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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2020./2021. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

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

datorvadība un datorzinātne” ir akreditēts līdz 2023.gada 31. decembrim, saskaņā ar 2021. gada 

3. jūnija grozījumiem Augstskolu likumā. 

Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 
Nr. Nosaukums Studiju 

veids 

KP Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. Datorvadība un datorzinātne, a(b) Pilna laika 160 

Inženierzinātņu bakalaura 

grāds datorvadībā un 

datorzinātnē 

2. 
Informācijas tehnoloģijas 

ilgtspējīgai attīstībai, p(b)  
Pilna laika 160 

Profesionālais bakalaura 

grāds informācijas 

tehnoloģijās un 

programmēšanas inženieris 

4. Informācijas tehnoloģijas, a(m) Pilna laika 80 
Inženierzinātņu maģistra grāds 

informācijas tehnoloģijās 

5. Informācijas tehnoloģijas, d Pilna laika 120 

Zinātnes doktors (Ph.D.) 

elektrotehnikā, elektronikā, 

informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijās 

a(b) - akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma 

p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma 

a(m) – akadēmiskā maģistra studiju programma 

d - doktora 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Virziens nodrošina informācijas tehnoloģiju pilna cikla studijas LLU (inženierzinātņu 

bakalaurs informācijas tehnoloģijās – inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās – 

inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijās). 

Studiju Virziens kopumā realizē LLU darbības ilgtermiņa mērķus „izcilību pētniecībā, kas 

veicina tehnoloģijas un inovācijas, un ir integrēta studiju procesā, un augstas kvalitātes studijas, 

kas nodrošina starptautiski konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu” (LLU darbības stratēģija 

2015.-2020.). 

Pārskata periodā Studiju Virziens ir orientēts uz šādu LLU vidēja termiņa mērķu īstenošanu, 

un tie ir: (LLU Attīstības stratēģija 2015.-2022.): 

“Studiju un pētniecības integrācija. 

Studiju un mūžizglītības internacionalizācija. 

Augstas kvalitātes, konkurētspējīgas, pieprasījumam atbilstošas studijas.” 
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3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija 
Izpildes/nepildīšanas apraksts un 

argumentācija 

Pievērst lielāku uzmanību bakalaura un maģistra darbu 

izstrādē uzdevumu definēšanai, lai atbilstu mērķa 

sasniegšanai darbā. 

Ieviest mehānismu pārmērīgo gramatikas kļūdu 

novēršanai darba rakstiskajā daļā. 

Ieteikums no profesionālās bakalaura 

studiju programmas “Informācijas 

tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”  un 

maģistra studiju programmas 

„Informācijas tehnoloģijas” komisijas 

locekļiem, kuri ir pārstāvji no IT 

uzņēmumiem. 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

2020./2021. studiju gadā visu studiju programmu pirmie kursi mācījās pēc projekta “Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide 8.2.3.0/18/A/009” ietvaros izstrādātās 

studiju programmas plāna versijas.  

Studiju programmu plāni ir doti 1.pielikumā. Studiju plāni ir sagatavoti arī angļu valodā. 

Lai precizētu studiju plāna atbilstību Augstskolu likumam, studiju kursi apvienoti trijās daļās: 

Obligātā daļa (A), Ierobežotās izvēles daļa (B) un Brīvās izvēles studiju kursi (C), izslēdzot 

līdzšinējo obligātās daļas dalījumu apakšsadaļās Nozares teorētiskie kursi un Nozares lietišķie 

kursi. 

Lai paplašinātu ārzemju vieslektoru piesaisti maģistra studiju programmas īstenošanā, 

sadarbībā ar Stokholmas Universitātes profesoru Ēriku Šneideru izstrādāts un apstiprināts jauns 

studiju kurss InfT5052 Interneta meklēšanas tehnoloģijas. Lai to iekļautu plānā, nepārkāpjot 

kopējo studiju programmas apjomu 80KP, vienlaikus 4KP studiju kursa InfT5040 Sistēmu teorija 

vietā programmā izstrādāts jauns 2KP kurss InfT5053 Sistēmu teorija un vadība. 

Pēc aizvadītā studiju gada pieredzes, ņemot vērā to, ka kursu InfT5051 IT projektu vadība 

arī vada IT firmu darbinieki un tas ir ar izteikti praktisku ievirzi, ir atzīts par lietderīgu turpmāk 

šajā kursā izmantot pārbaudes formu “Ieskaite bez atzīmes”. 

 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

 

Maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” studiju plānā izstrādāts un 

apstiprināts jauns studiju kurss InfT5052 Interneta meklēšanas tehnoloģijas (2KP) un InfT5053 

Sistēmu teorija un vadība (2KP). 

Šie kursi ir iekļauti studiju gada plānā, ko sāk īstenot ar 2021./2022. studiju gadu. 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi  

 

2020./2021. studiju gadā ESAF Ekonomika programmai tika izstrādāts jauns studiju kurss 

“Digitalizācija ilgtspējai”, kurš ir realizēts latviešu un angļu valodā.  

2020./2021. studiju gadā notiek esošo studiju kursu materiālu un uzdevumu papildināšana 

un labošana atbilstoši jaunāko tehnoloģiju prasībām specializētajos studiju kursos. 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

Divu studiju programmu noslēgumu darbu komisijas (bakalauru studiju programmas 

“Datorvadība un datorzinātne” VEK komisija un maģistra studiju programma „Informācijas 

tehnoloģijas” MEK komisija) ieteica pievērst lielāku uzmanību uzdevumu definēšanai, lai atbilstu 
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mērķa sasniegšanai darbā un ieviest mehānismu pārmerīgo gramatikas kļūdu novēršanai darba rakstiskajā 

daļā. 
Bakalauru studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” VPK 

komisija ieteica: 

• izstrādāt vairāk darbu par starpdisciplinārām tēmām,  

• darbos pievērst lielāku uzmanību arī teorijas daļai un dziļāk aprakstīt izmantoto tehnoloģiju 

(piem., testēšanas teorija, teorija par neironu tīkliem utt.), 

• darbā izmantotos attēlos latviskot uzrakstus un norādīt avotu, ja attēls nav pašu veidots, 

• darbos un arī prezentācijās izmantot vispāratzītu terminoloģiju, 

• labāk dokumentēt veiktās aptaujas un prezentēt aptaujas kvantitatīvus datus, 

• darbā veicot IT rīku, platformu, aparatūras utt. salīdzināšanu ir nepieciešams pieiet pie šī 

procesa profesionālāk un izmantot kādu salīdzināšanas metodi, 

• rūpīgāk pieiet pie saīsinājumu un definīciju nodaļas. kā arī nepieciešams atzīmēt visus 

darbā izmantotos saīsinājumus. 

 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

2020./2021. studiju gadā 18 fakultātes mācībspēki apmeklēja profesionālās pilveides kursus. 

Pilnais saraksts 2.pielikumā. Sākot ar 2019. gadu LLU sāka īstenot ESF projektu 8.2.2 “LLU 

akadēmiskā personāla pilnveide”, kura ietvaros mācībspēki varēja pilnveidot svešvalodas prasmes 

un stažēties IT uzņēmumos. 

 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Zinātniskās pētniecības veicināšanai tiek izmantots fakultātei piešķirtais zinātnes bāzes 

finansējums, lai finansētu doktorantu, pētnieku un vadošo pētnieku līdzdalību zinātniskajos 

projektos, zinātniskajās konferencēs un publikācijas zinātniskos izdevumos.  

 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata 

periodā 

Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of 

Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 

17 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 

t.sk. proceedings 

27 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas - 

Citas zinātniskās publikācijas - 

Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) - 

Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 18 

Referātu saraksts pārējās konferencēs 7 

Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas - 

Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 

(know-how) skaits 

- 

Zinātniskie projekti 31 

t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti  

 

Studentiem tiek finansēta dalība studentu konferencēs, tajā skaitā LLU organizētā 

starptautiskā studentu zinātniskā konferencē "Students on their way to science". Atsevišķi studenti 

pēc bakalaura studiju absolvēšanas piedalās zinātniskā raksta sagatavošanā publikācijai 

starptautiski recenzētos zinātnisko rakstu krājumos. 3. pielikumā. 
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5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

2020./2021. studiju gadā 25 fakultātes mācībspēki bija iesaistīti komisijās, organizācijās, 

padomēs un kā nozares eksperti. Pilnais saraksts 4.pielikumā. 

 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

2020./2021. studiju gadā divi maģistratūras studenti uzsāka mācībspēka darbu bakalauru 

studiju latviešu un angļu valodas plūsmas studentiem.  

 

6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm  

Turpinās dalība šādās kompāniju studiju atbalsta programmās un starptautiskās 

organizācijās: 

• LIKTA biedri 

• Informatics Europe 

• Oracle Academy 

• CISCO Academy 

• Apple iOS Developer University 

• Microsoft Imagine 

 

 

Nozares vieslektoru piesaiste 

 

Sadarbībā ar Jelgavas POIC (Pašvaldības operatīvās informācijas centrs), to pārstāvis 

nolasīja lekciju par Jelgavu, kā viedo pilsētu. 

2020./2021. studiju gadā bija sadarbība ar IT uzņēmumu ACCENTURE, kura pārstāvji 

kopumā nolasīja 9 lekcijas par IT nozares specifiku. Pilnais saraksts dots 5.pielikumā 

 

 

Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem 

 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 

skolas utt.) un vieslektori: 

Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

Itālija 1  

 

LLU studentu mobilitāte 

 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Informācijas tehnoloģijas 1   

Datorvadība un datorzinātne    

Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai 

attīstībai 

9 1  

SMS – mobilitātes studijas 

SMP – mobilitātes prakse 
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LLU ITF mobilitātes programmas ERASMUS ietvaros mācījās 1 students no Itālijas Università 

Degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

LLU mācībspēku mobilitāte 

 

2020./2021. studiju gadā 1 fakultātes mācībspēks ERASMUS+ ietvaros nolasīja lekcijas Kaunas 

university of Applied Sciences. Saraksts 6.pielikumā. 

 

 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas  

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2020 

Studējošo skaits 

01.10.2021 

Absolventu 

skaits 

Pamatstudijas    

Datorvadība un datorzinātne, a 126 137 21 

Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai 

attīstībai, p(b) 
115 146 15 

Maģistra studijas    

Informācijas tehnoloģijas, p(m) 37 25 12 

Doktora studijas    

Informācijas tehnoloģijas, d 8 6 0 

 

7.2. Mācībspēku skaits  

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2020/ 2021 studiju gads 

Profesori 8 

Asociētie profesori 7 

Docenti 8 

Lektori 24 

Asistenti 1 

Vadošie pētnieki 15 

Pētnieki 20 

Kopā 83 

 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums) 

 

 

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

ITF dekanāta apspiežu 

telpa Nr.18 un katedru  

telpas (pēc vajadzības) 

ITF Dekanāts Izmantojot IZM Zinātnes bāzes finansējumu 

iegādāts mobilais Interaktīvā ekrāna komplekts 

Samsung Flip2 

ITF dekanāta apspiežu 

telpa Nr.18 un katedru  

telpas (pēc vajadzības) 

ITF Dekanāts Izmantojot IZM Zinātnes bāzes finansējumu 

iegādāta Videokonferenču iekārta Meeting Owl 

Pro, OWL Labs 
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Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

ITF telpas (pēc 

vajadzības) 

ITF Dekanāts Izmantojot IZM Zinātnes bāzes finansējumu 

iegādāta Hibrīda kameras Panasonic Lumix DC-

G9 

Projekta realizācijai 

izmanto pētnieks 

Agris Pentjušs 

ITF Dekanāts Izmantojot projekta ER31 finansējumu iegādāta 

mobilā darba stacija HP ZBook Fury 15 G7 un 

portatīvais dators HP EliteBook 840 G7 

Pasniedzēju kabineti 

un darbam attālināti 

no mājām 

DSK, VSK, MK 

un FK 

Izmantojot IZM Zinātnes bāzes finansējumu, 

iegādāti portatīvie datori HP EliteBook 840 G7 (4 

gab.) un HP ZBook 15 (2 gab.) 

Pasniedzēju kabineti 

Nr.215, Nr.312 un 

portatīvie datori 

darbam attālināti no 

mājām  

DSK, VSK, MK 

un FK 

Izmantojot ITF pašu pelnītos finanšu līdzekļus, 

iegādātai stacionāro datoru komplekti (2 gab.) un 

portatīvie datori ar dokstacijām (4. kab.). 

Pasniedzēju kabineti 

Nr.213 un Nr.316 

MK Izmantojot ZM subsīdijas un projekta ES32 

finanšu līdzekļus, iegādātai portatīvie datori ar 

dokstacijām, monitori un drukas iekārtu (2 gab.). 

Pasniedzēju kabineti, 

datorklases un 

auditorijas (pēc 

vajadzības) 

DSK, VSK, MK 

un FK 

Izmantojot IZM Zinātnes bāzes finansējumu un 

ITF pašu pelnītos finanšu līdzekļus, iegādātas 

Interneta kameras, austiņas ar mikrofonu un 

mikrofoni studiju darba veikšanai attālināti un 

studiju materiālu sagatavošanai attālām studijām. 

Katedru pasniedzēju 

kabineti, datorklases 

un auditorijas (pēc 

vajadzības) 

DSK, VSK, MK 

un FK 

Izmantojot ITF pašu pelnītos finanšu līdzekļus, 

iegādāti bezvadu mikrofonu komplekti studiju 

darba veikšanai auditorijās un attālināti (6 gab.). 

Katedru auditorijas un 

pasniedzēju kabineti 

(pēc vajadzības) 

DSK, VSK, MK 

un FK 

Izmantojot ITF pašu pelnītos finanšu līdzekļus, 

iegādātas grafiskās planšetes WACOM One 13 

Pen Display studiju darba veikšanai auditorijās un 

attālināti (6 gab.). 

Datoru klase Nr. 301. DSK Izmantojot projekta S390 “LLU materiālās bāzes 

pilnveidošanai zinātniskajiem pētījumiem un 

laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2021. gadā” 

finansējumu, tika ierīkota datoru klase un iegādāts 

sekojošs aprīkojums: 

• Augstas veiktspējas dators – 6 gab.; 

• Datora 27” monitors  – 14 gab.; 

• Prezentācijas ekrāns – 4 gab.; 

• Virtuālās realitātes briļļu komplekti – 6 gab.; 

• Jauktās virtuālās realitātes brilles Microsoft 

HoloLens 2; 

• 3D drukas iekārta ar lāzergravēšanas galvu un 

CNC frēzi; 

• 3D rokas skeneris; 

• Datoru klases mēbeles; 
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Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

• Tika veiks klases remonts un izveidota kabeļu 

infrastruktūra. 

Datoru klase Nr. 301. DSK Izmantojot ITF pašu pelnītos finanšu līdzekļus, 

iegādāti divi datori virtuālās realitātes datoru 

klasei (2 gab.). 

Katedru laboratorijas 

un datorklases (pēc 

vajadzības) 

DSK, VSK, MK 

un FK 

Izmantojot IZM Zinātnes bāzes finansējumu 

iegādāts Drons DJI Drone Mavic 2 Enterprise 

Datoru klase Nr. 27 DSK Izmantojot IZM Zinātnes bāzes finansējumu 

iegādāts IEEE 802.11AX standarta bezvadu 

maršrutētājs un datortīkla adapteris 

 
 

8. Citas izmaiņas 

Nav notikušas.  
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PIELIKUMI 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 

 
 

 

 


