceklis Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības 

fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Vadības zinātne” 

  

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Inese Haite „Policentriskā attīstība Latvijā un tās novērtēšana” (2009) 

Maģistri (kopējais skaits)     5 

Bakalauri (kopējais skaits)   

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2009.g.septembris – 2009.g. novembris – Rēzeknes Augstskolas Zinātņu daļas vadītāja. 

 

2008.g.decembris – 2009.g.augusts – Rēzeknes Augstskolas Doktorantūras nodaļas vadītāja. 

 

2003.gada 30.aprīlis – 2009 – a/s DnB NORD Banka Rēzeknes filiāles klientu apkalpošanas 

speciāliste.  

 

2001.gada decembris – 2002.gada aprīlis  - VAS “Nodarbinātības valsts dienests”- centrs – 

“Rēzekne”  ekonomiste.  

 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums Reģionālā ekonomika, reģionālā attīstība 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 14 
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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 

Litavniece L. Kultūras, sporta un atpūtas pakalpojumi pilsētas pievilcības novērtēšanā: Ludzas 

pilsētas piemērs. Latgales pilsētu pievilcības izpēte. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. 

Sociālo zinātņu žurnāla speciālizlaidums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2012. ISSN 1691 -5828 

117.-143.lpp. (Index Copernicus) 

 

Litavniece L. Nodarbinātība un iedzīvotāju materiālā labklājība pilsētas pievilcības 

novērtēšanā: Balvu pilsētas piemērs. Latgales pilsētu pievilcības izpēte. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāla speciālizlaidums. Rēzekne: RA 

izdevniecība, 2012. ISSN 1691 -5828 89.-116.lpp. (Index Copernicus) 

 

Litavniece L. Evaluation of the Town’s Attractiveness – a Case Study of Balvi City.// 7th 

Annual International Scientific Conference „New Dimensions in the Development  of Society” 

proceedings. Jelgava: SIA Drukātava, 2012. p.170.-179.  

 

Litavniece L., Ežmale S. Pilsētas pievilcība iedzīvotāju vērtējumā – Balvu pilsētas piemērs. 

// ISSN 1691 -5828 Latgales tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls (Index 

Copernicus) Nr.1 (3). Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. 152. – 167. Lpp. 

 

Ezmale S., Litavniece L. Spatial planning as a tool for improving attractiveness of the 

places: case of latgale region. //ISSN 1822–8402 European integration studies. (EBSCO 

indexing ) 2011. No 5, p. 20. – 25. 

 

Mietule I.,Litavniece L. Pilsētu pievilcības novērtēšanas kritēriji reģionu attīstības 

kontekstā // ISSN 1691 -5828  Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls 

(Index Copernicus) Nr.1 (2). Rēzekne; RA Izdevniecība , 2010. – 259. – 267.lpp. 

 

Znotiņa D., Litavniece L. Determination of Human Resource Capital Priorities in Rezekne  

City Development. No:Economic Science for Rural development – 2010: Proceeding of the  

International Scientific Conference, 2010 (AGRIS, EBSCO) Jelgava:LLU 2010. 33. – 40.lpp. 

 

Litavniece L. Mazo un vidējo komercsabiedrību atbalsta ietekmes uz Latgales reģiona  

attīstību vērtējums ar hierarhijas  analīzes metodes palīdzību. (The Evaluation of the  

influence of small and average commercial societies on the development of the region of 

Latgale with the help of the hierarchial method of analyses) No: Ekonomikas zinātne lauku  

attīstībai- 2008: Starptautiskās zinātniskās konferences  materiāli, 2008.g.24.-25.aprīlis  

Jelgava, Latvija. (AGRIS, EBSCO) Jelgava: LLU, 2008. 115.-121.lpp. 

 

Litavniece L. Kreditēšanās iespējas un problēmas Latgales reģiona mikro, mazo un vidējo 

komersantu vērtējumā. (Crediting possibilities and problem estimation by micro, small and 

medium merchants in Latgale region) No: Ekonomikas zinātne lauku attīstībai- 2008: 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2008.g.24.-25.aprīlis Jelgava, Latvija. 

(AGRIS, EBSCO)  Jelgava: LLU, 2008. 122.-129.lpp. 

 

  

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 

Litavniece L., Murinska S. Eiropas Sociālā fonda projekta „Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” datu bāžu 

veidošana un datu apstrādes metodoloģija. // Latviešu valoda digitālajā vidē: 

datorlingvistika. Informatīvi izglītojoša semināru cikla materiāli [tiešsaite]. Rakstu krājums. 

Rīga: LVA, 2012. Pieejams: http://www.valoda.lv/Petijumi/Valodas_situacijas_izpete/mid_510  

 

Litavniece L., Ežmale S. Pilsētu pievilcības koncepcijas pielietošanas iespējas Latvijā : 

Rēzeknes piemērs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis. A daļa Sociālās un Humanitārās 

zinātnes. Nr. 1./2. (66.sējums). Madona: Madonas poligrāfists, 2012. 20.-34.lpp. 

 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 6 

77



Lapa36/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

2011.g. 6.-7.oktobrī piedalījos un uzstājos ar referātu „ Evaluation of the town’s attractiveness: 

a case study of the Balvi city.”  LLU organizētajā starptautiskajā conference “New Dimensions 

in the development of Society”.  

 

2010.g.15.aprīlis piedalījos un uzstājos ar referātu „Pilsētu pievilcības novērtēšanas kritēriji 

reģionu attīstības kontekstā” Rēzeknes Augstskolas organizētajā starptautiskajā konferencē 

„Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. 

 

2008.gada 24.-25.aprīlis piedalījos ar ziņojumu  starptautiskajā konferencē „Ekonomikas 

zinātne lauku attīstībai 2008”, kas notika Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Ziņojuma 

tēma – „Mazo un vidējo komercsabiedrību atbalsta ietekmes uz Latgales reģiona attīstību 

vērtējums ar hierarhijas analīzes metodes palīdzību”. 

 

2008.gada 24.-25.aprīlis piedalījos ar ziņojumu  starptautiskajā konferencē „Ekonomikas 

zinātne lauku attīstībai 2008”, kas notika Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Ziņojuma 

tēma – „Kreditēšanās iespējas un problēmas Latgales reģiona mikro, mazo un vidējo 

komersantu vērtējumā”. 

 

2006.gada 15.decembris piedalījos ar ziņojumu starptautiskajā konferencē „Science and 

studies of accounting and finances: problems and perspectives. The Papers of International 

Scientific Conference Nr.1 (5)”, kas notika Kaunas University of technology. Ziņojuma tēma – 

“Development of small and average enterprises in the region of Latgale”. 

 

2005.gada 24. – 25.aprīlis piedalījos ar ziņojumu starptautiskajā konferencē „Ekonomikas 

zinātne lauku attīstībai 2005”, kas notika Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Ziņojuma 

tēma – „Hipotekārās kreditēšanas attīstība Latvijā”.  

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

07.2009.-07.2012. LZA Eksperts Reģionālajā ekonomikā 

  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

2012 – pašreiz Žurnāla „Journal of US-China Public Administration” recenzents 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

01.12.2009.- 30.11.2012. galvenais izpildītājs (pētnieks) ESF finansētajā projektā „Teritoriālās 

identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”. 

 

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2009.g. septembris – 2009.g. novembris – projekta vadītāja ESF finansētajā projektā „Atbslats 

doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”. 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  

  

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

„Komerczinību pamati” (40 stundas un 70 stundas), „Finanses un kreditēšana” (60 stundas) 

- mācību centrs „Austrumvidzeme”. 

 

„Ieskats projektu vadīšana” (6 stundas) Rēzeknes rajona padomes projekta „Rēzeknes rajona 

cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana ESF projektu vadīšanā”. 

 

„Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana” (12 stundas) – SIA „Biznesa komplekss”. 

 

  

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 
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Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

2011.g.1.decembris - – Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides 

programmas „Augstskolu didaktika”, tēma „Studiju rezultāti no teorijas līdz praksei”.  (10 

stundas) 

 

2011.g. 12.janvāris – Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides 

programmas „Augstskolu didaktika”, tēma „Studentu pašnoteikšanās gatavība studiju procesā”.  

(10 stundas) 

 

2010.g. 10.decembris – Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides 

programmas „Augstskolu didaktika”, tēma „Paradigmu maiņa studiju procesā izglītības 

filozofiskie aspekti”.  (10 stundas) 

 

2010.g. 26.novembris – Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra profesionālās pilnveides 

programmas „Augstskolu didaktika”, tēma „Augstākās izglītības un zinātnes reformu plāna 

pasākumi Rēzeknes Augstskolas”.  (10 stundas) 

 

2010.g. 22.novembris – 2011.g. 6.aprīlis – Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra 

profesionālās pilnveides programma Angļu valoda (English – Upper – Intermidiate). 

 

 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes un Hipotēku bankas rīkotajā konkursā (ekspertu komisijas protokola Nr.2 

lēmums) atzinības raksts par promocijas darbu „Kreditēšana Latgales reģiona attīstībā”.  

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda  

 

 

 

 

 

 

 

Angļu 

 

Krievu 

 

 

Poļu 

 

Vācu 

Sapratne  

 

Runāšana  Klausīšanās  

Klausīšanās  Lasīšana  Dialogs Monologs   

 C2 Augstākai

s līmenis  

C2 Augstā

kais 

līmenis 

(C1 Augstāka

is līmenis 

C2 Augstāk

ais 

līmenis 

B2 Vidējais 

līmenis  

 C2 Augstākai

s līmenis 

C2 Augstā

kais 

līmenis 

(C1 Augstāka

is līmenis 

C2 Augstāk

ais 

līmenis 

B2 Vidējais 

līmenis 

B1 Vidējais 

līmenis 

B2 Vidējai

s 

līmenis 

B1 Vidējais 

līmenis 

B1 Vidējais 

līmenis 

A1 Pamatlīmen

is  

A1 Pamatlīm

enis  

A1 Pamatlī

menis  

A1 Pamatlīm

enis 

A1 Pamatlī

menis 

A1 Pamatlīmen

is 
 

 

 

30.04.2013. 

Lienīte Litavniece 
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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” 

 

 200. – 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)  

- 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne   

Studiju kurss „Teritorijas plānošana” 

2 KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura studiju programma "Vides inženieris” 

Studiju kurss „Projektu vadība” 

2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs, studiju modulis „Ģeogrāfijas un 

sociālo zinību skolotājs”  

Studiju kurss „Ekonomiskā  ģeogrāfija” 

2 KP 
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 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 

Vieslekcijas - 

Dalība pārbaudījumu komisijās  

 2006 – šodien 

Valsts/ gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība"  

Rēzeknes Augstskola 

 2006 – šodien 

Valsts/ gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība"  

Rēzeknes Augstskola 

 2009.- 2010. 

Valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība” 

Baltijas starptautiskā akadēmija 

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)  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 

81



Lapa40/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

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 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

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 12 

  

Citas publikācijas - 

Kopējais publikāciju skaits - 

Monogrāfijas - 

Mācību un metodiskā literatūra - 

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

- 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 9 
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 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. 

 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 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.  
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Lapa42/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

- 

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

- 

  

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

- 

  

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 

 

30.04.2013. 

Sandra Ežmale 
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Lapa43/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

   

 

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.) 

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. 

 

01.07.2011. – 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 studiju programmas izstrādes 

darba grupas locekle 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu vadības katedras 

vadītāja 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne; 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes dekāne;Otrā līmeņa profesionālās 

augstākās 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 Veidojiet katram programmas līmenim un nosaukumam atsevišķu iedaļu, iekopējot 

rindu 

Maģistra studiju programma  

Maģistra studiju programmas ,,Finanšu 

vadība” , ,,Vadības zinātne”   

 

 

Biznesa vērtēšana (3, 4 KP); Cilvēkresursu vadība (4 KP); Vadības teorija(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 Veidojiet katram notikumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 
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Lapa44/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

01.09.2010. – 01.02.2013.04.04.2005.-

09.04.2005. 

 

24.04.2006.-29.04.2006. 

22.02.2007.-28.02.2007. 

20.04.2008.-27.04.2008. 

10.05.2010.-14.05.2010. 

09.11.2010.-13.11.2010. 

05.12.2010.-11.12.2010. 

07.04.2011.-08.04.2011. 

22.04.2012.-28.04.2012. 

24.09.2012.-29.09.2012. 

27.02.2013.-05.03.2013. 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte vieslektore (studiju kursi: 

Grāmatvedība, Nodokļu sistēma); 

Vilnius College in Higer Education Faculty of Economics (8 lekcijas. Grāmatvedība un 

finanses) 

Fachhochschule des BFI WIEN, Austrija. (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses) 

Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses) 

Prakse Aristoteles Holiday Resort. Grieķija 

International School of Law and Business. Lietuva. 

Fachhhochschule Worms. Vācija. (8 stundas. Finanšu vadība.Personālvadība.) 

Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsawa. Polija 

Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses) 

Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses)Kaunos Collegija, 

Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses) 

Estonia Academiy of Security Sciences. Igaunija 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

No 2000. 

 

2007.-2010. 

 

 

No 2011. 

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 Grāmatvedība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja  

  

Akadēmiskā personāla un profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  13 

Bakalauri (kopējais skaits)  Ap 170 

  

Cita darba pieredze  

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. 

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 

 

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 8 
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Uzvārds Vārds  

 

 

Informācija par publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā  

Cabell's Directory of USA ,  ERA 

 

 

 

EBSCO 

 

 

 

ISAP 

 

EBSCO 

 

 

INDEX COPERNIX 

 

 

EBSCO 

 

 

INDEX  COPERNICUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 (which is online peer reviewed international journal). 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.  (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 15 

 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. 

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 978-5-91116-034- 

  

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 4 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

I.Arbidāne, I.Kotāne, R;Liepiņa, I.Silineviča  Tūrisma analīze, 3.daļa Tūrisma 

uzņēmuma analīze Rēzeknes Augstskola, AR izdevniecība, 2009, ISBN 978-9984-

44-030-9 

  

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  
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Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 16 

Informācija par konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā  

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 

2010.,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 

No2001. 

 

2006.-2010. 

 

2007. 

 

2004. 

 

 

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. 

 

 

01.10.2006.-30.09.2009. 

 

 

 

03. – 12.2008. 

 

01.03.2006. – 31.12.2006. 

 

01.10.2004.-31.12.2007. 

 

01.01.2007.- 30.04.2007. 

 

01.03.2007.- 30.03.2007. 

 

19.02.2007.-30.03.2007. 

 

 

01.09.2006.-31.05.2007. 

 

04.08.2006. – 28.02.2007. 

 

02.11.2005.-20.12.2005. 

 

11.2005. – 08.2006. 

 

 

 

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) 

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. 

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. 

IZM Pētniecisko projektu grants: ,,Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju  

izpēte”, vadītāja prof. I.Silineviča 

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 

,,Izglītības programmas ,,Grāmatvedība”modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137 

,,Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu kvalifikācijas 

prakse uzņēmumos grāmatveža profesijā” 

Nr.2006/0275/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0097/0137 

 

,,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 

,,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 

No 1999.  

No 2013.  

1999.-2008. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

 1999.-2012. 

RA Satversmes sapulce, sapulces loceklis 

RA Senāts, senatore; Budžeta un administratīvās komisijas vadītāja, Studiju 

programmu akreditācijas un licencēšanas komisijas vadītāja 

 

Studiju padomes loceklis 

Zinātnes padomes locekle 

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 
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No 2000. 

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: ,,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, decembris 2006. 

 

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 

 

RA atzinības raksti 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā(s) valoda(s) LATVIEŠU 

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  

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 pasākumu organizēšana un vadīšana 

Datora lietošanas prasmes Datora lietošana ikdienas darbā (MS Word, PowerPoint, Explorer), grāmatvedības 

programmas (dažādas) 

Mākslinieciskas prasmes Aktiermeistarība (Jelgavas studentu teātris), Diploms par Rēzeknes bērnu mākslas 

skolas absolvēšanu 

Vadītāja apliecība B kategorija 

  

  

30.04.2013. 

Iluta Arbidāne 

  

90



Lapa49/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(Curriculum Vitae) 

 

Vārds, uzvārds 

 

Artis TEILĀNS 

Dzimšanas gads, datums 

 

1964.gada 3.decembris 

Dzimšanas vieta 

 

Rīga, Latvija 

Izglītība 

 

 

 

1999.gadā RTU iegūts inženierzinātņu doktora grāds (tēma “Lielu biznesa sistēmu 

imitācijas un modelēšanas metodoloģija”). 

1996.gadā LU iegūts datorzinātņu maģistra grāds. 

1990.gadā RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē iegūta sistēmtehnikas 

inženiera kvalifikācija.  

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

No 1999.gada – inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) No 

2011.gada – RA profesors. 

2008.-2011. – RA asociētais profesors. 

2002.-2008. – docents. 

 

Nodarbošanās 

 

Kopējais darba stāžs informācijas tehnoloģiju nozarē ir 21 gads, no tiem augstskolā – 

11 gadi, asociētā profesora amatā – 3 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.  

No.2009.gada līdz šim brīdim 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. 

 

Esmu piedalījies programmatūras izstrādes projektos: 

- kā projektu vadītājs: 

 Housing_N – Liela mēroga IT sistēmas izstrāde Viktorijas pavalsts valdībai 

Austrālijā. Komponenšu izstrādes grupas vadītājs. Tiešā pakļautībā līdz 30 

cilvēkiem. Kopējais projektā iesaistīto cilvēku skaits bija lielāks par 200; 

 Anite_Images – Dokumentu apstrādes sistēmas komponenšu izstrāde un 

tālākattīstība. Klients no Anglijas. Daļēji izstrāde notika Anglijā, daļēji 

Latvijā; 

 BICIS – a/s DATI projektu vadības sistēmas izstrāde; 

 openDOORs – Būvelementu komplektēšanas, piegādes un iebūvēšanas 

atbalsta programmatūras izstrādes vadītājs; 

 Liela mēroga daudzlīmeņu arhitektūras izstrāde informācijas sistēmai ANO 

Starptautiskās Migrācijas organizācijai (IOM). Izstrāde notika kooperācijā ar 

CONET Consulting AG (Vācija); 

- kā sistēmanalītiķis, programmētājs: 

 2006.-2010. - SIA „Rīgas Satiksme” Informācijas Sistēmas komponenšu 

izstrāde; 

 2005. - Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas komponenšu 

izstrāde. Akcīzes risku analīzes apakšsistēmas izstrāde;  

 2000. - VIPPS sistēmas izstrāde (Application for Gesellschaft für 

Informationsmanagement mbH, Michelstadt (Tandem/Guardian, COBOL, 

NonStopSQL). Klients Vācijā; 
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 1998.  - Datu bāzes komponenšu izstrāde aviokompānijai LTU. (Development 

of the database convertor for Flight Coupons Data Processing System for 

LTU, Dusseldorf, Germany); 

- sistēmanalītiķis, datorsimulācijas rīku izstrāde: 

 1992-1996. GRADE – datorsimulācijas rīku izstrāde sistēmu projektēšanas 

automatizētajiem programmlīdzekļiem. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

 

Pēdējās publikācijas veltītas informācijas sistēmu modelēšanas problēmām. Esmu 

strādājis pie UML sistēmu modelēšanas un projektēšanas valodas papildinājumu 

izstrādes sistēmu simulācijas nodrošināšanai, kā arī nodarbojies ar nozarspecifisku 

modelēšanas un simulācijas valodu projektēšanas metodoloģiju izstrādi. 

 

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Pedagoģiskā darba stāžs – 11 gadi. Sagatavoti lekciju kursi „Sistēmu objektorientētā 

modelēšana”, “Programminženierija”, „Sistēmanalīze”.  

  

Valodu prasmes Latviešu – dzimtā; krievu – ļoti labi; angļu – labi. 

 

  

 

ZINĀTNISKĀ KVALIFIKĀCIJA 

 

1. Publicētie zinātniskie raksti, kas iekļauti LZP starptautiski atzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā (2006.-2011. g.); 

1. Artis Teilans, Edmunds Visockis, Janis Zalans, Gundars Valgis. Mobile phone based remote control system for furnace 

automation. 8.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi” rakstu krājums. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2011.g. jūn. 

2. 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. 

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, 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. 

5. 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. 

6. 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 

7. 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 

8. Artis Teilans, Yuri Merkuryev, Andris Grinbergs. Simulation of UML models using ARENA. Proceedings of 6th 

international conference on system science and simulation in engineering. Venice, Italy, November 21-23, 2007. 

9. 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. 

 

2. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu Latvijā un ārzemēs); 

1. Artis Teilans, Edmunds Visockis, Janis Zalans, Gundars Valgis. Mobile phone based remote control system for furnace 

automation. 8.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi” rakstu krājums. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2011.g. jūn. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

5. 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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6. 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. 

7. 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. 

8. Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. Mūsdienu programmēšanas tehnoloģiju piesaiste IT studiju programmu kursiem. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”. Rēzekne, 2006. 

 

3.  LZP un citu valsts pētījumu projektu un programmu (apakšprogrammu) vadīšana, līdzdalība LZP un citos valsts pētījumu 

projektos un programmās; 

2010.gadā. piedalījos RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izstrādē, kura pasūtītājs bija LR Satversmes 

Aizsardzības birojs: IT risku novērtēšanas atbalsta sistēmas funkcionālā modelēšana. 

 

4. Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadīšana, līdzdalība starptautiski finansētos pētījumu 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. 

 

5. LZP un starptautisko projektu un programmu eksperts; 

Līdz 21.10.2011 man ir piešķirtas LZP eksperta tiesības Informācijas tehnologiju nozarē. 2011. gadā esmu veicis ekspertīzes 

RTU projektu konkursiem.  

 

PEDAGOĢISKĀ  KVALIFIKĀCIJA 

1. Doktorantu darbu vadīšana 

 No 01.09.2011. vadu doktoranta Egīla Krasona promocijas darbu „Biznesa sistēmas mākoņrisinājumu projektēšanas 

metodoloģija” RA doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”. 

  No 01.09.2010. -  divu RTU Informācijas tehnoloģiju institūta doktorantu promocijas darbus: 

1) Arnis Kleins „Imitāciju modelēšanas meta modeļu izstrāde unificētai modelēšanas valodai”. 

2) Andris Mednis „Atjaunojamo energoresursu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija”. 

 

2. Maģistrantu darbu vadīšana 

1) Ilze Auzarāja. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte. Informācijas sistēmas 

medikamentu tirdzniecībā. Maģistra darbs. Rīga, 2006. 

2) Andris Grīnbergs. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte. UML diagrammu 

transformācija pielietošanai imitācijas modelēšanas rīkos. Maģistra darbs. Rīga, 2007. 

3) Margarita Porubaimeha. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte. UML bāzētas 

imitācijas valodas sintakse un semantika. Maģistra darbs. Rīga, 2007. 

4) Olga Jerofejeva. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte. Simulācijas 

parametru pievienošana UML modeļiem. Maģistra darbs. Rīga, 2007. 

5) Jeļena Čeliševa. Rīgas Tehniskā universitāte, Baltech. V/A „Lauksaimniecības datu centrs” informācijas sistēmas 

drošības nodrošināšana. Maģistra darbs. Rīga, 2007. 

6) Večeslavs Vasiļjevs. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte. Metamodeļa izstrāde sistēmu UML modeļu 

ģeneratoram. Maģistra darbs. Rēzekne, 2008. 

7) Valērijs Šerkins. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte. Grafiskas lietotāju saskarnes projektēšana. Maģistra darbs. 

Rēzekne, 2008. 

8) Mihails Kijaško. Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte. RA Informācijas sistēmas servisorientētas arhitektūras 

risinājums. Maģistra darbs. Rēzekne, 2008. 

9) Žanete Slivjacka. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte. UML diagrammu 

ģenerēšana no sistēmas meta modeļa entītijām. Maģistra darbs. Rīga, 2008. 

10) Maksims Fiļoniks. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte. Meta modeļa 

izstrāde UML modelēšanai. Maģistra darbs. Rīga, 2008. 

11) Nikolajs Pušņakovs. Transporta un sakaru institūts. Reversās projektēšanas metodika reinženierijai. Maģistra darbs. 

Rīga, 2008. 

12) Valdis Pavļukevičs. Rēzeknes Augstskola, Mobilo iekārtu programmatūras izstrādes tehnoloģiju metodoloģija. Maģistra 

darbs. Rēzekne, 2009. 

13) Olga Prohorenkova. Rēzeknes Augstskola, Projekta dzīves cikla pārvaldes sistēmu izvēle. Maģistra darbs. Rēzekne, 

2009. 

14) Irina Glaudiņa. Rēzeknes Augstskola, Programmatūras izstrāde transporta uzņēmumam izmantojot MSF un SCRUM 

metodoloģijas. Maģistra darbs. Rēzekne, 2009. 

15) Aigars Kronītis. Rēzeknes Augstskola, Modeļu vadīta programmatūras izstrāde. Maģistra darbs. Rēzekne, 2009. 

16) Aleksandrs Peļņa. Rēzeknes Augstskola, Biznesmodelēšana lietojot UML. Maģistra darbs. Rēzekne, 2009. 

17) Alīna Guļbenova. Rēzeknes Augstskola, Programmatūras prototipu izstrādāšanas metodika. Maģistra darbs. Rēzekne, 

2009. 

18) Jurijs Musatovs. Rēzeknes Augstskola, Programmatūras izstrādes procesa imitācijas modelēšana. Maģistra darbs. 

Rēzekne, 2009. 

19) Gatis Zāle-Zālītis. Rīgas Tehniskā universitāte, Lielu IT sistēmu testu automatizācija. Maģistra darbs. Rīga, 2009. 

93



Lapa52/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

20) Aiva Bite. Rīgas Tehniskā universitāte, Informācijas sistēmu prasību izstrāde. Maģistra darbs. Rīga, 2009. 

21) Līga Ellēna-Alēna. Rīgas Tehniskā universitāte, Tiešsaistes informācijas sistēmu veiktspējas testēšana. Maģistra darbs. 

Rīga, 2010. 

22) Aleksandrs Maksimovs. Rēzeknes Augstskola, Web lietojumprogrammu testēšanas metodika. Maģistra darbs. Rēzekne, 

2010. 

23) Andrejs Jermakovičs. Rēzeknes Augstskola, Programmnodrošinājuma izstrādes metodoloģijas izveidošana 

uzņēmumam ar ierobežotiem darba resursiem. Maģistra darbs. Rēzekne, 2010. 

24) Māris Seimanovs. Rēzeknes Augstskola, Objektorientēti relāciju datu bāzu piekļuves risinājumi. Maģistra darbs. 

Rēzekne, 2010. 

25) Sergejs Romanovskis. Rēzeknes Augstskola, Programmatūras izstrādes metodoloģija Linux operētājsistēmai. Maģistra 

darbs. Rēzekne, 2010. 

26) Egils Krasons. Rēzeknes Augstskola, Biznesa un sociālo portālu izstrādes ietvars. Maģistra darbs. Rēzekne, 2011. 

27) Armīns Palms. Rēzeknes Augstskola, Klases vadības informācijas sistēma Latvijas vispārējās izglītības skolām ar 

sociālā tīkla ideoloģiju. Maģistra darbs. Rēzekne, 2011. 

28) Andris Lubāns. Rēzeknes Augstskola, Biomasas pārstrādes granulās un biogāzē simulācijas modeļa izstrāde. Maģistra 

darbs. Rēzekne, 2011. 

29) Jānis Voits. Rēzeknes Augstskola, Atskaišu veidošanas metodika. Maģistra darbs. Rēzekne, 2011. 

30) Aivars Mihmalis. Biznesa procesu modelēšanas rīki un to analīze. Maģistra darbs. Rēzekne, 2011. 

31) Boriss Moisejevs. Rēzeknes Augstskolas informācijas tehnoloģijas risku analīze. Maģistra darbs. Rēzekne, 2011. 

 

3. Studiju kursu programmu izstrādāšana un lekciju un semināru vadība 

 Rēzeknes Augstskolā esmu izstrādājis un vadu lekciju kursus: 

 No 2006.g.  Sistēmu Objektorientētā modelēšana (VadZ3024, DatZ3001, DatZ3005); 

 No 2006.g. Programminženierija (DatZ6010); 

 No 2009.g. Projektu vadība (DatZ6012, VadZ3024); 

 No 2009.g. Biznesa sistēmu analīze (DatZ6004); 

 No 2006.g. Sistēmu analīze (Mate3033); 

 No 2009.g. Prasību analīze un modelēšana (DatZ2031). 

 

Rīgas Tehniskajā universitātē esmu izstrādājis un vadu lekciju kursus: 

 No 2000.g. Sistēmu Objektorientētā modelēšana (DMI552); 

 No 2005.g. Programmatūras izstrādes tehnoloģijas (DMI544). 

 

4. Studiju programmu izstrādāšana un vadīšana 

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 2 doktoranti.  

 

5. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un nodošana publicēšanai vai izdotie darbi 

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. 

 

6. Kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un ārzemju augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs 

 2006.g., Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft sertifikācijas kurss „Microsoft Solution Framework būtība, programmatūras 

izstrādes projektu vadīšana”; 

 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. 

 

7. Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās  

 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”. 

 

ORGANIZATORISKĀ   KOMPETENCE 

1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis 

 2009.g.-2011.g. Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs Vidzemes Augstskolas profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”; 

 2005.g.-2011.g. Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis Rēzeknes Augstskolas studiju programmās 

„Programmēšanas inženieris” un „Datorsistēmas”; 
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 2008.g.-2011.g. Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis RTU Informācijas tehnoloģiju institūta maģistra studiju 

programmās „Informācijas tehnoloģija” un „Industriālo loģistikas sistēmu vadīšana” ; 

 2000.g.-2011.g. RTU Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padomes loceklis; 

 1999.g.-2011.g. Imitācijas un modelēšanas biedrības Valdes loceklis. 

 

 

 

2. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas loceklis 

1. Environment, Technology, Resources. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference, Rezekne, 

Latvia, June 25-27, 2009. 

2. Proceedings of 7th International conference on system science and simulation in engineering. Venice, Italy, November 21-

23, 2008. 

3. Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” rakstu krājums. Rēzekne, RA 

izdevniecība, 2006. 

 

3. Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadītājs vai līdzdalībnieks 

 No 2011.g. Starptautiskās inženieru asociācijas IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) biedrs; 

 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. 

 

4. Oficiāli apstiprināts valsts, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs 

1. No 2010. gada esmu oficiāli apstiprināts Latvijas Jūras administrācijas Zinātniskās padomes loceklis. 

2. No 2011. gada, Latvijas pārstāvis NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijā (NATO RTO), Modelēšanas un simulāciju 

grupā. Mana kandidatūra ir apstiprināta Latvijas Aizsardzības ministrijā, Militāri-tehniskās attīstības padomes. 

3. Papildus zinātniskajam darbam, kopš 1994. gada strādāju par projektu vadītāju un sistēmanalītiķi a/s Exigen Services Latvia.  

 

30.04.2013. 

Artis Teilāns 
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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; Latgales ilgtspējīgās attīstības  

                                                pētnieciskā institūta direktors 

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 zinātnes 

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 problēmas kalnrūpniecībā. 

5. Vides aizsardzības kompleksie jautājumi, ekotehnoloģijas fizikāl i- ķīmisko pamatu 

izstrāde. 

6. Atjaunojamās enerģētikas problēmas 

 

9. Zinātnisko kadru   29 zinātņu kandidāti, 2 tehnisko zinātņu doktori. 

sagatavošana        Pašlaik 3 doktoranti 

                                                      Starptautiskā projekta ES programmas ALFAIII ietvaros  

                                                       starp Eiropas un Latīņamerikas universitātēm 

                                                       atjaunojamās enerģijas jomā koordinators (2008-2011) 

                                                       Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekta   

                                                       WATERPRAXIS izpildītājs (2009-20011) 

                                                       Leonardo Da Vinči programmas degradēto teritoriju  

96



Lapa55/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

                                                       jomā izpildītājs (2008-2010)  

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.g.) 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” .Profesionālā maģistra studiju programma 

„Vides aizsardzība”, doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” 

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”, 

„Vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts”, Fizikālie procesi vidē”, „Vides 

inženierzinātņu speckurss” u.c. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 47 gadi. Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 1000 

stundas. 

 

13. Akadēmiskā personāla un   No 2000.g. sagatavoti 12 maģistri,14profesionālie   bakalauri,         profesionālās kvalifikācijas 

 28  vides inženieri. Pašlaik tiek vadīti 3 doktoranti, 4         

                                                  maģistranti ,2 diplomandi. 

.  speciālistu sagatavošana  

 

14. Pārējās studiju procesa Lekciju     lasīšana     LU    maģistrantiem,     Jovaskilas 

            aktivitātes Universitātes Somijā studentiem, Zieļona Gora universitātē Polijā ,piedalīšanās maģistra 

eksāmenu komisijā LU. 

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. 
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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, LLU studiju programmas Ģeodēzija  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. 

                                                LR Ministru kabineta atzinības raksts (2006.g.) 

 

17. Galvenās  monogrāfijas  1.  В.В.  Ржевский,    Г.Я.  Новик.    Основы   физики 

горных пород. Издания 1965, 1967, 1972, 1976, 1984 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.  

Pēdējo 2 gadu nozīmīgākie raksti: 

 G.Noviks. Minerālatkritumu pārstrādes procesus noteicošo faktoru analīze.-RA raksti VI 

sējums , Rēzekne , 2007,  lpp.86-102 

                                                             G.Noviks. Minerālatkritumu pārstrādes procesu   

                                                            optimizācijas pamatojums .Vide.Tehnoloģija .Resursi”. 

                                                            VI starptautiskās konferences materiāli , 2007 ,Rēzekne ,        

                                                            lpp.87-112 

                                                           G.Noviks,A.Skromulis . Gaisa vides kvalitātes monitoringa     

                                                            pilnveidošana. Vide.Tehnoloģija .Resursi”. 

                                                            VI starptautiskās konferences materiāli , 2009 ,Rēzekne ,        

                                                            lpp.273-284 

                                                            E.Čubars,G.Noviks. Lubāna ezera niedru resursu  

                                                            izvērtēšana un to izmantošanas enerģijas ieguvei  

                                                             pamatojums . Vide.Tehnoloģija .Resursi”. 

                                                            VI starptautiskās konferences materiāli , 2009 ,Rēzekne ,        

                                                            lpp.66-74 

 

 

18. Valodu prasmes             Latviešu  -  brīvi,  krievu  –  brīvi,  angļu  –  sarunu  un     

 speciālās savā nozarē literatūras līmenī. 

 

19. Cita papildus informācija    Praktiskā  pieredze pētniecisko vides ekspedīciju organizēšanā un vadīšanā. 

 

30.04.2013. 

Gotfrīds Noviks 

98



Lapa57/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

 

DZĪVES UN DARBA G\AJUMS 
(Curriculum Vitae) 

Vārds, uzvārds Irēna Silineviča 

  

Dzimšanas gads un datums 1943.gada 25.aprīlis 

  

Dzimšanas vieta Latvija, Krāslavas rajons 

  

Izglītība Daugavpils Valsts pedagoģiskā institūta matemātikas un fizikas 

fakultāte, 1965. g. Fizikas un matemātikas vidusskolas skolotājs. 

Rīgas politehniskais institūts, aspirantūra Rūpniecības elektronikas 

katedra 1977-1980 

  

Akadēmiskie nosaukumi  

un zinātniskie grādi 

Prof.ekonomikas nozarē reģionālās ekonomikas apakšnozarē, 2008.g 

Asoc.prof. ekonomikas nozarē , 1999.g 

Inženierzinātņu doktore, 1990.g. 

Tehn. zinātņu kandidāte, 1981 .g. 

  

Nodarbošanās 

 

RA Ekonomikas fakultātes profesore kopš 2002.g. 

Rēzeknes augstskolas rektore 1993.g- 2004.g.jūlijs, 

1996-1998 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 kopš 1983.g. 

Rīgas politehniskā institūta Rēzeknes mācību konsultāciju punkta 

vecākā pasniedzēja kopš 1965.g. 

  

Zinātniskas 

publikācijas 

Raksti zinātniskajos izdevumos- vairāk par 50, 

Autorapliecības- 12 

  

Zinātniski-pētnieciskā darbība 

 

Līdz 1992. gadam "Mazjaudīgo asinhrono dzinēju ātrumu stabilizācija". 

No 1992. g. "Tūrisma attīstības iespējas Latgalē", ,,Latgales reģiona 

attīstības problēmas". 

1995.g.-1999.g. -Speciālās ekonomiskās zonas.(Vadīju projektu 

"Rēzeknes speciāls ekonomiskā zona". Projekts ieviests un sekmīgi 

darbojas). 

Kopš 1999.g.-Latgales reģiona ekonomiskās attīstības iespējas 

  

Pārējas zinātniskas darbības 

aktivitātes 

 

 EUROCHRIE, OECD,CEEMAN (līdzdalība konferencēs, 

kongresos, semināros) kopš 1996.g. 

 RA Zinātnes Padomes loceklis kopš 1994.g. 

 Piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs 

 1996.-1999.g. vadīju no RA puses TEMPUS projektu. 15-S-JEP-11064-96  

"Industrial Logistics Management". 

 LR Zinātnes padomes programmas "Latgales sociālekonomiskās attīstības 

optimizācija" apakšprogr. vadītāja, izpildītāja 1997.-2002.g.  

 Līdzdalība starptautiskajā projektā REG-ELIN-LAT "MVU 

inovatīvās IT attīstības veicināšanas atbalsta tīkla izveide” 

(Establishing of support network for promotion of innovatīve SMEs development 

of Electronic and Information Technology branches in the reģions of Latvia) no 

2000. 

 Redakcijas kolēģijas locekle starptautiskajā konferencē Rēzeknes augstskolā, 

Pirmā starptautiskā konference "Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomiskās 

integrācijas problēmas Eiropas Savienībā”-Rēzekne,1999., 149.-151.1pp.  ISBN 

9984-585-78-6  

 Orgkomitejas priekšsēdētāja starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļa uz Eiropas Savienību”. -

Rēzekne,2002.-3.marts 

 Orgkomitejas priekšsēdētāja starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē 

„Scientific achievments for wellbeing and development society.”-Rēzekne, RA, 

05.03.2004......... 

 Orgkomitejas priekšsēdētāja starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē 

“Tautsaimniecības attīstības iespējas unproblēmas”- Rēzekne, 24.03.2006. 
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 Orgkomitejas locekle starptautiskajā konferencē „Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā 

vide: procesi, tendences, rezultāti”- Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2002. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība: tendences 

pieredze, iespējas”, 2003. SIA „Turība” recenzente 

 Redakcijas kolēģijas locekle starptautiskajā konferencē 

”Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti”- Rīga, 

Biznesa augstskola Turība ,2002. 

 Līdzdalība EM projektā „Vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkta izveide Rēzeknes Augstskolā”01.12.2005.-31.12.2007. 

 Vadība IZM projektā “Mazo un vidējo tirdzniecības uzņēmumu ilgtermiņa 

un apgrozāmo aktīvu proporcijas izpēte” 2006. 

 Vadība IZM projektā „Latgales reģionālās ekonomikas attīstības izpēte pēc 

Latvijas iestāšanās ES”2007. 

 Vadība IZM projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespējas”2008. 

 Redakcijas kolēģijas locekle starptautiskajā konferencē Rēzeknes augstskolā, 

starptautiskā konference "“Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas”- Rēzekne, 17.04.2008. 

 Promocijas padomes locekle Daugavpils Universitātes zinātņu nozares 

„Ekonomika”, DU rektora  31.03.2006.g.rīkojums Nr.20-Z Par promocijas 

padomēm. 

 

  

Mācību - metodiskās 

publikācijas 

 

Vairāk par 10;  

7 mācību grāmatas;  

16 mācību līdzekļi;  

zin.- populārās -vairāk  nekā 20. 

  

Mācību metodiska un 

pedagoģiskā darbība 

 

 No 1965-1991.g.Rīgas Politehniskā institūta Rēzeknes mācību 

konsultācijas punkta vecākā pasniedzēja, kopš 1983-g-docente. 

Kursi:  „Vispārīgā Elektrotehnika”, „Teorētiskā Elektrotehnika” 

 No 1993.g. Rēzeknes Augstskolā- Kursi: „Elektrotehnika un elektronikas 

pamati”, „Tūrisma analīze”, „Projektu vadība”, „Tūrisma industrija”, „Reģionālā 

ekonomika”, „Personālvadība”, „Stratēģiskā vadība”, „Inovāciju vadība”. 

 RA mācību padomes locekle kopš 1993 

Lekciju lasīšana ārzemju augstskolās: 

 Wilhelmshaven augstskolā, Vācija, 27.05.-05.06.2000, „Tūrisma attīstības 

iespējas Latvijā" 

 Laurea Politehniskā augstskolā, Somija,05.04.-l2.04.2001, „Tūrisma politika 

un tās attīstības iespējas Latvijā” 

 Socrates- Erasmus programmas ietvaros, docētāju apmaiņa Boloņas 

universitāte, Rimini Ekonomikas fakultātē 26.03.-01.04.2006. „Tūrisma 

industrijas attīstība Latvijā» 

 Erasmus projekta ietvaros Timisoara west universitātē 2008.g. 31.03.-

05.04.”Reģionālās ekonomikas attīstība Latvijā” 

 Līdzdalība ESF projektā „Augstākās profesionālās studiju programmas 

studentu  profesionālā prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumos” 2006. 

 LīdzdalĪba  ESF projektā ESF „Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta 

sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” 01.09.2005.-31.12.2007. 

 Līdzdalība. ESF projektā „IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas 

augstakās izglītības attīstībai ekonomikā  un uzņēmējdarbībā. 2006./2007. 

  Reģionālo augstskolu loma mūžizglītības attīstībā //Akadēmiskā 

konference, 2006.gada decembris. Rēzeknes Augstskola. Konferences 

organizatoriskās komitejas locekle. 

 Mācību grāmatu grants par „Tūrisma analīze”1. un 2. daļa 2008.g. 

,Rēzeklnes Augstskola. 

 

  

Akadēmiska personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

Bakalauri-70 

Profesionālā kvalifikācija-78 

Maģistri- 63, 

Doktori-3 

  

Pārējās studiju 

procesa aktivitātes 

 

 1996.-1999.g. vadīju no RA puses TEMPUS projektu.l5-S-JEP- 

11064-96  „Industrial Logistics Management”. 

 vadīju  šādu studiju programmu izstrādāšanu: 

- Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība, prof.st.progr.- 1997.  
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- Industriālā loģistikas vadība, bakalaura studiju progr.-1999.  

- Tūrisma uzņēmējdarbība, 2. līmeņa  prof. studiju progr.- 2002. 

- Uzņēmējdarbība, 2. līmeņa prof. studiju progr., 2005. 

-Uzņēmējdarbība, 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma, 2008. 

 

  

Sabiedriskās aktivitātes  1996-1998 Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētāja  

 Kopš 1995. g. piedalīšanās Baltijas jūras pilsētu Savienības valdes darbā un 

tūrisma padomes darbā 

 1997.-2002.Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas padomes 

locekle 

 

  

Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

Valsts apbalvojumi: 

• IZM Atzinības raksts 1998.g.oktobri 

• Triju Zvaigžņu ordenis 4.šķira, Rīgā 26.10.98 

• AIP Atzinības raksts, 2003.g.oktobrī 

• IZM Atzinības raksts 2006.g. septembrī 

• LR Ministru prezidenta Pateicības raksts 2006.g.septembrī 

• Rēzeknes pilsētas goda pilsone, 2008. gads, novembris 

  

Galvenās publikācijas 

 

1. Siliņeviča,I. Tūrisma analīze. Tūrisma nozares analīze. Tūrisma 

reģiona analīze//Rēzeknes Augstskola, 2008.,128 lpp ISBN 978-9984-

779-66-9. 

2. Siliņeviča,I. u.c.Tūrisma analīze. 3. daļa. Tūrisma uzņēmuma analīze. 

//Rēzeknes Augstskola, 2009.,182 lpp ISBN 978-9984-44-030-9. 

3. Silineviča,I.,Gaile,J.Tūrisma produkts. 1. daļa. prof.I.Silinevičas 

redakcijā //Rēzeknes Augstskola, 2008.,122 lpp ISBN 978-9984-779-

60-7 

4. Silineviča,I.,Caune,E., Sprūžs,J.Tūrisma produkts. 2. daļa. prof. 

I.Silinevičas redakcijā //Rēzeknes Augstskola, 2008.,106 lpp ISBN 

978-984-779-67-6 

5. I.Silinevicha,H.Muller,G.Zulch.,J.Merkurjev.Case studies in Industrial 

Logistics management- Aachen:Shaker,1999.,284.ISBN 3-8265-6369-

7 

6. Yuri Merkurvev, Henri Muller(-Malek),Gert Zulch,  Irena Silinevicha. 

Cases in Industrial Logistics Management.-Riga: RTU, 1999.,191. 

7. Silinevičas red. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati. 

(Introduction in tourism business), -Rēzekne:RA,2001.,150. 

8. Silineviča,I. Determining of the mean of multivariate of parameters 

of electrical engine by design of an experiment. Latvijas PSR 

Zinātņu akadēmijas vēstis. Fizikas un tehnisko zinātņu sērija, 

1978,Nr.3 107.-115.lpp. 

9. Silineviča,I. Reliability indexes of some parts of small power a.c. 

electrical engine with frequency control and without  frequency 

control. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. Fizikas un 

tehnisko zinātņu sērija, 1978,Nr.6 104.-114.lpp. 

10. Leimanis,U., Silineviča,I.,Uzars,V.,Jelohov,V. The system of speed 

frequency stabilization of a single-phase. collector electrical 

engine, Mašinostrojenije, serija Stroiteļnije i dorožnije mašini., 

.Maskava 1979,Nr.6 ,15.-17.lpp.UDK 621 313. 26 621.3.072 

11. Brencis,E.,Leimanis,U., Silineviča,I.,Uzars,V. The system of speed 

frequency stabilization of a small power a.c. collector electrical 

engine. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. Fizikas un 

tehnisko zinātņu sērija, 1980,Nr.1 106.-111.lpp. 

12. Silineviča,I. Mazjaudīgo vienfāzes kolektoru dzinēju frekvences 

stabilizācijas sistēmu izpēte un izstrāde. Zinātņu kandidāta grāda 

disertācijas autoreferāts., Specialitāte-elektroiekārtas.Leningrada, 

1981. 

 

  

Valodu prasmes Latviešu, angļu, krievu -brīvi. Vācu valodu - labi. 

  

Cita papildus 

informācija 

 

Kvalifikācijas celšana: 

 Maskavas Enerģētikas Institūta kvalifikācijas celšanas fak.,1968.g. 

 Leņingradas politehniskais institūts, stažēšanās 1980/81.g. 

 The Union of Managers of the USSR, Managers Training centre with 

specialization Production management in terms of Economy calculation, 05.-
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20.01.1990.g.,sertifikāts N92, 10.03.1990CRE/IMHE semināri par augstāko 

izglītību Baltijā un Eiropā (1993.- 1998.). 

 EUROCHRIE semināri un konferences par tūrisma un viesnīcu 

uzņēmējdarbības mācīšanu augstskolās (1994.-1997.) 

 Piedalīšanās profesionālā ASV starptautiskās apmaiņas programmā 

"'Augstākās izglītības administrēšana" (4 nedēļas ASV augstskolās 

16.07-14.08.95) 

 "Brīvās zonas AAR"-18-27 Apr.1997 

 Training trainers programmē course Human resource 

management"(Phare Programmē 98-0471.00 9-13 augusī, 1999. 

 2002.g. febr.RA. Starpt. Sem. "ES strukturālie fondi un to 

pieejamība Latvijā",Rīga,21.-22.03.2002." 

 RA "Kritiskās domāšanas attīstība", 32 st., 2002.g.februāris 

 RA , "Lietvedības kursi",32 st., 2001.g.marts, 

 REGELINLAT projekta ietvaros mācību vizīte Ziemeļitālijā 

(Boloņas universitāte, Ferrara universitāte, Profingest augstskola, 

reģionālās attīstības aģentūras) ar mērķi: pieredzes apmaiņa 

zinātniski pētniecisko rezultātu ieviešanā (Spin-off dibināšana), 

sadarbības attīstība, investīciju piesaiste augstskolai, 2001.g.24.11.- 02.12 

 ES un Latgales reģionālās attīstības aģentūras rīkotais mācību 

brauciens uz Beļģiju un Franciju. Praktiskais seminārs "Reģionālās 

attīstības problēmas, plānošana, 1999.g.l2.03.-21.03. 

 CRC Central Europen University. Ungārija, Budapešta. Cilvēkresursu 

vadība.l999.g. l4.-21.nov. 

 Karlsruhe Universitāte (Vācija) 1999 g.!4.03.-27.03. 

 Gent Universitāte ( Beļģija) 1998.g.jūlijs 

 Piedalījos Kanādā,Toronto "The Baltie Trade fair and Conference" ar 4 

priekšlasījumiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības sakarā 

 Studēju brīvo zonu izveidi Īrijā, 1996.g.25-30.11. 

 Brīvo zonu izveide Apvienoto Arābu Emiratos- 1997.g.l8-27.04. 

 Wilhelmshaven augstskolā, Vācija,2000.g.27.05.-05.06. 

 Laurea Politechnic augstskolā, Somija,2001 .g.aprīlis 

 Vācu valodas kursi, 64 st. RA Pedagogu tālākizglītības centrs, 2003.04.03. 

 ES projektu vadīšana, 32 st. Kurss.Valsts administrācijas skola. 

2411.-27.11 2003. 

 Projekta cikla vadība, Latgales reģiona Attīstības aģentūra, 

18.01.2002. 

 Socrates- Erasmus programmas ietvaros, docētāju apmaiņa Boloņas 

universitāte, Rimini Ekonomikas fakultātē 26.03.-01.04.2006. Vadīju 

nodarbības  Tūrisma Ekonomikas priekšmetā  par tēmu „Tūrisma industrijas 

attīstība Latvijā» 

 02.12.-09.12.2006. apmācības Oxsford Brook Universitātē ESF projekta 

„IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas augstākās izglītības 

attīstībai ekonomikā  un uzņēmējdarbībā”  ietvaros. 

  Apmācības Tehnoloģiju pārneses speciālistu kompetences pilnveides 

programmas ietvaros Rīgas Ekonomikas Augstskolā, 6.-8.03.2007. 

 

prof. I.Silinevičas publikācijas  

 

 Referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

1. I.Silineviča.”Tūrisms, vide, apkārtējā sabiedrība.// Rēzeknes Augstskola, 2.starptautiskā konference 

“Vide,Tehnoloģija,Resursi”-Rēzekne, 25.-27.06. 1999.177-180, ISBN 9984-585-55-7. 

2. I.Silineviča u.c. Rēzeknes reģiona tūrisma attīstības zinātniskā koncepcija.//Rēzeknes Augstskola,starptautiskā konference 

02-03.03.2000. “Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību.-Rezekne, 354-359lpp.ISBN 9984-

585-81-6 

3. I.Silineviča, I.Graudiņa.”Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nepieciešamais RSEZ sabiedrisko attiecību modelis kā 

organizācijas vides sakārtošanas un vadīšanas instruments.// Rēzeknes Augstskola, 3.starptautiskā konference 2001. 

“Vide,Tehnoloģija,Resursi”-Rēzekne, 161-168, ISBN 9984-585-36-0 

4. I.Silineviča.Tūrisma ilgtspējīgas attīstības vadības iespējas.//Rēzeknes augstskola,starptautiskā zinātniskā konference 

2002.28.02.-02.03 “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā “-Rēzekne,.343-350.lpp. ISBN 9984-585-

26-3 

5. I.Graudiņa, I.Silineviča. Image of Latvia as a motivating factor for potential exchange students.//Rēzeknes 

augstskola,starptautiskā zinātniskā konference 2002.28.02.-02.03 “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 

attīstībā “-Rēzekne,.118-125.lpp. ISBN 9984-585-26-3 

6. I.Silineviča. Augstskolas loma uzņēmējdarbības vides aktivizēšanā reģionā.//Turība, starptautiskā zinātniskā konference, 

2002”Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences un rezultāti”.-Rīga, 250.-255.lpp.ISBN 9984-609-93-6 
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7. I.Silineviča. “New requirements and  opportunities for  higher education in Latvia.”The Athens Institute for Education and 

Research,4-th International Conference on Education, Greece, Athens, 2002.23-.25.05. 

8. I.Silineviča.”Business knowledge as a key factor in economic development” ,International Conference “Business studies in 

European environment” Vilnius, Lithuania,16.05.2003. 

9. Irena Silineviča. Role of regional universities in creation of tourism business environment. International conference 

”Tourism in the process of the European integration and globalisation” Bratislava, Slovakia 20.-22.10.2004. 103-106 

10. Silineviča, I.,Zaļūksne,I. „Ludzas pilsētas kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības stratēģijas izstrāde”//Rēzeknes 

augstskola,starptautiskā zinātniskā konference  “Tautsaimniecības attīstības iepējas un problēmas “-Rēzekne  24.03. 

2006.342.-350.lpp. ISBN 9984-779-26-2 

11. Silineviča, I. „Tūrisma reģionu analīze”//Biznesa Augstskolas Turība 8. starptautiskā zinātniskā konference „Jauni tūrisma 

produkti reģionu attīstībai”.Rīga, 2007.01.06. 

12. Silineviča,I., Ežmale,S.,Igavens,M. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ietekme uz Latgales reģiona ekonomisko un 

sociālo attīstību // LLU starptautiskā konference 24.-25.04.2008. ISSN 1691-3078 

13. Silineviča,I., Ežmale,S.,Igavens,M, Amantova-Salmane,L. Ekonomikas attīstību veicinošo instrumentu pielietošana Latgales 

reģionā//”//Rēzeknes augstskola,starptautiskā zinātniskā konference  “Tautsaimniecības attīstības iepējas un problēmas “-

Rēzekne  17.04.2008. 339-349. lpp, ISBN 978-9984-779-80-5 

14. Silineviča,I.  Necessity  and opportunities of Implementation of Strategic Management in Rural Tourism Enterprises.// LLU 

starptautiskā konference 23.-24.04.2009. 

15. Silineviča,I. Implementation of Strategic Management in Small Enterprises.// Utena Collegia scientific –practical conference 

„Aspects of Sustainable development: Theory and Practice, 28-th April, 2009. 

 

 Citi starptautiskos izdevumos publicētie raksti: 

1. I.Silineviča, I.Graudiņa.”Latvia’s image as a motivating factor for potential Tourism exchange students”// Tourismus Jahrbuch, 

2002, Heft 1,  FBV Medien-Verlags GmbH, 227.-234. 

2. Irēna Silineviča. The effect of an organizations structure on the quality of its management     system.// R:Humanities&Social 

Sciences,2005. Nr.4.,96.-111 lpp. 

3. Irena Silinevicha, Vladimir Visipkov, Yuri Merkuryev. Multiperiod Schedulling of Timber Production. Cases in Industrial 

Logistics Management. H. Muller(-Malek), Y.Merkuryev, I.Silinevicha, G.Zülch (Eds.). European Series in Industrial 

Management. Volume 2, 1999. Shaker Publishers. P. 47-56. 

4. Irena Silinevicha. Logistic service around a developing Special Economic Zone in Rezekne. Cases in Industrial Logistics 

Management. H. Muller(-Malek), Y.Merkuryev, I.Silinevicha, G.Zülch. European Series in Industrial Management. Volume 2, 

1999. Shaker Publishers. P. 241-251. 

5. Silineviča,I. Determining of the mean of multivariate of parameters of electrical engine by design of an experiment. Latvijas PSR 

Zinātņu akadēmijas vēstis. Fizikas un tehnisko zinātņu sērija, 1978,Nr.3 107.-115.lpp. 

6. Silineviča,I. Reliability indexes of some parts of small power a.c. electrical engine with frequency control and without  frequency 

control. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. Fizikas un tehnisko zinātņu sērija, 1978,Nr.6 104.-114.lpp. 

7. Leimanis,U., Silineviča,I.,Uzars,V.,Jelohov,V. The system of speed frequency stabilization of a single-phase. collector electrical 

engine, Mašinostrojenije, serija Stroiteļnije i dorožnije mašini., .Maskava 1979,Nr.6 ,15.-17.lpp.UDK 621 313. 26 621.3.072 

 

8. Brencis,E.,Leimanis,U., Silineviča,I.,Uzars,V. The system of speed frequency stabilization of a small power a.c. collector 

electrical engine. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. Fizikas un tehnisko zinātņu sērija, 1980,Nr.1 106.-111.lpp. 

9. Silineviča,I. Mazjaudīgo vienfāzes kolektoru dzinēju frekvences stabilizācijas sistēmu izpēte un izstrāde. Zinātņu kandidāta grāda 

disertācijas autoreferāts., Specialitāte-elektroiekārtas.Leningrada, 1981. 

 

 Publikācijas un referāti akadēmiskajās konferencēs: 

1. I.Silineviča.Rēzeknes Augstskolai-5 gadi.//Novadam un Latvijai:Rēzeknes Augstskolas 5 gadu jubilejai veltītās 

zinātniski praktiskās konferences referāti(1998.g.9.-10.novembris).-Rēzekne,1999. 5.-8.lpp.ISBN-9984-585-29-8 

2. I.Silineviča.Ekonomikas fakultāte un sabiedrība.//Novadam un Latvijai:Rēzeknes Augstskolas 5 gadu jubilejai veltītās 

zinātniski praktiskās konferences referāti(1998.g.9.-10.novembris).-Rēzekne,1999. 34.-36.lpp.ISBN-9984-585-29-8 

3. I.Silineviča,G.Noviks.Rēzeknes Augstskolas loma reģiona attīstībā//2.pasaules latviešu zinātnieku kongress,Rīga 

2001.g.14.-15.augusts. 

4. I.Siliņeviča.G.Noviks.  Augstākās izglītības koncepcija Rēzeknes Augstskolā //Rēzeknes Augstskola RAKSTI 1, 

1997.g. 12-19. lpp. ISSN 1407-1940 

5. I.Silineviča. Par Rēzeknes Augstskolas attīstību.// Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis.A.-

1998,52.sēj.,4/6(597./599.)nr.,142-143.lpp. 

6. I.Silineviča. A.Kazinika.J. Brolišs. Rēzeknes augstskola- jauna mācību iestāde Latvijā. //:Zinātņu Akadēmijas Vēstis.-

Rīga 1998. N4/6,ISSN 1407-0081 

7. I.Silineviča. Studiju kvalitātes paaugstināšanas iespējas. Reģionālo augstskolu loma mūžizglītības   

attīstībā//Akadēmiskās konferences tēžu krājums, 2006.gada decembris. Rēzekne:2006.,40.-41. lpp. ISBN 9984-779-36-

x. 

 Izdevumi: 

1. Silineviča, I. Programmējamā mikrokalkulatora izmantošana elektrotehnikas un elektronikas pamatu 

laboratorijas un praktiskajos darbos (krievu val). Mācību līdzeklis-Rīga, RPI,1986, 26 lpp. 

2. Silineviča, I. Programmējamā mikrokalkulatora izmantošana elektrotehnikas teorētisko pamatu laboratorijas 

un praktiskajos darbos (krievu val). Mācību līdzeklis-Rīga, RPI,1987, 26 lpp. 
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3. Kramcovs, Uzars,V, Silineviča, I. Elektropiedziņa. Metodiskie norādījumi elektrotehnisko kursu apgūšanā 

(krievu val). Mācību līdzeklis-Rīga, RPI,1987, 34 lpp. 

4. Kramcovs, Uzars,V, Silineviča, I. Elektropiedziņa. Metodiskie norādījumi elektrotehnisko kursu apgūšanā 

(latv. val). Mācību līdzeklis-Rīga, RPI,1987, 34 lpp. 

5. Silineviča,I. Laboratorijas darbi elektrotehnikā un elektronikas pamatos. Mācību līdzeklis -Rēzekne,1996, 22 

lpp. 

6. Industriālo loģistikas sistēmu vadīšana: Praktiskās pielietošanas piemēri. J.Merkurjeva, H.Millera(-Maleka), 

G.Zulha un I.Silinevičas redakcijā. RTU, Rīga, 1999. 191 lpp. 

7. Cases in Industrial Logistics Management. Henri Muller(-Malek), Yuri Merkuryev, Irena Silinevicha, Gert 

Zülch (Edts.). European Series in Industrial Management.  Volume 2, 1999. Shaker Verlag. 284 p. 

8. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības kated-ras rakstu 

krājums I.Silinevičas redakcijā, -Rēzekne,1999.gads. 73. lpp. ISBN 9984-585-40-9. 

9. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības kated-ras rakstu 

krājums I.Silinevičas redakcijā, -Rēzekne, 2000.gads. 95. lpp. ISBN 9984-585-40-9. 

10. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības kated-ras rakstu 

krājums I.Silinevičas redakcijā, -Rēzekne,2002.gads. 111. lpp. ISBN 9984-585-40-9. 

11. I.Siliņeviča. Tūrisma analīze// Rēzeknes Augstskola, 1999.-97. ISBN 9984-585-25-5 

12. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati. I.Silinevičas redakcijā, -Rēzekne:RA,2001.,ISBN 13950Rēzeknes 

Augstskola. Ekonomikas fakultāte. Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības kated-ras rakstu krājums 

I.Silinevičas redakcijā, -Rēzekne,2002.gads. 111. lpp. ISBN 9984-585-40-9. 

13. Strazdiņa, V., Silineviča, I. „Bakalaura darbu un diplomdarbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 

norādījumi”Rēzekne: RA izdevniecība, 2005.-36 lpp. 

14. Strazdiņa, V., Silineviča, I. „Maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi”Rēzekne: 

RA izdevniecība, 2005.-28 lpp. 

15. Strazdiņa, V., Silineviča, I. „Studiju darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi” Rēzekne: 

RA izdevniecība, 2007. 

16. Siliņeviča,I. Tūrisma analīze. Tūrisma nozares analīze. Tūrisma reģiona analīze//Rēzeknes Augstskola, 2008.,128 

lpp ISBN 978-9984-779-66-9. 
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Oļega Užga-Rebrova  dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

   

 

Dzimšanas datums: 1946.gada 28.oktobrī Rēzeknē. 

 

Darba vieta: 

 

 

 

Mājas adrese: 

 

Izglītība: 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas Fakultāte, Atbrīvošanas al. 90, Rēzekne, 

LV-4601, Latvija, tālr. 29472205, 

E-pasts rebrovs@tvnet.lv. 

 

Upes ielā, 39 – 54, Rēzekne, tālr. 64638197. 

 

1970.gadā absolvēta Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta 

Elektrotehnikas fakultāte un iegūta specialitāte - dzelzceļa transporta 

automātika, telemehānika un sakari; diploms Nr. 887792, izdots 15.06.1970. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

 

 

 

Nodarbošanās: 

 

 

1994.gada 21.decembrī aizstāvēta disertācija un iegūts inženierzinātņu  

doktora  zinātniskais  grāds informācijas tehnoloģijas nozarē,  diploms B-D 

Nr. 000805, izdots 21.12.1994.; 

 

no 2006. g. 1.11. – RA profesors; 

 2001.g. 1.09.2006.g. 31.10 - RA asoc. profesors; 

1995.g. 1.04. - 2001g. 31.08. RA docents; 

 

 

1993.g. 1.09. - 1995.g. 31.03. RA lektors;  

 

 

Stažēšanās, 

papildizglītošanās: 

 

 

1994.g. septembrī kursi Dānijā atbilstoši "EU - Phare Public Administration 

Reform Programme"; 

1997.g. septembrī - oktobrī - darbs Karlsrūhes universitātē TEMPUS projekta 

"Industrial and Logistic's management" ietvaros. 

  

Zinātniskās publikācijas: publicēti  38 zinātniskie darbi , tai skaitā: 

  monografijas – 2; 

  žurnālos - 1 darbs; 

  zinātnisko darbu krājumos – 22 darbi; 

  zinātniskā atskaitē - 1 darbs; 

  deponēti - 2 darbi; 

  konferenču materiālos – 10 darbi. 

 

 

Zinātnisko pētījumu 

virzieni: 

 

1) nenoteiktās informācijas apstrāde, tai skaitā varbūtiskā seciņašana, robusta 

statistika, izplūdušo kopu teorija, rupju kopu teorija; 

2) lēmumu pieņemšanas teorija, tās praktiskais pielietojums, tai skaitā 

ticamības tīkli un ietekmju diagrammas. 

 

  

Mācību-metodiskā un pedagoģiskā 

darbība: 

 

Kopš 2006. m.g. RA Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības ekonomikas 

katedra,  profesors; Kursi (sk. zemāk). 

Kopš 2001./2002. m.g. RA Ekonomikas fakultāte, Uzņēmējdarbības 

ekonomikas katedra, asoc. profesors; kursi: Vadības teorija, Lēmumu analīze, 

Optimizācijas teorija,  Risku analīze. Ekonomikas fakultātes maģistratūra, 

kursi: Risku analīze un vadīšana, . Inženieru fakultātes maģistratūra, kursi: 

Riska vadīšana un analīze, Vides kvalitātes vadība un sertifikācija, Lēmšana 

riska apstākļos. 

  

 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana: 

Pēdējos gados vadīju 14 maģistra darbus, 12 bakalaura darbus, 10 

profesionālus darbus. 

Piedalījos RTU AST maģistra darbu aizstāvēšanas komisījā 

 

Sabiedriskās aktivitātes: 

  

RA Satversmes sapulces loceklis, Ekonomikas fakultātes Domes loceklis. 

 

 

 

 

Valodu prasmes 

 

 

 

latviešu, krievu, vācu, angļu. 
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Pēdējas piecas labākas publikācijas 

1. Управление неопределённостями. Часть 1. Современные концепции и приложения теории вероятностей. 

Резекне, RA, 2004, 290 с. 

 

2. Comparative analysis of robust statistical methods (līdzautirībā ar T. Zmanovsku). Scientific Proceedings of Riga 

Technical University, 5. sērija, 23. sējums, Rīga, 2005., pp. 82 – 88. 

 

3. Estimation of the forecastings risks (līdzautirībā ar T. Zmanovsku). Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5. 

sērija, Vol. 28, Rīga, 2005., pp. 114 - 122. 

 

4. Управление неопределённостями. Часть 2. Современные методы статистического вывода. Резекне, RA, 2007, 

387 с. 

 

5. Problems of Dealing with Conflicts in the Combination of Beliefs (līdzautorībā ar G. Kuļešovu). Proceedings of 

International Scientific School “Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems”, Saint-Petersburg, 2009, July 7 – 11, 

pp.93 – 98. 

 

 

Darbība pētniecības projektos 

 

1. IZM-RTU pētnieciskais projekts R 7085 „Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos” (1.06.2006. – 

31.12.2006.) dalībnieks. 

 

2. European Project ECLIPS (Extended Collaborative Integrated Life Cycle Supply Chain planning System) on the European 

Community Sixth Framework Programme (2006. – 2008.) – dalībnieks. 

 

3. RTU pētniecības projekts Nr. ZP – 2008/05 „Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes datu ieguves uzdevumos” (1.10.2007. – 

15.09.2008.) – dalībnieks. 

 

4. RTU pētniecības projekts Nr. ZP – 2007/7 „Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes klasifikācijas uzdevumos” (1.10.2008. – 

15.09.2009.) – dalībnieks. 

 

30.04.2013. 

Oļegs Užga- Rbrovs 
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Dzīves  un  darba  gājums 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

Vārds, uzvārds IVARS MEIRĀNS 
Dzimšanas gads un datums 1951.gada 10.jūnijs 

Dzimšanas vieta Rēzeknes rajona Maltas ciemats 
 

Izglītība 1977.g. absolvēta Rīgas Politehniskā institūta Skaitļošanas tehnikas fakultātes 

Elektronisko skaitļojamo mašīnu specialitāte, diploms  Ю Nr.408054, izdots 

22.06.1977. 

Akadēmiskie nosaukumi  

un zinātniskie grādi 

No 2000.gada Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un 

matemātikas katedras docents profesionālajās studiju programmās 

Nodarbošanās  Kopējais darba stāžs informācijas tehnoloģijas nozarē 35 gadi, 

augstākās izglītības sistēmā 31 gads. 

No 2005.gada RA Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras 

vadītājs, docents 

2001.-2005.g. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un 

matemātikas katedras docents 

2000.-2001.g. RA Inženieru fakultāte Datorzinātņu katedra, vadītāja vietas 

izpildītājs un docents 

2003.-2009. A/S „Exigen” Rēzeknes grupas vadītājs 

1998.-2003.g. A/S “DATI” Programmatūras pārvaldes Lielbritānijas un 

Skandināvijas reģiona grupas vadītājs 

1998.-2000.g. RA Inženieru fakultāte Datorzinātņu katedra, vadītāja vietas 

izpildītājs un lektors 

1996.-1998.g. RA Inženieru fakultāte Inženierzinātņu katedra, lektors 

1996.-1997.g. A/S Latvijas Zemes banka Rēzeknes filiāle, programmētājs, 

amatu apvienoš. kārtībā 

1993.-1996.g. Rēzeknes Augstskolas Studentu skaitļošanas zāles vadītājs; 

Inženieru fakultātes lektors 

1980.-1994.g. Rīgas Politehniskā institūta Rēzeknes MKP skaitļošanas zāles 

vadītājs, lektors 

1977.-1980.g. Rēzeknes reģionālais skaitļošanas centrs, inženieris- elektroniķis 

Papildizglītība/kursi Microsoft oficiālie apmācības kursi BDA: 

2124: Programmēšana C# valodā 

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) 

2004.g. E-studiju materiālu izstrādes principi. LU tālmācības centrs. 

2002.g. Lielu un svarīgu informācijas sistēmu projektu uzsākšana un attīstīšana. 

Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts. 

2002.g. Microsoft .NET pamati. Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts. 

2002.-2003.g. Augstskolu didaktika. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

Zinātniski pētnieciskā darbība  Datorlietotāju bez priekšzināšanām apmācības metodika 

 Sistēmu modelēšana 

 Elektroniskās dokumentācijas aprites sistēmu izveide 

 Izdales materiālu izmantošanas efektivitāte mācību procesā 

 Mūsdienīgu programmēšana tehnoloģiju piesaiste inženiera programmētāja 

studiju programmas kursiem  

Pārējās zinātniskās darbības 

aktivitātes 
 Zinātniski pētnieciskās darba grupas „Informācijas tehnoloģiju praktiskie 

pielietojumi” vadītājs 

 Zinātniski pētnieciskās darba grupas “Matemātikas un datorzinātņu kursu 

pasniegšanas metodikas jautājumu pētniecība” vadītājs 

 Tiek vadīti studentu darbi studentu zinātniskajām konferencēm. 
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Mācību metodiskās publikācijas  Mācību līdzeklis “Skaitliskās metodes. Lekciju konspekts, metodiskie 

norādījumi un uzdevumi praktisko darbu izpildei” RA izdevniecība, 2008, 

ISBN 978-9984-44-002-6. 

 Mācību līdzeklis. “Elektroniskā tabula Excel-97. Darbs INTERNETā.” 

(2000). 

 Mācību līdzeklis “Ieskats datorpasaulē. Ievads operētājsistēmā Windows-

98. Teksta redaktors Word-97. Programma Windows Explorer” (2000). 

 Lekciju konspektu komplekts: “Ieskats datorpasaulē. Ievads 

operētājsistēmā Windows-95. Teksta redaktors Word-6. Programma 

Windows Explorer” (1997). 

 Lekciju konspektu komplekts: “Elektroniskā tabula Excel-7” (1997). 

Mācību metodiskā un pedagoģiskā 

darbība 

Sagatavotas studiju programmas „Datorzinātņu bakalaurs” un „Inženieris 

programmētājs”. 

Sagatavotas kursu programmas un lasīti kursi:  

Datormācība, Programmēšanas valodas, Skaitliskās metodes, Zinātnisko 

pētījumu rezultātu apstrāde, izmantojot datortehniku, Algoritmi un datu 

struktūras, Elektronikas pamati, Programminženierija, Elektronikas pamati, 

Prasību inženierija 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolās 30 gadi. 

Akadēmiskā personāla un profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti 5 datorzinātņu bakalauri un vairāk nekā 60 inženieri programmētāji. 

Pārējās studiju procesa aktivitātes Piedalīšanās projektos: 

 2010.-2011. ESF projekts ,, Profesionālo mācību priekšme-tu pedagogu 

un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana” īstenošanas vajadzī-bām”, Nr. 

2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001. 

 2006.g. - projekts „Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona 

skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai 

vispārizglītojošā skolā” 

 2006.g. - projekts „Latgales Amatniecības meistaru skolas pedagogu 

profesionālās kompetences paaugstināšana un tehnoloģiskā prakse” 

 2006.g. - ESF 3.2.5.2. aktivitātes projekts „Programmatūras inženierijas 

kursu docētāju kompetenču paaugstināšana atbilstoši starptautiskām 

sertifikācijas programmām”  

 2006.g. - ESF projekts „Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā 

nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA”  

 2006.g. - ESF projekts „Iedzīvotāju mūžizglītības un informācijas 

tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide bibliotēkās”  

 2003.g. - Economic and Social Cohesion Measures in Latgale Region.  

 2000.g. - SOCRATES projekta ERASMUS programma (docētāju 

apmaiņa). 

 1996.-1999.g. - TEMPUS projekts 

Sabiedriskās aktivitātes LIKTA biedrs 

Galvenās zinātniskās publikācijas 

 

 Krasons, E., Teilāns, A., Kleins, A., Meirāns, I. Modelling and Simulation of 

Cloud Computing Solutions. 2012. Publicēts 5.starptautiskās zinātniskās 

konferences „Lietišķās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” Jelgavā 

rakstu krājumā.,http://aict.itf.llu.lv/files/rakstkraj/2012/krasons_aict2012.pdf 

 Lizuma, L., Teilāns, A., Meirāns, I., Rupainis, S. (2012) Assessment of 

Offshore Wind Climate and Site Conditions for the Baltic Sea within the 

Latvian Territorial Waters. Proceedings. International scientific conference 

EWEA 2012 ((Europe's premier wind energy event), Kopenhagen. Online 

paper: http://events.ewea.org/annual2012/ 

 Artis Teilans, Arnis Kleins, Uldis Sukovskis, Yury Merkuryev, Ivars 

Meirans. A meta-model based approach to UML modelling. Proceedings. 

UKSim Tenth International Conference on Computer Modelling and 

Simulation. EUROSIM/UKSim2008. 1-3 April 2008, Cambridge, UK. 

Edited by David Al-Dabass, Alessandra Orsoni, Adam Bretnall, Ajith 

Abraham, Ričard Zobel. IEEE, 2008. P. 667-672. IEEE Computer Society. 

Proceedings on CD.  

 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. 

 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 
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izdevniecība, 2006. 

 Danilāne, L., Deksnis, V., Dukšta, Dz., Guda, N., Kalvāns, Ē., Ļubkina, V., 

Meirāns, I., Svarinskis, L. Kompetenču paaugstināšana skolotājiem jaunā 

pamatizglītības standarta realizēšanai viuspārizglītojošā skolā. Mācību 

metodiskais līdzeklis vispārizglītojošās skolas skolotājiem. Rēzekne: 

Latgales druka, 2007. 120 lpp. 

  

Valodu prasmes Latviešu, krievu – brīvi, vācu – sarunvalodas līmenī, angļu – profesionālās 

darbības līmenī. 

Cita papildus informācija Hobijs – makšķerēšana, basketbols, šahs 

 

30.04.2013. 

Ivars Meirāns 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

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. 

  
 

 

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

09.2007. – 08.2012. nokārtots teorētiskais kurss DU Psiholoģijas doktorantūrā. 

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  

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)  20 
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Cita darba pieredze 2003. – 2012. 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  

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 

“Studentu personības faktoru izpētes rezultāti Rēzeknes Augstskolā”; publicēta 

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas institūta 2009. gada zinātnisko rakstu 

krājumā. 103 lpp., 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), 478 lpp., ISSN 1691-

5887 
 

  

  

Kopējais publikāciju skaits  9 

  

 

 

 

 

 
  

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 

“Jauniešu sociālās kompetences pilnveidošana kā jauniešu sociālās trauksmes 

pilnveidošanas iespēja”; publicēta starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, 

integrācija, izglītība” materiālos (2008.gada 22.  – 23. februāris), 488 lpp., 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), 480 lpp., ISBN 978-9984-779-41-6 
 

  

Monogrāfijas „Studentu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijās”, Rēzeknes, RA Izdevniecība, 

2006, 85 lpp., ISBN 9984-779-33-5 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 
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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 

“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).  

 
 

  

  

  

  

  

  

   

  

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. 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

RA Senāts, senators, 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 
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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) 

                                                                                                  
 

 
 

 

  

  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda   krievu C2 krievu C2 krievu C2 krievu C2 krievu 

Valoda   angļu B2 angļu B2 angļu B2 angļu B2 angļu 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

Ēriks Klavāns 

30.04.2013. 
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CURRICULUM VITAE 

 
VĀRDS, UZVĀRDS IVETA GRAUDIŅA 

DZIMŠANAS GADS 

UN DATUMS 

1969.gada 3.jūlijs 

Tālr.   26442850 E-pasts  ivetagraudina@inbox.lv  

  

Izglītība 1998.g.1.septembris - 2000.g.25.maijs - RA Ekonomikas fakultātes Sociālo zinātņu 

maģistra vadībzinātnēs studiju programma. Iegūts Sociālo zinātņu maģistra grāds 

vadībzinātnēs. Diploms Nr.000008. 

1987.-1992.g. - Maskavas valsts universitātes  Socioloģijas fakultāte. Specialitāte 

,,Sociologs.  Socioloģijas pasniedzējs”. Diploms Nr.081152 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Sociālo zinātņu maģistrs Vadības zinātnēs, M.soc.sc. 

Nodarbošanās No 2012.g. – pašlaik Rēzeknes Augstskolas rektora vietniece sadarbības un 

attīstības jautājumos. 

No 2002.g. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības fakultāte. 

Docente RA Ekonomikas un vadības fakultātes profesionālajās studiju 

programmās.  

1997. – 2012. - Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte. Ārējo sakaru 

koordinatore. 

1993. – 2002. - Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte. Lektore. 

1994.-1995. A/S Latgales finansu un investīciju. Uzņēmējdarbības konsultante, 

mārketinga vadītāja 

1993.-1994. Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs. Uzņēmējdarbības 

konsultante, pasniedzēja.  

1992. – 1993. – Latvijas universitātes Latgales filiāle. Lektore. 

Pārējās zinātniskās 

darbības aktivitātes 

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs – 12 

Konferenču organizēšana – 8  

Mācību metodiskās 

publikācijas 

Mācību grāmatas – 2 (līdzautore) 

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi: Socioloģija (2 KP), Vadības psiholoģija (2 KP), 

Publiskās runas pamati (2 KP), Pasākumu vadība (2 KP), Starpkultūru biznesa 

attiecības (2 KP), Biznesa komunikācijas (2 KP), Organizāciju psiholoģija (2KP), 

Organizāciju kultūra un komunikācijas vadība (2KP) 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 16 gadi 

Vidējā pedagoģiskā darba slodze – 1 slodze 

Stažēšanās ārzemēs  

10/2011 – lekcijas Skarbek universitātē (Polija) LLP Erasmus programmas 

ietvaros 

06/2010 –lekcijas Starptautiskajā uzņēmējdarbības un jurisprudences augstskolā 

(Lietuva) LLP Erasmus programmas ietvaros 

06/2009 –lekcijas Ruses Universitātē (Bulgārija) LLP Erasmus programmas 

ietvaros 

02/2007 –lekcijas Kaunos Kolegija (Lietuva) Socrates-Erasmus programmas 

ietvaros 

01/2007 – lekcijas Hamenlinnas Lietišķu Zinātņu universitātē (Somija) Socrates – 

Erasmus programmas ietvaros 
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11/2005 - lekcijas Nitras lauksaimniecības universitātē (Slovākija) Socrates-

Erasmus programmas 

09/2003 – lekcijas Thessaloniki TEI augstskolā (Grieķija) Socrates-Erasmus 

programmas ietvaros 

PROJEKTU 

DARBS 

 

12/2009-10/2011 – „TILRA: Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (Nr. 

2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071), projekta izpildītāja 

08/2007 – pašlaik – „Erasmus Mundus External Cooperation Window for 

Georgia, Armenia and Azerbaijan” (Ref.no. 132833-EM-1-2007-GR-ERA 

MUNDUS-ECW LOT 5), projekta koordinatore Latvijā 

12/2007 – 12/2009 – „Development and Implementation of Joint Study 

Programme in International Business  Management” (Ref.no. 219410-IC-1-

2005-1-LT-ERASMUS-PROGUC-1), Socrates programmas projekts, projekta 

koordinatore Latvijā 

09/2006 – 07/2007 – ESF projekts „IMKA: Inovatīvas metodes 

konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un 

uzņēmējdarbībā” (Ref.nr. 

2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160), projekta vadītāja. 

02/2005 – 05/2006 – PHARE programmas projekti “Institucionālās kapacitātes 

stiprināšana Vidzemes reģionā” un “Institucionālās kapacitātes stiprināšana 

Kurzemes reģionā”, konsultāciju uzņēmuma “Human Dynamics” (Austrija) 

vietējā īstermiņa eksperte 

02/2005 – 02/2008 – “EUI-Net: Eiropas universitāšu un industrijas 

sadarbības tīkls”, Erasmus TN (tematiskie tīkli) projekts, projekta koordinatore 

Rēzeknes augstskolā 

10/2004 – 10/2007 – “RePro: Reāli uzņēmējdarbības projekti 

multikultutrālā studentcentrētā apmācībā”, Leonardo da Vinci projekts, 

projekta koordinatore Latvijā 

02/2004 – 02/2007 – “Starpkultūru komunikācija”, Socrates – Erasmus EM 

(Eiropas Maģistra grāds) projekts, projekta koordinatore Latvijā 

08/2003 – 10/2004 PHARE CBC BSR programmas projekts “Lauku teritoriju 

ekonomiskā potenciāla attīstība, veidojot plašu velotūrisma maršrutu tīklu”, 

projekta vadītāja 

02/2003 – 07/2003 PHARE 2000 projekts “Apceļo Latgali ar IT”. Apmācību 

cikla Latgales tūrisma uzņēmējiem organizētāja. 

09/2000 – 12/2002 EC 5
th

 Framework projekts “REG-ELIN-LAT”. 

Augstskolas koordinatore, darba grupas dalībniece. 

 

KVALIFIKĀCIJAS 

PAAUGSTINĀŠAN

A 

08/2008 - Intensīvie vācu valodas kursi Emdenes-Oldenburgas- Vilhelmshāvenas 

augstskolā, 80 stundas, Vilhelmshāvena (Vācija) 

12/2007 – „Innovative Teaching and Learning Methods in Higher Education”, 30 

stundu kurss, Oxford Centre for Staff and Learning Development, Oxford, 

Anglija.  

08/2005 – “Personības izaugsme”, 42 stundu seminārs, JPC, Liepāja, Latvija  

07/2005 – “Serious Creativity and Lateral Thinking”, 25 stundu kurss, Edvarda 

de Bono fonds, Valetta (Malta), Eiropas Savienības GRUNDTVIG programmas 

stipendija 

12/2004 – 02/2005 – “Radošums un spontanitāte”, IUGTE, Rīga, Latvija 

05/2004 – “Kā uzrakstīt veiksmīgu projektu ES 6.ietvara programmai”, Hyperion 

(ĪRIJA), Rīga, Latvija 

03/2003 – “Saskarsme, sadarbība un uzvedība organizācijās”, Rīgas Menedžeru 

skola, Rēzekne, Latvija 

02/2003 – “EU Structural Funds and Regional Development in Latvia”, DATAR 

(Denmark) sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru 

11/2002 – ““Project Cycle Management”, Latgales reģiona attīstības aģentūra 

02/2002-12/2002 – “NLP pamatbāzes kurss” (Neirolingvistiskā programmēšana), 
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Rīga, Latvija. 90 stundu kurss, LR Ārstu biedrības Akupunktūras un 

Netradicionālās medicīnas asociācijas sertifikāts Nr.101. 

 

Galvenās 

publikācijas 

 

Latgolys lingvoteritorialuo vuordneica: 2 siejumūs = Lingvoterritorial Dictionary 

of Latgale : 2 volumes / 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 
 
Mietule I., Graudiņa I. Konceptu „citādais” un „atšķirīgais” interpretācija 

Latgales reģionā tūristu skatījumā.// Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo 

zinātņu žurnāls. Galv.red. B.Garanča. Rēzekne: RA izdevniecība, 2011. ISSN 

1691-5828, ISBN 978-9984-44-074-3 

 

Graudiņa I. City Branding as a Tool to Promote City’s Attractiveness// 

Entrepreneurship and the culture of innovation: an attitude of government, 

business and higher education institutions. Collection of scientific articles of 

international scientific practical conference. Kauno: Kauno kolegija, 2011. ISSN 

2029-7165 

 

Graudiņa I. Grupu darba izmantošana studentcentrētās mācīšanās ieviešanai 

kursā „Socioloģija”//Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību 

meklējot.   Zinātniski praktiskās konferences materiālu krājums, 2007.gada 

26.aprīlis. 

 

Graudina I. Students’ Professional competencies development in economics and 

business education// Students’ practical teaching: peculiarities, problems and 

perspectives. Collection of scientific articles of international scientific practical 

conference. Kaunas: 22 February, 2007. 

 

Graudiņa I. Augstskolu un uzņēmumu sadarbības veidi ekonomikas un biznesa 

izglītības kvalitātes nodrošināšanai// Reģionālo augstskolu loma mūžizglītības 

attīstībā. Akadēmiskās konferences tēžu krājums, 2006.gada 8.decembris. 

Rēzekne: 2006.ISBN 9984-779-36-x 

 

Graudina I. Cooperation between university and industries as a key factor for 

quality development of economic education in Rezeknes Augstskola (Latvia)// 

Современные проблемы модернизации подготовки экономистов в условиях 

глобализации. Тезисы международной конференции. Ставрополь, 2006. 

УДК 378:33 (082) ББК 74.58:65 Я 43 С 56. 

 

Graudiņa I., Silineviča I. Image of  Latvia as a motivating factor for potential 

exchange students// Rēzeknes Augstskola, starptautiskā zinātniskā konference 

2002.28.02.-02.03. ”Tradicionālais  un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 

attīstībā”- Rēzekne, 2002.,118-125 lpp. ISBN 9984-585-40-9. 

 

Silineviča I., Deksne V., Graudiņa I., Zaļūksne I., Silicka I., Silineviča V. 

Tūrisma attīstības koncepcija//Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. 

Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības katedras rakstu krājums 

I.Silinevičas redakcijā. –Rēzekne, 2002.gads. 8-32 lpp. ISBN 9984-585-40-9. 

 

Silineviča I., Graudiņa I. Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nepieciešamais 

RSEZ sabiedrisko attiecību modelis kā organizācijas vides sakārtošanas un 

vadīšanas instruments// Raksts starptautiskās zinātniskās konferences “Vide. 

Tehnoloģija. Resursi” rakstu krājumā. Rēzekne, 2001.  

 

VALODU 

PRASMES 

Latviešu (dzimtā), krievu - brīvi, angļu - brīvi, vācu - pamatzināšanas 

Cita papildus 

informācija 

- 
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30.04.2013. 

Iveta Graudina 
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Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Andris Skromulis 

Dzīvesvietas adrese Atbrīvošanas aleja 117A - 12, Rēzekne, LV- 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis mob. +371 22011199   

e-pasts Andris.Skromulis@inbox.lv 

Dzimšanas datums 16.07.1984. 
 

 

Izglītība  

 2008. – 2013. 

Dokt. studiju programma „Vides inženierzinātne” zinātniskā grāda pretendents 

 2006. – 2008.g. 

Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte 

Prof. maģistra grāds vides aizsardzībā. 

 2002. – 2006.. 

Latvijas Universitāte 

Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte 

Prof. bakalaura grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija 
 

 

Zinātniskie grādi - 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

- 

 

Studiju kursu vadība 

 

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura studiju programma "Vides inženieris” 

Studiju kursa „Vides inženierģeoloģija” laboratorijas darbi. 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Vides inženieris” 

Studiju kursa „Ekotehnoloģijas pamati” laboratorijas darbi. 

 

 

Vieslekcijas - 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

- 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

   - 

Cita darba pieredze No 2012.1. septembra viesasistents Rēzeknes Augstskolā; zinātnes nozare- 

vides aizsardzība; laboratorijas un praktisko darbu vadīšana vides 

inženierģeoloģijā un ekotehnoloģijas pamatos. 

2006.- 2011.g. mehānikas inženieris un pārdevējs – konsultants SIA FILTER, 

darbības jomas – dzeramā ūdens attīrīšana un kvalitātes kontrole, enerģētika. 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Gaisa piesārņojums, gaisa kvalitātes monitorings. 

   Gaisa enerģētiskās īpašības un to ietekme uz biosfēru, dažāda izmēra aerojonu   

un atmosfēras gaisa fizikālā un ķīmiskā piesārņojuma savstarpējā mijiedarbība. 
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Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

- 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

1. Noviks G., Skromulis A. (2009) Gaisa vides kvalitātes monitoringa 

pilnveidošanas iespēju analīze. In: Environment. Technology. Resources: 

Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. 

Volume 1. Rezekne Higher Education Institution, Rezekne, 2009, 

pp. 273-283. 

2. Skromulis A., Grigorjeva J. (2010) Gaisa enerģētiskā stāvokļa ietekme uz 

pilsētu infrastruktūru. In: Scientific Journal of Riga Technical University 

„Sustainable Spatial Development”, Volume 1. Rezekne Higher 

Education Institution, Rezekne, 2010, pp. 89-93. 

3. Skromulis A. (2010) Research of Changes of Ionization and 

Meteorological Factors of Atmospheric Air in Rezekne City, Latvia. In: 

Conference on Water Observation and Information System for Decision 

Support: Proceedings of the Conference BALWOIS 2010. Ohrid, 

Republic of Macedonia, 2010. Published at: 

http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1646.pdf 

4. Skromulis A., Noviks G. (2011) A Comparison of Air Ionization Levels 

in Different Ecosystems. In: Journal of International Scientific 

Publications “Ecology & Safety”, Volume 5, Part 1. Info Invest, 

Bulgaria, 2011, pp. 21-31. Published at: http://www.science-journals.eu 

5. Skromulis A., Matisovs I., Noviks G. (2011) Complex Evaluation of Air 

Quality in Rezekne. In: Environment. Technology. Resources: 

Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference. 

Volume 1. Rezekne Higher Education Institution, Rezekne, 2011, 

pp. 160-168. 

6. Manninen H. E., Franchin A., Schobesberger S., Hirsikko A., Hakala J., 

Skromulis  A., Kangasluoma J., Ehn M., Junninen H., Mirme A., Mrme 

S., Sipilä M., Petäjä T., Worsnop D. R., Kulmala M. (2011) 

Characterization of corona-generated ions used in a Neutral cluster and 

Air Ion Spectrometer (NAIS). In: Atmospheric Measurement 

Techniques, No. 4, pp. 2767-2776. ISSN 1867-1381, eISSN 1867-8548 

7. Skromulis A., Noviks G. (2012) Atmospheric light air ion concentrations 

and related meteorologic factors in Rezekne city, Latvia. In: Journal of 

Environmental Biology, No. 4, pp. ISSN: 0254-8704 ; CODEN: JEBIDP 
 

Kopējais publikāciju skaits 7 
 

 

Citas publikācijas Maģistra darbs „Gaisa kvalitātes izvērtēšanas indikatoru kompleksa 

pamatojums”, 2007.g. Vērtējums: 9 (teicami). 

Diplomprojekts „Alternatīvās enerģijas izmantošana tirdzniecības centra 

siltumapgādes projektā”, 2006.g. Vērtējums: 10 (izcili). 

Referāts „Dažādu karjeru rekultivācijas pieredzes ārvalstīs pārskats un 

analīze” – RA IF 10. studentu zinātniskā konference, Rēzekne, 2006. 

  Referāts „Siltuma atguves iekārtas un to pielietošanas nozīme 

ekoloģiskajā būvniecībā” – RA IF 9. studentu zinātniskā konference, Rēzekne, 

2005. 

Studiju projekts „Dažādu norobežojošo konstrukciju siltināšanas projekts”, 

2005.g. Vērtējums: 9 (teicami). 

 Studiju projekts „RA IT centra ventilācijas siltuma atgūšanas projekts”, 

2005.g. Vērtējums: 9 (teicami). 

 Studiju darbs „Siltuma atgūšana”, 2004.g. Vērtējums: 8 (ļ.labi).- 

Monogrāfijas - 
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Lapa80/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

- 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

- 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 10 

 1. Gaisa kvalitātes indikatoru kompleksa pamatojums. Vide. 

Tehnoloģija. Resursi. Rēzeknes Augstskola, 2009. gada 26. jūnijs. 

2. Gaisa enerģētiskā stāvokļa ietekmes analīze uz pilsētu infrastruktūru. 

Ilgtspējīga telpiskā attīstība, RTU, Rīga, 2009. g. 20. novembris. 

3. Gaisa enerģētiskā stāvokļa izvērtējums Rēzeknes pilsētā. LU 68. 

zinātniskā konference. Latvijas Universitāte, Rīga, 2010. gada 4. 

februāris. 

4. Research of Changes of Ionization and Meteorologic Factors of 

Atmospheric Air in Rezekne City, Latvia. Conference on water 

observation and information system for decision support Balwois 

2010. Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Ohrida, 2010. 

gada 25. – 29. maijs.  

5. Research of Atmospheric Light Air Ion Concentration and 

Meteorologic Factor changes in Rezekne City, Latvia. 2nd 

International Geography Symposium GEOMED 2010, Turcija, 

Antalja/Kemera, 2010. gada 2. – 5. jūnijs. 

6. Air Ion Measurements in Rezekne, Latvia. 14th Finnish-Estonian air 

ion and aerosol workshop, Pühajärve, Igaunija, 2010. gada 14. – 16. 

jūnijs. 

7. Evaluation of Air Ionization Level in Rezekne City. LLU 4. 

starptautiskā konference „Environmental Science and Education in Latvia and 

Europe: From Green Projects to Green Society”, Jelgava, 2010.g. 22. oktobris. 

8. Evaluation of Air Ionization Level in Rezekne City. LLU 4. 

starptautiskā konference „Environmental Science and Education in Latvia and 

Europe: From Green Projects to Green Society”, Jelgava, 2010.g. 22. oktobris. 

9. A Comparison of Air Ionization Level in Different Ecosystems. 

Symposium 

“Ecology & Safety” For a cleaner and safer world, Varna, Bulgārija, 

2011. g. 4. – 8. jūnijs. 

10. Complex Evaluation of Air Quality in Rezekne. 8. starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi”, Rēzekne, 

Latvija, 2011. g. 20.-22. jūnijs. 

 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

- 
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Lapa81/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Dalība projektos No 2012. g. līdzdalība Latvijas Zinātņu padomes projekta Nr.10.0009. 

„Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo 

pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” Rēzeknes Augstskolas 

Reģionālistikas zinātniskā institūta apakšprojektā Nr.3 „Pārklājumu 

uzputināšanas tehnoloģisko procesu ekoloģiskās drošības modelēšana un 

novērtējums” . 

 

2008. gada 1. maijs – 31. decembris – līdzdalība Rēzeknes Augstskolas LIAPI 

Projektā: „Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju attīstības dinamikas izpēte 

Latgales uzņēmumos”. 

 

2007. gada 1. jūnijs – 31. decembris – līdzdalība Rēzeknes Augstskolas 

projektā „Gaisa vides enerģētiskā stāvokļa izvērtēšana un tā optimizācijas 

procesu izpēte”. 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

- 

 

 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

- 

 

 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

- 
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Lapa82/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 
 

     Profesionālās pilnveides      

kursi/ stažēšanās 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 

01.04.2011. sertifikāts par piedalīšanos JELARE un RA organizētajā kvalifikācijas 

celšanas seminārā „Renewable Energy – Theory, Technology, Economics, 

Education”. 

   05.03.2009. izdots sertifikāts bionikā, sadarbojoties Rēzeknes Augstskolai un 

Minsteres Universitātei (Westfäliche Wilhelms-Universität Münster) par 

piedalīšanos bionikas projekta izstrādē un prezentācijā. 

   17.08.2006. izdots sertifikāts par piedalīšanos firmas „Spirax Sarco” 

organizētajos treniņkursos par tvaika un kondensāta sistēmām Espoo, Somijā. 

   30.06.2006. Rēzeknes Augstskolas izdots sertifikāts par apgūtu studiju kursu 

„Aizsargājamo dabas objektu ekoloģija”. 

   02.11.2006. izdots sertifikāts par piedalīšanos Mercuri International rīkotajā 

seminārā „Aktīvā pārdošana konkurences apstākļos” 

   10.05.2006. gadā iegūta apliecība par piedalīšanos paštaisītu robotu sacensībās 

„Design Challenge 2006” Vilhelmshāfenes Augstskolā (Fachhochschule 

Wilhelmshaven) Vācijā. 

,   21.09.2005. izdots sertifikāts bionikā, sadarbojoties Rēzeknes Augstskolai un 

Minsteres Universitātei (Westfäliche Wilhelms-Universität Münster) par 

noklausītu lekciju kursu un praktiskām nodarbībām (II daļa) „Bionik – Lernen von 

der Natur II”. 

   17.03.2005. izdots sertifikāts bionikā, sadarbojoties Rēzeknes Augstskolai un 

Minsteres Universitātei (Westfäliche Wilhelms-Universität Münster) par 

noklausītu lekciju kursu un praktiskām nodarbībām „Bionik – Lernen von der 

Natur”. 

   28.08.2003. – apliecība par vācu valodas 100 stundu intensīvo kursu apguvi ar 

labām sekmēm Vilhelmshāfenes Augstskolā (Fachhochschule Wilhelmshaven) 

Vācijā. 

 

 01.03.2004. – 30.06.2004. studijas Vilhelmshāfenes Augstskolā (Fachhochschule 

Wilhelmshaven) Vācijā studentu apmaiņas programmas „ERASMUS” ietvaros, 

sekmīgi nokārtoti gala eksāmeni šādos lekciju kursos: 

 Siltumtehnika (Wärmetechnik) 

 apkures tehnika (Heizungstechnik) 

 aizsardzība pret koroziju (Korrosion und Korrosionsschutz) 

 mikrobioloģija (Mikrobiologie) 

 vides analītika, (Umweltanalytik) 

 vācu valoda (Deutsch). 

 

Saņemtie apbalvojumi 
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Lapa83/83- Curriculum Vitae  
Uzvārds Vārds  

 

 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

22.10.2010. LR Vides Ministrijas izdots atzinības raksts par piedalīšanos 

konkursā „Vides zinātnes balva 2010.” 

 

30.06.2006. RA rektora parakstīts atzinības raksts par teicamām sekmēm 

mācībās un aktīvu sabiedrisko darbību, studējot Inženieru fakultātē. 

 

2005. – 2007. g. vairākkārtēji piešķirta Rēzeknes Domes pašvaldības 

stipendija par teicamām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbību. 

 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  
 

C2 

 
 C2  C2  C2  B1 

Angļu valoda 

                             Vācu valoda 

 
 

B2 

 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

B2 

 

C1 

 

            B2 

 

C1 

 

B2 

 

C2 

            

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

30.04.2013. 

Andris Skromulis 
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Dzīves  un  darba  gājums 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

Vārds, uzvārds 
 
Ērika TEIRUMNIEKA 

Dzimšanas gads un 

datums 
1971.gada 20.jūnijs 

Dzimšanas vieta Latvija,Rēzekne 
Izglītība 
 

1994.gadā absolvēta LU Ķīmijas fakultāte un iegūta ķīmiķa kvalifikācija 

(diploms Nr. 105245 izsniegts 1994. gada 21.jūnijā, Rīgā) 
 

 Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 
 

1995.gadā  absolvēta  LU  Ķīmijas  fakultātes  maģistratūra  un iegūts   

ķīmijas   maģistra   grāds (diploms   Nr.001128 izsniegts 1995. gada jūnijā, 

Rīgā ) 

Nodarbošanās 
 

 

No 2004. gada Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultātes dekāne; 

No 2003. līdz 2006. gadam RA Inženieru fakultātes Domes priekšsēdētāja; 
No 2003. Līdz 2011. gadam Valsts robežsardzes koledža (VRK), lektore; 
No 1999. līdz 2006. gadam RA Dabas zinātņu katedras vadītāja vietniece; 
No 1998. līdz 2005. gadam Rēzeknes Ģimnāzija, ķīmijas skolotāja; 

No 1997. līdz 1998. gadam Rēzeknes 1. vidusskola, ķīmijas skolotāja; 
No 1994. gada RA Dabas zinātņu katedra, lektore. 
 

Zinātniskās 

publikācijas 

1. Teirumnieka Ē., Teirumnieks E. Kūdras izstrāde Latgalē un tās izmantošanas 

perspektīvas.// „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. - Rēzekne, 2006. - 469. - 477. lpp. ISBN 

9984-779-26-2 

2. Teirumnieks E., Bērziņa-Cimdiņa L., Mālers J., Teirumnieka Ē., Pelčers G. 

Sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas pētījumi. // Vide. Tehnoloģija. 

Resursi. 6. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 

2007. – 102. – 107. lpp. ISBN 978-9984-779-54-6 

3. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Klavins M. Using of peat sorbents in bivalent 

metals sorbtion from municipal solid waste landfills leachate. // 4th International 

Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications. - The Petroleum 

Institute, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2009. ISBN 978-9948-03-941-9 

4. 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. Mas 23594594-23804331 

5. Noviks G., Teirumnieks E., Lemešenoka N., Matisovs I., Teirumnieka Ē., 

Miklašēvičs Z. Evaluation of brownfields in Latvia. // Environment. 

Technology. Resources. Proceedings of the 7
th

 International Scientific and 

Practical Conference. Volume 1. – Rezekne, 2009. – pp. 185. – 192. ISSN 1691-

5402 

6. Teirumnieks E., Teirumnieka Ē., Kangro I, Kalis H. The mathematical modeling 

of metals content in peat. // Environment. Technology. Resources. Proceedings 

of the 7
th

 International Scientific and Practical Conference. Volume 1. – 

Rezekne, 2009. – pp. 249. – 257. ISSN 1691-5402 

7. Teirumnieka Ē., Kļaviņš M., Teirumnieks E. Major and trace elements in peat 

from bogs of East Latvia. (pp. 115.-124.) Mires and Peat / Ed. Māris Kļaviņš. – 

Rīga: University of Latvia Press, 2010. – 216 p. ISBN 978-9984-45-163-3 

8. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Augule S., Matisovs I. Municipal solid waste 

leachate treatment from Cr. // 5
th

 International Conference on Thermal 

Engineering: Theory and Applications. Marrakesh, Morocco. May 10-14, 2010. 

– pp. 472.-477. ISBN 1-894503-937 (Proceedings in CD) 

9. Poiša L., Adamovičs A., Platače R., Teirumnieka Ē. Evaluation of the 
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factors that affect the lignin content in the reed canarygrass (Phalaris 

arundinacea L.) in Latvia. Bioenergy Techology. 2011.gada maijs. 

10. 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 8
th
 International Scientific and Practical Conference. Volume 1. – 

Rezekne, 2011. – pp. 146. – 151. ISSN 1691-5402 

11. Kangro I., Kalis H., Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Gedroics A. 

Onmathematical Modelling of Peats in Multi-layer Environment. // 9th 

Latvian Mathematical Conference. Proceedings of the 9
th
 Latvian 

Mathematical Conference. – Jelgava, 2012. – pp. 39. 

12. Teirumnieka, Ē., Kangro, I., Teirumnieks, E., Kalis, H. The 

mathematical modeling of metals mass transfer in three layer peat 

blocks. Raksts RA konferences 9
th

 International Scientific and 

Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, 

Rēzekne, June 20-22, 2013,rakstu krājumā, 9 lpp. 

13. Kangro, I., Kalis, H., Gedroics, A., Teirumnieka, Ē., Teirumnieks, 

E.On mathematical modelling of metals distribution in peat. 18
th

 Int. 

conf.: MATHEMATICAL MODELLING and ANALYSIS, 4
th

 Int. conf.: 

APPROXIMATION METHODS and ORTHOGONAL EXPANSIONS, 

May 27 – 30, 2013 Tartu, Estonia, Raksts konferences  abstraktu 

krājumā,  1 lpp. 
 

 

Zinātniski 

pētnieciskā  
    darbība 

 
Kūdras sorbcijas īpašību pētījumi. 

Pārējās zinātniskā 
 darba aktivitātes 

 7.Latvijas matemātikas konferences organizācijas komitejas 

priekšsēdētāja vietniece. 

 IV, V, VI, VII, VIII, IX starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences “Vide. Tehnoloģija. Resursi.” orgkomitejas locekle. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences "Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas" orgkomitejas locekle. 

 Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Apkārtējās vides, 

tehnoloģiju un dekoratīvo un dārza augu sortimenta optimizācija” 

zinātniskās komitejas locekle. Lietuva. 

 Darbs zinātniski pētnieciskajos projektos – 4. 
Mācību metodiskā 

un 
pedagoģiskā darbība 

No 1994. gada RA Dabas un inženierzinātņu zinātņu katedras lektore; 

kursi : organiskā un analītiskā ķīmija, vides ķīmija un kontrole, vides 

monitoringa sistēma un ĢIS, ilgtspējīgās attīstības koncepcija, ietekmes uz 

vidi novērtējums, vispārīgā ekoloģija, būvmateriāli, būvķīmija, vides 

aizsardzības pamati; 
VRK: vides aizsardzība. Visiem studiju kursiem izstrādātas 

programmas.  
 

Darbs izglītības kvalitāti paaugstinošos projektos - 5 
Akadēmiskā 

personāla un 
profesionālās 

kvalifikācijas  
speciālistu 

sagatavošana 

Sagatavoto bakalauru un augstākās kvalifikācijas speciālistu skaits – 78, 

maģistri – 24. 

Pārējās studiju 

procesa aktivitātes 
2011.g. lekciju lasīšana gabrovas Tehniskajā Universitātē (Bulgārija). 

2010.g. lekciju lasīšana Utenas koledžā (Lietuva). 

2009.g. lekciju lasīšana Vācijā Vilhemshāfenas augtskolā. 
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2006.g. SIA AC Konsultācijas akadēmiskā personāla apmācības kursi 

būvniecības speciālistu sagatavošanā (90 stundas, sertifikāts Nr. 2006/1) 
2005.g.septembris lekciju lasīšana Kauņas koledžā, Lietuvā. 
2005.g. SIA „Armgarte un restek Cooperation“ Gāzu hromotogrāfija un 

masspektrometrija”. 
2004.g. Rēzeknes pilsētas izglītības  pārvalde ,,Mūsdienu 
tendences ķīmijas izglītībā izglītības reformas kontekstā". 
2003.g. Daugavpils Universitātes profesionālās pilnveides kursi ,,Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā". 
2002., 2011., 2012.g. Rēzeknes Augstskola Angļu  valodas kursi un 
Pedagoģisks un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā. 
2001.g. Lundas universitātes  Vides  ekonomikas  starptautiskā institūta 

Zviedrijā apmācību programmā "Ilgtspējīga attīstība un atkritumu 

saimniecība pašvaldībām"; 
1994.g. marts - maijs stažēšanās Roskildes Universitātē Dānijā. 

  
Goda nosaukumu, 

apbalvojumi 
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts, 2000. gads. 

Valodu prasmes Latviešu, krievu – brīvi; angļu – labā līmenī. 
Cita papildus 

informācija 
2009. gadā pabeigts teorētiskais kurss  LU doktorantūrā Vides zinātnē. 

1998.-2010. Vides izglītības centra „Efeja” vadītāja, pieredze darbā ar 

skolēniem interešu izglītībā. 
 

 

29.11.2013. 
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Personas dati
Uzvdrds / Vards

DzTvesvietas adrese

Talrunis, mobilais talrunis

e-pasts

Dzim5anas datums

Izglitiba

Laika periods,
izgl-rUbas iestddes nosaukums,

iegUta kvalifikdcija, grdds

Zinfltniskie griidi

Grdda iegfSanas gads, zindtniskais
grdds, td salsinajums, nozare,

apak5nozare, absolvetas izgh-tTbas
iestddes nosaukums

Darba pieredze
akadEmiskajos amatos

Laika periods,
akadcmiskais amats, iestades,

strukt[rvienTbas n osaukums

Studiju kursu vadiba

B akalaurq studij a pro gramma
(programmas llmenis un nosaukuns,

kur sa nosa u kums, api om s
kredttpunktos)

Vieslekcijas
Laika periods, iestddes nosaukums,

valsts, kursa nosaukums, stundu
skaits, programmas finans€taj s

Cita darba pieredze

Laika periods, amats, iestades,
struktiirvienTbas nosaukums

l apa1,I6- Curriculum Vitae
KaupuZs Aivars

REzeknesAugstskola

KaupuZs Aivars

,,Ziedu Mdjas" V€remu

292654r8

aivars.kaupuzs@)inbox. lv

l974.gada 07 junijs

2007.g.septembris - 20 I
Sporta zinatnes nozares

1996.9. septembris- 199
Pedagogijas magistra

1992.g.septembris -1
Bakalaura grads sporta
Sporta pedagoga specialt
Papildkvalifikdcija -

201 L g.  Dr .paed.  Sporta
Latvijas Sporra pedagogi
1998. g. Mg.paed.
Latvijas Sporta pedagogi

2012.9. maijs -
p€tnieks sporta zinatnE.
2011.9. septembris-20 1 2
metodiku katedras viesle
2010.g. septembris-20 I I
metodiku katedras viesle
20 10.g. maiis-20 | 0.g.jun
katedras vieslektors.
2002.9. septembris-20 1 0
lektors.

AkadEmiskd bakalaura,
sfudiju programmas iet

2010. maijs. Lietuvas
promoting for adults". 1
2008. decembris. Kla
2007. pada novembris.
games" 8 macrbstundas.

2}\2.g.janvaris - 2003.
2001.9. novembris -

"Pilcene".
1996.g.augusts -2001 is. Sporta skolotdj s. Rezeknes logopEdiska internatskola.

Curricu
akadEmiskl
um Vitae

personela

Rezeknes nov. LV-4604

.decembris Latvij as Sporta pedagog;ijas akadEmija
zinatniskais grEds sporta pedagogijd.

junij s Latvij as Sporta pedagogijas akadiimij a

sporta pedagogijd

ar sporta skolotdja un vieglatli:tikas trenera kvalifik6ciju.
menedZeris

natnes nozares doktora zinatniskais grads spofia pedagogijd.

akademija
gijas magistra grads sporta pedagoi;tjd.

as akad6mija.

Augstskolas Persontbas socializdci.ias piruj umu instit[ta (PSPI)

junrjs - RA Izgl-rtlbas un dizaina fakultates lzglrtrbas un

unijs - RA lzgl-rtTbas un dizaineL fbkultates lzglrtTbas un

- RA Izelnrbas un dizaina fakultrites lzgh'tibas un metodiku

maijs RA Pedagogijas fakultdtes Sakumsikolas metodiku katedras

irmd un otra hme4a profesionalas augstakas izgl-rtTbas bakalaura

ros kurss ,,Sports" 0 kredTtPunktu

akad€mija Kau4a, Lietuva. ,,Nc,rdic Walking as physical activity
macrbstundas. Erasmus'

Kol€gija, Lietuva. ,,Nordic Wall<ing" 8 maclbstundas. Erasmus'

Diocezijas pedagofiskd augstskola, Austrija. ,,Play and

Erasmus.

,decembris. Direktors.Macrbu paraudzina5anas iestdde "Pilcene"'

.g. janvdris. Direktora vietnieks. MldcTbu paraudzinaSanas iestdde
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Ziniitnisko pEt-rjumu
virziens (-i)

Virziena nosaukums

Zinitniskas publikncijas
starptautiski cit€j amiis

datubflzEs iekfautos
izdevumos

Bibliogrdfi skie dati (pub likdcij as
nosaukums, wots, izdoianas vieta,

izdevniectba, gads, lappuses,
izdevuma kods), dxu baze
A&HCL SSCI vai nozaru

v adoi aj ds dqtubazes Thoms on
Reuters Web of science, SCOPUS,

ERIH),lldzautori

Ziniitniskiis publikacij as
citos anonlmi recenzEtos un

starptautiski pieejamfls
datubEzes iekfautos

zinfltniskos izdevumos

Kop ej ais p u b likdc ij u s k aits
Info rmac ij a p ar p u b li k IIc ij am

pedejo 6 gudu laikt
Bibliogrdfi skie dati (pub I ikac ij as

nosaukums, avots, izdoi anas vieta,
izdevniectba, gads, lappuses,

izdevuma kods), datubaze (Web of
Knowledge, EB SCO, Index

Copernicus) vai atrodas ASV
Kongr es a bibliot ekas kat al ogos),

lTdzautori

Lapa2l 6- Curriculum Vitae
Kaupuis Aivars

DaZddu vecumoosmu
rehabil itacij as tehnologij

z .

5 .

A

6.

1 .

5 .

7.

Evaluation of a ph
izgl-rtlba. Starptauti
288.-299.lpp.ISSN 1
Affect factors of ph
Starptautiskas zinatn
1691-5887. V.Larins
Pirma kursa studen
Sabiedr-rba, integrac
ROzekne.20l0. ISSN
Testing the Releva
Community Dwelli
Biolosiskd vecuma
izgl-rtTba. Starptauti
740.1pp. ISSN 1691-
Self-perceived physi
Kinesiologiae Univer
Fiziskds aktivitdtes
Starptautiskds zindtni
1691-5887.

A cross-sectional
related variables of Lat
5(t) ,2012. P. 39-52. I

Relationship between
adults.LASE Scientific
1697-7669. V.Larins.

Correlation between
of life and physical act
LSPA, 2010. P.78.-24.
Overview of the physi
vispdrizgl-rtojoSd skol
zinatnisko rakstu krai
A self-perception of p
2(I3). - Klaipeda,

ieSu, gados vecu cilveku cilveku) lhziskds aktivitates un
izpEte

activity promotion program for seniors. SabiedrTba, integracija,
s zindtniskas konferences materidli, Rezekne, RA, 2012. II dala.

1-5887.
activity in older adults. Sabiedfiba, integracija, izgl-rtTba.
konferences materiali. Rezekne, RA, 201l. 638.-648.1pp. ISSN

fizisko aktivitd5u l-rmenis un visp5rEjd fiziskd sagatavotTba.
, izgl-rtTba. Starptautiskas zindtniskds konferences materiEli.

of the Outcome Expectations Scale and Physical Activity in
Adults. Sport and Science Bulgaria.2010. P. 263-268. V.Larins.

ik5anas iespEjas gados veciem cilvekiem. SabiedrTba, integracija,
zindtniskas konferences materiaili. REzekne, RA, 2009. 730.-

I and health condition of olde:r persons (aged 65-75). Acta
itatis Tartuensis; Vol 13. - Tartu. 2008. P. 39.-51. V.Larins.

gada gdjuma cilv€kiem. Sabiedrlba, integrdcija, izgliuba.
konferences materidli. Rezekne, RA, 2008. 409.-417.1pp. ISSN

is of physical activity, psychologic,al determinants and health
ian older adults. European Journal of Adapted Physical Activity,
N 1803-3857.

lf-rated physical activity and health outcomes in older
Journal of Sport Science. Rr-ga 2011.P. 13-25. Vol.2Nr.2.ISSN

tional fitness results and self-assessment of healthrelated quality
Science. RTga,ity in older adults. LASE Scientific Journal of Sport

ISSN 1691-7669. V.Larins.
I activity behavior change modelsr and theories. IzglTtlbas reforma
izgl-rtTbas satura p€trJumi un ievie5anas problOrnas.2Ol0.gada
. R€zekne, RA,2011. 55.-68.1pp. ISSN 1691-5895. V.Larins.

ysical and health condition of midrile-to-late aged woman. Vadyba
P.58.-64. V.Larins.

130



Citas publikiicijas

Kop €j ais publikdc ij u s kaits

Informnc ij a par pu b likiicij iim
pedejo 6 gadu laikii

Bibliografi skie dati (pub I ikacij as
nos aukums, av ots, izdoi anas vieta,

iz devniectb q, gads, I appus es,
iz d ev um a ko d s ), lrdzaulori

Miiclbu un metodiski
literattrra

Bibliogrdfiskie dati (literaturas
nos aukums, av ots, iz doi anas v ie ta,

izdevniectba, gads, lappuses, izdevuma
kods), lrdzautori

Lzpa3 I 6- Cuniculum Vitae
KauouZs Aivars

1l

1. Starptautiskas aptau
pilotpEt-rjums. Liepaj
izsh=Ubas aktualitdte s

2. Daily physical activit
Internacional de Acti
[.Smuka, D. Krau

3. The Pilot Test of the I
Adaptation in Latvia.
Society. R€zekne, RA,

4. Relationship between
EGREPA Internati
2OI0 7:97 Prasue 201

5. Physical activity and
Abstract for Europea
2010. P.73.Y.1-ar1

6. Assessine the mu
dwelling adults.
sport in changing soc
27. YJ-arins.

7. Fiziskds vesel-rbas
raksti 2008. RIga,

8. Starptautiskds aptau
Latvii6. LSPA zinltn

9. Fiziskds aktivitdtes
materidli. Jelgava,

10.RA studejo5o un
Starptautiskds zinAtni

11.Jaunie5u fiziskds
REzekne. RA.2006. I

iziskds aktivitdtes gados

pan, fizisko aktivitdti (IPAQ) isds terlefonaptaujas versijas
Unliversitdtes 2. zindtniski metodiskds conferences " Sporta
zindtniski metodisko rakstu krdjums. Liepdja, 201l.
level for children and adults. Abstract for 4" Congreso

Fisico Deportiva para Mayores. Malaga, Spain, 2011. P. 780.

r4rational Physical Activity Quesl.ionnaire for Cultural
ical Technologies in Socialization and Resocialization of

10. 15.-25.1pp. V.Larins.
lfirated physical activity and health outcomes. Abstract for 12th

I cohference. European Review of l\ging and Physical Activity
.P)97 .

related quality of life in community dwelling older adults.
Co4gress of Adapted Physical Activity (EUCAPA). Jyvaskula

y: Research, Theory, Practice and Management" Rtga 2010. P.

ums gados veciem cilvEkiem (65-75g.) LSPA Zindtniskie
A, 2009. 73.-80.1pp. V.LdrilS
paf fizisko aktivitati (IPAQ) pilotpetrljums kulfirvides adaptdcijai
iQ raksti. Riga, LSPA, 2009. 377.-386.1pp. V.Ldri45.

ausstsko la. LLU Zindtniski metodiskd konferenc e. Referatu

u sporta aktivitdtes. Sabiedrlba, integr6cija, izgl-rtrba.
konferences materiali. Rezekne, RA, 2007. ISSN 1691-5887.

vitdfes REzeknE. Starptautiskds zindtniskas konferences materidli.
r69l-5887.

ROzekne, RA Izdevniec lba, 2009. Lpp.96
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Zinntniski p€tnieciskii
darblba

Konferences

Kopej ais ko nfereniu skaits

Info rmac ij a p ar ko nfer en c Em
pedejo 6 gadu laika (refer-ata

nosaukums, konferences
nosaukums, konferences

organizators, norises vieta (pilsEta,
valsts). datums

l-apa4 / 6- Curriculum Vitae
KaupuZs Aivars

) <

a-).

4.

6.

i .

5 .

1 1 .

7.

8.

9.

10 .

1 ' )

13.

74.

15 .

16.

17 .

,,Evaluation of a
konference ..Sabi

I activity promotion program for seniors". Starptautiska zindtniska

, integrdcija, izglTtiba'' Rezekne. 201i2
"Theoretical nd of Senior's Education". 3rd Internationa.i Conference on Elderly and
New Technologies. 1lon, Spanija. 2012.
,,Ieteicamds fizi aktivitates senioru vecuma". Vesels un allUvs Latvija m[Za garuma.
n"tga.2012.
2nd International
Po l i ja .2011.

on Theory and Practice in Adapted Physical Activity. Var5ava,

,.Affect factors ol sical activitv in older adults". StaLrptautiska zinatniskd konference

,,Sabiedrrba, integ
"A cross-sectional

Lja" izglmba' REzekne. 201 1.
ysis of physical activity, psychological determinants and health related

variables of Latv older adults". Fourth Baltic Conference in Iixercise and Sport Sciences.

Tartu, Igaunija, 201
,.,{arrare,rruar a HocrL 14 tpu:nvecr<ar noAforoBJleHllocrb cryAeHToB rlepBofo Kypca

PeseKHeHcKoii

lns l l ruru.  / t , I  l -
'Senioru fiziskds ivitates un vesellbas parametru Slersgriezuma pct-ljuma datu analTze"
LSPA 3.doktorantu
Riga 201 1.

magistrantu zinatniskd konference'"feorijeL un Prakse Sporta Zinatne"

..Fiziskds aktivi ikdiena". konference ..Sabiedr-rbas atbalsta loma vesehbas veicina5anas

i l .darba", Rezekne.
''Fiziskas aktiv hmenis un sirds vesehbas riski gados veciem cilvEkiem". Liepajas

ski-metodiskaja konference:,.Sporta izgltt-rbas aktualitdtes". Liepaja.Universitdtes zi
2011.

health related quality of life in community dwelling older adults".

urxorui'. Videokonference ar Maskal'as humanitaro pedagogijas

f Adapted Physical Activity (EUCAPA). Juvaskula, Somija, 2010.
,n self-rated physical activity and health outcomes in oider adults". 12"'

rantu zinatniska konference ''Teorij a un .Prakse Sporta Zinatne" RTga

nov€rt€jums gados veciem cilvekienr", LSPA doktorantu un magistrantu

e "Teorija un Prakse Sporta ZindtnE" Riga 2009.
vecaka gada gajuma cilvekiem". Starptarrtiskd zinZtniska konference

"Relationship bet
EGREPA Internati conference. Praga, Cehija, 2010.

,,Gados vecu ci lve hziskds sagatavottbas miisakanbas ar fi;ziskas aktivitates llme4a un

aptauju rezultdtiem". LSPA StarptatLtiska zinatniska konference. Rrga,vesehbas pa5v€fte
LSPA,2O1O.

,,Starptautiskds
pilotpet-rjums" RTU

tidimensional Outcome Expectations lbr E>lercise Scale in Cornmunity

3rd Baltic Sport Science Conference Physical Activity and Sport in

Theory, Practice and ManagerLent. I{Tga, 2010'

,,Gados vecu cil ku viedoklis par vingrinasanas sagaiddm;liiem ieguvumiem". LSPA

2.doktorantu un
2010.
"R€zeknes :\ugstsk
katedras zindtniski-

las pirma kursa studentu fiziska aktivitate". L,iepdias Universitates spofta

retodiska konference,,sporta izglrtrbas aktualitates"' Liepaja, 20 I 0.

18. "The pilot test of e Intemational Physical Activity Queslionnaire for cultural adaptation in

Latvia". 2nd Balt States sport science conference ,.Scientific managment of high

coaching". Vil4a, Lietuva, 2009.

19. ,.Starptautiskas rjas par fizisko aktivitati (IPAQ) telefonaptaujas pilotpetrlums". RTU 50.

Starptautiskd zi konfbrence. Sekcija ,.Humanitaras un socidlas zinatnes". Rrga, RTU,

2009.
20. ,.Biologiska

konference
vecu noteik5anas iespeias gados veciem ci lvekicrn". Starptautiskd zinatniskd

integracij a, izglit-rba" REzekne. 20Ct9.

21. ,.Starptautiskas jas par fizisko aktivitati (IPAQ) pilotpEtriums kultlrvides adaptacijai

tiska zinStniskd konference. Rrga, LSPA, 2009

"Physical activity
Eurapean Congress

"Assessing the M
Dwelling Adults"
Changing Society:

performance ath

Latvija". LSPA S
22. "Fiziskas aktivitd

zindtniskl konfe
23. ,.Fiziskas aktivi

24.,,Self-perceived ph

ja, izglltlb zi' Rezekne, 2008.
icat and health condition of older p0lsonri(aged 65-75)". First Baltic

Conference on E ise andSport Sciences. Tartu, Igaunija. 2008.

25. Fiziskas veselibas jums gados veciem cilvekienL (65-75g.)"' LSPA Starptautiska

zinatniska . RTga, LSPA,2008.
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Citas zindtniska darba
sktivitates

Nosaukums (konfer enc e s
or gkomitej a, tml ), tilnils

(prieki sedetaj s, loceklis, u. c.), gads

Daltba projektos

Laika periods (no... ltdz..., noradot
mAnesi un gadu), projekta

nosaukums, amats projektS,
finans€juma avots

Pasiikumu organiz€Sana un
vadlsana

Darbs kolegidlaj6s
l€mEjinstittrcijfls

Neformiilfr s izgh-fibas un
kursu vadiba

Kursa nosaukums, iestddes
nosaukums. stundas

Daliba profesioniilfl s,
sabiedriskiis organiziicij iis

Laika periods (no...ltdz..., noradot
mEnesi un gadu), nosaukums,

statuss (pr i e les s E det ai s, locekli s,
biedrs. u.t.t.)

I-apa5 I 6- Curriculum Vitae
KaupuZs Aivars

Starptautiskds zindtni
loceklis un sekcijas v

Stamtautiskas zinatni
Activity and Sport in
Sekcijas "Biochemistry
performance" vadrSana.

LSPA 2. doktorantu un
visiem un veselTba"

2}ll.sada novembris-
on seniors education to i
Programme of the Eu

2012.gada 03. janvdris
personu iesaistei darba ti
Social Risk Groups in
diagnosticE5anas un piln

20I2.sada l.marts -20

R€zeknes sociSlajd di
rehabilitacijas
prograrnmu izstrddei

2012.gada 22.-28.april
par sadalas,,Team build

Piedall5ands ..Zindtni
PiedalTsands l,atvijas g
Sporta pasakumu orga
Lldzdallba n[io5anas
Informatlvais
..Vesehbas dienas" 04.

,,Nrljo vesels R6zekne"
Vispasaules latvieSu

PiedallSands RA Sat
Lldzdal-rba RA revrzij

Fiziskds aktiviffites

2010.g.maijs. The
(EGREPA) biedrs.
200 1 . g. aprTlis-'200 4. g
loceklis.
1999.g.maijs -2002.g.

berniem ar specialaj
1999.g.septembris-
arodbiednbas ni
1998.g. oktobris - .g, septembris Tautas partijas R€zelcnes nodalas valdes loceklis

konferences,,Sabiedrtba, integrdcija, izgltuba" orgkomitejas
s. Rezekne. 201 l. 2012.9.
s konferences ,,3rd Baltic Sport Science Conference Physical
ing Society: Research, Theory, Practice and Management" Rtga.

physiology" darba koordinE5arra unL sekcijas "Coaching and

malistru zindtniskd konferences orgkomitejas loceklis un ,,Sports
na.

I 3. gada oktobris. Multilaterdlais proj el<ts: "Evaluation toolkit
rove their quality of life"supported by the Lifelong Learning
Commision. PEtnieks. ES -GRUI\IDT\/IG

2013.gada 31. decembris. Modela izs,trade sociala riska grupas

,.Designing a Model Geared towards Participation of People at
Labour Market" (MODPART). Peitnieks - fizisko lpa5lbu

ides specidlists. LAT_LIT projekts.
. gada 28 .februdris. Soc idlds rehab il itdc i i as pakalpoj umu atttsttba

un socidlo pakalpojumu sniedz€.iu instit[cij6s.,,Socialas
izstrades pakalpojumi". Pctnieks socialas rehabilitdcijas

. e-Simulation for training on Interaction with Children. Lrgums
games" vadr5anu. LLP.

nakts" pasakumu organize5and un vadi5ana 2009.-2071.9.
u sporta festivdla REzekn€ organizeSana un vadt5ana. 14'05.1 I'

ze5ana Rezeknes Augstskold.
oreanizesand un vadT5and:

06.r2.09.
. 1 0 .
7 .07 .10 .25 .09 .10 .

qu vasaras nometnes,,3x3"sporta pasrlkumu organizators.2006.

s sapulcEs 0 1.09.09.-01.05.10.
komisiias sastava 0 1.09.09.-01.05. 10.

ld. RA M[Zizgl-tubas centrs. l6 st.

pean Group for Research into Elderly and Physical Activity

janvaris. REzeknes domes komunElo pakalpojumu komisijas

ptembris. Sabiedriskas organizdcijaLs,,Sociala atbalsta centrs

v ajadzb-am" d ib inataj s un vad-rtaj s.
1.g. decembris. REzeknes logopddiskds internatskolas
izdcljas priekSs€d€tdj s.
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Profesionflliis pilnveides
kursi/ staZ€Sanfls

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

t6ma, iestSde, stundu/ kredTtpunktu
skaits, gads)

Sa4emtie apbalvojumi

Valodu prasmes
Dzimtd valoda

Citu valodu pa5nov€rtEjums

Eiropas llmenis (*)

Ang!u

Krievu

Lzpa6 | 6 - Curriculum Vitae
Kaupili-s Aivars

Teste5anas sist€mas B apmdclbas kursi. ROzekne 20 12.g.septembris.
Praktisk6s un teoreti lbas kursi vibroterapijd. RTga 20l2.g.septembris.
Erasmus programma
2012.gjunijs.

ff Training" Pedagogical University in Warsaw. Polija.

Erasmus programma
Pilsudskiego Var5ava,

ff Training" Akademia Wychowania Fwycznego Jozefa
241,I.9. oktobris.

Erasmus programma
maijs.

Training" Lietuvas sporta akademija Kauqa, Lietuva. 2011.9.

,,Sporta specidlista i sporta pedagogiski psihologisko kompetendu pilnveides
modulis"
LSPA profesiondlEs
stundas). 2010.9.
Semindrs .. Basic of

kursi ,,Kvalitauvd p€frieclba sporta zindtnc". Rlga (20

. Tarhr, Igaunija (8 stundas). 2OO9.g.
RA augstskolas didakti rsi (48 stundas). 2009.-201,1,.9.

instruktoru sertifikdcijas kursi. Rrga (36 stundas). 2008.g.;Nordic Walking-nii
2010.g.
Latvijas Treneru
2010.9.

centra kursi. (60 stundas). 2004.9.; 2005.9.; 2007.e.;

R€zeknes Augstskolas
R€zeknes Augstskolas,, s" 201l.g.

LatvieSu
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REzeknes Augstskolas
Curricul

nkhdcmiskfl persondla
rnt Vitae '

Personas dati
Uzvdrds / VErds Man-te Onincflne

Dzlvesvietas adrese Atbrr=vo5ana s aleia I22 -106. REzekne LV -4601
Tiilrunis, mobilais talrunis +37t-64624732 37t26302242

e-pasts mariteo@tvnet.lv
DzimSanas datums 196l.eada l9.decembn

Izglitiba
Laika periods

(no...lidz..., norddot mEnesi un
g a du), izglltraas iest5des

nosaukums, iegflt6 kvalifikdcija,
gr6ds

2005. g. septembris - 2
Daugavpils Universitiit
Doktora gr5ds anglu fi

2002. g. septembris - 2
Latvij as Universitiite s
Izglltibas zina@u magi

1981. g. septembris - I
Latvij as Universitates
bakalaura grdds filolo!
Nr.001658

)l l ig.marts
rs Filololij as fakultiite
olo$ija, S€rija D Nr. 0052

)05, g. junijs
)edagogijas un Psiholo$ijas fakultiite
tra grdds pedagofija" diploms I\4D A Nr. 2829

)94rg. jiinijs
ve5Valodu fakultiite
i4 Anglu valodas un literatiiras mozarE, diploms

Zinfltniskie gradi 2011. g. doktora grdds r
v6sture. Daueavpils Uni

ryl
'er5

filologijd, Dr.phil., literattlrzindtne, cittautu literatiiras
tdte

Gr5da ieg[Sanas gads,
zinamiskais grdds, tli
saTsindjums, nozare,

apak5nozare, absolvEt6s
izglltlbas iestiides nosaukuns

2005. g. izglTtibas ziniit
sveSvalodu m6cTBanas m

1994. g. bakalaura grd
nozar6, LatviLjas Univer

u niagistra grdds pedagoArj4 Me.paed., pedagogija,
fodika, Latvij as Universitiite

ts filolofijd, Bac. phil., anglu valodas un literat[ras
ritEte

Darba pieredze
akad€miskaios amatos

2011. g. novembris -,
1995.9. novembris - 2

dogente, REzeknes Augstskola
111 g. oktobris, lektore, , REzeknes Augstskola

Studiiu kursu Yadrba
D o Hora studij u progr amma

(programmas lTmenis un
nos aukums, kurs a nos auhnns,

apioms beditpunlaos)

Doktora studiju progra
sve5valodas speckurss,
Doktora studiiu progra

,,Sociotehnisku sistEmu model65ana," profesiondlds

,,lnLenieruinZitnes", anglu valoda" 3 KP

nm4
4KP
0m4

B akalauru studij u p rogr amma
(programmas hmenis un

nos aukums, kurs a nos aukums,
apjoms lvetrrtpunhos)

Profesiondld bakalau
,,Sve5valodas (anglu) s
Profesiondld bakalaur
Sve5valodas (angfu) sl
Profesiondl6 bakalau
,,Sve5valodas (angfu)
Profesioniild bakalau
,, Sve5valodas (anglu)
Profesioniilii bakalaura
(anglu),3KP
Akaddmisk[ bakalaurz
2I<P
Profesioniilii bakalat
,,PamatizglTtfu as skolo
Profesioniild bakalat
,,Mdjturraas/mdjsaimn
Praktiska sve5valoda ('
Profesion6l6 bakalaura
Vides problEmas (ant
Profesiondld bakalau
tulkoSana:
Transoorts un loiistik

I studiju programrna ,,Skolotiijs, studiju modulis
iolqtEjs," Cittautu literatiira, 3 KP
r studiju programma ,,SkolotEjs, studiju modulis ,)
olffis," 20. gadsimta angfu literattira, 2 KP
'a studiju programma ,,SkolotEjs, studiju modulis
kolptiijs," Sve5valodas mdcT5anas metodika, 3 KP
'a studiju prograrnma ,,Skolotiijs, studiju modulis
skofotEjs," Praktiska sve5valoda, 1 KP
studiju programma ,, Vides inZenieris," Pamatsvebvaloda

sfuBrju programma "VEsture, " Profesiondld anglu valoda,

'a studiju programma ,,Skolotiijs, studiju modulis
djs sdkumskold," Praktiskd sve5valoda (anglu), 1 KP
'a studiju programma ,,Sk,olotEjs, studiju modulis
:cI$as un biznesa ekonomiisko pamatu skolotijs,"
nglp), 1KP
studrju programma "Tulks referents," Rakstiskd tulko5ana
[u - latvieiu- angfu), 2 KP
a studiju programma "Tulksi referents," Rakstiskd

2KP
Lapal/7- Curriculum Vitae I

Manle Opincdne I
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iju programma "Tulks referents," Redig05ana,2 KP
studiju programma "Tulks rellerents," Ievads lieti5[aja

studiju programma "Tulks rel'erents," Rakstiskd
i, (anglu - latvieiu- angfu), 3 l(P

studiju progranrma,,Filolo!ija," Lieti5[<d anglu valoda,

studiju programma,,Filologija," Filologijas pEt-rjumu

studiju programma ,,Filolo!ija," Ievads arzemju

studiju programma,,Uz4Em6jdarb,Tba" ar specializdciju
ibas vad-rtiijs, Cittautu kultiiras studlijas, 2 KP
studiju programma,,Uz!6m6.;idarb-rta" ar specializdciju

vad-rtiijs, Arglu valoda jurispnrdencd, 2 KP

valodnieclba,2 KP
ProfesiondlE bakalau

AkadEmiskd bakalaura
2KP
AkadEmiskd bakalau
metodololij a,2KP

literatiiras v6sturE. 3

Atcjo sakaru struktiirvi

fucjo sakaru stru

Profesiondld bakalaura

tulko5ana: Juridiskie

2010. g. marts, V
ERASMUS

21012. G. Marts
stundas. ERASMUS

Universitate (Polija), angfu literatilra, 8 stundas,

akadEmija denstahov6(Polija), anglu literatiira, 8

eksdmena anglu valodd komisijas locekle doktora

u komisijas locekle prolbsiondlds bakalaura studiju
I s "

Gads, tituls (komisij as
pr i eki s E dEt dj s/ I o ceH i s),

progranrmas llrnenis (bakalaur a,
m alistr a pr o gr.), studiju

programmas nosaukums, iestiide
1996. - 2012 g. valsts

20IL,2012. promocij
studiju programmd

Akad€miskE personiila un
profesionelas

kvalifikecijas specialistu

skolotEja REzeknes kato [u vidusskold
- Norvcgijas projektd ,, Bernu ar specialam

vispdrizgl-rtojo5ds skolds" . 1999. - 2001. anglu valodas
skolas Rezeknes filidles

pasniedzEja SO " Valodu rnetodiskais contrsoo

fs a./s,, Rebirs", R6zeknes Pilsirtas Dom6, uz4€mumos
Itnieks" u.c. organizdcijds

skolotEja R6zeknes 5.vidusskold
skolot5jq koncertrneistare R€izeknes 5.vidusskola

Cita darba pieredze 2008. - anglu valodas
1992.-2012. g. anglu
2000. - 2004. g. tulks
vajadzibdm i

pasniedzEja RTLI
anglu valodas kurs,
1997. -2007 g. anglu
1995.g. - tulks /tu
,,Celi un tilti",
1985. - 1995. angfu v
1981. -1984 . g. klav

Zinf,tnisko pEtijumu

Ziniitniskfl s publikiicijas
starptautiski cit€jamis

datubiiz€s ieklautos
izdevumos

Zinfltniskiis publikEcij as
citos anon-rmi recenz€tos

un starptautiski
pieejamEs datubiiz€s

utos zinfltniskos
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izdevumos
Kop ej ais p ub lik Ecij u s k aits J

Info rm oc ij a p ar p ub li k d c ij Em
pcdejo 6 gadu laikt

Bibliogr6fiskie dati (publikdcij as
nos aukum s, av ot s, iz doi an as

vieta, izdevnieciba, gads,
lappuses, izdevuma kods), datu

bdze lWeb of Knowledge,
EBSCO,Indq

Copernicas) vai atrodas ASV
Kongr es a bibl i ot Ekas kat al ogos),

lldzautori

The Symbols of Sounds
Conrad. // Humanitqro )
ISSN 1407 - 9607
Bibeles mitoloSijt a Dio
zindtne. Rakstu krdjul

Diozefa Konrada recep(
zinatnd. Rakstu krdju

n the Novella "The Heart of Da,rkness" by Joseph
indfuu Vdstnesis, Daugavpils, 2(109, 15,40. - 45.Ipp,

efa Konrada juras prozd.ll Aktualas probldmas literaturas
rs 15, Liepdja,2010,190. - 198 .lpp., ISSN 1407 - 4729
ija Latvijd. // Aktudlas probldmas literatilras
Ls 16, Liepaja,20ll.151. -l58.lprp.,ISSN 1407 - 4729

Citas publikEciias
Ko peiais n ublik&c ii u s haits 13

Info rm Ecij a p ar p u b li k Ec ij Em
pcdejo se\u gadu laika

B ibliogrdfiski e dati (p ub I i ka cij a s
nosauhtms, avots, izdof anas

vieta, izdevniec\ba, gads,
lappuses, izdevuma kods),

lldzautori

Krdsu simboli Semj
jilrasbraucEju" tm Dic
sistdma. KomparatTvi
Universitdtes akadEmis
r4-402-3

Jiira tm Jfunieki Dioze/r
s i s t € ma. Komparatrvisti
akadEmiskais apgdds f

Di. Konrads un impre,
sistdma. Komparat-w
Universitdtes akadEmis
r4-402-3

Poliskais un anglisla
socialpolitiskie un kulti
9984-798-76-9

P er s onv dr di tm v ietv drt
Personvdrds kultilrd. I
162. - 170. lpp., ISBN 971

Zestu valoda Diozefa t
Daugavpils Universit6te
9984-14-4r5-3

Jura Diozefa Konraa
almanahs, 21. s6jums
2010.58. - 65. lpp., ISB

No cilvElm uz dzlvnie
Diozefa Konrada dc
kultura. Daugavpils I
143. lpp., ISBN 978-99

Ironiska detehfua elemr
Holmss: detehiva semt
s6jums. Daugavpils unir

Sauszeme DZozefa K
mij iedarbtba, probldmc
Zindtnisko rakstu krdjr
Saule,20tt.

Poetics and Language
Philologica. Kompara
Universit5tes akad€misl

,tela Teilora Kolridia podnfi ,,Teiksma par veco
zefa Konrada noveld ,,Tumsas slrds." // Eiropas kultfira kd
*ikas institflta almanahq 11. sdjums., Daugavpils
rais apgdds Saule,2008. t23. - 131. lpp., ISBN 978-9984-

r Konrada romdnd ,,Lords Diim;s. " /,/ Eiropas kultfrra kd
<as institiita almanahs, 11. sEjumrs, Daugavpils Universitiites
aule, 2008. 132. -I5I. lpp., ISBII{ 97 8-9984-14-402-3

:ionisms. // Eiropas kultura frd I[;BN 978-9984-14-402-3
stikas instihrta almanah$ 11. s6jums, Daugavpils
kais apgdds Saule, 2008,209. -.2lE.lpp., ISBN 978-9984-

rs Diozefa Konrada dailrade. // Etniskums Eiropd:
ras procesi. REzekne, 2008. l1'7. - 184. lpp. , ISBN 978-

li D oze Konradajuras prozd. ll Kulturas studijas.
taugawils Universit6tes akadEnniskais apgdds Saule, 2009.

"9984-14-413-9

anrada romdnd Lords Diims. ,ll @utonozuqecKue vmeHufl.
r akadEmiskais apgdds Saule,2009. 1t l. -118. lpp. ISBN 978-

a Dailrade. ll Philologica. KomparatTvistikas institDta
' Daugavpils Universitiites aliadcrmiskais apgdds Saule,
{ 978-9984-14-488-7

tu - personTbas degraddcija darvinisma ideju ietelvnE
ilradE. // Kukfrras studijas. Dz:nieki literatura un
Iniversit5tes akadcmiskais apgads Saule,2010. 135. -

84-14-470-2

'nti Diozefa Konrada romdnd ,,illepenais afents. "ll Serloks
fiika un podtika. KomparatTvistikas instit[ta almanahs, 20.
'ersitiite, 2010.94. - 100. lpp., ISBN 978-9984-14-472-6

nrada jfiras prozd. // Literutfrra un kultura: process,
s. Cetri pamatelementi kultura: uguns, fidens, zeme, gaiss.
ms. XI[. Daugavpils Universitdtes akadEmiskais apgdds

Peculiarities of Joseph Conrad in the Novel "Lord Jim."//
tTvistikas instituta almanahs, 24. sEjums, Daugavpils
ais apgdds Saule, 2011. 41. - 4 7. lpp. ISBN 978-9984-14-

Lapa3/7- Cuniculum Vitae I
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d un podtislm noztme Dio'zefa Konrada juras proza.
pasaule literatird un kulturA. Zinltnisko rakstu

iversitdtes akad6miskais apgdds Saule, 2011. 131. - 137.

MErdokos romdnA ,,Jilra... jilra" Kulturas studijas:
hiltara. Zindtnisko rakstu krdjums. Daugavpils
is apgdds Saule, 2012. 262. - 269. lpp ISBN 978-

555-6

Ku$a aprilajuma funkc
Kuhtras studijas: Pri
krdjums. Daugavpils U
lpp.,ISBN 978-9984-14

Krasu semantika Airi
Krasa literatfrra
Universitates akademi
9984-14-ss1-8

Citu miicibu metodiskie
materi5li (t.slc audio, video,

MOODLE materiali)

Uzdevumi un metodi
,,Skolotdjs, studiju
sveSvaloda MOODLE.
Uzdevumi un
"Tulks referents."
Uzdevumi un me,todi
"Tulks referents,"
MOODLE.
Uzdevumi un
"Tulks referents,"
Uzdevumi un metodi
"Tulks referents."

Ziniitniski pEtnieciskii
darblba

nordd-rjumi Profesiondld bakalaura studiju prograrnmas

,, Sve5valodas (anglu) skolotdjs," kursam Praktiskd

norddTjumi Profesiondld bakalaura studiju progranrmas
Rakstiskd tulko5ana Vides problEmas MOODLE.

nordd-rjumi Profesion6ld bakalaura studiju programmas
Rakstiskd tulko5ana: Transports un logistika,

norldrjumi Profesiondld bakalaura studiju programmas
Redi!65anq MOODLE.

nordd-rjumi Profesiondld bakalaura studiju prografilmas
Rakstiska tulkoSana: Juridislkie teksti MOODLE

Lqa4ll- Curiadum Vitae
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Ka$is Montrouzs kd
un Labais."
KomparaUvistikas Inst
un ka\enes."
Komparatr=vistikas

Diozefa Konrada
Starptautiskd, zi:ndtni
Augstskola. REzekne,

KopTgais un
Diozefa Konrada
Las-rjumi." Daugavpi
2012. s.26. -  27 .  j

Sievietes Diozefa
,,Dzimums, literiird
Humanitdro zindtr,ru
Literatiiras, folkloras
1. oktobrf.

Diozefa Konrsda
sirds" tulkojumi un to
Humanitilrds
literatfira naciondlaj d
KomparatTvistikas i

Krasu semantikn
konference ,,XXI Zin
Fakultdte. Daugavpils,

Diozefa Konrada
,,.Aktualas prob
kulhtrprocesi LatvijA.
Humanitiirais insti
unstituts. Liepaja,

Kula aprtkojuma
Starptautiskd
Humanitiird Fakultdte.

Judasa tips
Humanitiird Faku
11.decembrI.

Sauszeme DZozefa
literatiiras un kultii
kultiird: uguns, ti
literat[ras un kultiiras

Ironiskd detekt[va
Daugavpils Universi

Komparatrvistikas

Blbeles mitolo$ija
konference ,,.
Literatiiras katedra,
Literatiiras folkloras

No cilvEkn uz
ietehn1. Starptauti
Universitiite Humani

Vjds wivlbas simbols Airisas Aterdokas romand ,,Jaukais
vpils Universitiites Humanitdrds fakultates un

starptautiskd konference ,oFi.uncis zEbakos un citi ka(i
ils Universitiites HumanitSras fakultdte un

Daugavpils, Latvija. 2012.9;. 3 0. martii

irais un kultfiras mantoltums mfrsdienu pasaulE.
Laikmets." R6zekneskonference,,Autors Tekr;ts

2012.9.27. aprllt.

skatluma uz rakstnieka dailradi
Vs. Starptautiskd konferr:nce

Universit5te HumanitarS FakuLltate.

Gustova Flobera rm
,,XXI[ Zindtniskie
Daugavpils, Latvija.

dzivd un dailradE. Starptautiskd zindtniskd konference
ija un jaunrade."ERAFo PC Feministica Lettica, LU

Itiite, LU Filozofijas un sociolo$ijas institiits, LU
mdkslas instimts. Rrga, Latvija.20ll. g. 29. septembrT-

,,Burinieka ,,Narciss" nE!,eris" un noveles ,,Tumsas
Latvijas telpa un laikii. Daugavpils Universitiites

KomparatTvistikas instit[ta zinatniskd konference,,Tulkot5
" Daugavpils Universitiites Humanitdrds fakultdtes

ts. 201 Lg. 23. septembris.

isas MErdokas romand ,,Jilra... j[ira." Starptautiskd
Humanitiir6Lasr]umi." Daugavpik; Universitate

ija.20lt. 9.27. - 28. janvdri.

ija Latvija. Starptautiskd zindtniskd konference
literatiiras zir;atnE: VEsturiskii pieredze un aktudlie
Liepdjas Universitdtes Literatiiras katedra, Kurzemes
Latvijas Universitdtes Literatr[ras folkloras un mdkslas

2010. g. 4.-5. martE.

ila un podtiskfi nozlme Dictzefa Konrada jfiras prozd.
,,XX Zindtniskie Lasrjumi.''' Daugavpils Universitdte

vpils, Latvij a. 2010.g. 28. - 29 . janv-arT..

Konrada juras prozd. Daugavpils Universitate
KomparatTvistikas Institiits. Diaugavpils, Latvija. 2009.9.

nrada juras prozd. Daugavpils Universitltes Latvie5u
katedras starptautiskd konference,, Cetri pamatelementi

zeme, gaiss." Daugavpils Universitdtes Latvie5u
. Daugavpils,Latvija.2009. g" 14. Maija.

mti Diozefa Konrada romdnd ,,Slepenais agents. "
Komparatr=vistikas Institiita konference,,Serloks Holmss
semiotika un poEtika." Daugavpils Universitdtes

Daugavpils, Latvija. 2009. g. 2. AprIlL

Konrada juras prozd 15. Starptautiska zinAtniska
problEmas literat[ras zindtne." Liep[jas Universitdtes

Humanitarais institiits, Latvijas Universitates

- personlbos degrodAcija dorvinisma ideju
konference,,XF,. Zrndtniskie LasTjumi." Daugavpils
Fakultate. Daugavpils, Latvija. 2009. g.29. - 30. janvdrT.
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Symbols of sounds in
Starptautiskd DZoz<
DilozefaKonrada bie

Personvdrdi tm vietvdt

,,XVIII Zindtniskie L
Daugavpils, Latvija. 2(

Kuga semantilca Dio
Universitate. Daugavpi

Semantics of Colours i
Starptautiska Dlozr
DLozefaKonrada bie

Zesn valoda Dlozefa
,,XVII Zindtniskie Lasr
Daugavpils, Latv ija. 2(

Krasu simboli Semi
jiirasbraucEju" un I
konference ,,NrI Zin
Fakultdte. Daugavpils,

Poliskais un angliska
konference,,Etniskums
Augstskola. Adarna M
Universitdte. REzekne.

Joseph Conrad's novella "The Heartr of Darlvtess. "
fa Konrada biednaas konference. LielbritAnijas
haa. Linkolna, LielbritEnija,2008. g. 3. - 5. JulijA.

di Diozefa Konrada jfrras proztl. Starptautiskd konference
.sr]umi." Daugavpils Universitdte Humanit5rd FakultEte.
08. 9.24. - 25. janvdrl.

rcfa Konrada prozd. Doktorantu festivdls. Daugavpils
ls, Latvija. 2008. g. 28. martd.

r Joseph Conrad's novella "',fhe Heart of Darkness."
'fa Konrada biednaas konference. Lielbritanijas
lriba. Londona, Lielbritdnija, 2007. g. 3. - 5. Jtrlija.

Konrada romdnd Lords Diims. Starptautiskd konference
iumi. " Daugavpils Universitiite Humanitara Fakultiite.
07 . g. 25 . - 26. janv-arT.

uela Teilora Kolridia podnnd ,,Teiksma par veco
Iozefa Konrada noveld ,,Tunsos sirds." Starptautiskd
itniskie Lasrjumi." Daugavpils Universitiite Humanitdrd
Latvija.2006. g.26. - 27 . janv-u'r.

's DZozefa Konrada dailradd. Starptautiskd zindfiriskd
Eiropd: socialpolitiskie un larlt[ras procesi." Rezeknes

ckevida Universitdte, Vitauta DiZE Universitiite, Mildnas
,atvija. 2007 .9. 24. -26. maij d.

Dallba projektos 2012. g. janvlris - ma
mdclbu priek5metu per
mdcT5anas metodikas 1

2002.jiihjs - 2004. dt
metodikas pasniedzEjr
2002. -2003. piedalli
ietvaros
2000. septembris - 2C
specidldm vajadzTbdn
1995.9. septembris -
(Anglrja) projektAUzi

ts,,ProfesiondlajdizgFrtibdiesaiistTtovispdrizglTtojo5o
agogu kompetences paaugstindSana" anglu valodas
rsniedzEja, ESF un LU.
]embris Darbs Latvijas augstskolu Anglu valodas
grupA PfuESETT Partnership projekta ietvaros

urds mentoru kursos PRESETT Partnership projeha

)4. Jflnijs tulks Latvijas -NorvE$ijas projektd BErnu ar
inte gr E i ana vispdriz glTt oj o i d skol a.
997 novembris. Piedalr5ands Daremas UniversitEtes
dmtb a un uzdrTks td i anas.

Darbs kolefifllajes
l€m€iinstittrciifls

2010. - darbs Sendtd. serilors

Neformiiliis izglltlbas un
kursu Yadlba

Profesiondld angfu va.
Lieti5\a apglu valoda.

rda RA docEtiijiem. RA TAlakizglnibas centrs. - 48 stundas
lA TdldkizglTUbas centrs. - 48 stundas.

Kursa nosaukums, iestddes
nosaukums. stundas

Dallba profesioniliis. 2006. s,. marts - DZozfa Konrada bieon'-bas ( Lielbritarija) biedre
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Profesionilfl s pilnveides
kursi/ staZE5anEs

Kursi
(programmas nosaukums, kursu

tEma, iestiide, stundu/
kredltpunktu skaits, gads)

l60stundas 2010. -2011
Mentoru sagatavolanas
AkadEmiska persondla

prqgramma,Augstskolu didaktika" R€zeknes Augstskola.

Britu Padome, ISEC, 350 stundas, 2005. -2006. g.
attTsfiSana tulko5anas studiju kursa pasnieg5anai

I B l B I A 2
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Personal information

First name, Surname
Address

Telephone, mobile phone

E-mail

Date of birth

Education and training
Dates (from ... till...indicating

month andyear),name and type of
organisation providing education

and training, title of qualification
awarded, degree

Scienfific degree
Year of scientific degree awarded,

abbreviation of scientific degree
field, sub-field, name of

organisation providing education

Work experience in
academic positions

Dates (from ... till...indicating
month and yeay', position held,

name of organisation, department

Page ll4 - Cuniculum vitae of
Pokule, Viktorija

Rezeknes A

Viktorija Pokule

AtbrTvoSanas aleja 172
+37t26532739

Viktorij a.Pokule@ru.Iv,

May 18, 1982

06/02/2013 -
Doctoral study
University of Latvia
Raiqa bulvdris 19, LV-l

0u09t2005 -27t06t200
Academic Master
R€zeknes Augstskola
AtbrTvo5anas aleja 90,

0U09t2000 -
Teacher of Enelish
Conversation,
R€zeknes Augstskola
Atbr-rvo Sanas alej a 9 0,

0t/09/2000 -
Economist
Economics, tourism and
R€zeknes Augstskola
Atbrivo5anas aleja 90, L

MA" Master of
Bachelor Degree in
Bachelor Degree in

15/06/2012 ---+
International relations
R€zeknes Augstskola
Atbrr-vo5anas aleja 90, L -4600 R6zekne (Latvia)

Curricu Vitae of
's academic staff

31, R€zekne, LV-4604 (Latvia)

Education Management

3 Rrla (Latvia)

ofEducation Science

-4500 REzekne (Latvia)

, Literatwe, Pedagogy, Psychology

- 4600 REzekne (Latvia)

manaeement

- 4600 R6zekne (Latvia)

- 2007, REzeknes Augstskola
(English teacher) -2005, REzeknes Augstskola

ics - 2004. R6zeknes Ausstskolil

, Faculty of Economics and Management

142



Guest lessons in other
organisations

Dates, name of organisation, state,
course title, hours, financial source

ofthe program

Dates, name of organisation, state,
course title, hours, financial source

ofthe program

Page 214 - Cuniculum vitae of
Pokule, Viktorija

20t0U2013 -
Project expert and
Elaboration of the joint
Border Managemenf',

0u0st20t2 -
Project assistant,
Elaboraiion of the joint
Border Managernent",

0U03t2012 -30/06t20r
Proj ect lecturer, Iraculty
University of t,atvia
Raiqa bulvdris 19, LV-l

l2l 05 120 | | --+29 I 02120
Expert, Faculty of
Activities within the fra
Elaboration of teaching
University of Latvia
Rai4a bulv6ris 19, LV-l

2008 -2009
Head of Foreign
R6zeknes Augstskola
AtbrTvo5anas aleja 90, L

0l September 20(16 ---+
Lecturer in Foreign
Elaboration of teachins
Delivering lectures to
REzeknes Ausstskola
Atbrivo5anas aleja 90, L

I0/2005 -+
Lecturer in the Further
Augstskola

Elaboration of teachins
Delivering in-service tra

12 I | | t20 t2-t 6 I | | t2012
Intercultural
Teacher Education (U
Austria 8 hours -'f

t9 I 03 t20 12-23 I 03 t2012
Intercultural issues in
University College Ghen
of LLP Erasmus.

25 I 04 t20 | | -0 1 I 05,t201 1
Competency * based tra
AbantizzetBaysal Uni
framework of LLI,

| | / 0 5 12009 - t7 / 0 5,/ 2009
Work and Employment
and Economics in Lodz,
LLP Erasmus.

subleader, Project of the Training unit of FRONTEX agency
y programme "European Joint Itdasters in Strategic

uropean Commission

of the Training unit of FRONTEX agency
;tudy programile "E'rfopean Joint ]\,4asters in Strategic
uropean Commission

ofPedagogy, Psychology and Art

R-rga (Latvia)

, Psychology and Art
ofthe project on vocational education

3 R-rga (Latvia)

Department, Faculty of Pedagog;y

-4600 REzekne (Latvia)

Department, Faculty of Pedagogy
s

of various study programmes

-4600 REzekne (Latvia)

ucation Centre (I.ifelong Learning Centre now), REzeknes

ls
ing courses on a regular basis

in the context of foreign language learning, University College of
) Piidagogische Hochschule Kdrnten /Viktor Frankl Hochschule,
staff mobility within the framework of LLP Erasmus.

ign language learning,
Belgium 8 hours - Teaching staff rnobility within the framework

ing ensuring the development of learning outcomes,
in Bolu, Turkey l0 hours - Teaching staff mobility within the

in the modern world - 8 hours - The Academy of Humanities
Poland. Teaching staff mobility within the framework of
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Participation in
examination commissions

Year, name of commission.
position (chairman, member), lev el

. of the program (Masters,
B ac c al aur e at e s), title of study

program, name of organisation

Training of academic
personnel and specialists of

professional qualification

Baccslaureotes

Other work experience
Dates, position held, name of

organisation, department

Field of scientific researches

Name of the field

Other publications

Total number of pablications

Info rmation ab out p ub lic ations

Conferences

Total number of conferences
Info rmati o n abo ut confe r en ces

during the last 6 years
(title of report, name of conference,

organizer, venre (city, state), date

Page 314 - Cuniculum vitae of
Pokule, Viktorija

duringthelast6years )
Bibliographic data (title of

pubticatioi, source, publishiig ) Baranova V. (Pokule. V.
place, publishing hiuse, y"oi, I mdcr-Sanas process", RA

pog"t, code ofpubticaiionl, 
] 

REzekne,2006

co-authors i

Other methodological 
i

materials (including audio, I
video' MOODLE materiuh) 

fituuorurion of srudy mater

Year, title of material, publisher i

Scientific research lvork

Expert *"rOl
Date, name of ""--i*idrlffi]

200s-2008
English language teache
Rezekne Secondary
Rezekne, Latvia

Joint degrees, joint di

nation commissions for the study programmes : Foreign
assistant, Baccalaureates, Rezeknes Augstskola

t No2

I0.klases skolEnu adaptdcija vidusrikold/ "pedagofijas teorijas un
malistrantu zindtniski praktiskds,konferences materidli. -

s for Moodle on a reeular basis

The l0 th form students' ion at secondary school.
Participation in ther 8tr er degree candidates' scientific reisearch conference ,,pedagogical

in Rezekne.theories and sfirdy

20t01t2013-
Project expert and group , Project of the Training unit of FRONTEX agency
Elaboration of the joint
Border Management", E

programme "European Joint M;lsters in Strategic
Commission
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Participation in projects

Professional development/
internship

Courses
Title of the program, theme,

organization, hours/credit points,
year

Language skills
Mother tongue

Other languages

Self-assessment

European level (*)

Latvian

English

German

French

Byelorussian

Page 414 - Cuniculum vitae of
Pokule. Vihorija

ln il Aele

user

12/05/2011 +29/021201
Expert, Faculty of , Psychology and Art
Activities within the ofthe project on vocational education
Development of teachi
University of Latvia
Rai4a bulvdris 19, LV-l

0U05t2012 -
Project assistant, Proj of the Training urrit of FRONTEX agency
Elaboration of the ioint programme "European Joint N{asters in Strategic
Border Management", Commission

0r/03t2012 -30t06t201
Project lecturer, F aculty
University of Latvia
Rai4a bulv6ris 19, LV-l

Pedagogy, Psychology and Art

RIga (Latvia)

12 I 05 120 | | ---+29 I 02 I 20 1
Expert, Faculty of , Psychology and Art
Activities within the rk ofthe ESF project on vocational education
Development of teachi materials, programmes, delivering in-service training courses
University of Latvia
Rai4a bulvdris 19, LV-l RIga (Latvia)

German language "Sommerdeutschkurs am Meer 2013", Jade Hochschule,
Wilhelmshaven, , 3 ECTS, 29.07.2013.-13.08.2013.

materials, programmes, delivering in-service haining cowses

83 RIga (Latvia)

WBI oreanized French
ISLV U-LG .EtE jZOTZ.

Russian

Latvian, English,

course - The University of I.idge, Wallonia, Belgium
hours, 06.08.2012. - 24.08.2012.

French, Byelorussian

Speakin;g Writing
Spoken interaction ] Spoken production

Proficient user Proficient user

Proficient user Proficient user

Independent
user

Independent i
USef i

Proficient user

Independent
user

lndependent
user

Independent
user

Independent
user

Independent

145



Personas dati
Uzvards / Vards

Dzlvesvietas adrese

Talrunis, mobilais tdlrunis

e-pasts

Dzim5anas datums

IzglIUba

No 1995. gada ltdz 1999. gadam

Zinfltniskie grfldi

201 l. gads

1999. gads

Darba pieredze
akad€miskajos amatos

No 2002. gada I. septembra lTdz
iim brTdim

No 2001.gada 1. septembra lldz
2002.gada 30. juniiam

Studiju kursu vadlba

Bakulaura studiiu programma

Vieslekcijas
2010. gada 31. maijs - 6. junijs

2008. gada 7.-l l. aprTlis

Daliba piirbaudrjumu
komisijiis
2012. gads

201 I. gads

2011. gads

2010. gads

2008. gads

2007. gads

Lapal I 4- Curriculum Vitae
Uzverds Vards

REzeknes Augs

Aija .ERPINSKT

Kosmonautu iela, I2I3 -5

26468837

aija@ru.Iv

1977 . gada 31. maijs

REzeknes Augstskola,
ekonomista diploms Nr.

SociSlo zindtgu magi
diploms Nr.000087

Ekonomikas bakalaura

lektore,

asistente,
katedra

Lietvediba (2KP)

Dokumentu pdrvaldTba

Uz4Emcjdarbiba (2 KP)

Biroja darba organi

SULEYMAN DEMI
,,Lietvedrba" 10

Bimesa un Tehnololij
proj ektS,,Starpkulttiru
pildiSand (40 stundas),

Valsts parbaud{umu
bakalaura studiju
vadTba" un,,

Valsts pdrbaud-tjumu
malistra studiju

Valsts pdrbaudr.jumu
bakalaura studiiu
vadlba"), R€zeknes A

Valsts pdrbaud-rjumu
studiju programma
R€zeknes Augstskola

Valsts pdrbaudllumu
magistra studiiu
Valsts pdrbaud-rjumu
magistra studi.ju ,,Finan5u vadlba", R€zeknes Augstskola

akadEmiskdpersonala
Curric lum Vitae

, Rezekne, LV 4604

Ekonomista kvalifikdcija finansu un grdmatvedrbas vadlba,
000709

grdds vadlbzinamc (tvtg.soc.sc.), R.Ezeknes Augstskola; magistra

(B.oec.), REzeknes Augstskola, bakalaura diploms Nr.000799

Rdzeknes a Ekonomikas un vadlbas fakultdte, FinanSu vadTbas katedral

REzekrnes A a Ekonomikas fakultates Finansu un gramatvedrbas vadlbas

KP)

un vadr5ana (2 KP)

UNIVERSITY (SDU), Isparata,Turcija, studiju kurss
ERASMUS projekta ietvaros;

izstitiits , eeske Budejovica. eehija , PiedallSands starptautiska
!a", studentu konsultEsana prezentdciju gatavo5ana, uzdevumu

inanseiums - RA Ekonomikas fakultdte.

sijas sekretare, otra llme1ra profesiondlSs augstdkds izgllubas
,,EKONOMIKA" (specializdcijas,,Finan5u un grdmatvedibas

lbas tieslbas"), R€zeknes Augstskola

isiias sekretare, otr-a l-rmega profesiondlds augstakas izgltttbas

,,Finan5u vadrba", R€zeknes Arrgstskola

isijas sekretSre, otra ltme4a profesiondlas augstdkds izglTubas

,,EKONOMIKA" (special izticija,,Finan5u un grdmatvedibas

isijas sekretare, otra l-tme4a profesiondlds augstdkds izglTUbas
vadrba"),ONOMIKA" (specializdcija,,Finan5u un gramatvedlbas

isijas sekretare, otra l-rme4a pl'ofesionalasaugstdkas izgl-rubas

augstdkds izglTUbas
,,Finan5u vadrba", REzeknes Augstskola

isijas sekretdre, otra l-rme4a plofesionSlds
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AkadEmiskii Personiila un
profesionfl liis kvalifikfl cij as

speciiilistu sagatavo5ana

Bakaluuri (koP€i ais s kaits)

Cita darba Pieredze

No 2012. gada junija rr{:r:,;:I

No 2011. gada sePtembra lldz
2012. gadaiunijam

N o 201 0. gada junii a lldz 20 I 1.
gada martam

No 2010. gadajanvara lTdz 201 L
gada sePtembrim

No t999.gadaiuniia ltdz 2010.
gadaianvarim

No lggg.gadafebrudra lTdz iuniiam

Ziniitnisko PEtriumu
virziens (-i)

Virziena nosaukums

Citas pubfikaciias
Kopej ais p ub likacii u s kaits

Citu miicibu metodiskie
materiiili (t.sk. audio, video,

MOODLE materiali)

2012. eads

Zindtniski P€tnieciskii
darbiba

Konferences
Kop Ej ais k o nfe r eniu s k aits

Citas zindtniska darba
aktivitdtes

2012. gads

2011. gads

Lapa2l 4- Curriculum Vitae
Uzvdrds Vtuds

ApmEram 60

RA Ekonomikas faku

RA Ekonomikas fakul
nodroSind5and

SIA ,,Lion + CO Latvia

RA Ekonomikas faku

RA Ekonomikas faku

RA Ekonomikas

Stamtautisko finanSu

..Ekonomika" izma
Ekonomikas fllku
..TautsaimniecTbas

Apdro5ind5ana kd
Melardalenas au
konference "Sabi

Moodle lekciju
,,Uzq€mejdarbrba"

,,Ekonomika" izman

Rezeknes

FinanSu vadlbas katedra, izgl-rubas datba specidliste- lietvede

Finan5u vadrbas katedra, specialsite studiju procesa

, tirdz:riecTbas pdrstdve (blakus darbs)

Finan5u vadTbas katedra, lietved'e

Finan5u vadTbas katedra, metodile

Finansu un grEimatvedTbas vadft'as katedra, laborante'

zeklu izmanto3anas efektivitate LR

izdevnieciba, 2008.2 2.-218. lpp. (lldzautors D.Znoti4a)

Profesionalas prakses ,ilnveidosanas ier;pejas REzeknes Augstskolas studiju programma

iot Eiropas Sociala fonda lTdzeklus// R€z9kne-s Augstskolas

studentu un doc€tdju 9. zirdtniski parkstiskd konferencE

a: problcmas un risindjumi 20(17- gada 6' j[nijs' REzekne: RA

(lldzautors J.Volkova)

i studiju kursos .,,Lietvediba",,,Dc'kumentu pdrvaldlba",

rja darba organizesana un vadl5an'a".

Profesionalds prakses

parkstiska konfbrence
Ekonomikas fakultdte , 2007 . gada 6. junija

Rezeknes Augstskola
praktiskd konference
orgkomitejas locekle

R€zeknes Augstskola

un vadlbas fakultate Studentu un docEtdju 14. zindtniski

Tautsaimniecrbas attrstTba: problem as un risindjumi" konferences

ikas fakultdte Studentu un cloc€tdju 13. zindtniski praktiskd

konference ."Tautsai

avots.llLP.A SociSlo z:rrrdt11u un vadTbas katedras (Latvija) un

Socidlo zirrdt4u departamenta (Zviedrija) 5. starptautiska

kult[ra" ralstu krdjums, Liepdja:LiePA, 2003' 305'-3Il'lpp'

ilnveido5anas iespEjas REzeknes A.ugstskolas studiju programmd

rt Eiropas Socidli ionda lfdzeklus, Studentuun doc6tdju 9, zindtniski

Tautsaimnieclbas attTstiba: problenms un risindjumi" , REzekne,

locekle
ieclbas attTstiba: prob lemas un risindjumi" konferences orgkomitej as
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2010. gads

2008. gads

2007. gads

2006. gads

2005. gads

2004. gads

Daliba proiektos
2007. gada i anvaris - i uniis

Darbs kolegiiilajiis
l€mEjinstittrcijfls

Neformiilds izgllUbas un
kursu vadlba

Profesionflliis pilnveides
kursi/ staZ€Saniis

Kursi

Lapa3 | 4- Cwiculum Vitae
Uzvdrds Vdrds

R€zeknes Augstskola E
konference ,,Tautsai
locekle

R€zeknes Augstskola
konference,,Tautsaimni
locekle

REzeknes Auestskola
konference,,Tautsaimn
locekle

REzeknes Augstskola
konference,,Tautsaimn
locekle

R€zeknes Augstskola
konference,,Tautsaimni
locekle

Rezeknes Augstskola
praktiskd konference,,T
orgkomitejas locekle

ESF PIAA aktivitdtes 3
studentu profesiondld
200710049NPD1/ESF
0068/0160).

R€zeknes Augstskolas

,,Lietvedibas ak
vadibas koledZa, 8

ProfesiondlSs p
RA MiiZizgllUbas

Semin6rs ..Dokumentu
pakalpojumi",8

Profesiondlds pilnvei
teorijas lTdz praksei",

Semindrs ,,Dokumentu
,,Biznesa invesuciju

Programma ,,Lieti5$6
stundas, 2009. gads;

Semindrs ..Jaunais
noforme5ana" (lek1.I.
stundas 2010. gads;

Profesiondlds piln
kvalitates vadlSana".

Profesiondlds pilnvei

MS Excel praktiskd i

Profesionalas
studijam", RA, 10

ESF projekta
iesdcEjiem" ietvaros,
izsnie gfa ap lieciba par

Kvalifikdcijas pilnvei
Muceniece), Biznesa

ikas fakult6te Studentu un docdtdju 12. zindtniski praktiskd

atusuba: problcmas un risindjuLmi" konferences orgkomitejas

ikas fakultdte Studentu un docEtdju 10. zindtniski praktiskd

att1st-rba: problcmas un risindjumi" konferences orgkomitejas

ikas fakultdte Studentu un docEtdju 9. zinatniski praktiskd

attTstrba: problcmas un risindjumi" konferences orgkomitejas

fakultdte Studentu un docEtaju 8. zindtniski prakliskd

IbaB atustiba: problEmas un risindjumi" konferences orgkomitejas

ikas fakultate Studentu un docEtdju 7. zindtniski praktiskd
attr-stTba: probl€mas un risindjumi" konferences orgkomitejas

ikas un vadlbas fakultdte Studentu un doc€t6ju 6. zinatniski

mniecibas attTstrba ES: probl€rnas un risindjumi" konferences

B. projekta ,,Finan5u un gramatvedlbas
te uz4€mumos un iestddes" projekta

vadlbas specializdcijas
asistente (l-tgums Nr.

AA106lAPW3.2.3.3.t

sapulces sekretareno2002. gadahdz 2007. gadam.

" vidusskolu skolotdjiem projekta,,Esi l-tderis" ietvaros, Biznesa

las, 2008. gada sePtembris

prqgrarnma,,Anglu valoda (English for Specific Purposes - ESP)",
4E stundas, 2012. gads;

ldibas aktualitdtes"(leklore I.Kalve), SIA,,Parbreri un
stundas, 2012. gads;

un noformE5anas kdruba"(leklors V.Bahanovskis), SIA
ijas"", 5 akadEmiskds stundas, 2010. gads;

u valoda/ Business English", RA TdldkizglrUbas centrs, 96

juridisk6 spEka likums" dokumentu izstrdde un

), IK,,Veiksm-rga bizresa akadcmija" ,6 akadcmiskas

prqgramma,,Augstskolu didaktika", TEma :,,Pasnieg5anas

Talhkizgl-ltibas centrs, l0 stundas, 2008. gads;

Drosramma ..Augstskolu didaktika", TEma :,,Elektroniskas tabulas
,rrtdiunu", na fatatirglTtibas cenfi's, 16 stundas, 2008. gads;

pilnveide, T€ma: ,,Kompetences jEdziens, veidi un to saisttba ar

2007. gads

u riersondla apmdcTsana kompetentai e-studiju meto5u lieto5anai
ssl,Inovaciju menedZments" , Rl-lgas Tehniskd universitdte, 4 KP,

2006. gads

mdclbu semindrs "Personala llietvediba" (lektore I.
centrs .,Teksa Income", 8 stundas, 2005. gads
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Stui,eianas

Sa4emtie apbalvojumi

Valodu prasmes
Dzimtd valoda

Citu valodu paSnov€rtejums

Eiropas l-tmenis

Krievu

Angfu

Viicu

R€zekn€
2012.gada l. oktobrl

Lapa4 / 4 - Curicul um Vitae
Uzvdrds Vdrds

Tdldkizgl-rtTbas kursi,,Li i' (lektore Dz.Behmane), RA Talakizgllubas centrs,
l2stundas, 2005. gads

Seminirs ,,M6cibu un pedagogija. Inovacijas", RA Pieaugu5o
tdldkizglTtibas centrs, 32 2002. gads

Profesiondl6 pilnveide didaktika", Latvijas LauksaimniecTbas universitAte, 4
I<P , 72 kontakstundas, . gada 6. novembris - 2003. gada 12. marts
Profesionalds mei

kongresd,,Augstakas i n6kotres iesp€jas" ;,2010. gada 3.-5. jiinijs;

Bizresa un Tehnologiju s , eeske Budejovica, Cehija , Piedah-Sands starptautiska
2008. gada 7.-l l. aprTlis;proj ektd,,Starpkulturu

Utenas kolEgija, Utena,
janvdris.

vizr=te ERASMUS projekta ietvaros, 2008. gada 14.-19.

darblba", RA Pedaeoeii
gads

SULEYMAN DEMIRE
ietvaros dal-rba Erasmus

RA atzinlbas raksti no

LatvieSu

pilrlveide,,Pedagogiskds un psihololiskas novitates augstskolu
s falrultdtes pedagogu tdlEkizglltibas centrs, 10 stundas, 2002.

LINIVERSITY (SDU), Isparata, Turcij a, Starptautiskaj6 ned€las
itdtes loma multikulturalE dialoga uzlabo5anai starptautiskaja

l. gada lTdz2}l l. gadam

RuniSana Rakstr-Sana
Monologs
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Personas dati

Uzvdrds / Vdrds
Dzlvesvietas adrese

Tdlrunis. mobilais tdlrunis

e-pasts

Dzim5anas datums

IzglltUba

Laika Periods
ho...ltdz..., noradot mEnesi un

ga du), izglttibas iestddes
nosaukums, ie g[td kvalifrkdcij a'

grdds

Ziniitniskie gredi

Grada iegii5anas gads,
zindtniskais grdds, tii
sarsindjums, rrozare,

apak5nozare, absolv€tds
izgh=tibas iestddes nosaukums

Darba Pieredze
akad€miskajos amatos

Laika Periods
ho...ltdz..., norddot mEnesi un

g,adu), akadEmiskais amats,- 
iest6des. struKiirvienibas

nosaukums

R€zeknes Augstskolas a

DEMBOVSKA IVETA

Kr. Valdemdr a 6'L7, F5eze

+371 26674855

dembovska. iveta@inbox. lv

20.r2.1972.

ugstdkd. 1991.- 1995' g'
Ekonomikas fakultdte,

1997.gada lgitrnija
iploms Nr. 002791'

No 201 I .gada RA
lektore

2005.9.-2011'g. RA

o 2005.g. februdra -

2004.g. -2005.g. RA Eko
lektore.

o 2003.g. -2004.9.

rjdarbibas vad$as

1997.i98.m.g. RA
lektore.

199 5.1 1996.-1996.1 1997 .m
asistente,

Studiju kursu vadlba

M a$istra studii u P rogramma
(programmas lTmenis un

nos auktrms, kur s q no s aularm s,
aPioms lvefrtPunktos)

Akad6miskd ma$istra

Strat6giskd mdrketinga

Lapal/7- Cuniculum Vitae I'  
^^ -L^ , , -L^  Iva fo  I

4KP

ka

Pielikums Nr.6
RA Darba kdrtlbas noteikumiem

(aPstiPrindti 0 1 .06.20 1 2')

personah

Curriculu

vadibas

LV - 4601

.99$.gada 21jtrnija iegfits Komerczinlbu bakalaura grads

ipldms Nr. 002064.

malistra grdds l,U Ekonomikas fakultdtE,

rtn vadlbas fakultates, U4rom€jdarbibas vadlbas katedra'

lkas fakultdte, Ekonomikas un vadtbas katedra' lektore'

V4dlbas koledZas (Riga), lektore'

fakultiite, Tiirisma un viesrfcu uz4€mejdarbibas vafibas

; Anrestskolas Ekonomikas fakultdtes Tflrisma un viesnTcu

Ot"r"""Jnt:", RA Ekonomikas fakultdte' Tiirisma un viesnlcu

fakultiite, Tflrisma un viesmcu uz4cmcjdarbrbas vadibas

RA Ekonomikas fakultate, Uz4EmEjdarbibas ekonomikas

programma,, Vadlbas zindtne" z
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B akaluur a studiiu Pr o gr amma
(programmas llmenis un

nos aukum s, kur s a nos aukums'

aPj o m s ler e trtP unkt o s )

Vieslekcijas
Laika Periods, iestddes

nosaukums, valsts, kursa
nosaukums, stundu skaits,

programmas hnansEt5js

Daliba Piirbaudijumu
komisijiis

Gads, tituls (komisij as

pr ieW s e dafii s /l o c ekl i s ),

Prografllmas hmenis

(b akal aur a, magistr a Pr ogr' ),

studij u Programmas nosaukums,
iest6de

Akad€miskd Person:ila
un Profesionahs

kvalifikflcijas specielistu
sagatavosana

Magistri ftoPEj ais skaits)

B akalauri (koP Ci ais s kaits)

Cita darba Pieredze

Lapa2l7- Cuniculum Vitae I
Dembovska Iveta I

llrme4a augstdkds

llmeqa Profesiondlds

Biznesa €tika 2KP
Ekonomiskd geogrdfij a 2KP
Tirgzinlba 4KP
Mdrketinga teorEtiskie
Lo$istika2KP
Tlrisma uz46m6jdarblbas
Starptautiskais mdrketings

Pakalpojumu

tOmu,,Tfrisma atUstiba

2008. gada 03'04.-1 5.04.
stundas) Vilnius College
Implementation of Joint

iversity of APPlied

a
J

Aptuveni 170

ds izglltibas- s .t rgiju Pt:flu,T*a 
"Ekonomika"

" Vafibas zinatne"iskd bakalauru studiju
;;il-tb"t tut utu*u studiju programma "Uz4em€jdarbrba"

4KP

Viesnlcu darba organizdcij a r vqdlba 4KP
4 K P

9.05. 2003.9 Laurea Polytecnic (Somija) par t€mu " Tourism

Thessaloniki (Griekija) novadltas 8 stundas nodarblbu par

un Eiropas SavienIbd".

lekciju kurss,,U4rEmojdarbtu" ggl1 vatoll ]-a
io"iuf St[ntes, Erasmus CD Project ',Development and

number No.2 1 94 1 0-IC- I -L

.gada 21.04.-26.04. lekcijas Faculty of Commerce, University of economrcs rn

Slovakia. TEma iirisma m6rketings" (8 stundas)'

I l.gada 01.05.-07.05. no lekcijas Bulgdrijd, University of Ruse, Faculty of Business

Management. TEma,, nJcj darbiba un mdrketings"'

Ttas 18 stundas no 04.
Lation marketing""

02.05.2006.-08.05.2006. A

I I .gada 27 .09 .2011 '- 29.

No 2003.- 2009. gadam
pdrbaud-rj umu komi sd as

No 2007-2013.g. Kva
(kga).

iaHtates studentiem
4rcmcj darblbas btrtfo a un

12.gada 06.05.-13.05. Demirel University (Turcij a), nolasr=tas lekcij as "Erasmus
ility Expierence. ,,7 Jevelopment in European countries'" l0 stundas

.20[ 1. novadnas nodarblbas utenos Kolegija, Lithuania'( Utena

,i,[r. r"*r.y of Business and reclurologb:I, T*tll
S i*rJ"O par temu "Tiirisma uz4€m€jdarblba' (Tfrisma

stlba. Tflriima uznEmuma izveide un attr-rsU5ana)'

iskd mafiistra studiju programma,, Vadibas zindtne"

sekret6re , RA.

1996.- 20l1.gadam augsEkas profesiondlds izgl-rubas . tldtj.y programma

ika". Akadomiskd ituaiiu ptogrutn-u " Vachbas zindtne"

h=me4a profesiondlds
I stuouu proBliurllrr4 Y

;;1ft-td"t'b"6laura studiju progamma "Uz4€moj darblba"

alsts pdrbaudljumu komis

1j4s darbu p6rbaudes komisijas locekle' Bimesa vadlbas koledZa
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Laika pedods, amats, iestades, ['{o 2003'- 2008'gadam turi

stmktiirvienibas nosaukums 
1
I

Zin6tnisko PCUjumu I
virziens (-i) I

Laika pedods, amats, iestades, ['{o 2003'- 2008'gadam turisl

stmktiirvienibas nosaukums 
1
I

Zin6tnisko PEUjumu I
virziens (-i) l

Virziena nosaukums I futit*u atustibas iespEjas Lz

Zinitniskiis Pubfikecijas I
citos anonlmi recenz€tos i

un starPtautiski l
pieejamfls datubazcs i

ieklautos zindtniskos,
izdevumos 

I
KopEiais Publikdciiu skaits \ 2

Informfuciia par publikacijqf Jl 
D"tl3vsk1-Iveta' Silicka h'--r - "pidcio A goau toi*a l1'^u1't15ana fiirisma uz4cmcj

'niuiiogrifiskie 
dati fiatuttate, Regiondlistikas zini

(pubtikaciias no,oik -*r, avo.ts, l'2at111.?Titt 
Nr'I(4)' REzt

izdoSanas vieta, izdevnieclba, 
'1 

2' Silicka lnese' Dembovsk:
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:kciju cikls, tema o'B€rns unfillosofija";
/A07. g. Lldzdallba filosofijas vasaras studijds (organiz.
rfi skas izglTtibas centrs)

@atavosana un augstskolu
. ar skol6m: ASV pieredze (IA.C un starptautiskd biroja
nternational" pilsoniskds izglitrbas programmas ul
universitates sadarbrbas proi elkts), Rt?6;

2004.g.1i
pedago!
(Virciia)

ii.ls - trdzdatma starptautiskajl seminata*Mix metodes
r knj o s petTjumos", vad. T-rbinlSenas Universitates
rof. Helds, izsniegta aplieciba.

2003.9.a
program
izsniest€

lis - apglta LR IZM oryaniz€tatdldkizglltibas
"Vienota pieeja macTbu grdmatu vErtEiand",
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2002.9. t
(Palanga
Perspect:
sertifik61

c. - hdzdaliba staptautiskaja semindrd Lietuva
*Philosphy and Education:llhe Chance in the
e of Intercultural Misundersl.anding", izsniegts

2002.g.s
program

pt.- 2006.9. - trrdzdaliba Sorosa fcrnda - Latvija
ms "Pdrmainas izgl-rtrbd" pro i ekta * Cilv Eks s abi e drlb a" :

2001.gjr
skolotdjr
kfuvusi 1
08.r2.2A

nv.-dec. - apguvusi Filosofisl<as izgllubas centra
tdldkizglltibas macrbu prograrnmu "Filosofija skolA" un
ar FI C skolota.i u - tildkrz glltotilju, aplie cTb a izsnte gla
) 1 . :

200l.gjr
"Ptirmair
izsrniest

nv.-dec. * lidzdal-rba Sorosa fonda -Latvijaprogrammas

as izgl-rtibd" projekta "Filoso11jas macTiana berniem",
apliecrba 200 I .g.decembn;

2000.g. i
autrystsko
profesiot

.II-2001.g. II - seminars "Filozofijas apguiana
as programmd un tas integrElio\a loma visparEja un
dlajd studiju procesa", izsniegta apliecrba;

t2. S abiedriskas altivitates 2005. -21
KopS 20t
KopS 20t
orsariza

09.g.- RA senatore;
t 5 . g. marj a l-rdzdal-rba RA no likumu komisij E ;
t2.g.dec. - darbTba FilozofiskZis izgl-rtlbas centra
oriskaj os pas4kumos (LU).

1 3 . Galvends publikacijas - Filosofi
strategua
risin6jun
- "KdpEc
I l..konfe
- Uzdevu
RA. 1991

skas domd5anas attr-rstrSana bCmiem - viena no
m socialo ziru-bu mdcT5ana/ Problemas, pet-rjumi,
i.- Rezekne: RA, 2004 .-243.-'.7.47 .lpp.
btrtu jdpiever5 uzmanlba spejai brTnraies?" ICPIC
'encesmateidli.-Yarna,2A$.g.LTdzautorel.Rocena;

mu krdjums logik5: MacIbu prallglTdzeklis.- Rezekne:

14. Valodu prasmes LatvieSu 44lqlA.krievu - bnvi, anglu - sarunvalodas hmenl
1 5 . Cita papildus

informacija
PiedahSa
standarta
Veikta A
recenzeS:

ras vidEjds izgl-rtTbas macTbu priek5meta Lo$ika
proj ekta izstrade (2002.-2003 .g.);
Vilka grdmatas "Ievads logika" rnanuskripta
na(2003.).

20.01.2011.

,/ 1',, tf / ---
;-H?A-lv.Korrkla/
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I. Dzimianas gads un
datums
2. Dzimianas vieta
3. IzglTtTba

4. Akad4miskie
nosaukumi un
zinatniskie grAdi

5. Nodarboiands

6. Zinatniskas
publilfrcijas

7. Parejas zinatniskas
darb1bas

ahivitates

Dzwes un darba gaj

1960.gada lSjulijs

Lafrija,Ludzas rajons.
2002.-2007. g. - studij as
t997.g. - absolv€ts LU
magistra grdds pedagoglja
1985.9. - absolveta LVU V
un ieg[ta filozofijas pasni
Magistra grdds pedagoglja
Profesionala magistra grd
rzf|ttTba Latvijas valsts uni

- KopS 2013.g. oktobra RA
dekane:
- 2005.g. aprrlis -2013.g.
fakultates dekana
- kop5 2010.g. RA H
-1995.-2009.g.- RA
fi lozofij as katedras I ekt or e ;
- KopS 2008.g. - studiiu
akademij as Latgales fi lial€
2004.-2006.9.- studiju
koledZd (papildus darbs) ;
1995.9. - skolotaja
(papildus darbs);
1990. -1991.s . -  LU
1991.-1995.9. - REzeknes
1987.-1991.g. - Rezeknes
1985.-1986.9. - REzeknes i

| .,,12 glltTb as pr o gr ammas
Dr.paed. P.Vucenlazdans
prograrnma biblioteku
,,Towards the knowledge
world" krdjums, Ta5ke

z.,,Studentu studij u darb a
(hdzautors Dr.paed. P.V
studiju programma bibli
konfer. ..Towards the
changing world" krajum

Virzieni: l. lzslTtTbas kvali
darba grupas vadr5ana RA
Studiju kvalitates
Senata l€mumu 28.02.2005
2. Skolotaja profesionalds
- 1 5.-1 7. 1 0 .2009. nolaslts
I aulci" 2. starptautiskaj 4
perspektlvu maitrra",
- 24.-26.05.2007.9. referats ,,lzglTtTba LatgalE - etniskie un citi

VERONI I(ORKLA
(Curuiculum vitae)

doktorantfira (augstskolu pedlago gij a) ;
gijas un psiholo$ijas instituts un ieg[ts

iplLoms Nr.003172);
un filozofijas fakultaters Filozofijas nodala

zEja kvalifikdcija (diploms Nr. 1 23 52 1 );
19,97.9.

fi lozofij a (a2Tta I 980. - I 9 8 5. g. iegfrtd augstaka
itatE (diploms Nr. 1 2352 1)').

urnanit5ro un juridisko zinar4u fakultates

,erhbris - RA Humanitaro unLjuridisko zinat4u
izpilffitdja;

un j uridisko zindtr,ru fakuliEtes v i e s I e kt or e ;
un juridisko zindtqru fakultates VEstures un

, ;Filozofij as vEsture" doc05 ana Latvij as Makslas
ildus darbs);

"Filozofij a" docE5ana Malnavas lauksaimnieclbas

vakara, mai4u vsk.; Rezeknes komercskola

filidles lektore (saviet.);
lqtdju institfrta pasniedzej a;

skolas skolotaja;
las skolotaja.

ijums - virzTba uz lwalitati" (l-rdzautors
TEMPUS proj ekta,,Jauna magistra studiju
infprmdcij as zindtn6" (NMPLS) starptaut.konfer.
society: new roles for librarians in a changing
(Uzbek.) 20lLg. oktobrl, 10.- 15.1pp.

vErtej ums lanlitate s nodr o S indf anai"
nlazddns) TEMPUS projekta,,Jauna magistra

ktr un informdcijas zindtnE" (NMPLS) starptaut.
odge society: new roles for librarians in a

Ta5kenta (Uzbek.) 20ll.9. oktobn, 16.- 22.lpp.

atep komponenti un kritcrij i (200 4. I 2005. st. gadd
tudij u kvalitdtes novertEianas; sistemas izstrddei.

un kontroles sistema RA -- atstiprindta ar

mpetences problema studiju programm6s.
rhts ,,Profesionala statusa cffirence: pilseta un

istikas konferencE ,,Centrs un periftrija:
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j'3. Sabiedriskns
aktivitates

2009.9. XII - 2010.g. IX
r.1.1.2.0t09lAPrA/Vr
un socialekonomiskie aspe
person6ls);
- 2005.-2008.g. - lldzdaliba
,,IzghtTbas filozofiska
tzgltttba-"
- 2004.-2005.9. - lldzdallba
studentu soci6l6 trauksme
grants);

KopS 2005. g.marj a trdzdal
KopS 2002.g.dec. - darblba
pasakumos (LU);
2005. -2009.9. - RA

LatvieSu valoda jrzimta.

l4.Valodu prasmes valoda - sarunvalodas

Wordprogruunmas
15. Datorprasmes

REzekn€, 03.09.2013.

pr oj e kta Nr.2009/0227 I IDP I
'er itori al as identit at e s lingv okultur o lo li s ki e
' gal e s r e li o na at tI s t tb a" (zindtniski tehniskais

LZp fundamentala pdt{uma projekt5 Nr. 06.2015
KritErij i pdt1jumiem trtedago lij a un

pOtljumu programma,,Rdzeknes Augstskolas
jas situacijas" (Rl\ Zinatn.padomes

RIA nolikumu komisijA, RA Stipendiju komisijd;
lQ zo fiskds izglttib as centra ar ganizatori skaj o s

valoda - brlvi (runaju, lasu, rakstu); anglu

161



Personas dati

Uzvards / Vdrds

Dzlvesvietas adrese

Talrunis ,  mobi la is  ta l runis

e-Pasts

DzimSanas datums

Zt$ule Erika

,,Mdrsili", GriSka

26430306

erika@ru.lv

09.r2.196r

IzgllUba

Laika periods
(no... ltdz.... noradot mEnesi un

g a du), izglTtTbas iestad es
nosaukums, ieglt6 kvalifi kdcij a,

grdds

Ziniitniskie gradi

Grdda ieg[Sanas gads, zinatniskais
grdds, td satsindjums, \ozare,

apak5nozare, absolvetds izglTubas
iestddes nosaukums

Darba pieredze
akad€miskajos amatos

Laika periods

6o... ltd:..., noradot menesi un
ga du), akadcm i skais am ats,

iestades, strukt[rv ien tbas
nosaukums

Studiju kursu vadiba

Doktors studiiu programnta
(programmas ltmenis un

nos aukums, kurs a n os au kums,
apjoms krefrtpttnktos)

Ma$istru studij u prog ramnta
(programmos lrmenis un

nos aukums, kurs a nosaukums,
apjoms kredTtpnnktos)

Veidojiet katrai apgii
ar jaundkajiem

1980.09 . -  1984.06 . :
fakultate. ekonomi

Veidojiet katram zi,
jnunrtkajiem datient

1996.g., ekonomi
Latvijas Univ'ersi
201,2.9.9., ekonom
kredlts. Latviias U

Veidojiet katrant
jaunfikajiem datient

No 03.09.2012.
fakultate
2009. -2012.,
fakultate
2001. -2009.,
1997. -  2001.g. ,  I
1993.-1997.g., lek

Veidojiet kutranr

.-VadTbas z,inarne"
Otra hme4a profi
.-Finan5u vadTba":
Otra llme4a prof,
..Finan5u vadTba":

Eri
Curric

Zubules
lum Vitae

asts, Rezeknes novads

nlagistrs

i ifiglltlbas programmai atsevii$u sadalu, iekopEiot findu- Saciet

[ijas Valsts Universitate, IrinanSu un tirdzniecTbas

grrtrlant atseviilSu sudalu, iekopZiot tindu. Sdciet ar

, Mg.oec., ekonomika, f,rnanses un kredtts,

zinatryu doktors, Dt.oec., ekonomika, ltnanses un
ivepsitate

onuilont utseviS$u sudulu, iekopEiot rintlu. Sdciet ut

Rezeknes Augstskola, Ekonomikas un vadtbas

, R€zeknes Augstskola, Ekonomikas un vadrbas

tel Rezeknes Augstskola, Ekonomikas fakultate
rq, Rezeknes Augstskola, Ekonomikas fakultate

, Rezeknes Augstskola, Ekonomikas fakultate

Emenim un nostukuntom atseviibu ieclulu, iekopeiot rindu

,,Sfarptautiska ekonomika", z1 6P
onfilas augstakas izglltrbas st'udiju magistra programma

inan5u teorijas un politika", 3 KP
ionfilas augstakas izgl-rtTbas st udij u magistra pro gramma

,,Eipopas ekonomiska un monetara integracija", 3 KP
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Vieslekcijas

Laika periods, iestades nosaukums'

vals ls ,  kursa nosaukums. s tundu

skaits, programmas finansetajs

Dallba Pirbaudijumu
komisijis

Gads, tituls (komisryas
pr ieki s e det aj s / I o c ekL is ),

programmas lTmenis (b akalaur a,
m a$ist  ra progr .  ) ,s tudi ju

programmas nosaukums, iestade

Akademiskii Personfila un
profesionAl[s kv alifi kScij as

speciiilistu sagatavoSana
Doktori

(doktora vards, umards; tema,

dis ert acii as aizs t w ES anas gads)

D o ktoru dis erttl cii u v adfr un a
(doktora vards, tzvards; tenta,

studii u uzs aki an as ga ds)

Magistri (koP7j ais ska its)

Bakulauri (koPEj ais skaits)

Cita darba Pieredze
Laika periods, alrlats, iestades,

struktDrv ienibas nosaukums

Zinfrtnisko P€t-tjumu
virziens (-i)

B skalaura studii u P rogrummu
(Programmas I rtnen is un

no s aukums, kttr s a no s au kum s,
apions kredttPunktos)

,,Uz4emejdatbTba",
..Ekonomika":,N
.Finanses": ,,Publi
"BudZeta iestaZu fi
"Valsts un pa5valdl

Veitlojiet kstrant

29.05. - 02.06.2006.
Foland,,CooPeratio
iErasmus
t os . t t . -01 .11 .2008 . ,
problems of Govern
r30.03.- 04.04.2009.
Government Ex
18.09.-24.09.201 1. ,
Consolidation in
21.-28.02.2012., U
jin Latvia and Eurol
i9.- 13.06.2012., Ur
Economic Develo
10.st.,  Socrates

', Veitloiiet kefirai akti

1996.-2007.g., ko
Augstskola

Veidojiet katrant

' Veidoiiet ktttrsnt

Veidojiet katrunt

1993.-2002.g.,v
1992.-1993.s.,v
1984.-1992.g. e

TirdzniecTbeLs

l 0

1 0 0

teorija"
as flnanses"

", "Finansu
u budZeti"

..Publiskas finanses"

teotija",

atseviil $u satlalu, ie kop Ei ot r intlu

Graduate School of Business Economics, Warszaw'

between Universities and Industries", 8 st', Socrates

itufe", 10 st., Socrates Erasm'us

K*o Iiolegija, Lietuva, ,,Activities of

via and Europen LJnion", 10 st', Socrates Erasmus

s Kolegija, Lietuva, ,,Activities of Fiscal Consolidation

:an Union", 5 st., Socrates Erasmus

versity of Promotion in War:;aw, Poland, ,,Baltic Region's
.  r 1  f \ ^ - ^ 1 ^ - . +  ^ f  \ I / ^ - 1 , {  E ^ ^ - n m t r "

Fiscal

t and Problems in the Context of World Economy"'

atseviil[u iedalu, iekop4iot rindu

isili as loceklis, bakalaurs,,,Elkonomika", R€zeknes

ats ev i3 11 u s utlulu, ie kop ei ot r ittdu

ats ev i5 S u s nclulu, ie kop ei ot t'i n d u

atseviil$u sadalu, iekopEiot ritrtlu' Sficiet at iaun0kuiiem dstiem

ldes Plano5anas dala

italja, Valsts kases Rezeknes Nor€kinu centrs

itEi u, ncr"k"es Tirdzniecrbars parvaldes Tirdzniecrbas daf a

miste, planu dalas vadrtajas vietniece, R€zeknes

Veidojiet kutrsnt atsevK$u satlalu, iekopEiot rindu
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Virziena nosaukums Latgales regiona
Valsts finanses:
Ekonomikas attt

Zinfltniskfls Publikf,cijas
starptautiski cit6j amiis

datubiiz€s iekfautos
izdevumos 1

Bibliogrdfiskie dati (publikacii as lVeidoi iet kstai

nosaukums, qvots, izdoianas vieta, @atiem
izdevniectba, gads, laPPuses' \

izdevuma kods), datubue (A& HC I, I
SSCI vai nozaru vadoiaias I,

datubdzes Thomson Reuters Web of \
science. SCOP US, ER I H),

hdzautori

Zinntniskfl s Publikiicijas
citos anonimi recenzEtos un

starptautiski Pieej amfl s
datubflz€s ieklautos

ziniitniskos izdevumos

Kop ei ais Pu b lik dcii u s k aits 1 0

ekonomiska attTstrba
un attrstrbas nosac-rj umi

balizacijas aPstdklos

sadalu, iekopEiot r*ttlu. Saciet ur
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Info rmac ii a p ar p u b li k ac ij dm V e id oi iet k atr a i

Pedcio 6 gadu luika (atiem
Bibliogrdfi skie dati (publikacij as I

nosaukums, qvots, izdoSanas vieta, lZubule E., Grabusts
izdevniecrba. gads, lappuses. ---- ^,i-,!-^
,tmo korlsl. datu b6ze (web o,f \Potenclams tespeJa'

izdevuma kods), datubaze (Web of
Know l'e'dge, EB SC O, I n dix p1f4umr",

C op e r ni cus) v ai atr o da s I S tz iwrvw. indexcopernic
K ongr es a b ib I iot E kas kat aL ogos ),

l'dzautori zubule E. Met
Conference "
visions and challen

iZubule E. Makroe
zinatnu Zurnals
(rssN 1691-5828),

Kavale L., Zubule
Formation of Gove
pinance Proceedi
pusiness and Finr

Zubule E. Ettaluat
lJournal of Intern
Bulgaria, 2009,
tw.ww.ebsco.com

/,ubule E. Manage
pconomics: Syster
t9t8-9955-r2-504-4
Zubule E. Financia
ithe international
Institute. Lithuania,

'Zubule E. Buclget
conference" Kaunas
,2006, p.238-242,

Citas publikacijas
Kop€jak publikaciiu skails

i  l 0

sadalu, iekopEiot rintlu. Shciet ar iaundkaiiem

skanena klasiskA biroja darbTbas modela pielietojuma

ialo zinat3u Zumals,,Latgales tautsaimniecrbas

012, Nr.1(4) (ISSN 1691-5828), 399.-410.1pp'
m

of State Budget Prot:ess Analysis. International
Horizons in Changing llconomic Environment:

Proceedings, Kauna, 201 1, www.ebsco.com

isko prognoiu loma valsts budieta planoiana'

s tautsaimniecTbas pOt-rjumi", Rezekne, 2010,
Socialo
Nr.1(2)

80.3 9 1 .lpp., www.indexcopernicus.com

waii, USA, Volume 5, No.l (2010), The Institute for

search (ISSN 1931-0285 CD)

Government Expenditure Planning Methods in Latvia'

Ll Scientific Publicatiorr: Economy and Business,

ume 3.No.1 ( ISSN 1313-2555),  p.1016-1023,

The Importance of the ,Efficiency Indicators in the

ent Expensses. Global Conference on Business and

of State Finance
Research", 2009,

in Budget Process. Journal "Applied
Vytautas Magnus University (ISBN

.ebsco.com
ing of Municipal Activities in Latvict:Proceedings of

, Kaunas Universitl' of Technology, PaneveZys
7, p. 307 -31 3, www.ebsco.com

it Problems in Latvia: Proceedings of the international
iversity of TechnologY,PaneveZys Institute, Lithuania,

ebsco.com
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Info rmiic ii a P ar P ub li k Ec ii Ent
pcdeio seiu gadu laika

Bibliogrdfi skie dati (pub I i kac ii as

nos aukums, qvots, izdoi anas vieta,

izdevniectba, gads, laPPuses,
iz d ev um a ko ds ), lTdzautor i

B ibliogrdfi skie dati (m on o g r afij a s
nosaukums, izdoianas vieta, ',

izdevnieclb a, gads, lappuse s, izdevuma

kods), Ftdzautori

Macibu un metodiskfl
literattira

Bibliogrdfi skie dati ( I ite ratur as
nosaukums, arots, izdoianas Yieta,

iz dev nie cl b a, gads, I appus e s, izdev uma
kods) , lldzautori

Citu mfrclbu metodiskie
materii l i  (t.sk. audio, video,

MOODLE materiali)

Gads, materiala nosaukums,
izdevEjs

Zinltniski PEtnieciskfr
darblba

Konferences
Kopcjak konferenCu skaits

Veidojiet koftoi
', dutiem
'(ubule E. Budzeta
'efe kt iv it at e s p aau gs t i
'materiali. ROzeknes
Zubule E. Manage
rof the Conference
Accounting, 2008, p.
Tunute E. Budzeta
lTorun, Polija,2008,
Zubule E. Budie
starptautiskas zina
254.Lpp.
'Zubule E. Pai','aldT
2inatnisko rakstu k
l/ubule E. Budieta
fuajums,696.seju
Zubule E. nS sftukt
starptautiskas zinat
'J72.Lpp.

Veirlojiet katrai mono
dstient

Veidojiet katrai

Lekciju konspekts,
[sBN 9984-585-43
Lekciju konspekts,

i2003, 35 lpp. ISBN

Veidojiet kutrsnt
dutient

1 2 0

Monogrflfijas

atsevii$u saclulu, iekopEiot rindu' Sdciet at iauniikuiiem

sa attTstTbas iespejas La9ija izdevumu

konteksta : Starptautiskas zinatniskas
planoianas
konferences

nt
u

allin University of Technology, Department of
- LLJ .

Latvij a : M. Kopernika Universitates rakstu kraj ums,
-573.Lpp.
"ornri problemas Latviia.' R€zeknes Augstskolas

konfeiences rakstu kraiums, Rezekne, 2006, 249'-

u
II re sur su stab ilizCtcii as ie spej as Lanij a : LU

s, 702.sejums, Rtga, 2006, 591.-602.Ipp'
s'a teoreiiskie un tiesiskie aspekti. LU zinatnisko rakstu

2006,281.-294.LPP
izmanto1ana Laviia; M. Kopernika Universitates

konferences rakstu krajums, Polija, 2006, 165'-

i atsevii$u srululu, iekopeiot 'rintlu. SEciet ur iaundkaiiem

atsevii[u sadulu, iekopEiot rittdu. Sticiet ur iuunokaiiem datiem

process Latv4a", RA Izdevniecrba, 2003, 25 lpp'

valdrbas un to finanses Latvija", It 4 Izdevniecrba,
-585-55-7

utsevii$u sadulu, iekopciot rindu. Saciet ar iaunikaiiem

;kola, Latvija, 2008, 497 .-507 .lPP.
Problems i7 Gouurn*ent Expenditure : Proceedings
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Inform1c ii a P at ko nferencEnt

Pedeio 6 gadu laikfr (refer-ata
nosaukums, konferences
nosaukums' konferences

organizators, norises viela (pilsEta,
vaisls). datums

Veidojiet kutrai
jaundkaiien, dstiet

Zubule E. Possibil

lStarptautiska kon
Trends of Theory
'Zubule E. Budleta
,,Tautsaimnieclbas
lRezekne. Latv4a.2

Zubule E. Budget
j,,Changes in Soci

fechnology. Panev,

Zubule E. Financi
Conference ,.Chan
University of Tec

'Zubule E. Manage
lConference ,,Busi
pniversity of Tehn

'Zubule 
E. Budzeta

,efektivitarcs paa
,,Tautsaimnieclbas
Rezekne. Latv4a.2

Zubule E. Possibil

[nternational scie
'Development: The
28.04.2009.

'/,ubule E. M'
iConference ,,M
Visions and Chal
2009.gada 24.-26.

,l(avale L., Zubul
iFormation of
jConference on Bu
Research. Kailua-

Zubule E. B
68.konference.
l0.februaris

l/ubule E. Ma

lstarptautiska ko
Augstskola. Reze

Zubule E. Met
iConference
visions and chal

, : - - , ;
VubuLe L.,  ur

tpielietoiuma Pote
"Tautsaimnieci
Rezekne,2012. l9.aprilis
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6462t081
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0.1995. - 06.1997. Latviias
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10.2007. Lektore, SIA
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iskd magistra studiju
2KP
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fesiondld bakalaura studij u

iskd bakalaura studiju
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Nodoklu administr€Sana, 3

ekonomika un gram

iondld bakalaura studii

iondld bakalaura studij
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Portugal - Economics, l0
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Erasmus Programme Teaching staff mobility grant

Curric
akadEmiskii
uiln Vitae

6. Pielikums
RA Darba kaftibas noteikumiem

(Apstiprindti 0 1.06.2012.)

personela

v 4601
mob. tdlr. 26413185

r $v1g. oec) Saimnieciskds darbrbas uzskaites, analnes un kontroles
ivlersitdte.

Ekonomikas un vacltbas fakultdte

vadibas koledZa"

un finan5u koled:Za"

pedagogijas un izgh=ubas vadrbas augstskolas REzeknes nodafa

Augstskolas Ekonomikas f; ftultdte

. Dekane, R€zeknes Augstskolas Ekonomikas fakultdte

,,Vadrbas zindtne" - Socidlo zindt4u pEtl5anas metodes,

,,Arh-rvnieclba" - Dokurneffu parvaldlba, 4KP

,,Finan5u vadlba" - PEtnieciskd darba metodololija,

,.Ties-rbu zin6btes" - Nodoklu sist€mas Eiropas
tieslbu praktikums, 2KP

studiju programma,,Socialais rehabilit€tdj s" -

IKP

studiju programma,,Finanses" - Zindtniskd darba
un nodoklu audits, 4KP

,,Vadlbas zindtne" - Nodoklu sistEma, 2KP; Zinatniska

,,Uz4em€jdarbfua - Zndtniska darba pamati, 2KP

..VEsture" - LietvedTba., 2KP

,,Ekonomika" - P€tnieciskd darba organizdcija, 2KP ;

,,Elektroniska komercij a" - Grdmatvediba, 2KP ;

pro$amma,,Programmesanas inZenieris" - U4r€mEjdarbtbas
as famati, 2KP

itute of Guarda. School of Education, Communication and Sport,

magistra studiju

bakalaura studiju

bakalaura studiju

168
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Dallba piirbaudriumu 106.2009.' 01.2010. Komisdas lr

komisijas i programma 
"Grdmatvediba
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. Komisijas locekle,
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kredr=ts"), REzeknes A

995. Komisijas sekretdre, 2.
,,Ekonomika" (specializdcij
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ltggr., tggt., t9ee.,2ooo. Kon
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1996. Komisijas locekle, 2. l-tm

l,,Ekonomikt' 
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kredr=ts"), REzeknes Augstsko
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,,Ekonomika" (specializdcij
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I
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sagatavosana 
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0 3. 2 00 1.- 03. 2 00 5. Grdmatved,
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virziens (-i) |

Ziniitniskiis publikaci- Pu4. A. Impact of income ta
jasstarptautiskicitEja- *:.::::f,:: 

Proceedings

mfls datubazcs ienji- | 
Kaunas universirv of Tech

tos izdevumos I
I

| .ana2l6- Crniculum Vitae Anita PUZULE

Higher Education, Faculty of Business Management, Vilnius,
Erasmus Programme Teaching staff mobility grant

Klaipeda, Lithuania - Tax system in Latvia, 8 hours,
Erasmus- actionZ.2.

1. llme4a profesiondlds augstdkds izgh=tibas studiju
plano5ana", Bimesa vadibas koledZa

Z. Komisijas locekle, 2. l-rmeqra profesiondlds augstiikds
ika" (specializdcija,,F inanses un gramaffedlba"),

sekretdre, 2. l-rmela profesion6las augstdkds izglTtTbas studiju
lizdcija,,Finanses un grdmatvedrba"), Rczeknes Augstskola

profesiondlas izglTtibas sludiju programma,,Finanses un

locekle, bakalaura studiju programma,,Ekonomika"
"), R€zeknes Augstskola

augstdkds izglTtibas studiju programma
un kredr=ts"), REzeknes Augstskola

iju programma,,Ekonomikd' (specializdcija,,Finanses un

profesionalas augstakas izglltibas studiju programma
un kedlts"), Rezeknes Augstskola

studiju programma,,Ekonomika" (specializdcija,,Finanses un

,,Energoresurss"
katotu baznTcas Rezeknes - Aglonas diec6ze

,,Tonis RA"

ienibas vad|rtdja, R€zeknes Augstskola

Latgales T0risma biznesa institiits

vietniece, Rezeknes Augstskola

Latvijas Nedzird-rgo savientbas R6zeknes macTbu un

inspektore, REzeknes pilsEtas fi nan5u inspekcij a

vecdka revidente - inspektore, REzeknes pils€tas finan5u

finans€Sanas vec6kd ekonomiste, Rezeknes pils€tas finan5u

Latvija

p in Latvia. Changes in Social and business
['t international conference. II]BN 99 5 5 -25 - | 5 6-5. Kaunas :

,2006. p. 182.-186, Thomson Reuters Web of science
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UZULE, A. Higher Ed'onference 
on New Horiz

www.int-e.net)

24

PUZULE, A.
Sabiedrlba un kultiira.
396.Ipp.

PUZULE, A.Influence
2029-1639. Utena: Utena
PUZULE, A. Ienakuma
attrstTbas problEmas un
tautsaimniecrbas p€t-rj
lT.aprTlis.ISBN

PUZULE, A. Income
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|III,I. ISBN 91 8-5-9 I I I

PUZULE, A. Nodoklu
| 407 -69 18. Liepdj a: LieP

PUzuLE. A. ar
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lpp.

PUZULE, A. ar lTdza
aizstdvdianat ISBN 9

PUZULE, A. ar
aizsfiv4ianai. ISBN
PUZULE, A. Nodokli un
rm menedZmenta akadEmii

PUZULE, A. Nodokli un
un menedZmenta akad€mii
PUZULE, A. Studiju
metodiskie nor adti umi.
SILINEVIEA. I. u.c, Tur
tur is m a uzryemej dar btb as l,
139 lpp .

12. Dokumentu pdrvaldlba,

I 2. Gr-amatv ediba, 2Kp,

12. Lietvedlba un datu

12. Nodoklu admin

/2. Nodoklu adminiskEsana

/2. Nodoklu sistdmas, 3KP,
12. P€tnieciskd darba organ
12. Zindtnisk6 darba pamati

l .

l .

Lapaj/6- Curriculum Vitae Anita PUZULE

2Kf, lekciju un praktisko nodarblbu materiiili MOODLE.

on{l Planning for sustainable De'velopment in Latvia. Internationql
in pducation -20 1 I . Guarda, Portagal, June 8- l0 20ll . p.444 - 449 .

izmaksas un apliksana ar nodokliem.
krdjums XII. ISSN 1407-6918. LiepEja:

Liepdjas Universitdte.
LiePA" 2010. 389. -

politikas ietekme uz komercdarblbu LatgalE. Tauts aimni e clb as
zr. Rezeknes Augstskolas Ekonomikas fakultates un Latsales

s[itiita starptautiskds zindtniskasi konferences materiali 200g.eada
9-80-5. ROzekne: RA izdevnieclba, 2008. 305. - 3l6.lpp.

imfirovement in Latvia. I Mex4ynapoAnoft HayqHo-nparruqecxoft
U4prnron PA3BHTI4E OKOHOMUKH pocauu,, s flcxorcrufi
)34-8. flcnon: Hs4aremcreo IIIII4" 2007. c.7 - 12.

w problEmas. Sabiedrrba un kult[ra. Rakstu kr6iums. IX. ISSN
.291.-297.lpp.

Metodiskie norattjumi bakalaura darbu/ diplomdarbu
lzdevnieclba. 2011.42ISBN 978-9984-44-060-6 Rezekne: RA

Metodiskie norddljumi ma|istra darbu izstraddianai
l-3 R€zekne: RA Izdevniectba,20ll. 38 lpp.

Metodiskie noradijumi studiju darbu izstraddianai un
R€zekne: RA IzdevniecIba,20ll. 36 lpp.

zs. ISBN 9984-708-69-l Rrla: SIA ,,Latvijas Uz4€mCjdarbrbas
10. 369 lpp.

ISBN 99 84-708-69- I Rrtgar: SIA,,Latvij as Uz4Em€j darblbas
. 333 lpp.

yryeygjdarb\bas pamati. PUZ,IJLE, A. I2.nodala Daii aspekti
ItDa. ISBN 9984-585-65-4 R€zekne: REzeknes Augstskola, i001.

KPf lekciju materidli MOODLE
iju lnateriali MOODLE

vei{osana, lKP, lekciju materidli MOODLE.

3K|, lekciju materisli MOODLE

rlodoklu audits, 4KP, lekciju materiali MOODLE.

iju materiali MOODLE.

2KP, lekciju un praktisko no<larblbu materiali MOODLE
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Lapa4/6- Curriculum y itae Anita plJZllLE

bizresa koledZu

3. Cilvdkresursu izmaksas
] ,,Sabiedrlba un kult[ra: Ci ,ro4urEullu4 lllr Kullura: u

] katedra un Vadlbzin6tr.ru I
4. Iendkuma nodoklu potit

konference,,Tautsaimnie
Ekonomikas fakultate u
2008.gada t7.aprflr.

i5. Optimisation of income ta
i ,,Tendencies and Actualiti
j of Social Sciences, Klaipe
y'012. Orgkomitejas locekle, I
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I 99 9. Orykomitejas locekle, I
i ,,Centralas un Austrumein
j R€zeknes Augstskola.

?010. - 2013. ,,Erasmus Munr
(Ref.no. 2010 - 2368 / 001\ rwr.rrv.  .w \v _ LJiJ(]  /  vv I

i06. 2 0 1 1. Erasmus programme

i Polytechnic Institute of Gu

l. Higher Educationttl

2008. Konferences vadi16ja, I
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p 0 0 6. Or gkomitej as loc ekle,
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2008. - 2010. ,,Erasmus Mundr
i Azerbaijan" (Ref.no. 200g-^zerDalJan" (Ket.no. 2009

/ 1.2009. Erasmus programme

] College of Higher Educatir

Q008. ,,Latgales pl6no5anas rr
zindtn iskais projekts, veikts

ty'007. ,,Latgales finanSu prot
] Nodoklu politikas ietekmerwtwNt lv

01.2007. - 10.2007. Naciond
komercdarbibas vai
200611, nodro5indt apm6c
Sadarbtba ar AS "Hipoteku

Lithuania, April, 25, 2007.

nordd-rjumu pilnveidoSanu un analui

ibas projekts BERiL:
matvedlba. Nodokli."

ing for sus t a i nabl e D ev el opment,in L atv ia. International conference
tion -201l. Pollechnic Institute o;f Guarda, Guarda, p".t"gal, l;;;-;:

tqx on business in Latviq. International scientific_practical
Lable Development: Theory andL practice". Utena College, Utena,

apliksana 
-ar nodokriem. r2.starptautiski zin6tnisk6 konference

:: T, :^i', :*,"T3, llt:'::T"' tt l9p3j a1 univers itates s ocidlo zindtqutedLra, L iep6j a, L atv qa, 20 09 . gada i3"., 2 4 . aprtlt.
;as ietekme uz komercdarblbu ),,atgale. Starptautiskds zin'tniskd
Ib-as att-rs'bas problomas un rfuinijumi". iizeknes a"grtrr."r",Latgales tautsaimnieclbas p€t-rjrumu institUts, R€zekne,'l;;;ij;,

t in Latv ia. International scientific_practical conference
of society Development in the co,ntext of Globalization,, college

.studentu un docetdju zinatniski pr:rktiskd konference
problemas un risindjumi", REzekn,es Augstskola.

.sfudertu un doc€taju zindtniski praktiskd konference
probl€mas un risindjumi", REzeknrls Augstskola.

un docEtrij u zindtniski prak.tiska konference
problEmas un ris in6j um i", R€zeknt,,s Augstskola.

a, ikgadeja un pirm6 starptautiskai zindtniski praktiska konference
valstu ekonomiskds integrdcijas problEma, ii.opu, SavienTbd,,.

s Action2, Partnership for Georgia, Armenia and Azerbaijan,,
001 - EM), studiju procesa nodro5in6sana

eaching staff mobility grant, teaching lectures Economics in'da, School of Education, Communication and Sport, portugal

, !_*l-.Tul Cooperation Window foi: Georgia, Armenia and
961/001-001- MtlN -ECW), studiju p.oc6su nodro5indsana
eaching staff mobility grant, teaching lectures Tax system in vilnius
, Faculty of Business Management. Lithuania

atusUbas iespeju izpEte-, LR IzglTt-rbas un zinatnes ministrijas
ms Uz4EmEjdarblba un nodoklu politika Latviid

as", R€zeknes Augstskolas zindtniskais projekts, veikts p€trJums
komercdarbrbu LatgalC
programmas "Apmdcibas, konsultacijas un finansidlais atbalsts
binatfbas uzsdksanai", ESF proliekts Nr. LHZB _ ALTUM _

u Latgales regiona grdmatvedTbas, lietvedibas un nodokfu dald.
n zemes banku" un SIA ,.VIp konsultdciias,'
grant Socrates/ Erasmus- action2..2, teaching lectures Tax system
Sciences, Lithuania

Augstskolas Finansu un gramatvedTbas vad1bas specializdcijas
uz4Emumos un iestadEs, ESF projekts Nr.2007l0049, viikt

04.2007. Teaching staff mobilir
j in Latvia in College of Socii

i01.2007. - 04.2007. REzekne
I studentu profesiondld prak

profesiondlds prakses metod

)0 1 . 2 00 6. -09. 2 0 0 7. T aldkizgtn
rsteno5ana LSAA uzrlEmu

j un nodevas". Sadarblba ar

101.2007. Profesiondlds pil
vidusskold" izstrdde un rst
valsts budZeta finansdjums,
Sadarblba ar SIA "Latvijas

2.1999. Tempus projekts Nr
uz4EmEjdarbrbA kursu
Vdcija

1997. Latvijas - Ddnijas
specialitatei "Ekonomika.
universitEti un

bizresa koledZas studiju progralnmas
izstrdde. Sadarbiba ar Rrlas Tehnisko

programmas "Starptautisko pdnraddjumu logistika un finanses,,
ESF projekts Nr.2006/0012, izsrfrdddt mdcibu grdmatu ..Nodokli
"Latvijas Uz4€mEjdarbTbas un m,enedZmenta akidemila"

progranunas ekonomikas skolotdjiem .,Komerczinibas
ESF proj ekts Nr.2006/0096 ., 7 5% ES strukfrtrfondu un 25Vo
u un skolEnu grdmatu mater.ialu ,,Gramatvedrb6" recenzente.

z4cmejdarblbas un menedZmenta akadEmiia,'
s_JEp 11064/96, UzlemEjdarbrbas grdmatvedibas un Nodokli
mmu izshdde, paaugstinot kvalifikdciju Karlsriies Universitdt6,
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Neformiiliis izgl-rtibas
un kursu vadr-ba

Profesioniiliis pilnveides
kursi/ staZ€Sanis

Kursi

Lapa5/6- Curriculum Vitae Anita pUZULE

valifikdcijas kursi", LU Matemdlikas un informdtikas instifdts.

KopS 03.2008. Intelektudld

$.opi 10.2012.; 09.195t4. -
) l  |  ) nn7  n ' ,  ) n t n  < , , + . , ^ -

ll1.2007. 
- 02.2010. Satvers

1997. * 2009. Eksperhr kon
05.1999. - 04.2005. Senata
1998. - 2002. SaimtiecTbas

il 
1.1995. - 05.1999. Sendta

03.2003. - 06.2004.
101.1999. -  03.1999.

05.1998. -  09.r998.

i|0.1996. - 03.1998. Lietved
105. 1 995. - I 1. I 996. Lietved

centrs, 14 stundas

pdrvaldTbar; komisijas locekft:

2007. Satversmes sapulces locekle

sapulces sekretare

ij as priek5sEd€tdj a vietniece
kSs6dEtdia vietniece

locekle

le

i, NodarbinatTbas valsts agentiir,as Rezeknes filiAle, 6 -g stundas
Biznesa komplekss

SIA,,Austrumvidzeme" 2l sfunda
un grdmatvedTba, SIA ,,Personals"

, Valsts administrdcijas skolas Rez,eknes Augstskolas Mdclbu

08.1995. Lietvedlba. SIA ,,

3 0.0 3. 2 0 I 2.,,EBSCO daru
j Nr. l8s

)08. 02. 20 I 2.,,Anglu valoda

", Valsts agentaira Kultrlras infonndcijas sistEmas, 3 st., apliecrba

ish for Specific Purposes - ESP)", RA, 48 st., apliecTba

ika (Studiju rezultdti no teorijas l-rdz praksei),', RA, 10 st., aplieclba

, MdcTbu centrs Livonij a, 120 sit., aprliecTba Nr. 0129

un noformEsanas kartrba". SIA..Bi, SIA,,Biznesa investTciju
Nr.2010/002-l I

lus 2010.gadd", SIA ,,Biznesa in.restrciju konsultdcijas,', 6 st.,

ika (Projektu vadiba. Miisdienu ekonomikas aktualitates),', RA, l0
230

(B o lo4as pro ce sa Tsteno 5 ana Azerb aidldnas iz el-lUbas
Nr.2008/09-i110

ika (E-kursu vadtbas sistemas Moodle)", RA, l0 st., aplieclba

ika (Pasnieg5anas kvalitates vadTsana)", RA, l0 st., aplieclba

1 2 st., apliecTb a \1r.2004 I 5 -429

un elektroniskais pasts", RA, l0 st., aplieclba Nr. 26-ll2003
augstdkds izgl-tubas sist€ma", Daug,avpils Universitate, 36 st.,

- Partnership for Democracy'', European Women's

un psihologiskds novitdtes augstskolu darblba',, RA, 10 st.,

English", Vakdu mdclbu centrs, 60 st., diploms Nr. 2001-962

audits", Valsts adminisffacijas skol,a, 40 st., sertifikats Nr.55
na kritiskds dornd5anas attrsU5anari", Sorosa fonda - Latviia
tTba". 100 st.

PowerPoint. Darbs ar LCD paneli", RA, 16 st.,

ment", Phare Programme: Public Administration Reform

Kvalifikdcij as paaugstindsanas l,:ursi I 994. gadd, Valsts

1 1.04.-05.08.201 I. ,,Ang!u
26.1 L2010. ,,Dokumentu i;

04. 0 3. 2 009.,,Augstskolu dida
] sist€md)", RA,6 st., apli

0 5. 0 2. 2 008.,,Augstskolu di
i Nr.2007/08-270

Itu.oi toit ,,i",u.i,0u,,, *

sertifikats Nr. 321

)19. - 21.06.2003. ..Women Tc
Foundation

1 0. 0 5. - 2 5. 0 5. 2 002. .-P e<lasosi
aplieclba Nr. 1 152

t2 5. 09. 2 00 t.-2 2.0 t. 2002.,,Gen,

02. 0 5. - 1 4.05. 200 I.',IekSEjais
'2 8. I 2. 2 000...Lasr5ana un raksl

programma "Pdrmai4as ii

l0 3. 2 00 0.,,Ievads prezentacij as
sertifikdts Nr.00-0u-0 I 3

23. - 26.08.1999. ,,Financial
20. I I. I 996.,,Lietvedrbas pa

administrdcij as skola.

27.0 L l994. ,,GramatveZu
aplieclba Nr.GP-41
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StaiE{anEs

Valodu prasmes

Dzimtil valoda

Citu valodu pa5novCrtejums

Krievu

Anglu

28.09.2012.

I na6l6- Ctrtiatrhrm Vilre Aniro DT Tzl

2.1999. V6cija, Karlsr
grdmatvedraa" un,,N

LatvieSu

f

itiite,. -Kursu programmu izstrdde ),
NdarbibS".

Sapratne Runiifuna RqlrcrflXo-

Klausi5ands 1a
-
AKAIS

:nis

lJralogs Monologs

C2 AugstEkais hmenirc2 \ugr
l-1r c l Augstdkais

l-rmenis c2 Augstdkais
l-rmenis

Augsmkais
h-menis

Br Videjais l-rmenisB2 Vi l-rmenisBr Videjais hmenis B2 VidEiris t-mFni Vid€jais l-rmenis

@
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Personas dati
Uzvdrds / Vards

DzTvesvietas adrese
Talrunis, mobilais tdlrunis

e_pasts
Dzim5anas datums

IzgliUba
KopS 20l0.gada janvara

01. 10. 1995 - 30.06.1997

01.09. 1990 - 28.06.1994

Ziniitniskie grEdi

1997

Darba pieredze akadcmiskajos
amatos

01.09.1997.

01.09.1994._3 1.08.1997 .

Studiju kursu vadtba

Ma$istra studiju programma

B a ku Isu ra studiju p ro gramma

Profes io nEIiI studiju pro gramma

Vieslekcijas

09.03.2008.- 1 5.03.2008.

Lapal /5 - Curriculum Vitae
Kotane Inta

R6zeknesAugstsko

KOTANE Inta
Lubdnas iela8-42,

Mob. (LMT) +3i,12941

inta@ru.lr,,

02.0r.1972.

Studijas Starpaugr;tskolu

Latvijas Universitates
Ekonomikas ma$istra

REzeknes Augstskolas E
"Tautsaimnieclbas
ekonomikas pedagogija

Ekonomikas magistra
kred-rts, Latvij as tlni

R€zeknes Augstskolas

Rezeknes Ausstskolas E

Akademiskd masistra

AkadEmiskd bakalaura
nor€linu operdcijas" (2
(2KP)

Ohd l-rme4a profesiond
"UzlcmEjdarbTba" -,,S
vadrba un tirgzinrlla" (2

Otrd lime4a profesional
,,Vertspap-rru tirgus" (2
,,Kred-rtiestdZu vacliba un

Otrd l-rme4a profesiond
komercija" -,,Nauda un

Otrd l-me4a profesi
,,Saimnieciskds darbrbas

Teaching
University
Latyia".

staff mobility
of Applied

Pielikums Nr.6
RA Dalba kartrbas noteikumiem

( apstiprinat i 0 | .06.2012.)

personalrlakad€miski
Curric lum Vitae

LV -4601

studiju programma,,Bimesa vachba',

ikas fakulta-te, Finan5u un kred-rta apak5programma,

romikas fakultate, Ekonomikas bakalaLura erdds
un regule5and". specializacija "Agrara ekJnomika un

)), Starptautiskas valutas un nore\inu operacijas', (2 Kp),
ir gzinlb a" (2 KP),,,U z! Emej darbTbas ana lfue', (2 Kp)

, Mg.oec., nozare:Ekonomika, apak5nozare: Finanses un
tdte

ikas fakultdte, Finan5u vadTbaLs katedra, lektore

ikas fakultdte, Uz4€m€j darbTbas elionomikas katedra, lektore

programma "Vadrbas zindtne,' -_,,Veirtspap-rru tirgus" (4Kp)

iju programma "Vadrbas zin6tne', -,,starptautiskas valutas un
,,,U24€m0j darblbas analZe" (2Kjp),,,KredTtiestdZu vadrba,'

augstdkas izgl-tUbas bakalaura studiju programma
iskas valtitas un nor€linu oper:6cijaLs" (2Kp), ,,Kredr=tiestaZu

,,U2+€mEjdarb1bas analZe" (2Kp),

augstakas izgl-rUtras bakalaura studiju plogramma "Ekonomika" _

augstdkds izgl-rtTtras bakalaura stud iju programma "Elektroniska
(2KP), ,,Elektroniskd tirdzniecTbrl un nauda,' (3Kp)

lds augstakds izglTtTbas sfudijrL programma "Finanses"
alTze" (2KP)

t. SOCRATI]S/ERASMUS - ACTION 2.2. Kymenlaakso
Securities in(Somija), vieslektore, lekc[jas ,,,Market of
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05.03.2007.- I 0.03.2007.

03 .04.2006.- 08.04.2006

DaltbapErbaudijumu
komisijiis

2007 . /2008.st. g., sekretdre

2006. 12007 .st.g., sekretare

AkadEmiskii personiila un
profesioniilfl s kvalifi kiicij as

speciiilistu sagatavoSana

MaSistri (kopej ais skaits)

B ak aluari (kop ej a is s kaits )

Cita darba pieredze
I 993.g.septembris - I 994.maiis

Ziniitnisko p€trjumu
virziens

Zinatniskas pu blikacijas
starptautiski cit€jamEs datubaz€s

ieklautos izdevumos

Zinatniskas publikacijas citos
anonlmi recenz€tos un

starptautiski pieejamEs
datubazes ieklautos ziniitniskos

izdevumos

Kop ej ais p ub likdc ij u s kaits

Lap a2 / 5 - Curriculum Vitae
Kotane Inta

Teaching staff' mobility
(Belgrj a), vies lektore,

Teaching staff mobility
(Lietuva), vieslektore,
Union".

Otrd l-rmeqa
(specializacija ,,lF

Otra l-rme4a prof'es
(specializdcija ,,Fi

5

= 8 0

R€zeknes 2.vidusiskola,

Regiondld attTst-rba

UzqEmumu

The role of financial
University of T
in social and business
10s. (scoPUS.i)

Assessment of financi
integration studies.
I.Kuzmina-Merlino) (l

Cultural activities and
of a city - example of
infrastructure
Kaunas. 20 12.. pp.68-7 8.

Non-financial indi
Research and Tcrpicalit
EBSCO)

Culture as an element
Management theory and
papers 2Q.6), Lithuanian

Pilsctas tEls un identi
Tautsaimniecibas p et-rj
2010. - 187.- 201.1pp. ( Copernicus)

grant. SOCRATES/ERASMUS - IICTION 2.2. KATHO Ausstskola
kcijas ,,Market of Securities in Latr,ia".

t. SOCRATES/ERASMUS - ACTION 2.2. Kau4as KoledZa
ijas ,,Market of Securities in Latvia" un ,,Latvia and European

augstdkas izglTfibas studiju programm a,,Ekonomika"
un gr6matvedTbas vadrba"), REzekrnes Augstskola

s augstdkds izgl-rtlbas studiju programma,,Ekonomika,'
un gramatved1bas vadlba"), REzehres Augstskola

priek5mets: Ekonomikas pamati.

efektivitdtes novErtesana

in development of agriculture in Latvia. Kaunas

indicators

PaneveZys institute, Lithuania. Novemlber 17 -lg, 2006..,Chanses
ronment", Proceeding of the l't Internajional conference, pp. td'2._

and
for evaluation of business
Topicalit ies. No.6 (2012).

performance. European
P.216.-224. (lldzautore

re time spending opportunities as factors for attractiveness
ugavpils. Management theory and studies for rural business and
. Research papers 2(3 1), Lithuanian University of Agriculture
)BSCO)

for evaluation of business activity. European integration studies.
:s. No.5 (2011). pp.213.-219. (h-dzautore l.Kuzmina_Merlino)

of. sustainable_ development and urban attraction capacity.
udies for rural business and infrastructure development. Research
niversity of Agriculture Kaunas, 20 | | .-p.l 12.-120. (E B SC O )

ka pilsctas attlstlbas prieklnoteilrtums, Latgales
Soci6lo znatgl Zurndls Nr.l (2). R.Ezekne; RA Izdevnieclba ,

175



Citas publikiicijas
Kop€jais publikaciju skaits

MEcIbu un metodiskfl
literattira

Ziniitniski pEtnieciskii
darbtba

Konferences
Kopejais konfereniu s kaits

Info rmacij a p ar honferencEm
pedejo 6 gadu laiha

Lapa3 /5 - Curriculum Vitae
Kotdne Inta

Business Efficiencv
Conference "Chanses

fakultates un Latpa
konferences Tautsiir:

2011.,  ISBN 978-

Development of
instruments of human
XIIth International
Novemberl, 2011). -

Finan5u resursu
un kultiira. Rakstu kr6j

Latgales refiona la

17.aprr-lis. Rezekne:

Latvijas Republikas
InZenierzinatnes,
(lldzautore R. Liepir.ra)

Development of fina
gKoHoMrrKIr Poccran:
nparluecxofi xo
llcros: I4s4arelrcrno

Apdro5ina5ana ka
Pedagogiskds akadEmiii
Rakstu krajums, VIII, ii

t0

Lauksaimniecisko a
problEmas. Starptauti
2006.-87.-95.Ipp.

T[risma analue 3. dala.
izdermieclba, 2009.- 1 82

Assessment of financial
International Scientific
Choices Towards Iiurope
Europe (Lithuania), 20th

Komercdarblbas
Conference "Changes in
28.04.-29.04.20 I 1., Rrs

Non-fi nancial indicators

Culture as an element
International Scientific

Conference. "Legal, politi
of april, 2011, Kaunas Un

organ izations sustainable nt", KlaipEda, 20ll.gada,8.-9.apr-rlis

andl Its rndicators. proceedings of the International scientificr Gllobal economic landscape - in search ror new uurinr* prrii"r"*;
705125-5 p.65-71

I enterprises in Latvia in the context of globalization. ,,Key:-e*istence organization: economics and law,i. vrlt*f.f, OiL.;; ffiiienlific and Practical Conferencr: (Kiev, Llndon, October 27 _)degsa: Inpress, 2011. pp. 59._62. fSnN szb_966 _2621_08_2

Latgales regiona la u ksa im nieclba s attt-stlbai. Sabiedrlba
Liepdja; LiePa, 2010., 32g.-336.1pp.

nto{ana
rmsi XII.

nieclbas finaniu resursi. Rtizeknes Augstskolas Ekonomikas; tautsaimniecTbas p6trjumu ins
recibas atUst-lbas problEmas un
izdQvniecTba, 2008. 213. - 223.\pp.

instiflita starptautiskas zindtniskEs
risinEjumi materidli 200g.eada

ItiestiiZu kredr-tportfefa atrt-lstlbas tendences.
un vadrbzindtne. VI sEjurns, R€zekne, 2007.

aukbaimnieciskfi s raZo.anas un raruku uzq€mcjdarbrbas attrstrbf, .akaf,Emijas Soci.lo zindt4u un l,adrbas katedras .,sabiedriba unIX, Liep6ja: LiepA, 2007 ., 259.- 264.1pp. ISSN 1407_69 I g

rpcourses in agriculture of Latvian. Znnosaq[oHHoe pa3Brrrr4e
lgr.rK HayqHrrx rpyAoB Bocruofi cry4enqecKof niylro _
,l]^l:^9:"I1fi rocy4apcrnessofi .rorr"re*r."""cxlrfi uncrraryr.
,2007..25.-30.c.

r no lauksaimnieclbas riska vadl5anas metodcm.
fOcj{to zin6t4u un vadlbas katedras ,.Sabiedrrba 

unja: LiePA, 2006., 338.-345.1pp. ITSSN 1 407-691 8

agtr_ fi 3 nselanas iesp€j as. Tautsaimniec1bas attrsUbas iespOj as unzirpdtniskds konferences materiau 2006.gada 24.marts.- rtcr.r.n.,

[rrpma uzqEmuma anal|lr;e. REzeknes Augstskola, RA
pp (h-dzautori : Arbidane, LKotdne, R.Liepir,ra, I. S ilinevida)

ndicators for evaluation of business performance. lOth
nferfence,,Political and Economic challenges Stimulating Strategic
,"f 

5rg.*l*g:", Kaunas University of Technology,Institite of

RA raksti.
41.-49.Ipp.

Liepdjas
kulmra".

Aprll,2012.

llatvrja)

t9 un to raksturojo5ie radr-teji. International Scientific
{l ec.onomic landscape - in searc;h for new business philosophy',

for pvaluation ofbusiness activity. 9th rnternational Scientific
;al ahd economical initiatives towards europe of knowledge,,l5tr

ty of Technology, Institute of [iurope, kaunas (Lithuania).

inable development and urban attraction capacity.
conference,,Economical-managerial aspects 

^of 
.elions and
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Citas zinhtniskd darba
aktivitdtes

Dallba projektos
KopS 2007.gada

0r.12.2009. - 30.1 r.2012.

2008 jUnijs - 2008.decembris

2007 junij s - 2007.decembris

2007 j anvdris - 2007 jiinij s

2006. g. septembris - 2007 . gada
maijs

Darbs kole$ialajas
l6m€jinstittrcijiis

Satversmes sapulce

Profesioniiliis pilnveides
kursi/ staZO5aniis

Kursi

Lapa4 / 5 - Curiculum Vitae
Kotane Inta

Pilsetas t€ls un
konference ,,Tautsai
lS.apn-lis, RA serti

Finan5u resursu
l2.starptautiskd zind
mtereses". Liepdjas

Latgales regiona la
un risindjumi. Starptau

The role of financial
Conference ,,Changes

Kaunas University o

Finan5u resursu
att-rstfuA. 9.starptauti
vidE un apzila,'. Lieoi

Lauksaimniecisko
un probl€mas.

RA Ekonomikas un
konferences ,,Tautsai
orgkomitejas locekle

RA Ekonomikas fakul
,,Tautsaimnieclbas
locekle

ERASMUS MUNDU
and Azerbaijan" No.
l96ll001-001-MUN_
EM - studiju procesa

ESF projekts 6,Teritoria
Latgales reliona att
projekta izpilditajs

IzglltTbas un zindtnes m
attr-strbas iespcj u izpEte

Izgl-rtTbas un zinatnes mi
pEtniece

ESF projekts "Finan5u
prakse uz4emumos un
L-rgums Nr.2007

ESF projekts "IMKA: I
att-rstlbai ekonomika un
Nr. 2006/0120/VPDI

Sekretdre, kop5 2010.

RA MuZizglnibas
Purposes -ESP), 48

RA MiiZizglTtrbas
tcma,,Studiju rezultati - lTdz praksei", l0 stundas.

pilnveides progranrma,

S^ !tl:a.,1rs att-rstrbas p riek5.notei ku m s. Starptauti s ka zinatn iskaDas atrTstrbas probl€mas un risindjumi,,. R;;il;, 20t0.gada:.2-09/10-124

ntoSana Latgales regiona_ lauksaimnieclbas attr_stlbai.
.konference,,Sabiedrlba-un kultura: CiraJiU" un mazakumaitarc, 20 09 . gada 2 3. un 2 4. aprrlt., rrrtiitut, i{i. 0+ol r r +.
nieclbas finaniu resursi. Tautsaimniecrbas atUstibas probl€maszindtniskd konference, 200g.gada f Z"p.if ir, ii!rrf.".

rces in development of agriculture in Latvia. lst Internationalial and bus iness environrnent", I 7 _ | gthoi Nou"_t"r, 200 6.PaneveZys institute, Lithuania.

mnieciskas raZo5anas un- lauku uz4em€jdarblbas

:"*I"*:ry:;flgt.^gn"*kurtil;-p;;iiassociarajaiversitdte, 2006.gada 27 .-2g.aprTlis

t-l 
{."ti._a:""as iespEjas. Taursaimniecibas attTsfbas iespEjaszindtniskd konference, 2006.gadaZ+._urtr, nCr.t".

ultates l4.studentu un docEtiiju zinEtniski praktiskds
attrstiba: problemas un risin?iJumi", 20 12,.;;i; )l.ma}a,

0. sfudentu un docE tEju zindtnis ki pralctiskas konferences
)roDtemas un rrsindjumi',, 200g.gada 3 jiinija, orgkomitejas

:^*r-:,Pl:Tat Cooperation ,window for Georgia, Armeniai33-EM- I -2007-GR-ERA-MLINDUS-ECW LOT 4; No. 2008_No. 2009 - 1683/001-001 ECW; _ 2010 _ 2368 / 001 _ 001 _iinSSana

entitates lingvokulturologiskie un socialekonomiskie aspekti
Llgums Nr.2009 / 0227 I lDp / | .1 . 1.2.0 / 0g / A9IAN I AN 07 f ,

as finansEtais projekts,,Latgales plano5anas refiona
ece

finansEtais proj ekts,,Latgales fi nan5u problemas",

matvedrbas vadlbas specializEcijas studentu profesionali

F lPIAN06l APW3.2.6.3.10068/0 I 60, projekta vad-rtdja

a s. Metod es Ko n ku rcts p€j -rga s A u gst6 ktrs izgh-tlba s
nejdarbfta", Lr-gums

4PW3.2.5.2./0163 /0160., projekta izpildTrajs

ieciba Nr.20l 1ll2-387. Anglu valoda(English for Specific

Nr.20l | / 12-21 6. ProfesiondlEs
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stateianas
27 .04.2009. _ 02.05.2009.

0 1.t2.2006.-22.12.2006

| 5.03.t999._28.03. I 999.

Valodu prasmes
Dzimtdvaloda

Citu valodu pa5novErtEjums

Eiropas ltmenis (*)

Krievu valoda

Anglu valoda

Lapa5 / 5 - Curriculum Vitae
Kotane Inta

IRA MUzizglrtibas ce
It€ma "Rokasgrdmata

I 
iespEjas studiju proces

I

I 
RA serrifrkats Nr.20 I (

I
IRA sertifikats Nr.2009
I
IRA Ekonomikas faku

lcrisis 
on SMEs,'

I
IRA TahkizglTtibas ce

ItEma 
"E-kursu vadibas

IRA Talakizghrrbas ce;
I tEma "Bolo4as procesa

| 
{to st.l.

IRA TahkizglTtibas cen

I 
tema "InteralcUvds tdfel

I Sertifikats Nr.2008/09 .
(160 stundas) apguvi, 1

,,OI,IHaHcoro 3Ko.
I4rmecr",2006.gads, apl

"Inovaciju menedZment

Oxford Centre for Staff
learning Teaching large

Non-teaching staff traini
(Cehija), studiju progran

Oxford Brooks universit

tndividual Grantholder.
l 1064 196, Qentes Univer

Latvie5u valoda

Sapratne

tra
*I

I  l -

l0-

sistt

ItfS,

tster

s t z

13,
. l t

OMI

tclr

, " R

Ten
sitdt

aplieclba Nr.20l0l1 l-273. profesiondlds pilnveides programn,iteratiira-starpkompetendu un dialoga uti-rrt-rtaju,, izmanto5an(10 st.)

230. Anglu valoda (English-Intermediate), g0 stundas.

2l . Lieti5ka anglu valoda/ Business English, 96 stundas.

I aplieclba Nr.2-0gl09_lgg, semindrs ,,The impact of economi

apliecTba Nr.2008/09-24 1 . profesiondlds pilnveides programmimas,,Moodle,' (10 st.).

apliecTba Nr.2008/09-207. profesiondlds pilnveides progranmiroSana Azerb aididnas izgh-Ubas sistEma,,

pliecTba Nr.2008/09-3 g., profesionElEs pilnveides programma,
manto5anas iespEjas studiju proces6', tf O ,t.)

331 g1fesio16l6s pilnveides programmas,,Augstskolu didaktika,2008., REzeknE

Frecxafi a|JlaJrv3 AetTenbHocTn KoM[aHI.tu,,. OOO,,Alil
a.

TU apliecrba par tdlEkizglTtibu, Nr.l6l., 19.12.2006.

Learning Development. Attendance Certificate _ problem basedps Assessment. (40 st.), 2006.g.decembris, aptiecita

robility grant, Obchodni Akadernie a Vyssi Odboma skolaorreKtore

)ksforda, Lielbritanij a

rpus Mobility Grant Structural Joint European project S JEpe (Belgija)

RuniiSana Rakstr-Sana
KlausrSanas ,asl lna Dialogs Monologs

C2 C] C2 C2 C2
82 B B2 B2 92

6 .o1 l,c/a.

;t in t1 ls

(il&*
I

programma,
zmantoSanas

r truoflomlcs

programma,

Drogranma,

Alm-

&
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PIELIKUMS 2 

 
Par katras studiju programmas apgūšanu 

izsniedzamā 

diploma pielikuma paraugs (aizpildīts) 
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Nav diploma numurs
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184



185



Nav diploma numurs
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189
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Nav diploma numurs

191



192



193



194



195
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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). 
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PIELIKUMS 4 

 
Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju 

materiāli 
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                 RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A Nr. 1 
Cienījamais Student! 

 

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. 

 

 

Kādas ir jūsu domas par doto studiju kursu sniegto zināšanu iespējamo nepieciešamību 

praktiskajā darbībā? 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 
būs 

nepieciešamas 

bieži būs 

nepieciešamas 

dažreiz 

noderēs 

nebūs 

vajadzīgas 

1.  1 2 3 4 

2.  1 2 3 4 

 

Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrošinājumu ar mācību literatūru RA bibliotēkā? 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

pietiekams apmierinošs nepietiekams 

1.  1 2 3 

2.  1 2 3 

 

Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrošinājumu ar uzskates un izdales materiāliem ? 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 

pietiekams apmierinošs nepietiekams 

1.  1 2 3 

2.  1 2 3 

 

Kā Jūs vērtējat zināšanu pārbaudes formas ( semināri, kontroldarbi, diskusijas , individuāli 

ziņojumi u.c.) dotajos studiju kursos ? 

 

Nr.p.k. Studiju kurss Vērtējums 
Vienveidīgas un 

neefektīvas 

Dažādas un efektīvas 

1.  1 2 

2.  1 2 

 

  Novērtējiet Jūsu un docētāju sadarbību pēc piecu punktu sistēmas: 

1-ļoti slikti, 2-slikti, 3- apmierinoši,4- labi, 5-ļoti labi 

 

Nr.p.k. Jautājumi Docētāja v., uzvārds 

    

1. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas savā 

studiju kursā virzīt studentus uz 

patstāvīgu darbu?  

    

2. Kā Jūs vērtējat docētāja runas 

saprotamību, tempu? 

    

3. Kā Jūs vērtējat  docētāju atvērtību 

jautājumiem, prasmi nodarbību laikā 

radīt brīvu, nepiespiestu atmosfēru? 
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5. Kā Jūs vērtējat docētāja prasmi 

ieinteresēt par studiju kursu, sasaistīt  

teoriju un praksi? 

    

6. Kā Jūs vērtējat docētāja kā personības  

pozitīvu ietekmi uz Jūsu personības 

izaugsmi? 

    

7. Kā Jūs vērtējat docētāja objektivitāti 

studentu zināšanu novērtēšanā? 

    

8. Kā Jūs vērtējat docētāja spējas atzīt 

savas kļūdas un uzklausīt aizrādījumus? 

    

7. Kā Jūs vērtējat savu iesaistīšanos studiju 

kursa apguvē( aktivitāte, ieinteresētība)? 

    

 

 

Kā Jūs vērtējat  studiju procesa  nodrošinājumu ar datortehniku (skaitu un kvalitāti)? 

 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 2 3 4 

 

Kā Jūs vērtējat informētību par studiju procesa norisi un nodarbību plānojumu? 

 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 2 3 4 

 

Kā Jūs vērtējat darba apstākļus auditorijās (vietu skaits, apgaismojums, siltumapgāde, 

mēbeles, tehniskie līdzekļi)? 

 

Vērtējums 

slikti apmierinoši labi ļoti labi 

1 2 3 4 

 

 

Paldies par sadarbību! 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS STUDENTU APTAUJAS 

ANKETA Nr.2 
 

Cien. student! 
 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot jūsu viedokli par studiju procesa organizēšanu, tā kvalitāti un ar to saistītajiem 

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:               Katrs studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts: 

 5 – ļoti svarīgs   5 – ļoti augsts 

 4 – svarīgs   4 – augsts  

 3 – vidēji svarīgs   3 – viduvējs  

 2 – mazsvarīgs   2 – zems  

 1 – nav vajadzīgs   1 – ļoti zems  
 

N.p.k Studiju kursa nosaukums 
Studiju kursa 

svarīgums 
Studiju kursa 

pasniegšanas līmenis 

1. Augstākā matemātika   
2. Ekonomikas pamati   
3. Saskarsmes psiholoģija   
4. Sports   
5. Būvķīmija   
6. Tēlotāja ģeometrija un būvniecības 

inženiergrafika 
  

7. Teorētiskā mehānika   
8. Civilā aizsardzība   

9. Darba aizsardzība   

10. Angļu valoda   

11. Microsoft Office pakete   

 

 

 

2. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 Pilnībā apmierina 

 Apmierina 

 Daļēji apmierina 

 Neapmierina 

 Pilnībā 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 _____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 

6. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru 

un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē 

 To papildus neizmantoju 

 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! 
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Anketu apkopojums 
 

3.kurss. 5. semestris Vides inženieris 2013./2014. m.g. 

 

Kopā: 14 

     Vai Jūs apmierina 

studiju programma, 

kuru esat izvēlējies? 

Pilnīgi 

apmierina 

Apmierina Daļēji 

apmierina 

Nepamierina Pilnīgi neapmierina, 

nevēlos studēt 

 šajā studiju 

programmā 

  3 9 2 0 0 

  21 64 14 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 

 

  11 3 0 0 

   79 21 0 0 

 

      Cik stundu nedēļā Jūs 

veltāt patstāvīgam 

darbam?  vidēji 11,81 h 

    

      

      Vai pietiekams izvēles 

kursu piedāvājums? Jā Nē 

     

       13 1 

   

  93 7 

 

 

 

  

      

  Jā Nē 

To papildus 

neizmantoju Savs komentārs 

 Vai Jūsu izvēlētajā studiju 

programmā ir pietiekams 

studiju procesa 

nodrošinājums ar mācību 

literatūru un citiem mācību 

metodiskajiem līdzekļiem? 11 3 0 0 

   79 21 0 0 

 

        Jā Nē 

   
Vai Jūs studiju procesā 

izmantojat elektroniskos 

resursus? 14 0 

     100 0 

   

        Jā Nē 

   
Vai iespējams apgūt 

studiju kursus/ to daļas 

elektroniski? 7 7 

     50 50 
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        Ir pietiekams Nav pietiekams 

   Kā jūs vērtējat 

informācijas iegūšanu 

par studiju procesu 

fakultātē? 11 3 

     79 21 

   
 

 

 

 

Pilnīgi apmierina 
22% 

Apmierina 
64% 

Daļēji 
apmierina 

14% 

Nepamierina 
0% 

Pilnīgi 
neapmierina, 

nevēlos studēt 
šajā studiju 

programmā 
0% 

Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

Labi sastādīts 
nodarbību grafiks 

79% 

neapmierina 
sastādītais 

nodarbību grafiks 
21% 

plānveidīga 
patstāvīga darba 

organizēšana 
0% 

nesabalansēts, 
apjomīgs 

patstāvīgais 

darbs 
0% 

Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju 
programmā? 
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93% 

 
7% 

Vai pietiekams izvēles kursu 
piedāvājums? 

Jā 
100% 

Nē 
0% 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 
elektroniskos resursus? 

Jā 
79% 

Nē 
21% 

To 
papildus 

nezimantoj
u 

0% 

Neesmu 
par to 

informēt
s 

0% 

Vai ir pietiekams studiju procesa 
nodrošinājums ar mācību literatūru 

un citiem mācību metodiskajiem 
līdzekļiem? 
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Jā 
50% 

Nē 
50% 

Vai iespējams apgūt studiju 
kursus/ to daļas elektroniski? 

Ir 
pietiekams 

79% 

Nav 
pietiekams 

21% 

Kā jūs vērtējat informācijas iegūšanu 
par studiju procesu fakultātē? 
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PIELIKUMS 5 

 
Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas 

izziņas, kas 

nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses 

nolikumi. 
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VIDES AIZSARDZĪBAS PRAKSES 
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“Vides inženieris” 
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 Vides aizsardzības prakses metodiskie norādījumi balstās uz  RA Nolikumu 

par praksēm Rēzeknes Augstskolā un MK Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības Valsts standartu. 

 Prakses vides aizsardzībā darba apjoms – pilna laika studējošiem – 7 kr.p. 

attiecīgi prakses ilgums  7 nedēļas darbs attiecīgā organizācijā vai uzņēmumā, 

(nepilna laika studējošiem attiecīgi 9 kr.p. – 9 nedēļas). 

 

1.Vides aizsardzības prakses mērķis 

 Vides aizsardzības praksi iziet profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Vides inženieris” studējošie pēc 2.kursa pilna laika studijām un pēc 3.kursa nepilna 

laika studijām. 

 Uz šo laiku studenti jau ir apguvuši  savas studiju programmas  šādus kursus – 

vispārīgā ekoloģija, vides aizsardzība, inženiertehnisko pētījumu pamati, vides 

inženierģeoloģija, vides ķīmija un kontrole, dabas resursi un dabas saimniecības 

tehnoloģijas, izvēles speciālos kursus, izgājuši ekoloģisko ekspedīciju (pilna laika 

studējošie). 

2. Prakses vietas 

Izejot no prakses mērķiem prakse tiek organizēta uz tādu organizāciju un uzņēmumu 

bāzes, kuras 

 ir izveidotas un strādā tieši vides aizsardzības un vides parametru kvalitātes 

kontroles sfērā – reģionālās vides pārvaldes, ūdens, gaisa, augsnes attīrīšanas 

uzņēmumi, atkritumu apsaimniekošanas saimniecības, vides monitoringa un vides 

datu apstrādes organizācijas, pagastu, rajonu, pilsētu pašvaldību ekoloģiskās nodaļas, 

reģionu ilgtspējīgās attīstības programmu realizācijas organizācijas, dabas 

aizsargājamo teritoriju pārvaldes, mežniecības u.t.l.; 

 nodarbojas ar dabas resursu iegūšanu un to pārstrādāšanu (mežsaimniecība, ūdens 

apgāde, minerālresursu, kūdras ieguve, medību saimniecības u.c) 

 iegūst un pārstrādā lauksaimniecības produkciju, kontrolē tās kvalitāti un ietekmi 

uz apkārtējo vidi; 

 rūpnīcu un uzņēmumu vides aizsardzības, gaisa, gāzu, notekūdeņu attīrīšanas, 

vides parametru, produkcijas ekoloģiskās kvalitātes nodaļas, cehi, laboratorijas. 

Prakse var būt organizēta kā Latvijas Republikas robežās, tā arī ārzemēs uz attiecīgo 

līgumu pamata. 

3. Vides aizsardzības prakses uzdevumi 

3.1.  Iegūt pilnīgu priekšstatu par  prakses uzņēmuma darbību, tā  mērķiem un 

metodēm, par uzņēmuma vietu un lomu vispārējās saimniecības sistēmā, un tā darba 

attiecībām ar citām reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma 

struktūru un struktūrvienībām. 

3.2.  Izpildīt visu darba kompleksu strādājot attiecīgajā darba vietā vienā no 

struktūrvienībām, saistītām ar vides aizsardzību, resursu ieguvi, vides monitoringu un 

kontroli, apgūt konkrētas darba iemaņas un metodes. 

3.3.  Iepazīties ar reālajām dabas aizsardzības, kontroles un atjaunošanas 

problēmām attiecīgā tautsaimniecības nozarē un reģionā, to risināšanas gaitu un 

metodēm, izmantot savas teorētiskās zināšanas praktisko uzdevumu risināšanā. 

3.4.  Izpildīt individuālo uzdevumu, saistītu ar vides aizsardzības, vides kontroles, 

resursu racionālas ieguves,  atkritumu apsaimniekošanas procesu pētījumiem. 

3.5.  Savākt materiālus, apkopot  tos un sastādīt prakses atskaiti. 

 

4.Kas vajadzīgs studentam, sākot praksi 

4.1. Līgums starp RA un noteiktu uzņēmumu par ražošanas  praksi. 
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4.2. Individuālais uzdevums, ko izsniedz RA. 

4.3. RA prakses vadītāja konsultāciju grafiki. 

4.4.  Metodiskās rekomendācijas. 

4.5. Dienasgrāmata prakses darbu ierakstiem. 

 

5. Prakses norise 

 Pirms prakses sākuma studenti tiek iepazīstināti ar prakses vadītāju no RA, ar 

prakses metodiskajiem norādījumiem. Prakses vadītājs pirms prakses iepazīstina 

studentus ar prakses saturu un dod konkrētus prakses uzdevumus. 

 Studentiem ierodoties prakses vietā līdzi jābūt līgumam par praksi šajā 

uzņēmumā, RA norīkojumam uz praksi, dienasgrāmatai, individuālā uzdevuma tēmai. 

 Pirmajā prakses dienā studentam tiek nozīmēts prakses vadītājs no uzņēmuma, 

kurš iepazīstas ar izsniegtā RA individuālā uzdevuma tēmu, ja nepieciešams, to 

precizē un attiecīgi nosaka konkrēto darba vietu un pienākumus, kuri jāpilda 

studentam prakses laikā. Vēlams, lai darbs tiktu saplānots uz visu prakses periodu. 

Pirmajā dienā students ar parakstu tiek iepazīstināts ar darba drošības tehnikas 

prasībām, ar darba  paņēmieniem un uzdevumiem savā darba vietā un iekļaujas 

uzņēmuma darbā. 

 Materiālu vākšana, iepazīšanās ar uzņēmuma darbību un struktūru, individuālā 

pētījuma veikšana tiek plānota tā, lai būtu nodrošināta studentam uzdoto tiešo 

uzdevumu izpildīšana darba vietā. Pēdējo 5 prakses dienu laikā students sagatavo 

atskaiti par praksi, iesniedz to izskatīšanai un parakstīšanai prakses vadītājam no 

uzņēmuma puses kopā ar dienasgrāmatu.  

 Prakses laikā studentu regulāri (obligāti vismaz vienu reizi) apmeklē prakses 

vadītājs no Rēzeknes Augstskolas. Studentam ir tiesības jebkurā laikā griezties pie 

prakses vadītāja no RA pēc konsultācijas un citu saistīto ar praksi jautājumu 

atrisināšanā. 

 Prakses laikā studentam jāizmanto iespēja parādīt sevi kā speciālistu no 

pozitīvās puses kas var atvieglot nākošos darba  kontaktus ar prakses uzņēmumu, 

ieinteresēt uzņēmumu piedāvāt studentam darba vietu. Studentam jābūt iniciatīvam, 

jāizmanto savas zināšanas uzņēmuma darba procesu analīzē, jāpiedāvā savi 

priekšlikumi un rekomendācijas šī uzņēmuma problēmu atrisināšanai, jāinformē 

uzņēmuma personāls par RA, studiju iespējām, citām RA darbības sfērām. 

6. Prakses dienasgrāmata 

 Prakses laikā studentiem jāaizpilda dienasgrāmata, kurā katru dienu jāatzīmē 

visi izpildītie darbi, kritiskās piezīmes un attiecīgie secinājumi. 

 Dienasgrāmatā jābūt šādiem ierakstiem: 

 par praktikanta darba vietu un uzticēto darbu; par tā atbilstību prakses darba 

plānam; 

 par prakses grafika izmaiņām (ja tādas ir), kāds tam iemesls un kā tas ietekmē 

programmas izpildi ( izmaiņu jēga un mērķis); 

 par tekošo darbu prakses laikā; 

 par materiāliem, kas savākti prakses atskaitei (atzīmēt, kādas grūtības bija, izpildot 

uzdevumu); 

 par noklausītām un novadītām lekcijām, pārrunām, ekskursijām, bibliotēku un citu 

uzņēmumu un organizāciju  apmeklējumiem. 
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7. Atskaites noformēšana 

 Pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā un savāktajiem materiāliem vides 

aizsardzības prakses laikā, prakses darba plānu un individuālo uzdevumu, studenti 

raksta atskaiti par praksi. 

 Atskaiti  par vides aizsardzības praksi sastāda un noformē saskaņā ar 

programmu vai prakses darba plānu. Atskaites apjomam jābūt līdz 20 lappusēm, 

pievienojot pielikumus ar savākto informāciju. Galvenā atskaites sastāvdaļa ir 

individuālā uzdevuma risinājums. 

 Atskaitei jābūt datorsalikumā, burtu lielums  12, atstarpe 1,5. Titullapas 

paraugs 1.pielikumā. 

 Atskaitei var būt pievienoti atsevišķā sējumā pielikumi – visi savāktie 

materiāli, kuri var studentam noderēt  viņa tālākajā zinātniskajā darbā, studiju darbu 

un projektu, diplomdarbu un diplomprojektu izstrādē, kā arī studiju procesā. 

 

8. Atskaites struktūra 

1. Titullapa. 

2. Anotācija (latviešu un angļu valodā) 

3. Satura rādītājs 

4. Atskaites daļas un nodaļas attiecīgā kārtībā. 

5. Rekomendācijas, priekšlikumi, noslēgums. 

6. Literatūras avoti. 

7. Pielikumi.  

Atskaites nodaļas iekļauj sevī šādu informāciju: 

1. Prakses mērķis un uzdevumu, t.sk. individuālā uzdevuma formulējums. 

2. Uzņēmuma (Organizācijas) vispārējs apraksts ( kas par uzņēmumu, kur tas 

atrodas, kādi tā darba uzdevumi, šī uzņēmuma veidošanās vēsturiskie dati u.c.) 

3. Uzņēmuma struktūra, darba organizācija, procesi, savstarpējās saites uzņēmumā 

un paša uzņēmuma ar citām organizācijām. 

4. Uzņēmuma darbības galvenie nozīmīgākie rezultāti un sasniegumi. 

5. Nodaļas (laboratorijas, grupas,….), kurā strādā praktikants, vieta, loma, uzdevumi 

un darba mērķi uzņēmumā. 

6. Nodaļas darbības un tās rezultātu detalizēts apraksts. 

7. Praktikanta konkrētās darba vietas apraksts – amata nosaukums, amata pienākumi, 

darbības būtība, vieta un metodes. 

8. Praktikanta darbības darba materiāli, tās rezultāti. 

9. Atskaite par individuālā uzdevuma izpildi: 

9.1. Ievads. 

9.2. Pētījuma objekti. 

9.3. Materiāli un metodes. 

9.4. Pētījumu rezultāti. 

9.5. Rezultātu analīze. 

9.6. Noslēgums. 

9.7. Literatūra. 

Dienasgrāmatā un atskaitē nepieciešams tieši norādīt: darbu nosaukumus, kurus  

praktikants veica; laiku, kuru viņš patērējis, pildot šos darbus; kādas funkcijas veica 

darba laikā; dienas kārtība no maiņas pieņemšana līdz maiņas beigām (līdz nodošanai) 

u.t.t. 

9. Prakses atskaites noformēšana un aizstāvēšana 

 Atskaitei un visiem pielikumiem jābūt tehniski pareizi noformētiem, atbilstoši 

visām prasībām, kuras tiek izvirzītas zinātnisko darbu, t.sk studiju darbu un 
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diplomdarbu noformējumam. Shēmas, skices, rasējumus drīkst iesniegt zīmulī uz 

jebkura formāta papīra, taču tiem jābūt izpildītiem skaidri un akurāti.   

 Studenta dienasgrāmatai, atskaitei, atsauksmēm un raksturojumam jābūt 

parakstītiem  - paraksta uzņēmuma prakses vadītājs, jābūt apstiprinātiem ar 

uzņēmuma zīmogu. 

 Dienasgrāmata un atskaite par praksi ar visiem pielikumiem jāiesniedz RA 

prakses vadītājam 3 dienu laikā pēc kārtējā semestra sākuma. 

Prakses atskaiti pilna laika studiju studenti aizstāv Dabas zinātņu katedras komisijas 

priekšā, kas sastāv vismaz no 3 docētājiem (t.sk. obligāti prakses vadītājs no RA) 10 

dienu laikā pēc semestra sākuma (nepilna laika studiju studenti – pirmajā ievirzes 

sesijā). 

 Prakses rezultātus komisija vērtē diferencētās ieskaites veidā, kas tiek 

ierakstīta studiju grāmatiņā.  

 

10. Prakses rezultātu vērtēšanas kritēriji 

1. Prakse izpildīta nozīmētajā laika posmā pilnu darba nedēļu apjomā atbilstoši 

studiju programmas hronogrammai. 

2. Prakses laikā nav reģistrēti darba disciplīnas pārkāpumi, darba drošības 

pārkāpumi, praktikants no uzņēmuma prakses vadītāja puses tiek raksturots pozitīvi. 

3. Praktikants ir pilnīgi izpildījis RA prakses vadītāja norādījumus un uzdevumus un 

tiek raksturots no RA prakses vadītāja puses pozitīvi. 

4. Praktikants ir pildījis prakses laikā konkrētus darba uzdevumus, atbilstošus 

prakses mērķiem un tās darba vietas un amata pienākumiem, kurā viņš ir nozīmēts uz 

prakses laiku. Dienasgrāmatā jābūt ierakstītiem konkrēti izpildītam darbam (nevis, 

piemēram, “materiālu vākšana”, “iepazīšanās ar darbību” u.t.l.). 

5. Praktikants ir pilnīgi un precīzi izpildījis viņam uzdoto individuālo uzdevumu. 

6. Praktikants ir aktīvi piedalījies organizācijas sabiedriskajā dzīvē, tās pasākumos, 

popularizējis (parādīt ar konkrētiem materiāliem) Rēzeknes Augstskolu. 

7. Praktikants ir izanalizējis organizācijas darbību un iesniedzis priekšlikumu par tās 

attiecīgo posmu pilnveidošanas iespējām. 

8. Praktikants ir savācis, apkopojis un sistematizējis visus materiālus, saistītos ar 

organizācijas darbību, ar tās konkrētas nodaļas, grupas darbību, kurā darbojas pats 

students, materiālus par patstāvīgā darba rezultātiem, pētījumiem un individuālā 

uzdevuma izpildes datiem. 

9. Sagatavotā un iesniegtā aizstāvēšanai praktikanta atskaite atbilst visām zinātnisko 

darbu un projektu noformēšanas prasībām. 

10. Atskaite iesniegta katedrā atbilstoši noteiktajiem studiju plānā termiņiem. 

11. Atskaite tiek aizstāvēta kvalitatīvi, ar attiecīgo ilustratīvo materiālu, tiek dotas 

precīzas un pilnīgas atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem. 
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Pielikums 

Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

VIDES AIZSARDZĪBAS  PRAKSES 

ATSKAITE 

 

 

 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Vides 

inženieris” 

pilna (nepilna) laika studiju   ______.kursa 

students 

………………………………………. 

St.apl. Nr……………………………. 

 

Prakses vadītājs no RA ……………………… (V.Uzvārds) 

                                                                (paraksts) 

 

Prakses vadītājs no uzņēmuma……………………(V.Uzvārds) 

                                                                                         (paraksts) 

 

Rēzekne 2014 
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L Ī G U M S     Nr.  9.6/_ ___     
par vides aizsardzības praksi 

Rēzeknē 

2014.gada 14.janvārī 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģistrācijas Nr.90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, 

Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ērikas Teirumniekas personā, 

kura darbojas uz 21.08.2006. rektora rīkojuma Nr.4-5/192 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes _____.kursa pilna/nepilna laika students 

________________________________________, personas kods:_____________________, 

dzīv.____________________________________________, turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_____________________________________, reģistrācijas Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā 

PRAKSES VIETA, _____________________________________________ personā, kas 

rīkojas uz _____________________ pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2014.gada _____ 

._______________ līdz 2014.gada _____._______________ STUDENTU  vides 

aizsardzības  prakses veikšanai, saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmu   „Vides inženieris”. 

 

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 vides aizsardzības prakses metodiskos norādījumus un prakses 

dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Nozīmēt prakses vadītāju no RA ____________________________________. 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet vides aizsardzības praksi saskaņā ar 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Vides 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 UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu 

darbības analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt 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. 

235



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 kvalifikācijas darbam. 

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 pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas 

vadītāja rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, 

saudzīgi izturēties pret prakses vietas mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. 

decembra apstiprināto nolikumu „Nolikums 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 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no 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: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Vides inženieris” direktors , profesors Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks. 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 307.kabinets, tālr. 28319656. 

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ē.TEIRUMNIEKA) 

 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 
 

_______________________________ (   ) 
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Individuālais uzdevums 

 
studentam   

__________________________________________________  

 

uz vides aizsardzības praksi  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Darba uzdevumi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atskaites veids Prakses atskaite 

 

 
Prakses vadītājs no RA __________________________ 

2014.gada “____” __________________ 

 

 

 
 

Prakses vadītājs no organizācijas_______________________ 
Piezīmes 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2014.gada ____________________________ 
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……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                   Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….                                                      VIDES AIZSARDZĪBAS  PRAKSES    

……………………………………………………………….                                                                 DIENASGRĀMATA 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2014.g.”……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2014 

                                                    /paraksts/                                    Zīmogs 
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ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                                     STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes profesionālās izglītības bakalauru studiju                                                                             (vārds uzvārds) 

programmas “Vides inženieris” ___. kursa students .…………………………………..                               Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

                                                                                        (vārds, uzvārds)                                                      (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                   aktivitāte, darba disciplīna) 

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………...  

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..                                   …………………………………………………………………………….  

No 2014.gada “……” …………..    līdz 2014.gada “……” ……………….                                 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2014.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 …………………………………………………………………………….. 

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

                             Students beidzis praksi 2014.gada ………………………                                               ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                              Darba vietas prakses vadītājs: ………………………….                                                ………………………………………………………………………………  

                                                                                 (paraksts)                                                                       ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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RĒZEKNES  AUGSTSKOLA 

INŽENIERU  FAKULTĀTE 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

RAŽOŠANAS PRAKSES 

METODISKIE NORĀDĪJUMI 

 

augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai  

“Vides inženieris” 

 

 

 

 

 

 

Sastādīja: profesors G.Noviks 

lektors V.Ciganskis 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2014 
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 Ražošanas prakses metodiskie norādījumi balstās uz  RA Nolikumu par 

praksēm Rēzeknes Augstskolā un MK Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības Valsts standartu. 

Ražošanas prakses darba apjoms – pilna laika studējošiem – 8 kr.p. attiecīgi prakses 

ilgums  8 nedēļas darbs attiecīgā organizācijā vai uzņēmumā, nepilna laika 

studējošiem attiecīgi 9 kr.p. – 9 nedēļas) 

 

1. Ražošanas  prakses mērķis 

 Ražošanas prakse notiek pēc pilna laika studiju programmas 6. semestra 

(nepilna laika  8.semestra)  studiju priekšmetu apguves. 

 Uz šo laiku studenti jau ir apguvuši  virkni speciālo vides aizsardzības un 

inženiertehnisko studiju priekšmetu.  

 Ražošanas prakse balstās uz iegūto zināšanu un iepriekšējās vides aizsardzības 

prakses pieredzes izmantošanas tagadējā prakses vietā. 

 Prakses mērķis ir apgūt praktiskās inženierdarbības iemaņas attiecīgā 

ražošanas sfērā, kuras darbība tieši vai netieši ietekmē apkārtējo vidi un apdraud tās 

kvalitāti. 

Vienlaikus studentiem jāizmanto savas augstskolā iegūtās zināšanas dažādu šī 

uzņēmuma praktisko uzdevumu risināšanā, tehnoloģiju pilnveidošanā, metožu un 

paņēmienu optimizācijā. 

 

2. Prakses vietas 

Atbilstoši prakses mērķiem ražošanas prakses vietas ir: 

 Ražošanas sfēras uzņēmumi, rūpnīcas, lauksaimniecības fermas, pārtikas produktu 

pārstrādes uzņēmumi; 

 Dabas resursu ieguves uzņēmumi – mežsaimniecības, kokapstrādes, raktuves, 

zivsaimniecības; 

 Atkritumu apsaimniekošanas, atkritumu un ražošanas palieku pārstrādes, 

reciklācijas uzņēmumi; 

 Ūdens, grunts, gaisa attīrīšanas, teritoriju atjaunošanas un rekultivācijas 

uzņēmumi; 

 Būvniecības uzņēmumi (t.sk. industriālo objektu, dzīvojamo māju, ceļu, tiltu, 

kanālu, hidroelektrostaciju celtniecība); 

Tiek rekomendēts ražošanas praksei izvēlēties citu (ne to, kāds bija vides aizsardzības 

praksē) uzņēmumu. Vēlams, lai uzņēmums, kurā students iziet praksi, būtu viens no 

vadošiem savā nozarē, ar progresīvu tehniku un tehnoloģiju. 

Prakse var būt organizēta kā Latvijas Republikas robežās, tā arī ārzemēs uz attiecīgo 

līgumu pamata. 

 

3. Ražošanas  prakses uzdevumi 

3.6.  Iegūt pilnīgu priekšstatu par  prakses uzņēmuma darbību, tā  mērķiem un 

metodēm, par uzņēmuma vietu un lomu vispārējās saimniecības sistēmā, un tā darba 

attiecībām ar citām reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma 

struktūru un struktūrvienībām. 

3.7.  Izpildīt visu darba kompleksu strādājot attiecīgajā darba vietā vienā no 

struktūrvienībām, saistītām ar vides aizsardzības kontroli un jautājumu, apgūt 

konkrētas darba iemaņas un metodes. 

3.8.  Iepazīties ar reālo uzņēmuma tehniku, tehnoloģiskajiem procesiem, to 

ietekmes avotiem un veidiem uz apkārtējo vidi, dabas aizsardzības, kontroles un 
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atjaunošanas pasākumiem,  kas tiek risināti uzņēmumā, to risināšanas gaitu un 

metodēm, izmantot savas teorētiskās zināšanas praktisko uzdevumu risināšanā. 

3.9.  Izpildīt individuālo uzdevumu, saistītu ar tehnikas, agregātu, tehnoloģijas 

pilnveidošanu, piesārņojumu un ietekmes uz vidi novēršanu, ekotehnoloģiju 

izveidošanu. 

3.10.  Savākt materiālus, apkopot  tos un sastādīt prakses atskaiti. 

 

4.Kas vajadzīgs studentam, sākot praksi 

 

9.1. Līgums starp RA un noteiktu uzņēmumu par ražošanas  praksi. 

9.2. Individuālais uzdevums , ko izsniedz RA. 

9.3. RA prakses vadītāja konsultāciju grafiki. 

9.4.  Metodiskās rekomendācijas. 

9.5. Dienasgrāmata prakses darbu ierakstiem. 

 

10. Ražošanas prakses norise 

 

 Pirms prakses sākuma studenti tiek iepazīstināti ar prakses vadītāju no RA, ar 

prakses metodiskajiem norādījumiem. Prakses vadītājs pirms prakses iepazīstina 

studentus ar prakses saturu un dod konkrētus prakses uzdevumus. 

 Studentiem ierodoties prakses vietā līdzi jābūt līgumam par praksi šajā 

uzņēmumā, RA norīkojumam uz praksi, dienas grāmatai, individuālā uzdevuma 

tēmai. 

Pirmajā prakses dienā studentam tiek nozīmēts prakses vadītājs no uzņēmuma, kurš 

iepazīstas ar RA izsniegtā individuālā uzdevuma tēmu, ja nepieciešams, to precizē un 

attiecīgi nosaka konkrēto darba vietu un pienākumus, kuri jāpilda studentam prakses 

laikā. Vēlams, lai darbs tiktu saplānots uz visu prakses periodu. Pirmajā dienā 

students ar parakstu tiek iepazīstināts ar darba drošības tehnikas prasībām, ar darba  

paņēmieniem un uzdevumiem savā darba vietā un iekļaujas uzņēmuma darbā. 

 Materiālu vākšana, iepazīšanās ar uzņēmuma darbību un struktūru, individuālā 

pētījuma veikšana tiek plānota tā, lai būtu nodrošināta studentam uzdoto tiešo 

uzdevumu izpildīšana darba vietā. Pēdējo 5 prakses dienu laikā students sagatavo 

atskaiti par praksi, iesniedz to izskatīšanai un parakstīšanai prakses vadītājam no 

uzņēmuma puses kopā ar dienasgrāmatu.  

 Prakses laikā studentu regulāri (obligāti vismaz vienu reizi) apmeklē prakses 

vadītājs no Rēzeknes Augstskolas. Studentam ir tiesības jebkurā laikā griezties pie 

prakses vadītāja no RA pēc konsultācijas un citu saistīto ar praksi jautājumu 

atrisināšanā. 

 Prakses laikā studentam jāizmanto iespēja parādīt sevi kā speciālistu no 

pozitīvās puses kas var atvieglot nākošos darba  kontaktus ar prakses uzņēmumu, 

ieinteresēt uzņēmumu piedāvāt studentam darba vietu. Studentam jābūt iniciatīvam, 

jāizmanto savas zināšanas uzņēmuma darba procesu analīzē, jāpiedāvā savi 

priekšlikumi un rekomendācijas šī uzņēmuma problēmu atrisināšanai, jāinformē 

uzņēmuma personāls par RA, studiju iespējām, citām RA darbības sfērām. 

Prakses gaitā students: 

 Iepazīstas ar uzņēmuma darbības mērķiem un uzdevumiem, uzņēmuma struktūru, 

tās struktūrvienību savstarpējo darbību, uzņēmuma attiecībām ar citiem uzņēmumiem 

un organizācijām; 
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 Iepazīstas ar uzņēmuma ražošanas procesu, jaudu, režīmiem, tehnoloģijām, 

ražotās produkcijas parametriem, ņemot vērā, pirmām kārtām, šīs produkcijas 

ekoloģisko drošību; 

 Noskaidrot ražošanas risku, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus 

uzņēmumā; 

 Savāc informāciju par uzņēmuma siltumtehnisko un enerģētisko saimniecību, par 

izejvielām, ražošanas līdzekļiem; 

 Iegūst iespējamo informāciju par uzņēmuma ekonomiskajiem rādītājiem, 

produkcijas pašizmaksu, uzņēmuma kapitālieguldījumiem un ekspluatācijas 

izdevumiem, tā ienākumiem; 

 Izanalizē uzņēmuma ietekmi uz vidi, izseko uzņēmuma piesārņojumu rašanās 

vietas un piesārņojumu plūsmas tehnoloģiskajā procesā, uzņēmuma darbību 

piesārņojuma samazināšanas un novēršanas jomā, atkritumu pārstrādāšanas un 

deponēšanas procesus. 

 Veic darbu atbilstoši savam amatam un darba vietai, izstrādā priekšlikumus 

uzņēmuma attiecīgo problēmu atrisināšanai; 

 Vāc materiālus un veic to apstrādi, veic eksperimentālos darbus un visus 

pētījumus atbilstoši izdotajam individuālajam prakses uzdevumam; 

 Aktīvi piedalās uzņēmuma sabiedriskajā dzīvē, popularizē Rēzeknes Augstskolas 

darbu, nodibina kontaktus ar uzņēmuma  darbiniekiem; 

 Vāc materiālus, apkopo, sistematizē tos, sastāda un noformē prakses atskaiti. 

 

11. Darbs ražošanā  

 Sākot pildīt vides aizsardzības  uzdevumus, praktikanta pienākumi ir: 

 apgūt un stingri ievērot meistara, vecākā meistara, vecākā tehnologa (tehnologa), 

ceha priekšnieka, laboratorijas vadītāja u.c. amata personu norādījumus dotā darba 

veikšanai; 

 stingri ievērot un pildīt maiņas pieņemšanas un nodošanas noteikumus; 

 iepazīties  ar izejvielu, iekārtu, rezerves daļu pasūtīšanas kārtību  un  materiālo 

atbildību; 

 izpētīt un ievērot darba aizsardzības noteikumus (drošības tehniku) darba vietās un 

ugunsdrošības pasākumus.  

 Dienasgrāmatā un atskaitē nepieciešams tieši norādīt: darbu nosaukumus, 

kurus  praktikants veica; laiku, kuru viņš patērējis, pildot šos darbus; kādas funkcijas 

veica darba laikā; dienas kārtība no maiņas pieņemšana līdz maiņas beigām (līdz 

nodošanai) u.t.t. 

 Studentam praktikantam pašam jāizrāda iniciatīva, izpildot darbus, vācot datus 

uzņēmumā, kas paredzēti pēc grafika un programmas prasībām un pēc uzņēmuma un 

RA prakses vadītāju norādījumiem, jāinformē uzņēmuma personālu par RA, studiju 

iespējām un citiem pasākumiem RA. 

 

 

12. Prakses dienasgrāmata 

 Prakses laikā studentiem jāaizpilda dienasgrāmata, kurā katru dienu jāatzīmē 

visi izpildītie darbi, kritiskās piezīmes un attiecīgie secinājumi. 

 Dienasgrāmatā jābūt šādiem ierakstiem: 

 par praktikanta darba vietu un uzticēto darbu; par tā atbilstību prakses darba 

plānam; 

244



 par prakses grafika izmaiņām (ja tādas ir), kāds tam iemesls un kā tas ietekmē 

programmas izpildi ( izmaiņu jēga un mērķis); 

 par tekošo darbu prakses laikā; 

 par materiāliem, kas savākti prakses atskaitei (atzīmēt, kādas grūtības bija, izpildot 

uzdevumu); 

 par noklausītām un novadītām lekcijām, pārrunām, ekskursijām, bibliotēku un citu 

uzņēmumu un organizāciju  apmeklējumiem. 

 

13. Atskaites noformēšana 

 

 Pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā un savāktajiem materiāliem 

ražošanas prakses laikā, prakses darba plānu un individuālo uzdevumu, studenti raksta 

atskaiti par praksi. 

Atskaitei jābūt datorsalikumā, burtu lielums  12, atstarpe 1,5. Titullapas paraugs 

1.pielikumā. 

 Atskaitei var būt pievienoti atsevišķā sējumā pielikumi – visi savāktie 

materiāli, kuri var studentam noderēt  viņa tālākajā zinātniskajā darbā, studiju darbu 

un projektu, diplomdarbu un diplomprojektu izstrādē, kā arī studiju procesā. 

 

Atskaites struktūra: 
8. Titullapa. 

9. Anotācija (latviešu un angļu valodā) 

10. Satura rādītājs 

11. Atskaites daļas un nodaļas attiecīgā kārtībā. 

12. Rekomendācijas, priekšlikumi, noslēgums. 

13. Literatūras avoti. 

14. Pielikumi.  

Atskaites nodaļas iekļauj sevī šādu informāciju: 

10. Prakses mērķis un uzdevumu, t.sk. individuālā uzdevuma formulējums. 

11. Uzņēmuma (Organizācijas) vispārējs apraksts ( kas par uzņēmumu, kur tas 

atrodas, kādi tā darba uzdevumi, šī uzņēmuma veidošanās vēsturiskie dati u.c.) 

12. Uzņēmuma struktūra, darba organizācija, procesi, savstarpējās saites uzņēmumā 

un paša uzņēmuma ar citām organizācijām. 

13. Uzņēmuma darbības galvenie nozīmīgākie rezultāti un sasniegumi. 

14. Nodaļas (laboratorijas, grupas,….), kurā strādā praktikants, vieta, loma, uzdevumi 

un mērķi uzņēmumā. 

15. Nodaļas darbības un tās rezultātu detalizēts apraksts. 

16. Praktikanta konkrētās darba vietas apraksts – amata nosaukums, amata pienākumi, 

darbības būtība, vieta un metodes. 

17. Praktikanta darbības darba materiāli, tās rezultāti. 

18. Atskaite par individuālā uzdevuma izpildi: 

18.1. Ievads. 

18.2. Pētījuma objekti. 

18.3. Materiāli un metodes. 

18.4. Pētījumu rezultāti. 

18.5. Rezultātu analīze. 

18.6. Noslēgums. 

18.7. Literatūra. 

Dienasgrāmatā un atskaitē nepieciešams tieši norādīt: darbu nosaukumus, kurus  

praktikants veica; laiku, kuru viņš patērējis, pildot šos darbus; kādas funkcijas veica 
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darba laikā; dienas kārtība no maiņas pieņemšana līdz maiņas beigām (līdz nodošanai) 

u.t.t. 

 

9. Pielikumi atskaitei 

 

 Ražošanas prakses atskaitei tiek pievienoti :  

 administratīvi tehniskās uzņēmuma vadības shēma kopumā un atsevišķi pa 

cehiem; 

 vidi atslogojošo procesu shēmas;; 

 informācija par pasākumiem vides aizsardzībā; 

 citi informatīvie materiāli un faktiskie pētījumu rezultāti, kas vēlāk tiks izmantoti 

studiju darbā. 

 

19. Prakses atskaites noformēšana un aizstāvēšana 

 

 Atskaitei un visiem pielikumiem jābūt tehniski pareizi noformētiem, atbilstoši 

visām prasībām, kuras tiek izvirzītas zinātnisko darbu, t.sk studiju darbu un 

diplomdarbu noformējumam. Shēmas, skices, rasējumus drīkst iesniegt zīmulī uz 

jebkura formāta papīra, taču tiem jābūt izpildītiem skaidri un akurāti.   

 Studenta dienasgrāmatai, atskaitei, atsauksmēm un raksturojumam jābūt 

parakstītiem  - paraksta uzņēmuma prakses vadītājs, jābūt apstiprinātiem ar 

uzņēmuma zīmogu. 

 Dienasgrāmata un atskaite par praksi ar visiem pielikumiem jāiesniedz RA 

prakses vadītājam 3 dienu laikā pēc kārtējā semestra sākuma. 

Prakses atskaiti pilna laika studiju studenti aizstāv Dabas zinātņu katedras komisijas 

priekšā, kas sastāv vismaz no 3 docētājiem (t.sk. obligāti prakses vadītājs no RA) 10 

dienu laikā pēc semestra sākuma (nepilna laika studiju studenti – pirmajā ievirzes 

sesijā). 

 Prakses rezultātus komisija vērtē diferencētās ieskaites veidā, kas tiek 

ierakstīta studiju grāmatiņā.  

 

11. Prakses rezultātu vērtēšanas kritēriji 

 

12. Prakse izpildīta nozīmētajā laika posmā pilnu darba nedēļu apjomā atbilstoši 

studiju programmas hronogrammai. 

13. Prakses laikā nav reģistrēti darba disciplīnas pārkāpumi, darba drošības 

pārkāpumi, praktikants no uzņēmuma prakses vadītāja puses tiek raksturots pozitīvi. 

14. Praktikants ir pilnīgi izpildījis RA prakses vadītāja norādījumus un uzdevumus un 

tiek raksturots no RA prakses vadītāja puses pozitīvi. 

15. Praktikants ir pildījis prakses laikā konkrētus darba uzdevumus, atbilstošus 

prakses mērķiem un tās darba vietas un amata pienākumiem, kurā viņš ir nozīmēts uz 

prakses laiku. Dienasgrāmatā jābūt ierakstītiem konkrēti izpildītam darbam (nevis, 

piemēram, “materiālu vākšana”, “iepazīšanās ar darbību” u.t.l.). 

16. Praktikants ir pilnīgi un precīzi izpildījis viņam uzdoto individuālo uzdevumu. 

17. Praktikants ir aktīvi piedalījies organizācijas sabiedriskajā dzīvē, tās pasākumos, 

popularizējis (parādot ar konkrētiem materiāliem) Rēzeknes Augstskolu. 

18. Praktikants ir izanalizējis organizācijas darbību un iesniedzis priekšlikumu par tās 

attiecīgo posmu pilnveidošanas iespējām. 

19. Praktikants ir savācis, apkopojis un sistematizējis visus materiālus, saistītos ar 

organizācijas darbību, ar tās konkrētas nodaļas, grupas darbību, kurā darbojas pats 
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students, materiālus par patstāvīgā darba rezultātiem, pētījumiem un individuālā 

uzdevuma izpildes datiem. 

20. Sagatavotā un iesniegtā aizstāvēšanai praktikanta atskaite atbilst visām zinātnisko 

darbu un projektu noformēšanas prasībām. 

21. Atskaite iesniegta katedrā atbilstoši noteiktajiem studiju plānā termiņiem. 

22. Atskaite tiek aizstāvēta kvalitatīvi, ar attiecīgo ilustratīvo materiālu, tiek dotas 

precīzas un pilnīgas atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem. 
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Pielikums 

Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

 

RAŽOŠANAS  PRAKSES 

ATSKAITE 

 

 

 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Vides 

inženieris” 

nepilna laika studiju   ______.kursa 

students 

………………………………………. 

St.apl. Nr……………………………. 

 

 

Prakses vadītājs no RA ……………………… (V.Uzvārds) 

 

Prakses vadītājs no uzņēmuma……………………(V.Uzvārds) 

 

Rēzekne 2014 
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L Ī G U M S     Nr.  9.6/ ____     
par ražošanas   praksi 

Rēzeknē 

2014.gada 14.janvārī 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģistrācijas Nr.90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, 

Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ērikas Teirumniekas personā,  

kura darbojas uz 21.08.2006. rektora rīkojuma Nr.4-5/192 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes _____.kursa pilna/nepilna laika students 

__________________________________________, personas 

kods:_____________________, dzīv.____________________________________________, 

turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_____________________________________, reģistrācijas Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā 

PRAKSES VIETA, _____________________________________________ personā, kas 

rīkojas uz _____________________ pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2014.gada 

____.____________ līdz 2014.gada _______._____________ STUDENTU  ražošanas  

prakses veikšanai, saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu   „Vides inženieris”. 

 

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 ražošanas prakses metodiskos norādījumus un prakses 

dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Norīkot prakses vadītāju no RA_________________________________ 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet ražošanas praksi saskaņā ar profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un nozīmēt prakses 

vadītāju 

________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

 ar praktiskā darba pieredzi. 

3.4. Uzsākot praksi veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar 

iekšējiem darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas 

prasībām. 

3.5. 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 UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu 

darbības analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt 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. 
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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 kvalifikācijas darbam. 

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 pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas 

vadītāja rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, 

saudzīgi izturēties pret prakses vietas mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. 

decembra apstiprināto nolikumu „Nolikums 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 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no 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: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Vides inženieris” direktors , profesors Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks. 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 307. kabinets, tālr. 28319656. 

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ērika TEIRUMNIEKA) 

 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 
 

_______________________________ (   ) 
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Individuālais uzdevums 

 
studentam   

__________________________________________________  

 

uz vides aizsardzības praksi  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Darba uzdevumi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atskaites veids Prakses atskaite 

 

 
Prakses vadītājs no RA __________________________ 

2014.gada “____” __________________ 

 

 

 
 

Prakses vadītājs no organizācijas_______________________ 
Piezīmes 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2014.gada ____________________________ 
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……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                   Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….                                             RAŽOŠANAS  PRAKSES    

……………………………………………………………….                                                          DIENASGRĀMATA 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2013.g.”……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2013 

                                                    /paraksts/                                    Zīmogs 
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ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                                     STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes profesionālās izglītības bakalauru studiju                                                                             (vārds uzvārds) 

programmas “Vides inženieris” ___. kursa student..…………………………………..                                       Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

                                                                                        (vārds, uzvārds)                                                      (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                   aktivitāte, darba disciplīna) 

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………...  

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..                                   …………………………………………………………………………….  

No 2013.gada “……” …………..    līdz 2013.gada “……” ……………….                                 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2013.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 …………………………………………………………………………….. 

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

                             Students beidzis praksi 2013.gada ………………………                                               ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                              Darba vietas prakses vadītājs: ………………………….                                                ………………………………………………………………………………  

                                                                                 (paraksts)                                                                       ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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RĒZEKNES  AUGSTSKOLA 

INŽENIERU  FAKULTĀTE 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

 

 

 

PIRMSDIPLOMA PRAKSES  

METODISKIE NORĀDĪJUMI 
 

augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai  

“Vides inženieris” 
 

 

 

 

 

 

Sastādīja: profesors G.Noviks 

lektors V.Ciganskis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rēzekne 2014                                                                                                                                                       
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PIRMSDIPLOMA PRAKSES METODISKIE NORĀDĪJUMI 

 

1. Prakses mērķis 

 

Veikt praktiskos darbus, uzņēmuma darbības analīze un savākt faktisko materiālu 

atbilstoši studentu diplomdarba/diplomprojekta tēmai un nodrošināt tā izstrādi. 

Prakses kopējais kredītpunktu skaits – 8 kr.p. 

 

 

2.Galvenie pirmsdiploma prakses uzdevumi 

 

1) apkopot un pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras studenti 

apguvuši mācību procesā;  

2) iepazīties ar uzņēmumu un tehnoloģijām; darba organizāciju un ražošanas 

ekonomiku;  

3) apgūt organizatoriskā darba prasmes izvēlētajā specialitātē; 

4) diplomprojekta/diplomdarba izstrādei nepieciešamos materiālus, veikt 

nepieciešamos eksperimentus. 

 Nepieciešamie materiāli jāvāc sistemātiski, šim nolūkam izmantojot 

pieredzējušu speciālistu konsultācijas, uzņēmuma vai organizācijas bibliotēku, pašiem 

izpildot dažādus darbus, piedaloties ražošanas eksperimentos, novērojot ražošanas 

situācijas. 

 Savāktajiem  materiāliem jābūt rūpīgi, kritiski izanalizētiem un apstrādātiem. 

 Strādājot par inženiertehnisko darbinieku dublieri izvēlētajā specialitātē, 

studentam jāiegūst praktiskās iemaņas organizācijas un tehnoloģiskā procesa 

vadīšanas jomā. Jāņem dalība augstas kvalitātes ekoloģiski tīras produkcijas ražošanā, 

darba ražīguma paaugstināšanā, dabas resursu izmantošanas kontrolē, apkārtējas vides 

atjaunošanā un uzlabošanā. 

 Pirmsdiploma prakse dod iespēju studentiem praktiski apgūt ražošanas procesa 

secību, vides kontroli, strādnieku pieredzi, iemaņas ekoloģijas un vides aizsardzības 

problēmu risināšanā, ražošanas un attīrīšanas iekārtu projektēšanā un ekspluatācijā, 

atkritumvielu konservāciju, neitralizāciju un pārstrādi, kas ļaus radoši veikt 

diplomdarba uzdevumus. 

 

3. Prakses vietas 

 

 Studenti pirmsdiploma praksi iziet  organizācijās, lauksaimniecības 

uzņēmumos vai rūpnīcās atbilstoši studentu izvēlētajai diplomdarba/diplomprojekta 

tēmai vides aizsardzībā vai videi nekaitīgu tehnoloģiju izstrādē. Videi nekaitīgas 

tehnoloģijas ietver ne tikai aparatūru un iekārtas, bet arī zināšanas, pakalpojumus, 

organizatoriskās un pārvaldes prasmes.  

 Izvēloties prakses vietas jāizmanto organizācijas, lauksaimniecības uzņēmumi 

vai  rūpnīcas, kas atrodas gan augstskolas tuvumā un citos valsts reģionos, vai 

ārzemēs atbilstoši speciālistu sagatavošanas profilam. Starp RA, studentu un prakses 

vietu tiek noslēgts trīspusējs līgums par praksi, kurā tiek noteikta prakses norises 

kārtība, pušu pienākumi un atbildība, prakses sasniegumu vērtējumu kārtība. 
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4.Kas vajadzīgs studentam, sākot praksi 

 

1.  Līgums starp RA un noteiktu uzņēmumu par pirmsdiploma praksi. 

2.  Individuālais uzdevums, ko izsniedz RA (ekonomikā, ražošanas organizācijā un 

plānošanā, speciālajā tehnoloģijā u.c.) 

3.  Diplomdarba vai diplomprojekta tēma, ko apstiprina RA, kā arī individuālais 

uzdevums speciālajos jautājumos  

4.  RA prakses vadītāja konsultāciju grafiki. 

5.  Metodiskās rekomendācijas par dienasgrāmatas aizpildīšanu un prakses atskaitēm. 

6.  Dienasgrāmata prakses darbu ierakstiem. 

 

 

5. Iespējamais pirmsdiploma prakses grafiks  

N. 

p. 

k. 

 

Prakses darbu saturs 

 

Kr.p. 

1. Iepazīšanās ar uzņēmumu un drošības tehnikas 

instruktāža 

 

0.5 

2. Uzņēmuma ietekmes uz vidi izpēte 1.5 

4. Iepazīšanās ar uzņēmuma siltumtehnisko un 

enerģētisko saimniecību, attīrīšanas iekārtām, 

atkritumu ražošanu un apsaimniekošanu uzņēmumā 

 

1 

5. Inženiertehnisko darbinieku dubliera darbs 

atbilstoši specialitātei. Ražošanas ekskursijas. 

Eksperimentālais darbs. Visu faktu materiālu 

vākšana, apkopošana un sistematizēšana 

turpmākajam darbam ar tēmu. 

4 

6. Materiālu apkopošana, atskaites sastādīšana un 

noformēšana 

2 

 

6. Inženiertehniskā personāla dublēšana 

 Dublēšanai jānotiek atbilstoši darba plāna grafikam, kas saskaņots ar 

uzņēmuma un RA prakses vadītājiem. 

 Sākot pildīt dubliera pienākumus, praktikanta pienākumi: 

 apgūt meistara, vecākā meistara, vecākā tehnologa (tehnologa), ceha priekšnieka, 

laboratorijas vadītāja u.c. amata pienākumus un tiesības; 

 stingri iegaumēt maiņas pieņemšanas un nodošanas noteikumos; 

 iepazīties  ar izejvielu, iekārtu, rezerves daļu pasūtīšanas kārtību, ar  materiālo 

atbildību; 

 izpētīt darba aizsardzības noteikumus (drošības tehniku) darba vietās un 

ugunsdrošības pasākumus; 

 izpētīt dabas un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu atbilstību normām. 

 Dienasgrāmatā un atskaitē nepieciešams tieši norādīt: amata nosaukumu, kuru 

dublē praktikants; laiku, kuru viņš patērējis, pildot šī amata pienākumus; kādas 
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funkcijas veica dublēšanas laikā; dienas kārtība no maiņas pieņemšana līdz maiņas 

beigām (līdz nodošanai). 

 Taču studentam-praktikantam pašam jāizrāda iniciatīva, izpildot darbus, vācot 

datus uzņēmumā diplomdarba vai diplomprojekta izpildei, kas paredzēti pēc grafika 

un programmas prasībām un pēc uzņēmuma un RA prakses vadītāju noslēgumiem 

 

7.  Prakses dienasgrāmata 

 Prakses laikā studentiem jāaizpilda dienasgrāmata, kurā katru dienu jāatzīmē 

visi izpildītie darbi, kritiskās piezīmes un attiecīgie secinājumi. 

 Dienasgrāmatā jābūt šādiem ierakstiem: 

 par praktikanta darba vietu un uzticēto darbu; par tā atbilstību prakses darba 

plānam; 

 par prakses grafika izmaiņām (ja tādas ir), kāds tam iemesls un kā tas ietekmē 

programmas izpildi ( izmaiņu jēga un mērķis); 

 par tekošo darbu prakses laikā; 

 par materiāliem, kas savākti diplomdarbam (atzīmēt, kādas grūtības bija, izpildot 

uzdevumu); 

 par noklausītām un novadītām lekcijām, pārrunām, ekskursijām, bibliotēku un citu 

uzņēmumu un organizāciju  apmeklējumiem. 

 

8.  Atskaites noformēšana 

 Pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā pirmsdiploma prakses laikā, prakses 

darba plānu un individuālo uzdevumu, studenti raksta atskaiti par praksi. 

 Atskaiti  par pirmsdiploma praksi sastāda un noformē saskaņā ar programmu 

vai prakses darba plānu. Atskaites apjomam jābūt līdz 10 lappusēm, pievienojot 

pielikumus ar savākto informāciju inženierprojektam vai diplomdarbam. 

 Atskaitei jābūt datorsalikumā, ieteicams lielums. Titullapas  paraugs 

pielikumā. 

 

9.Pielikumi atskaitei 
 Pirmsdiploma prakses atskaitei jāpievieno:  

 pirmsdiploma prakses dienasgrāmata; 

 administratīvi tehniskās uzņēmuma vadības shēma kopumā un atsevišķi pa 

cehiem; 

 ražošanas procesu aparātu tehnoloģiskā shēma; 

 attīrīšanas iekārtu shēmas; 

 informācija par pasākumiem vides aizsardzībā. 

 

10.Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Prakses norise un rezultāti tiek izanalizēti prakses noslēguma pasākumā RA, kur 

students prakses aizstāvēšanas komisijas (turpmāk tekstā – KOMISIJA) klātbūtnē 

aizstāv praksi un saņem prakses novērtējumu  diferencētās ieskaites veidā. Publiska 

prakses aizstāvēšana notiek profilējošās katedras noteiktajā laikā. KOMISIJĀ ietilpst 

RA prakses vadītājs un vismaz viens profilējošās katedras docētājs. 

KOMISIJAS tiesības un pienākumi:  

 Novērtēt studenta prakses aizstāvēšanu, atskaiti un dienasgrāmatu 

atbilstoši RA Senāta 2002.gada 26.februāra nolikumam „Nolikums par kursa 

eksāmeniem un ieskaitēm” un prakses metodiskajiem norādījumiem. 

 Organizēt prakses noslēguma pasākumu katedras noteiktajā laikā; 
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 Iesniegt profilējošai katedrai priekšlikumus par prakses organizēšanu. 

Pamatojoties uz atzīmi dienasgrāmatā un atskaiti, ņemot vērā noformētos materiālus, 

kuri pievienoti atskaitei, un studenta ir aizstāvēšanos tiek dots, prakses vērtējums, kas 

tiek ierakstīts studiju grāmatiņā. 

 

 

11.Noslēgums. 

 Atskaitei un visiem pielikumiem jābūt tehniski pareizi noformētiem. Shēmas, 

skices,  rasējumus drīkst iesniegt zīmulī uz jebkura formāta papīra, taču tiem jābūt 

izpildītiem skaidri un akurāti. Teksts datorsalikumā. 

 Studenta dienasgrāmatai, atskaitei, atsauksmēm un raksturojumam jābūt 

parakstītiem  - paraksta uzņēmuma prakses vadītājs, jābūt apstiprinātiem ar 

uzņēmuma zīmogu. 

 Atskaite par praksi ar visiem pielikumiem jāiesniedz RA prakses vadītājam 3 

dienu laikā pēc prakses beigām. 

 

 

. 
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Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 
 

 

 

 
 

 

PIRMSDIPLOMA PRAKSES 

ATSKAITE 

 
 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Vides 

inženieris”  

pilna laika studiju  4.kursa students 

………………………………………. 

St.apl. Nr……………………………. 

 

 

 

Prakses vadītājs no RA……………………… 

 

Prakses vadītājs no uzņēmuma……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rēzekne 2014 
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L Ī G U M S     Nr.  9.6/_ ___     
par pirmsdiploma praksi 

Rēzeknē 

2014.gada 14.janvārī 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģistrācijas Nr.90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, 

Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ērikas Teirumniekas personā, 

kura darbojas uz 21.08.2006. rektora rīkojuma Nr.4-5/192 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes _____.kursa pilna/nepilna laika students 

________________________________________, personas kods:_____________________, 

dzīv.____________________________________________, turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_____________________________________, reģistrācijas Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā 

PRAKSES VIETA, _____________________________________________ personā, kas 

rīkojas uz _____________________ pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2014.gada _____ 

._______________ līdz 2014.gada _____._______________ STUDENTU  pirmsdiploma  

prakses veikšanai, saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu   „Vides inženieris”. 

 

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 vides aizsardzības prakses metodiskos norādījumus un prakses 

dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Nozīmēt prakses vadītāju no RA ____________________________________. 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet pirmsdiploma praksi saskaņā ar profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un nozīmēt prakses 

vadītāju 

________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

 ar praktiskā darba pieredzi. 

3.6. Uzsākot praksi veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar 

iekšējiem darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas 

prasībām. 

3.7. 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 UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu 

darbības analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt 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. 
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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 kvalifikācijas darbam. 

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 pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas 

vadītāja rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, 

saudzīgi izturēties pret prakses vietas mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. 

decembra apstiprināto nolikumu „Nolikums 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 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no 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: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Vides inženieris” direktors , profesors Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks. 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 307.kabinets, tālr. 28319656. 

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ē.TEIRUMNIEKA) 

 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 
 

_______________________________ (   ) 
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Individuālais uzdevums 

 
studentam   

__________________________________________________  

 

uz vides aizsardzības praksi  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Darba uzdevumi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atskaites veids Prakses atskaite 

 

 
Prakses vadītājs no RA __________________________ 

2014.gada “____” __________________ 

 

 

 
 

Prakses vadītājs no organizācijas_______________________ 
Piezīmes 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2014.gada ____________________________ 
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……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                   Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….                                                      PIRMSDIPLOMA  PRAKSES    

……………………………………………………………….                                                          DIENASGRĀMATA 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2014.g.”……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2014 

                                                    /paraksts/                                    Zīmogs 
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ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                                     STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes profesionālās izglītības bakalauru studiju                                                                             (vārds uzvārds) 

programmas “Vides inženieris” ___. kursa students .…………………………………..                               Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

                                                                                        (vārds, uzvārds)                                                      (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                   aktivitāte, darba disciplīna) 

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………...  

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..                                   …………………………………………………………………………….  

No 2014.gada “……” …………..    līdz 2014.gada “……” ……………….                                 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2014.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 …………………………………………………………………………….. 

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

                             Students beidzis praksi 2014.gada ………………………                                               ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                              Darba vietas prakses vadītājs: ………………………….                                                ………………………………………………………………………………  

                                                                                 (paraksts)                                                                       ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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RĒZEKNES  AUGSTSKOLA 

INŽENIERU  FAKULTĀTE 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAĢISTRA DARBA TEMATIKAS  IEVIRZES  

PRAKSES  

METODISKIE NORĀDĪJUMI 
 

augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmai  

“Vides aizsardzība” 
 

 

 

 

 

 

Sastādīja: profesors G.Noviks 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rēzekne 2014 
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 Maģistra darba tematikas  ievirzes  prakses metodiskie norādījumi balstās uz  

RA Nolikumu par praksēm Rēzeknes Augstskolā un MK Noteikumiem par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības Valsts standartu. 

 Maģistra darba tematikas  ievirzes  prakses apjoms  – 3 kr.p. 

 

1. Maģistra  prakses mērķis un uzdevumi  

 

 Prakses mērķis – izvērtēt dažādu vides aizsardzības problēmu būtību un 

aktualitāti uzņēmumā, novērtēt to risināšanas ceļus un potenciālās iespējas to 

realizēšanā. 

Prakses uzdevumi: 

1. Iepazīties ar prakses vietas – uzņēmumu, organizācijas struktūru, darbību, tās 

mērķiem, uzdevumiem, darbības sistēmu, objektiem un metodēm, saistītām ar 

pārējām organizācijām, atbilstoši tās darba laukam un jomai. 

2. Izvērtēt uzņēmuma darbības parametrus, kas iespaido vai potenciāli var 

iespaidot apkārtējās vides stāvokli, izanalizēt ietekmes uz vidi cēloņus un sekas, 

konkretizēt piesārņojumu avotus un to apjomus, kompleksi apskatīt visu procesu 

kopējās saites un mijiedarbību. 

3. Izanalizēt vielu un enerģijas patēriņu un plūsmas uzņēmumā, noteikt iespējas 

tās optimizēt,  izmantot racionāli resursus. 

4. Izanalizēt uzņēmumu ekonomiskos, tehniski ekonomiskos un ekoloģiski 

ekonomiskos rādītājus, salīdzināt ar progresīvajiem līdzīga profila uzņēmumiem un 

tehnoloģijām. 

5.  Praktiski piedalīties uzņēmuma darbā, risinot tā tekošos darba uzdevumus 

atbilstoši tā darbības plāniem, kopā ar uzņēmuma kolektīvu. 

6. Formulēt iespējamā, atbilstoši savā interesēm un problēmas aktualitātei 

maģistra darba tematiku, mērķi un uzdevumu. 

 

2. Prakses vietas 

 

Izejot no prakses mērķiem prakse tiek organizēta uz tādu organizāciju un uzņēmumu 

bāzes, kuras 

 ir izveidotas un strādā tieši vides aizsardzības un vides parametru kvalitātes 

kontroles sfērā – reģionālās vides pārvaldes, ūdens, gaisa, augsnes attīrīšanas 

uzņēmumi, atkritumu apsaimniekošanas saimniecības, vides monitoringa un vides 

datu apstrādes organizācijas, pagastu, rajonu, pilsētu pašvaldību ekoloģiskās nodaļas, 

reģionu ilgtspējīgās attīstības programmu realizācijas organizācijas, dabas 

aizsargājamo teritoriju pārvaldes, mežniecības u.t.l.; 

 nodarbojas ar dabas resursu iegūšanu un to pārstrādāšanu (mežsaimniecība, ūdens 

apgāde, minerālresursu, kūdras ieguve, medību saimniecības u.c) 

 iegūst un pārstrādā lauksaimniecības produkciju, kontrolē tās kvalitāti un ietekmi 

uz apkārtējo vidi; 

 rūpnīcu un uzņēmumu vides aizsardzības, gaisa, gāzu, notekūdeņu attīrīšanas, 

vides parametru, produkcijas ekoloģiskās kvalitātes nodaļas, cehi, laboratorijas. 

Prakse var būt organizēta kā Latvijas Republikas robežās, tā arī ārzemēs uz attiecīgo 

līgumu pamata. 
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3.Kas vajadzīgs praktikantam, sākot praksi 

 

3.1  Līgums starp RA un noteiktu uzņēmumu par ražošanas  praksi. 

3.2.  Individuālais uzdevums, ko izsniedz RA. 

3.3. RA prakses vadītāja konsultāciju grafiki. 

3.4.  Metodiskās rekomendācijas. 

3.5. Dienasgrāmata prakses darbu ierakstiem. 

 

 

4. Prakses norise 

 

 Pirms prakses sākuma praktikanti tiek iepazīstināti ar prakses vadītāju no RA, 

ar prakses metodiskajiem norādījumiem. Prakses vadītājs pirms prakses iepazīstina 

studentus ar prakses saturu un dod konkrētus prakses uzdevumus. 

 Pirmajā prakses dienā praktikantam tiek nozīmēts prakses vadītājs no 

uzņēmuma, kurš iepazīstas ar izsniegtā RA individuālā uzdevuma tēmu, ja 

nepieciešams, to precizē un attiecīgi nosaka konkrēto darba vietu un pienākumus, kuri 

jāpilda praktikantam prakses laikā. Vēlams, lai darbs tiktu saplānots uz visu prakses 

periodu. Pirmajā dienā praktikants ar parakstu tiek iepazīstināts ar darba drošības 

tehnikas prasībām, ar darba  paņēmieniem un uzdevumiem savā darba vietā un 

iekļaujas uzņēmuma darbā. 

  

 

5. Prakses dienasgrāmata 

 

 Prakses laikā praktikants jāaizpilda dienasgrāmata, kurā katru dienu jāatzīmē 

visi izpildītie darbi, kritiskās piezīmes un attiecīgie secinājumi. 

 Dienasgrāmatā jābūt šādiem ierakstiem: 

 par praktikanta darba vietu un uzticēto darbu; par tā atbilstību prakses darba 

plānam; 

 par prakses grafika izmaiņām (ja tādas ir), kāds tam iemesls un kā tas ietekmē 

programmas izpildi ( izmaiņu jēga un mērķis); 

 par tekošo darbu prakses laikā; 

 par materiāliem, kas savākti prakses atskaitei un individuālā uzdevuma izpildes 

gaitu un rezultātiem; 

 par noklausītām un novadītām lekcijām, pārrunām, ekskursijām, bibliotēku un citu 

uzņēmumu un organizāciju  apmeklējumiem. 

 

6. Atskaites noformēšana 

 

 Pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā un savāktajiem materiāliem vides 

aizsardzības prakses laikā, prakses darba plānu, maģistranti raksta atskaiti par praksi 

un zinātnisko rakstu uz individuālā uzdevuma izpildes materiālu pamata. 

 Atskaiti  sastāda un noformē saskaņā ar programmu vai prakses darba plānu. 

Atskaites apjomam jābūt līdz 20 lappusēm. Individuālā uzdevuma risinājuma atskaitei 

– zinātniskajam rakstam jābūt 5 lappušu apjomā, noformētam precīzi atbilstoši rakstu 

noformēšanas prasībām. 
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 Atskaitei jābūt datorsalikumā, burtu lielums  12, atstarpe 1,5. Titullapas 

paraugs 1.pielikumā. 

 Atskaitei atsevišķā sējumā jāpievieno pielikumi – visi savāktie materiāli, kuri 

var maģistrantam noderēt  viņa tālākajā darbā, studiju procesā un maģistra darba 

izstrādē.  

 

7. Atskaites struktūra 

 

Titullapa. 

Satura rādītājs 

Atskaites daļas un nodaļas attiecīgā kārtībā. 

Rekomendācijas, priekšlikumi, noslēgums. 

Literatūras avoti. 

Pielikumi.  

Atskaites nodaļas iekļauj sevī šādu informāciju: 

20. Prakses mērķis un uzdevumi, t.sk. individuālā uzdevuma formulējums ≈ 1 lpp. 

21. Uzņēmuma (Organizācijas) vispārējs apraksts, struktūra, darba organizācija, 

procesi, savstarpējās saites uzņēmumā un paša uzņēmuma ar citām organizācijām ≈ 3 

lpp. 

22. Uzņēmuma galvenie nozīmīgākie sasniegumi ≈ 2 lpp. 

23. Nodaļas (laboratorijas, grupas,….), kurā strādā praktikants, vieta, loma, uzdevumi 

un darba mērķi uzņēmumā, darbības un tās rezultātu apraksts ≈ 2 lpp. 

24. Praktikanta darbības darba materiāli, tās rezultāti ≈ 12 lpp. 

25. Zinātniskā raksta - atskaites par individuālā uzdevuma izpildi: 

1) Anotācija (latviešu un angļu valodās) ar atslēgas vārdiem. 

2) Ievads. 

3) Pētījuma objekti. 

4) Materiāli un metodes. 

5) Pētījumu rezultāti. 

6) Rezultātu analīze. 

7) Noslēgums. 

8) Literatūra. 

Dienasgrāmatā un atskaitē nepieciešams tieši norādīt: darbu nosaukumus, kurus  

praktikants veica; laiku, kuru viņš patērējis, pildot šos darbus; kādas funkcijas veica 

darba laikā; dienas kārtība. 

 

8. Prakses atskaites noformēšana un aizstāvēšana 

 

 Atskaitei, zinātniskajam rakstam  un visiem pielikumiem jābūt tehniski pareizi 

noformētiem, atbilstoši visām prasībām, kuras tiek izvirzītas zinātnisko darbu 

noformējumam. Shēmas, skices, rasējumus drīkst iesniegt zīmulī uz jebkura formāta 

papīra, taču tiem jābūt izpildītiem skaidri un akurāti.   

 Praktikanta dienasgrāmatai, atskaitei, atsauksmēm un raksturojumam jābūt 

parakstītiem  - paraksta uzņēmuma prakses vadītājs, jābūt apstiprinātiem ar 

uzņēmuma zīmogu. 

 Dienasgrāmata un atskaite par praksi ar visiem pielikumiem jāiesniedz RA 

prakses vadītājam 10 dienu laikā pēc kārtējā semestra sākuma. 

Prakses atskaiti maģistranti aizstāv Dabas zinātņu katedras komisijas priekšā, kas 

sastāv vismaz no 3 docētājiem (t.sk. obligāti prakses vadītājs no RA) 15 dienu laikā 

pēc semestra sākuma (nepilna laika studiju studenti – pirmajā ievirzes sesijā). 
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 Prakses rezultātus komisija vērtē diferencētās ieskaites veidā, kas tiek 

ierakstīta studiju grāmatiņā.  

 

9.. Prakses rezultātu vērtēšanas kritēriji 

 

23. Prakse izpildīta nozīmētajā laika posmā pilnu darba nedēļu apjomā atbilstoši 

studiju programmas hronogrammai. 

24. Prakses laikā nav reģistrēti darba disciplīnas pārkāpumi, darba drošības 

pārkāpumi, praktikants no uzņēmuma prakses vadītāja puses tiek raksturots pozitīvi. 

25. Praktikants ir pilnīgi izpildījis RA prakses vadītāja norādījumus un uzdevumus un 

tiek raksturots no RA prakses vadītāja puses pozitīvi. 

26. Praktikants ir pildījis prakses laikā konkrētus darba uzdevumus, atbilstošus 

prakses mērķiem un tās darba vietas un amata pienākumiem, kurā viņš ir nozīmēts uz 

prakses laiku. Dienasgrāmatā jābūt ierakstītiem konkrēti izpildītam darbam un tā 

rezultātiem (nevis, piemēram, “materiālu vākšana”, “iepazīšanās ar darbību” u.t.l.). 

27. Praktikants ir pilnīgi un precīzi izpildījis viņam uzdoto individuālo uzdevumu. 

28. Praktikants ir aktīvi piedalījies organizācijas sabiedriskajā dzīvē, tās pasākumos, 

popularizējis (parādīt ar konkrētiem materiāliem) Rēzeknes Augstskolu. 

29. Praktikants ir izanalizējis organizācijas darbību un iesniedzis priekšlikumu par tās 

attiecīgo posmu pilnveidošanas iespējām. 

30. Praktikants ir savācis un apkopojis materiālus, saistītos ar organizācijas darbību, 

ar tās konkrētās nodaļas, grupas darbību, kurā darbojas pats praktikants, materiālus 

par patstāvīgā darba rezultātiem, pētījumiem un individuālā uzdevuma izpildes 

datiem. 

31. Sagatavotā un iesniegtā aizstāvēšanai praktikanta atskaite un zinātniskais raksts 

atbilst visām zinātnisko darbu un projektu noformēšanas prasībām. 

32. Atskaite iesniegta katedrā atbilstoši noteiktajiem studiju plānā termiņiem. 

33. Atskaite tiek aizstāvēta kvalitatīvi, ar attiecīgo ilustratīvo materiālu, tiek dotas 

precīzas un pilnīgas atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem. 

34. Praktikants ir izvēlējies sava maģistra darba tēmas virzienu un sastādījis šī darba 

sākuma posma perspektīvo plānu. 
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1.pielikums 

PARAUGS 

 

Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

 

 

 

 

 

MAĢISTRA DARBA TEMATIKAS  IEVIRZES   

 PRAKSES ATSKAITE 

 

 

 Augstākās profesionālās izglītības 

maģistra studiju programmas „Vides 

aizsardzība” 

pilna laika studiju   1.kursa students 

………………………………………

.(paraksts) 

St.apl. Nr……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Prakses vadītājs no RA ……………………… (V.Uzvārds) 

                                                     (paraksts) 

 

Prakses vadītājs no uzņēmuma……………………(V.Uzvārds) 

                                                      (paraksts) 

 

 

 

 
Rēzekne 2014 

 

 

272



L Ī G U M S   Nr._______ 
par maģistra kvalifikācijas praksi 

Rēzeknē 

2013 g. _____.________________ 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģ. Nr. 90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ē.TEIRUMNIEKAS personā,  

kura darbojas uz 21.08.2006. rektora rīkojuma Nr.4-5/192 pamata,  

 

Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes maģistratūras 2.kursa pilna laika students 

__________________________________________, personas 

kods:_____________________, dzīv.____________________________________________, 

turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_______________________________________, reģistrācijas 

Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā 

PRAKSES VIETA, _____________________________________________ personā, kas 

rīkojas uz _____________________ pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2013.gada ______________ 

līdz 2014.gada _________________________ STUDENTU profesionālās prakses veikšanai, 

saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu   

„”Vides aizsardzība” 

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 maģistra kvalifikācijas prakses metodiskos norādījumus un prakses 

dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Norīkot prakses vadītāju no RA__________________________. 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet profesionālo praksi saskaņā ar profesionālās 

augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” un nozīmēt prakses 

vadītāju 

________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

 ar praktiskā darba pieredzi. 

3.8. Uzsākot praksi veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar 

iekšējiem darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas 

prasībām. 

3.9. 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 UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu 

darbības analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt 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. 
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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 kvalifikācijas darbam. 

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 pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas 

vadītāja rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, 

saudzīgi izturēties pret prakses vietas mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. 

decembra apstiprināto nolikumu „Nolikums 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 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no 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 : 

8.1. AUGSTSKOLA: Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

direktors profesors Gotfrīds Noviks, tālr.64625145, 28319656. 

8.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ē.TEIRUMNIEKA) 

 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 
 

_______________________________ (   ) 
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Individuālais uzdevums 

 

maģistrantam   __________________________________________________  

 

uz maģistra darba tematikas ievirzes praksi 

 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Darba uzdevumi  

1. Iepazīties ar prakses vietas – uzņēmumu, organizācijas struktūru, darbību, tās 

mērķiem, uzdevumiem, darbības sistēmu, objektiem un metodēm, saistītām ar 

pārējām organizācijām, atbilstoši tās darba laukam un jomai. 

2. Izvērtēt uzņēmuma darbības parametrus, kas iespaido vai potenciāli var 

iespaidot apkārtējās vides stāvokli, izanalizēt ietekmes uz vidi cēloņus un 

sekas, konkretizēt piesārņojumu avotus un to apjomus, kompleksi apskatīt 

visu procesu kopējās saites un mijiedarbību. 

3. Izanalizēt vielu un enerģijas patēriņu un plūsmas uzņēmumā, noteikt iespējas 

tās optimizēt,  izmantot racionāli resursus. 

4. Izanalizēt uzņēmumu ekonomiskos, tehniski ekonomiskos un ekoloģiski 

ekonomiskos rādītājus, salīdzināt ar progresīvajiem līdzīga profila 

uzņēmumiem un tehnoloģijām. 

5. Praktiski piedalīties uzņēmuma darbā, risinot tā tekošos darba uzdevumus 

atbilstoši tā darbības plāniem, kopā ar uzņēmuma kolektīvu. 

6. Formulēt iespējamā, atbilstoši savā interesēm un problēmas aktualitātei 

maģistra darba tematiku, mērķi un uzdevumu. 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

 

 

Atskaites veids Prakses atskaite 

 

Prakses vadītājs no RA __________________________ 

2014.gada “____” __________________ 

 

 

 

 

Prakses vadītājs no organizācijas_______________________ 

Piezīmes 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2014.gada ____________________________ 
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Individuālais uzdevums 

maģistrantam   __________________________________________________  

 

uz maģistra darba materiālu komplektēšanas   praksi 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Maģistra darba tēma   

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Darba uzdevumi  

 

1. Izstrādāt praktiskā  materiāla savienošanas un sistematizācijas shēmu, veidot 

attiecīgas datu bāzes, katalogus, krājumus. 

2. Izvēlēt iespējamos ceļus, kā risināt uzstādītos maģistra darba uzdevumus 

konkrētajā uzņēmumā. 

3. Novērtēt šī uzņēmuma potenciālu, tā iespējas realizēt maģistra darbā 

plānojamos pasākumus. 

4. Savākt, apkopot faktisko materiālu par uzņēmumu darbību, novērtēt kā 

vēsturiski, tā arī prognostiski iedarbības uz vidi faktorus, to izmaiņas, 

iespējamos attīstības modeļus. 

5. Novērtēt vides aizsardzības pasākumu un maģistra darba problēmas plānojamo 

risinājuma variantu ekonomisko efektivitāti un lietderīgumu kā tieši 

uzņēmumam, tā arī kompleksā ar vidi un reģionu.  

6. Iespēju robežās veikt attiecīgos eksperimentālos darbus, kas spēj papildināt 

savākto faktisko materiālu. 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

 

 

Atskaites veids Prakses atskaite 

 

Prakses vadītājs no RA __________________________ 

2014.gada “____” __________________ 

 

 

 

Prakses vadītājs no organizācijas_______________________ 

Piezīmes 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2014.gada ____________________________ 
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……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                     Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….                                                          PRAKSES DIENASGRĀMATA 

……………………………………………………………….                                                                      
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2013.gada  „ ……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2013 

                                                    /paraksts/         

 Zīmogs 
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ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                                            STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes profesionālās augstākās izglītības maģistra                                                                             (vārds uzvārds) 

studiju programmas “Vides aizsardzība” _________. kursa students (-e)            Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

        (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

..………………………………..........................................................................…..                                     aktivitāte, darba disciplīna) 

                                                          (vārds, uzvārds)                                                               

 norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                    

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………... 

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..                                   ……………………………………………………………………………. 

No 2013.gada “……” …………..    līdz 2013.gada “……” …………….                             …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2013.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………..  

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

  Students beidzis praksi 2013.gada ………….................……………                                                   ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

  Darba vietas prakses vadītājs: ………………........................………….                                                    ……………………………………………………………………………… 

                                                                                 (paraksts)                                                                       ……………………………………………………………………………… 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLA  

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKŠU METODISKIE 

NORĀDĪJUMI  
 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmā  “MEHATRONIKA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2009 
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Mehatronikas inženiera prakšu metodiskie norādījumi balstās uz RA Nolikumu par praksēm 

Rēzeknes Augstskolā un Ministru kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa  profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu. 

 

1. Prakšu veidi un apjoms 

1. Ievadprakse, apjoms- 2 kredītpunkti, jeb 2 darba nedēļas (240 stundas). 

2. Ražošanas prakse, apjoms- 20 kredītpunkti, jeb 20 darba nedēļas. 

3. Pirmsdiploma prakse, apjoms- 4 kredītpunkti, jeb 4 darba nedēļas. 

 

2. Prakšu vietas 

Prakses notiek uzņēmumos (vai organizācijās), kuros ražošanas (vai projektēšanas) procesā 

tiek izmantotas mehatroniskās iekārtas vai CAD/CAM tehnoloģijas. Prakses vietu, tai skaitā 

ārzemju uzņēmumus, sākotnēji meklē un izvēlas pats students, nepieciešamības gadījumā 

studentam tiek sniegta katedras un RA Ārējo sakaru daļas palīdzība prakses vietas atrašanā. 

 

3.Prakšu mērķi  

1. Ievadprakses mērķis: iemācīties praktiski veikt atslēdznieka darbus, iepazīties ar 

mehatroniskām iekārtām (gūt vispārīgu priekšstatu par mehatroniskām iekārtām, to uzbūvi un 

darbību, veikt palīgdarbus pie mehatronisko iekārtu apkopes, uzraudzības, rezerves daļu 

komplektēšanas un iekārtu remontēšanas). 

2. Ražošanas prakses mērķis: iemācīties strādāt ar mehatroniskām iekārtām (gūt 

detalizētu informāciju par mehatroniskām iekārtām, to uzbūvi un darbību; iemācīties pildīt 

operatora funkcijas uz šīm iekārtām, iemācīties programmēt konkrēto iekārtu darbību; veikt 

darbus pie mehatronisko iekārtu apkopes, uzraudzības, rezerves daļu komplektēšanas un 

iekārtu remontēšanas; izpildīt individuālo uzdevumu, saistītu ar jauna produkta izstrādi vai 

ieviešanu, mehatroniskas iekārtas vai tās atsevišķu sastāvdaļu projektēšanu vai darbības 

optimizēšanu, vai ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanu). 

3. Pirmsdiploma prakses mērķis: savākt nepieciešamo informāciju, tai skaitā 

eksperimentālos datus, inženierprojekta izstrādei. 

 

4. Prakšu uzdevumi 

1. Ievadprakses uzdevumi 

1) Iepazīties ar mehatronisko iekārtu izmantošanas iespējām un problēmām konkrētā 

tautsaimniecības nozarē un reģionā, šo problēmu risināšanas gaitu un metodēm. 

2) Iepazīties ar prakses uzņēmuma darbību, mērķiem un metodēm; gūt priekšstatu par 

uzņēmuma vietu un lomu vispārējās saimniecības sistēmā, un tā darba attiecībām ar citām 

reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma struktūru un struktūrvienībām. 

3) Iepazīties ar darba drošības, ugunsdrošības, iekšējās kārtības un materiālās atbildības 

noteikumiem prakses vietā un ievērot tos; pildīt prakses vadītāja uzņēmumā, ceha 

priekšnieka, meistara u.c. uzņēmuma (iestādes) amatpersonu norādījumus un rīkojumus.  

4) Izpētīt ražošanas uzņēmumā esošo mehatronisko iekārtu vispārīgos uzbūves un 

darbības principus; iespēju robežās izpētīt ražošanas uzņēmumā realizētos tehnoloģiskos 

procesus. 

5) Iemācīties veikt atslēdznieka darbus. 

6) Iemācīties iespēju robežās veikt palīgdarbus pie mehatronisko iekārtu apkopes, 

uzraudzības, rezerves daļu komplektēšanas un iekārtu remontēšanas prakses vietas atbildīgā 

personāla tiešā uzraudzībā. 

7) Savākt materiālus, kuri uzņēmumā nav atzīti par konfidenciāliem, apkopot tos un 

sastādīt atskaiti par praksi. 

2. Ražošanas prakses uzdevumi 

1) Iepazīties ar prakses uzņēmuma (iestādes) darbību, mērķiem un metodēm; gūt 

priekšstatu par uzņēmuma vietu un lomu vispārējās saimniecības sistēmā, un tā darba 

attiecībām ar citām reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma struktūru un 

struktūrvienībām. 
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2) Iepazīties ar darba drošības, ugunsdrošības, iekšējās kārtības un materiālās atbildības 

noteikumiem prakses vietā un ievērot tos. 

3) Pilnā mērā piedalīties uzņēmuma ražošanas (vai projektēšanas) procesā, strādājot 

nozīmētā darba vietā vienā no uzņēmuma struktūrvienībām; izmantojot savas teorētiskās 

zināšanas praktisko uzdevumu risināšanā, apgūt konkrētas darba iemaņas un metodes; pildīt 

prakses vadītāja uzņēmumā, ceha priekšnieka, meistara u.c. uzņēmuma (iestādes) 

amatpersonu norādījumus un rīkojumus. 

4) Detalizēti izpētīt ražošanas uzņēmumā pieejamo mehatronisko iekārtu uzbūves un 

darbības principus un uzņēmumā realizētos tehnoloģiskos procesus. 

5) Izpildīt mehatroniskās iekārtas (iekārtu) operatora funkcijas. 

6) Iemācīties programmēt prakses vietā pieejamās mehatroniskās iekārtas. 

7) Veikt darbus, saistītus pie mehatronisko iekārtu apkopi, uzraudzību, remontēšanu, 

rezerves daļu komplektēšanu, ražošanas izejmateriālu pasūtīšanu. 

8) Izpildīt individuālo uzdevumu, saistītu ar jauna produkta izstrādi, mehatronikas 

iekārtas vai tās atsevišķu sastāvdaļu projektēšanu vai darbības optimizēšanu, ražošanas 

tehnoloģijas pilnveidošanu. 

9) Sagatavot tehnisko uzdevumu nākamajam inženierprojektam; sagatavošana notiek 

sadarbībā ar uzņēmuma pārstāvjiem (pasūtītāju), tehniskajā uzdevumā tiek norādīti 

pasūtījuma galvenie parametri un ierobežojumi. 

10) Savākt materiālus, kuri uzņēmumā nav atzīti par konfidenciāliem, apkopot tos un 

sastādīt atskaiti par praksi. 

3. Pirmsdiploma prakses uzdevumi: 

1) Iepazīties ar prakses uzņēmuma (iestādes) darbību, mērķiem un metodēm; gūt 

priekšstatu par uzņēmuma vietu un lomu vispārējās saimniecības sistēmā, un tā darba 

attiecībām ar citām reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma struktūru un 

struktūrvienībām. 

2) Iepazīties ar darba drošības, ugunsdrošības, iekšējās kārtības un materiālās atbildības 

noteikumiem prakses vietā un ievērot tos; pildīt prakses vadītāja uzņēmumā, ceha 

priekšnieka, meistara u.c. uzņēmuma (iestādes) amatpersonu norādījumus un rīkojumus. 

3) Izpildīt individuālo uzdevumu, saistītu ar inženierprojekta izstrādei nepieciešamo 

eksperimentālo, projektēšanas, datormodelēšanas u.c. datu iegūšanu. 

4) Savākt materiālus, kuri uzņēmumā nav atzīti par konfidenciāliem, apkopot tos un 

sastādīt atskaiti par praksi. 

 

5. Prakses organizatoriskie jautājumi 

 

1. Prakse norit uz noslēgtā līguma pamata starp prakses uzņēmumu (iestādi) un Rēzeknes 

Augstskolu līgumā norādītajā laika posmā. 

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: 1) 

līguma kopiju, 2) norīkojumu ar prakses uzdevumiem, 3) metodiskos norādījumus, 4) 

dienasgrāmatu. Norīkojumā uz ražošanas un pirmsdiploma praksēm vispārīgajiem 

uzdevumiem tiek pievienots arī individuālais uzdevums, kurš tiek noformulēts, vienojoties 

studentam ar prakses vadītāju no augstkolas, ņemot vērā studenta zinātniskās intereses, reālās 

zināšanas un spējas. 

4. Ierodoties praksē, students iesniedz uzņēmuma vadītājam studenta apliecību un prakses 

līguma kopiju. Uz šo dokumentu pamata uzņēmuma vadītāja norīko studentu darbam attiecīgā 

struktūrvienībā prakses vadītāja rīcībā. 

5. Individuālais uzdevums, ar kuru students pirmajā dienā iepazīstina prakses vadītāju no 

uzņēmuma, 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. 
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6. Students prakses pirmajās dienās, konsultējoties ar prakses vadītājiem, sastāda konkrētu 

prakses darba grafiku tādā veidā, lai būtu iespējams izpildīt visus prakses uzdevumus, t.sk. 

individuālo uzdevumu. Prakses grafiku paraksta students un apstiprina prakses vadītājs no 

uzņēmuma. 

7. Apstiprinātajā prakses grafikā jāiekļauj šādi punkti: 

1) vispārējā iepazīšanās ar uzņēmumu, drošības tehnikas u.c. instruktāžas; 

2) iepazīšanās ar uzņēmuma nodaļu un struktūrvienību darbību, savstarpējo 

sadarbību un pakļautību, tā dokumentāciju, darba organizāciju; 

3) studenta (kā uzņēmuma darbinieka vai dubliera) darbs konkrētajā darba vietā; 

4) ražošanas ekskursijas; 

5) individuālā uzdevuma izpildīšana (ja tam nepieciešams papildus darbs, kurš 

neiekļaujas punktā 3)); 

6) papildus faktiskā materiāla vākšana (nepieciešamības gadījumā); 

7) materiālu apkopošana un atskaites sastādīšana. 

8.  Prakses grafikā jāievēro, ka konkrētais darbs darba vietā tiek noteikts saskaņā ar 

studiju plānu.  

9.  Studentam prakses dienasgrāmatā ir regulāri jāieraksta izpildītie darbi prakses laikā. 

10. Atskaiti par praksi galīgā veidā students sagatavo prakses laikā un iesniedz novērtēšanai 

prakses vadītājam no uzņēmuma. 

11. Prakses atskaitei, studenta dienasgrāmatai ar atsauksmēm un raksturojumu jābūt 

parakstītiem (paraksta uzņēmuma prakses vadītājs) un jābūt apstiprinātiem ar uzņēmuma 

zīmogu. 

12. Atskaiti par praksi un prakses dienasgrāmatu (ar atsauksmēm un studenta raksturojumu) 

students iesniedz RA prakses vadītājam 3 dienu laikā pēc prakses beigām (vai semestra 

sākumā, ja prakses beigas sakrīt ar studentu brīvdienām). 

13. Atskaiti par praksi students aizstāv publiski katedras komisijas (ne mazāk kā triju 

docētāju sastāvā) priekšā katedras noteiktajā laikā.  

14. Prakse netiek ieskaitīta un novērtēta pozitīvi, ja: 

1) faktiskais prakses laiks bija patvaļīgi saīsināts; 

2) nebija izpildīti visi prakses programmā norādītie uzdevumi; 

3) prakses laikā bija pieļauti disciplinārie pārkāpumi; 

4) prakses vadītājs no uzņēmuma raksturo prakses rezultātus un praktikanta darbu 

negatīvi; 

5) students nav spējīgs kvalitatīvi aizstāvēt atskaiti par praksi- atskaite tiek novērtēta 

ar atzīmi zemāku par 4. 

 

6. Uzņēmuma prakses vadītājs tiek lūgts 

 

1. Prasīt no praktikanta RA prakses norīkojumu ar prakses uzdevumiem, dienasgrāmatu, 

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 grafiku, ņemot vērā uzņēmuma faktiskās 

iespējas. Prakses laikā norīkot studentu darbos, kas atbilst prakses programmai, sekot darba 

plāna izpildei, savlaicīgai un saturīgai dienasgrāmatas aizpildīšanai. Palīdzēt praktikantam 

materiālu vākšanā diplomdarba 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. 
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7. Metodiskie norādījumi prakses atskaites sagatavošanai 
 

1. Atskaiti par praksi sastāda un noformē saskaņā ar studiju programmu, prakses darba 

grafiku un individuālā uzdevuma tēmu. 

2. Atskaitē var tikt izmantoti visi prakses laikā iegūtie materiāli, kuri dotajam 

uzņēmumam nav komercnoslēpums- 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, jāformulē savas idejas, priekšlikumi, ierosinājumi organizācijas darba 

pilnveidošanai, iesniedzot šos priekšlikumus uzņēmuma vadībai. 

6. Atskaite iekļauj sevī šādas sastāvdaļas: 

1) ievads; 

2) uzņēmuma kopējais raksturojums; 

3) struktūrvienības, kurā students strādā, detalizēts raksturojums; 

4) personīgās darbības veidi un rezultāti; 

5) individuālā uzdevuma risinājums (teorija, praktiskie darbi, rezultātu analīze)- 

atskaites galvenā sastāvdaļa; 

6) secinājumi; 

7) bibliogrāfija. 

7.  Atskaitē obligāti jāatspoguļo mehatronisko iekārtu vai CAD/CAM tehnoloģiju 

izmantošanas efektivitāte uzņēmuma darbībā. 

8.  Atskaite tiek noformēta atbilstoši katedras noteiktajām prasībām. Atskaites apjomam 

bez pielikumiem jābūt uz 15- 20 lappusēm datorsalikumā, fonts- Times New Roman, 12, 

rindstarpe 1,5; atkāpe no kreisās malas 3cm, no pārējām malām- 2cm. Atskaitei jāsatur: 

1) standarta titullapa (skatīt 1*.pielikumu); 

2) satura rādītājs; 

3) lappušu numerācija; 

4) pareizs bibliogrāfijas avotu noformējums; 

5) blokshēmas par uzņēmuma darbības tehnoloģisko procesu, kurā tiek izmantotas 

mehatroniskās iekārtas; 

6) atskaites teksts. 

9.  Atskaitei tiek rekomendēts pievienot savāktos papildus materiālus, kuri var būt lietderīgi 

tālākajam studiju procesam, zinātniskajam darbam, kursa projektu vai inženierprojekta 

sagatavošanai. Šo materiālu forma, izmēri, veidi netiek reglamentēti, bet tiem jābūt 

sakopotiem loģiskā secībā, numurētiem un sašūtiem kopā. Atskaitei un visiem pielikumiem 

jābūt tehniski pareizi noformētiem. Shēmas, skices, rasējumus drīkst iesniegt zīmulī uz 

jebkura formāta papīra, taču tiem jābūt izpildītiem skaidri un akurāti. 
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1*.pielikums 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA  

Inženieru fakultāte 

Dabas un inženierzinātņu katedra 
 

 

 

 
 

 

................................ PRAKSES 

ATSKAITE 
 

 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmas „Mehatronika” ___.kursa students 

………………………………………. 

St.apl. Nr……………………………. 

 

 

 

Prakses vadītājs no RA .......................................... 

Prakses vadītājs no uzņēmuma .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2009 
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L Ī G U M S     Nr.  9.6/_ ___ 
par ražošanas praksi 

Rēzeknē 

2014.gada 14.janvārī 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģistrācijas Nr.90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, 

Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ērikas Teirumniekas personā, 

kura darbojas uz 21.08.2006. rektora rīkojuma Nr.4-5/192 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes _____.kursa pilna/nepilna laika students 

________________________________________, personas kods:_____________________, 

dzīv.____________________________________________, turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_____________________________________, reģistrācijas Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā 

PRAKSES VIETA, _____________________________________________ personā, kas 

rīkojas uz _____________________ pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2014.gada _____ 

._______________ līdz 2014.gada _____._______________ STUDENTU  ražošanas  

prakses veikšanai, saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu   „Mehatronika”. 

 

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 ražošanas prakses metodiskos norādījumus un prakses 

dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Nozīmēt prakses vadītāju no RA ____________________________________. 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet vides aizsardzības praksi saskaņā ar 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Mehatronika” un nozīmēt 

prakses vadītāju 

________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

 ar praktiskā darba pieredzi. 

3.10. Uzsākot praksi veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar 

iekšējiem darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas 

prasībām. 

3.11. 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 UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu 

darbības analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt 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. 
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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 kvalifikācijas darbam. 

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 pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas 

vadītāja rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, 

saudzīgi izturēties pret prakses vietas mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. 

decembra apstiprināto nolikumu „Nolikums 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 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no 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: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Mehatronika” direktors , asociētais profesors Dr.sc.ing. Andris Martinovs Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 90, 307.kabinets, tālr. 28325519. 

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ē.TEIRUMNIEKA) 

 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 
 

_______________________________ (   ) 

 

 
Individuālais uzdevums 
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2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura pamatstudiju programmas 

“Mehatronika”  

 

studentam(-ei)   

_______________________________________________________________ 

uz ražošanas praksi  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Darba uzdevumi  

1) Iepazīties ar prakses uzņēmuma (iestādes) darbību, mērķiem un metodēm; gūt 

priekšstatu par uzņēmuma vietu un lomu vispārējās saimniecības sistēmā, un tā darba 

attiecībām ar citām reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma struktūru un 

struktūrvienībām. 

2) Iepazīties ar darba drošības, ugunsdrošības, iekšējās kārtības un materiālās atbildības 

noteikumiem prakses vietā un ievērot tos. 

3) Pilnā mērā piedalīties uzņēmuma ražošanas (vai projektēšanas) procesā, strādājot 

nozīmētā darba vietā vienā no uzņēmuma struktūrvienībām; izmantojot savas teorētiskās 

zināšanas praktisko uzdevumu risināšanā, apgūt konkrētas darba iemaņas un metodes; pildīt 

prakses vadītāja uzņēmumā, ceha priekšnieka, meistara u.c. uzņēmuma (iestādes) 

amatpersonu norādījumus un rīkojumus. 

4) Detalizēti izpētīt ražošanas uzņēmumā pieejamo mehatronisko iekārtu uzbūves un 

darbības principus un uzņēmumā realizētos tehnoloģiskos procesus. 

5) Izpildīt mehatroniskās iekārtas (iekārtu) operatora funkcijas. 

6) Iemācīties programmēt prakses vietā pieejamās mehatroniskās iekārtas. 

7) Veikt darbus, saistītus pie mehatronisko iekārtu apkopi, uzraudzību, remontēšanu, 

rezerves daļu komplektēšanu, ražošanas izejmateriālu pasūtīšanu. 

8) Izpildīt individuālo uzdevumu, saistītu ar jauna produkta izstrādi, mehatronikas 

iekārtas vai tās atsevišķu sastāvdaļu projektēšanu vai darbības optimizēšanu, ražošanas 

tehnoloģijas pilnveidošanu. 

9) Sagatavot tehnisko uzdevumu nākamajam inženierprojektam; sagatavošana notiek 

sadarbībā ar uzņēmuma pārstāvjiem (pasūtītāju), tehniskajā uzdevumā tiek norādīti 

pasūtījuma galvenie parametri un ierobežojumi. 

10) Savākt materiālus, kuri uzņēmumā nav atzīti par konfidenciāliem, apkopot tos un 

sastādīt atskaiti par praksi. 

 

 

Atskaites veids Prakses atskaite 

 

Prakses vadītājs no RA __________________________ 

2014.gada “____” __________________ 

 

 

 

 

Prakses vadītājs no organizācijas_______________________ 

Piezīmes 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2014.gada “____”________________ 
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Individuālais uzdevums 

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Mehatronika”studentam   

_______________________________________________________ 

 

uz pirmsdiploma praksi  

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Darba uzdevumi  

1) Izmēģināt un iespēju robežās iemācīties praktiski veikt urbšanas, griešanas, 

virpošanas, frēzēšanas, slīpēšanas, liekšanas u.c. metāla apstrādes darbus (bez CNC iekārtu 

izmantošanas). 

2) Iepazīties ar mehatronisko iekārtu izmantošanas iespējām un problēmām konkrētā 

tautsaimniecības nozarē un reģionā, šo problēmu risināšanas gaitu un metodēm. 

3) Iepazīties ar prakses uzņēmuma darbību, mērķiem un metodēm; gūt priekšstatu 

par uzņēmuma vietu un lomu vispārējās saimniecības sistēmā, un tā darba attiecībām ar citām 

reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma struktūru un struktūrvienībām. 

4) Iepazīties ar darba drošības, ugunsdrošības, iekšējās kārtības un materiālās 

atbildības noteikumiem prakses vietā un ievērot tos; pildīt prakses vadītāja uzņēmumā, ceha 

priekšnieka, meistara u.c. uzņēmuma (iestādes) amatpersonu norādījumus un rīkojumus.  

5) Izpētīt ražošanas uzņēmumā esošo mehatronisko iekārtu vispārīgos uzbūves un 

darbības principus; iespēju robežās izpētīt ražošanas uzņēmumā realizētos tehnoloģiskos 

procesus; gūt priekšstatu par mehatronisko iekārtu apkopi, uzraudzību, rezerves daļu 

komplektēšanu, iekārtu remontēšanu. 

6) Savākt materiālus, kuri uzņēmumā nav atzīti par konfidenciāliem, apkopot tos un 

sastādīt atskaiti par praksi. 

 

 

Atskaites veids Prakses atskaite 

 

Prakses vadītājs no RA __________________________ 

2013.gada “____” __________________ 

 

 

 

 

Prakses vadītājs no organizācijas_______________________ 

Piezīmes 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

2013.gada ____________________________ 
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L Ī G U M S     Nr.  9.6/_ ___ 
par pirmsdiploma praksi 

Rēzeknē 

2014.gada 14.janvārī 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģistrācijas Nr.90000011588 , Atbrīvošanas aleja 90, 

Rēzeknē, 

turpmāk tekstā AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekānes Ērikas Teirumniekas personā, 

kura darbojas uz 21.08.2006. rektora rīkojuma Nr.4-5/192 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes _____.kursa pilna/nepilna laika students 

________________________________________, personas kods:_____________________, 

dzīv.____________________________________________, turpmāk tekstā STUDENTS, un  

_____________________________________, reģistrācijas Nr.________________________, 

adrese___________________________________________________, turpmāk tekstā 

PRAKSES VIETA, _____________________________________________ personā, kas 

rīkojas uz _____________________ pamata, noslēdz sekojoša satura līgumu : 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 2014.gada _____ 

._______________ līdz 2014.gada _____._______________ STUDENTU  pirmsdiploma 

prakses veikšanai, saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu   „Mehatronika”. 

 

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 pirmsdiploma prakses metodiskos norādījumus un prakses 

dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

2.3. Nozīmēt prakses vadītāju no RA ____________________________________. 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība: 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju iziet vides aizsardzības praksi saskaņā ar 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Mehatronika” un nozīmēt 

prakses vadītāju 

________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

 ar praktiskā darba pieredzi. 

3.12. Uzsākot praksi veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar 

iekšējiem darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas 

prasībām. 

3.13. 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 UZŅĒMUMA dokumentiem, lai veiktu 

darbības analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vizēt 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. 
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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 kvalifikācijas darbam. 

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 pārskatam. 

4.9. Ievērot iekšējos darba drošības, darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas 

vadītāja rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, 

saudzīgi izturēties pret prakses vietas mantu.  

4.10. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk., par neierašanās uz prakses vietu  iemesliem.  

4.11. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 

 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002. gada 16. 

decembra apstiprināto nolikumu „Nolikums 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 5 dienas iepriekš. 

 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās no 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: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Mehatronika” direktors , asociētais profesors Dr.sc.ing. Andris Martinovs Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 90, 307.kabinets, tālr. 28325519. 

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ (Ē.TEIRUMNIEKA) 

 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (   ) 

 

 

STUDENTS 
 

_______________________________ (   ) 

 

291



……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                      Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….                                                     RAŽOŠANAS  PRAKSES 
……………………………………………………………….                                                           

……………………………………………………………….                                                              DIENASGRĀMATA 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2014.g.”……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2014 

                                                    /paraksts/                                    Zīmogs 
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                 ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                           STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
RA Inženieru fakultātes 2. līmeņa profesionālās augtākās  izglītības bakalaura studiju                                                                             (vārds uzvārds) 

programmas “Mehatronika”___. kursa students..…………………………………........                                        Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

                                                                                        (vārds, uzvārds)                                                        (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                                              aktivitāte, darba disciplīna)  

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………...  

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          …………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………..                                   …………………………………………………………………………….  

No 2014.gada “……” …………..    līdz 2014.gada “……” ……………….                                 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2014.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………..  

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

                             Students beidzis praksi 2014.gada ………………………                                               ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                              Darba vietas prakses vadītājs: ………………………….                                                ………………………………………………………………………………  

                                                                                 (paraksts)                                                                       ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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……………………………………………………………….                                                        Rēzeknes Augstskola 

……………………………………………………………….                                                                   Inženieru fakultāte 

……………………………………………………………….                                                      Dabas un inženierzinātņu katedra 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….                                                     PIRMSDIPLOMA  PRAKSES 
……………………………………………………………….                                                           

……………………………………………………………….                                                              DIENASGRĀMATA 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
Students prakses laikā nestrādāja: 

a) neattaisnoti …………….dienas 

b) attaisnoti ……………….dienas 

 

Ieteicamais prakses novērtējums ……………………….. 

2014.g.”……” …………………….. 

 

Darba vietas prakses vadītājs ……………………………..      

                                                    /paraksts/ 

Prakses bāzes vadītājs …………………………………….                                                                                                                   Rēzekne  2014 

                                                    /paraksts/                                    Zīmogs 
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                 ZIŅAS  PAR  PRAKSI                                                           STUDENTA  RAKSTUROJUMS 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
RA Inženieru fakultātes 2. līmeņa profesionālās augtākās  izglītības bakalaura studiju                                                                             (vārds uzvārds) 

programmas “Mehatronika”___. kursa students..…………………………………........                                        Prakses bāzes atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

                                                                                        (vārds, uzvārds)                                                        (individuālā uzdevuma izpilde, iemaņas, attieksme pret darbu, sabiedriskā 

norīkots praksē ……………………………………………………………………….                                                              aktivitāte, darba disciplīna)  

………………………………………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………...  

                                (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                          …………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………..                                   …………………………………………………………………………….  

No 2014.gada “……” …………..    līdz 2014.gada “……” ……………….                                 …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………... 

 Rēzeknes Augstskolas prakses vadītājs …………………………  ………………….                                  …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                             (paraksts)                                            …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………….…. 

                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………………….. 

 Students ieradies 2014.gada “……”……………………………………                                                       ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………..  

                              (iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums)                                                                             …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………………………………  

Darba vietas prakses vadītājs ………………………………………………                                                 ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

                          (amats, iniciāļi, uzvārds)                                                                                                       …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………                                                ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                         (nodaļas nosaukums)                                                                                                             ………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

                             Students beidzis praksi 2014.gada ………………………                                               ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 

                              Darba vietas prakses vadītājs: ………………………….                                                ………………………………………………………………………………  

                                                                                 (paraksts)                                                                       ………………………………………………………………………………  

                                                                                                                                                                        ……………………………………………………………………………… 
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Datums Veikto darbu apraksts  Datums Veikto darbu apraksts 
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Datums Veikto darbu apraksts Datums Veikto darbu apraksts 
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Rezeknes Augstskolas
ltgumo
el<s empl ar a r egistr acij as Nr.,5r!/5-

SADARB
par savstarpeju saistrbu uz+emsanos

Rezekne, 20l3.gada aC /to/(a/6

R€zeknes Augstskola (turpmak RA
AtbrTvo5anas aleja 90, RezeknO, tds
uz ROzeknes Augstskolas Satversmes pam

Liepiijas Universitiite (turpmdk LiepU
iela l4,Liepaja, tas rektora JE4a Rimsdna p
Satversmes pamala, no otras puses, turpm
noslEdz Sddu sadarblbas h-gumu:

L Pamatojoties uz PuSu sadarbibu studij
tiek pdrtraukta LiepU profesionalas
(studiju virziens - Vides aizsardzrba)
turpinaSanas iespejas profesiondld
(47s26).
LiepU apgemas informet programmas
RA ap4emas nodroSindt studiju turpi
pdrtrauktaj a programma, pdrr,remt Liep
apgtt studiju programmu, pdrskaitot at

6.

7.

4.

5 .

Studentiem, kuri lldz Sim studEiuSi
ar kred-rtiestddi par studiju kredltu, 5i
Studiju fondu un kred-rtiestadi, kura i
LiepU studentu imatrikuldcija RA un L
realizetajai studiju programmai notiek
imatrikulSciias kartrbu. ka an citiem
Visi groz-rjumi h-gumd izdaran| Pusem
stajas spEkd pec to parakstTsanas un k|
Visus strldus, kas pusOm rodas sai
vieno5anas pdmrnu cela netiek
noteiktaja kartTba.
Lrgums stajas spEkd no ta parakstTsanas
SIs hgums var tikt izbeigts pec vi
iepriek5 par to rakstiski bntinot otru h

10. Lr-gums ir sastad-rts un parakst-rts divos
juridiskais spEks, katrai Pusei pa vienam

11. PuSu paraksti un rekviz-rti:

R€zeknes Augstskola
PVN maks.re!.Nr. 900000 1 1 588
Adrese: Atbr-rvodanas aleja 90, Rczekne,
LV-4601
Bankas rekviz-rti: Valsts Kase

2.
3 .

8.
9.

: LV9OTREL9 1 50 I 60000000

Li ep dj as Univ er s it dt es
t'f{"Tfro, 

*, repistr dcij as x, d'&/ /zra

LIGUMS
u pro grammu realizE5anas nodroSina5ana

Nr. LV9000001 1588, juridiska adrese:
unda Teirumnieka persond, kas darbojas

no vienas puses, un
reg. Nr.90000036859, juridiskd adrese: Lield

kurS darbojas uz Liep6jas Universitates
atsevi5li saukta - Puse vai kopd - Puses,

zinatniskas petniecTbas joma, gadljumd, ja
istra studiju programmas Ekotehnologijas

izdclja, RA apr,remas nodroSinat studiju
studiju programma,,Vides aizsardzTbd'

par Srs vieno5ands nosacTjumiem.
iespejas studentiem, kuri uzsaku5i studijas

isUbas attiecrba uz iespEju Siem studentiem
,s kredr-tpunktus.
ja programmd un kuri noslegu5i hgumus

tiks nodroSinats pEc saskaqo5anas ar
studiju kredrtus.
apgttd studiju apjoma pieh-dzindsana RA
qa ar RA uzgrem5anas noteikumiem un

u procosu reglamentej oSiem dokumentiem.
kstveidd par to vienojoties. Sadas vieno5ands

5T lTguma neat4emamu sastavdalu.
5o lTgumu, Puses risina pamrnu cela. Ja

Puses strldus risina LR normatrvajos aktos

un ir speka uz nenoteiktu laiku.
l-rguma Pus€m iniciatrvas, seSus menesus

pldros latvieSu valoda, kuriem ir viendds
laram.

Universitf,te
maks. reg. Nr.90000036859

Liela iela | 4, Liepdja, LV -3 40.1

"/
kas rekvizTti: Valsts Kase ",/
ts: LV45TRELg I 50 190006000

".rfrr.
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[oronop
o coTpyAH[rrecTBe

r. PegexHe

@e4epa,rruoe
yqpe}ItAeHrre
TIEAAf OI'I,IKI,I

21. orcrr6ps20l3 rota

focyAapcTBeHHoe HayrrH
<<IlncruryT KoppeKquonnofi

Poccraftcrcoft aKaneM[rr

Jlarnuft croft Pecuy6maxn,
34rr,ryu4a Teftpyun

o6pa:onanr.rr>> (OIHy (IIKII PAO)>)
(Jlvqeueur Ha o6pa.:onarenbHyro
AerrenbHocm Cepnr CnOA }lb 006208
07.06.2000 r.), B nnqe ArrpeKropa
Mano$eeea HIllcoraq Hurolaennua,
4eftcrnyroqero
oAnofi cTopoHbr,
Illrcora (PBIII)
nr4rle peKTopa

Ha ocHoBagrla Ycraea.
a PegercneHcKafl Bnrcuraq

gefrcreyroqero Ha ocHoBaur4r,r KoncryrlN
PBlll, c 4pyrofi cropoHbr,
r{MeHyeMbre CropoHhr,
H acTorruHr,r Aof oBop o Hr4 xelepeqr4cJreHHoM :

I. TIPENMET NOIOBOPA
I .1. Clor.nacso HacrorrqeMy floro
MelKIy OfHy <Izlncruryr KoppeKrlr{oH
[eAarorr{Kr4 Pocczficxofi aKa.EeMr4
o6pa:onauur> H PesexHeHcrofi Buc
llhconoil ycrar{aBnprBarorcr naprn€pc
OTHOIIIeHI{', qenbl0 KoTopbIX s.

pir3Br4Tr4e cra6nlsurx, e$$exrun
orHorrreur4fi , ora3auue etf tpexrznuofi nayu
- MeroAr4r{ecxofi, HafrHo - [paKTl,rqecxofi
nn$opvraquouHofi rroAAepx(K14
npo6renrau KoppeKrlr{onuofi ueAarofuKu
crreuuiurr,Hofi ncraxolotvu.

2. HAIIPABJIEHI4fl NE{TEJIbHO CTI4
CTOPOH

B ceoefi coe\aecfirofi rerreJr
Cropouu KoHcoJrr4Ar4pyior ycnnus.
peanrr3arlHr.r cneAyrolllHx 3aAaq :
2.1.Orasrrnam HayqHo MeroArlqecK
HayrrHo flpaKTr4rrecKyro
znrf opuaqr4oHHyro noMorrlb ;
2.2.Paspa6arbrBarb npofpaMMbr
coBMegfHopr HayrrHo - uccne.4oBaTeJrbc

.[eqTeILHOCTI4:

2.3.IIpw HaJrr,rqur4 B3ar4MHbrx r,rHTepecoB r4 rr

A0rronHr.rTenbHoMy cofJracoBaHr4ro cTopoH

€/aat<" dk +dwh-
"y /t/<, tv- y/n-

Sadarbibas ligums

21. oktobris 2013 Rezekne

Federiilii valsts ziniitniskii iestide
"Krievijas izglltibas akadEmijas korekcijas
pedagogijas instituts " (FvzI " KIA KPI")
(Izgl-rubas darbrbas licences serijas SLOD .l\tb
006208 no 07.06.2000) Nikolaja Malofeeva
Nikolaja d. persona, kas r-lkojas uz Nolikuma
pamata, no vienas puses, un
R€zeknes Augstskola, tas rektora Edmunda
Teirumnieka persond, kas rrkojas uz Rezeknes
Augstskolas Satversmes pamata, no otr5s
puses, turpmdk teksta Puses, noslOdz 5o
hgumu par sekojo5o:

1. LIGUMA PRIEKSMETS
1.1. Saska4a ar 5o hgumu starp FVZI
,,Krievijas izglrtTbas akademijas korekcijas
pedagogijas instituts" un Rezeknes
Augstskolu tiek izveidotas partnerrbas
attieclbas, kuru merlis ir atUstTt stabilas un
efektrvas attieclbas, sniegt efektrvo zinatniski
- metodisko, zinatniski praktisko un
informatrvo atbalstu par korekcijas
pedagogijas un specialas psihologijas
jautdjumiem.

2. PUSU DARBIBAS VIRZIENI

Sava koplgajd darbrba Puses konsolide
centienus Sadu uzdevumu realizacijai:
2.1. Sniegt zinatniski - metodisko, zinatniski -

praktisko un informatrvo pahdzTbu;
Z.2.Izstradat programmas koplgai zinatniski -

petnieciskai darbTbai;
2.3.Esot savstarpOjam interesem un pEc
savstarpejas saskar,ro5anas, Puses var sniegt
viena otrai pakalpojumus informdcijas
nodro5ina5anas jomd - zin6tnes un izglrt-rbas
jautdjumos, ka arT par citiem virzieniem'
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Mofyr oKa3brBarb Apyr Apyfy ycnyfn B
c$epe uu(fopnraqroHHo crpaBoqHofo
o6ecne.telrr4s rro BorrpocaM HayKr4 kr
o6pa:onaHur, a raK xe rro ApyrHM
HaIIpaBneHI4rM;
2.4llpu HurJrr.rquu B3ar.rMHhrx r,rHTepecoB
o6ecnequrb rroBbrrrreHpre xealusuxaquu
npeno4clearelefi e o6racrIa clerlrlaJrbHoro
o6pa":onanprfl. Ha 6ase OfHy d4KlI pAO> ra
cunaMH efo BeAyrrlrrx cllerlHanllcToB.

3. IIOPflAOK COTPyAHI{TIECTBA
CTOPOH

i.l. flopx4ox corpyAHr.rrrecrBa cropoH,
ocHoBHr,Ie [paBI,Ina H obgsauHocrlr, rroptAoK
$nnanconsrx pac.i€roB r4 Apyrne Boupoabr
o[peAenrroTct TOJIbKO NO
lpeABapr,rTenbHoMy corJracoBaHlrro cTopoH B
COOTBCTCTBHI4 C 3AKOHONATCJIbCTBOM

Pocclrficrofi (De4epaqura H Jlarsuficrofi
Pecny6:rnru.
3.2.Haeroxw1ufr
npeAycMaTpr,rBaeT
o6s3are:rrcre
3.3.Bce SnHanconue o6ssareJrbcrBa,
KOTOpbre MofyT Bo3HtrKHyTb B xoAe
pezlnu3arlr4r{ Hacro{rqefo .{oroBopa,
onpeAenrroTcs AOIIOJIHI,ITEJIbHbIM

cofirarrreHr4eM r,rnr4 oTAenbHbM AO|OBOpOM.
3.4.Hacroarquft [oronop sBrrrercs.
rrpeArrochrnrcofi u ocnosofi corpyAHnrtecrBa
Cropon, Inr 3aKnroqeHr,rr AorrotrHuTeJrbHbrx
AofoBopoB (ecnz raKr4e ueo6xo4nrrtu), qelt
KoTopbrx Ha[pBneHa Ha peaJrr{3arlEro
KOHKperHbrx [poeKToB.

4. OT'BETCTBEHHOCTb CTOPOH
4.I. 3a HeoroBopeuHoe n [oronope
pacnpocrpaHeHr{e cne4enraft, sBrrrorrlnxc;{
rou $u 4enquaJrbHbrMrr, Tr4paxr4poBaHr4e
HyaqHo uero4u.recrofr npolyKrlnr.r,
xn,rxrorqeftcx r,IHTe.rlJleKTya-nrnofi
co6crsetrHocrbro oAuofi r{3 cropoH, croponbr
HecyT oTBeTcTBeHHOCTb B COOTBeTCTBI{r,r C
Ie14cTByro[Ir{M 3AKOHO.IIATEJIbCTBOM

Poccuficxofi (De4epaqnra n Jlarsuficxofi
Pecny6nurcu.

5. CPOK AETICTBTIfl nofoBoPA
5.1. fioronop AeficrByer B reqeHrara 5 (nrrral

loronop He
$unauconrrx

cTopoH.

2.4. Esot savstarpEjam interesem nodro5inat
akademiska personala kvalifikacijas cel5anu
specialAs izglrt-rbas joma, uzFYZI "KIA KpI"
bazes un tas vado5o ekspertu sp€kiem.

3. PUSU SADARBIBAS KARTIBA

3.l.Pu5u sadarbrbas kartlba, pamatnoteikumi
un pienakumi, finansialo norekinu karttba un
citi jautajumi, tiek noteikti tikai pEc
iepriek5Ejds saskago5anas starp Pusem,
saska{ra ar Krievijas Federacijas un Latvijas
Republikas normatrvo regulej umu.
3.2. Srs Lrgums neparedz PuSu finansialas
saist-rbas.
3.3. Visas finan5u saistlbas, kas var rasties, Sr
Lrguma Isteno5anas laika, tiek noteiktas,
Pusem parakstot papildus vieno5anos vai
atsevi5lu hgumu.
3.4.Sis LTgums ir priek5noteikums un pamats
PuSu sadarbrbai, noslcdzot papildu l-rgumus
(a tadi ir nepiecie5ami), kuru merfis ir rstenot
konkrOtus projektus.

4. PUSU ATBILDIBA
4.1. Par Lrguma neatrundtu informacijas
izplatr5anu, kas ir konfidencidla, zinatniski -
metodiskas produkcijas, kas ir vienas no
Pusem intelektualais rpa5ums, tiraZesanu,
Puses uz+emas atbildlbu saskar,ra ar Krievijas
Federacijas un Latvijas Republikas normatwo
regulejumu.

5. LIGUMA
5.1. Lisums ir

DARBIBAS TERMINS
speka 5 (piecus) gadus no

351



JIET C MOMEHTA ETO fIo.4III.IcaHI.I' o6eHMu

cTopoHaMr{.
5.2. fina 3aKr]orreHr.rr floronopa2l orcx6pt
2013 rorc.

6. TIOPflJIOK I,I3MEHEHI,Ifl I4
PACTOPXF.H.VIfl NOfOBOPA

6.1. ZsN{eueHHs u AononHeHur yclonnfi
Hacrorulero .{oronopa ocyulecrBntrerc.f,
n)'TeM IIO.qnUCaHHTI

.IIONOJIHI4TEJIbHOIO

Croponarun
CO|JIaIIIeHLIt,

flBJrflrolqerocfl ero HeorbeMnerrroft .Iacmrc.

6.2. HacrosIrtrfi fioronop Moxer 6trrt
pacroprrryr rro r.rHtrrluaruBe nro6oft r43
CropoH rrocre rrpeABapr4TerrbHoro
yBeAoMneHus 06 oroM Apyroft Cropouu He
MeHee lreM 3a 30 anefi.

7. 3AKJIIOqI{TEJIbHbIE
TIOJIO}ItEHVIfl

7.1. llpu BbrrroJrHeHr.ru ycloslEfi Hacrorrrlero
loronopa Cropouu o6a:ylorcr He
nporr4Bopeqlrrb 4eftcreyrorqeny
3aKoHoAarenbcrBy CropoH.
7 .2. Bce cnopbr 14 pa3Hornacur pa3perlarorct
lyreM reperoBopoB MexAy Cropouaun.
7.3. Hacrosutuft [oronop cocraBJreH B AByx
3K3eMnJr.r{pax (Ha JrarbrrrrcKoM pr pyccKoM
rsrmax), ilo orHoMy 3K3eMnn{py Ha AByx
s3brKax, rnfl raxAofi u3 Cropou, o6a
SK3eMnnflpa LrMeroT oAr.rHaKoByro
ropr,rArrqecKyro cHny .
7.4.8 ctt1yuae Bo3HuKHoBeHr4fl pasnomacuft n
ToJrKoBaHr4r4 Hacrorulero .{oroeopa,
onpeAeJrfiIoIIIHM rBJrfleTCt TeKcT Ha
JIATbIIIICKOM '3bIKC.

8. IOPIIAIITTECKnE A.IIPECA CTOPOH

O|HY I4KII PAO: ll9I2l, r. Mocxed, yn.
floroAurrcrar, 8, x. l.
Teretpon: +7 (499) 245-04-52
@axc: +7 (499) 245-04-52
e-mail: info@ikprao.ru

flupercrop

dienas, kad to parakst-rju5as abas Puses.
5.2 Lrguma nosleg5anas datums ir 2013.
gada2l oktobris.

6. LIGUMA GRoZIJUMU VEIKSANAS
UN TA IZBEIGSANAS KARTIBA

6.1. Si Lrguma grozljumi, izmailras vai
papildindjumi tiek veikti PusOm parakstot
papildus vienoSanos, kas k![st par 5I Llguma
neat4emamo sastdvdalu.

6.2. Sis Lrgums var tikt izbeigts pec vienas
no lTguma Pusem iniciatlvas, 30 (trlsdesmit)
dienas iepriek5 par to rakstiski brldinot otru
Lrguma Pusi.

7. NOSLEGUMA NOTEIKUMI

Z.t. Si Lrguma izpildes laikd katra no Pusem
darbojas saska4d ar savd valstr sp€k6
esoSaj iem normatrvaj iem aktiem.
7.2. Yisi strrdi un domstarplbas PuSu starpa
tiek atrisindti sarunu ce!6.
7.3. Sis Lrgums noslegts divos eksemplaros
(krievu un latvie5u valoda), pa vienam
eksemplaram abds valodas, katrai no PusEm,
abiem Lrguma eksemplariem ir viendds
juridisks speks.
T.4.Domstarpibu gad-rjumd par 5I Liguma
interpretdciju, noteicoSais ir teksts latvie5u
valoda.

S. PUSU JURIDISKAS ADRESES

R€zeknes Augstskola
AtbrwoSanas aleja 90, REzekne,
LV-4601, Latvija
Tdlrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901
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