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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019./2020. 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 30. jūnijam, saskaņā ar 2020. gada 24. 

aprīļa 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 

Bakalaura profesionālais 
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 
2.līm. – otrā līmeņa profesionālā studiju programma 
1.līm. – pirmā līmeņa profesionālā 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 

Bakalaura darbus vairāk izstrādāt ar praktiskā pielietojuma 
ievirzi. 

Bakalaura darbus var izstrādāt par jebkuru programmas 
(produkta) izstrādes cikla posmu. 

 

Ieteikums no profesionālās bakalaura 
studiju programmas “Informācijas 
tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” 
komisijas locekļiem, kuri pārstāv  
ITuzņēmumus. 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

2019./2020. studiju gadā maģistru studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” pirmais 
kurss mācījās atbilstoši projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide 
8.2.3.0/18/A/009” ietvaros izstrādātai jaunai studiju programmas plāna versijai. Maģistrantu otrais 
kurss pabeidza studijas atbilstoši iepriekšējai plāna versijai. Abas plāna versijas dotas 1.pielikumā 

Jaunajā programmas variantā plānotā kurs Lielie dati precīzo biosistēmu vadībā vietā 
sadarbībā ar viesprofesori no Spānijas izstrādāts un nolasīts jauns studiju kurss InfT5050 Datu 

zinātnes un mašīnmācīšanās algoritmi (6.pielikums). Tā kā viesprofesorei bija iespējams strādāt 
2019./2020. studiju gada pavasara semestrī, šī kursa iekļaušanai plānā uz otrā kursa rudens 
semestri pārcelti divi studiju kursi: InfT5045 Biosistēmu modelēšana un InfT5006 Ražošanas 

datorvadības sistēmas 

Ņemot vērā studiju programmas pilnveidošanas projekta laikā saņemtos ekspertu 
ieteikumus, programmas Ierobežotās izvēles daļas un Brīvās izvēles studiju kursu saraksts ir 
papildināts, iekļaujot tajos papildu kursus. Līdz ar to kopējais studiju kursu apjoms summāri 
pārsniedz 80 KP, un katrā studiju gadā tiek nodrošinātas izvēles iespējas, kas var tikt realizētas, 
sākot no 2020./2021. studiju gada.   

Studiju plānā papildus iekļauti šādi kursi: 
Ierobežotās izvēles daļa 

Jauns IT projektu vadība 
InfT6031  Mākslīgie neironu tīkli  
InfT6014 Mākslīgais intelekts 

lauksaimniecībā  
InfT5033  Tehniskā rakstīšana  
Brīvās izvēles studiju kursi 

InfT5035  IT nozares tiesības  
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība 
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība 

 
Abās līdzšinējās plāna sadaļās Nozares teorētiskie kursi un Nozares lietišķie kursi izvietotie 

kursi, kuru apgūšana ir obligāta, turpmāk tiek apvienoti sadaļā Obligātā daļa. (plāns dots 
1.pielikumā). 

 
Plāns un studiju kursu sadalījums pa sadaļām visām studiju programmām dots 1. pielikumā. 
Studiju plāns sagatavots arī angļu valodā.  
 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

 
Maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” 2020./20219.studiju gadā 

izstrādātajā plānā iekļauts šāds jauns kurss:  
IT projektu vadība (2KP) 
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Šis kurss ir iekļauts 2. studiju gada plānā, ko sāks īstenot ar 2020./2021. studiju gadu. 
 
 

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

 
2019./2020. studiju gadā jaunu mācību grāmatu nav. 
 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

Visu triju studiju programmu noslēgumu darbu komisijas (bakalauru studiju programmas 
“Datorvadība un datorzinātne” VEK komisija un “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” 
VPK komisija, maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” MEK komisija) ieteica 
administratīvā sloga mazināšanai atteikties no "Uzdevumu veidlapas" un atstāt mērķa un 
uzdevumu definēšanu tikai pašā bakalaura darbā. 

Bakalauru studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” VEK komisija un 
“Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” VPK komisija ieteica izstrādāt vairāk darbu par 
starpdisciplinārām tēmām. 

Bakalauru studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” VEK komisija ieteica labāk 
dokumentēt veiktās aptaujas un prezentēt aptaujas kvantitatīvus datus. Veicot darbā IT rīku, 
platformu, aparatūras utt. salīdzināšanu komisija ieteica pieiet pie šī procesa profesionālāk un 
izmantot kādu salīdzināšanas metodi. Kā arī rūpīgāk pieiet pie saīsinājumu un definīciju nodaļas. 
Ir nepieciešams atzīmēt visus darba izmantotos saīsinājumus. 

Bakalauru studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” VEK komisija un maģistra 
studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” MEK komisija ieteica pievērst lielāku uzmanību 
darba mērķu definēšanai. Mērķim jābūt definētām tā, lai varētu pierādīt to sasniegšanu, bet tajā 
pašā laikā tas nedrīkst būt pielīdzināts kādam no darba uzdevumiem. 

 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

2019./2020. studiju gadā 16 fakultātes mācībspēki apmeklēja profesionālās pilveides kursus. 
Pilnais saraksts 3.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 dažādos 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 

102 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 
t.sk. proceedings 

3 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas - 
Citas zinātniskās publikācijas - 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 1 
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Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata 

periodā 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 17 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 10 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas - 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 
(know-how) skaits 

- 

Zinātniskie projekti 17 
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. 4. pielikumā. 

 

5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

2019./2020. studiju gadā 25 fakultātes mācībspēki bija iesaistīti komisijās, organizācijās, 
padomēs un kā nozares eksperti. Pilnais saraksts 5.pielikumā. 

 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

2019./2020. studiju gadā četri maģistratūras studenti uzsāka mācībspēka darbu bakalauru 
studiju latviešu un angļu valodas plūsmas studentiem. Kā arī divi doktoranti uzsāka īstenot studiju 
kursus baklaura un maģistra līmeņa studiju programmu 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 

 

2019./2020. studiju gadā bija sadarbība ar uzņēmumiem - Infotrust, TestDevLab, 
ACCENTURE, kuru pārstāvji kopumā nolasīja 6 lekcijas par IT nozares speciālistu specifiku. 
Pilnais saraksts 5.pielikumā. 

 
Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem 

 

Viens fakultātēs mācībspēks piedalījās publiskajā seminārā Zviedrijā, Dalarna Universitāte 
un uzstājās ar prezentāciju par tēmu “Jelgava city as an example of the smart city”. 
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6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

 

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

skolas utt.) un vieslektori: 
Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

Honkonga 1  
Maroka 3  
Pakistāna 1  
Indija 6  
Uzbekistāna 1  
Malta 11  

 

 

LLU studentu mobilitāte 

 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Informācijas tehnoloģijas    
Datorvadība un datorzinātne 6   
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai 
attīstībai 

7   

SMS – mobilitātes studijas 
SMP – mobilitātes prakse 
 
LLU ITF mobilitātes programmas ERASMUS ietvaros mācījās 11 studenti no Malta College of 
Arts, Science and Technology un 1 students no Kazahstānas, Sh. Ualikhanov Kokshetau State 
University. 
 
LLU mācībspēku mobilitāte 

 
2019./2020. studiju gadā 4 fakultātes mācībspēki ERASMUS+ ietvaros nolasīja lekcijas 
University of Bari Aldo Moro, Itālija un 2 - Malta College of Arts, Science and Technology, Malta.  
Savukārt 2 fakultātes mācībspēki ERASMUS+ ietvaros bija pieredzes apmaiņā Estonian 
University of Life Sciences, Igaunija. Pilnais saraksts 7.pielikumā. 
 
 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas  

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2019 

Studējošo skaits 

01.10.2020 

Absolventu 

skaits 

Pamatstudijas    
Datorvadība un datorzinātne, a 141 126 22 
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai 
attīstībai, p(b) 

89 115 7 

Maģistra studijas    
Informācijas tehnoloģijas, p(m) 31 37 8 
Doktora studijas    
Informācijas tehnoloģijas, d 7 8 1 
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7.2. Mācībspēku skaits  

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2019/ 2020 studiju gads 

Profesori 7 
Asociētie profesori 7 
Docenti 8 
Lektori 20 
Asistenti 4 
Vadošie pētnieki 17 
Pētnieki 10 
Kopā 73 

 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

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

 

 

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

Koridors ITF 
cokolstāvā, 
Matemātikas katedrā 
un Fizikas katedrā 

ITF dekanāts, 
DSK, MK, FK 
un VSK 

Izmantojot STEM projekta finansējumu, tika veiks 
ITF apsaimniekoto koridoru kosmētiskais remonts 
un labiekārtošana. 

Auditorijas Nr. 37., 
212. un 218, datoru 
klases Nr. 31., 32., 
221. un 220., kabinets 
Nr. 316  

DSK, MK, FK 
un VSK 

Izmantojot STEM projekta finansējumu, tika veiks 
ITF apsaimniekoto telpu kosmētiskais remonts un 
uzstādīti stacionārie gaisa kondicionētāji telpās Nr. 
28., 37. un 221. 

Auditorija Nr. 317. FK Auditorijā uzstādīts jauns projektors, multimediju 
aprīkojums un stacionārais dators. 

Pasniedzēju kabineti 
(30., 215., 316. telpa) 

DSK un MK, FK Izmantojot ITF pašu finanšu ieņēmumus nopirkti 
trīsi stacionārie pasniedzēju darbavietu datori. 

Pētnieku kabineti 
(307. telpa) 

DSK Izmantojot Eiropas projekts HOR5 projekta 
finansējumu, tika iegādāts portatīvais dators HP 
ZBook un monitori. 

  (32. telpa) DSK Izmantojot STEM projekta finansējumu, tika 
iegādāts iekārtu komplekta robotu 
programmēšanai, kurā iekļautas robotu šasijas, 
manipulatori, iekārtu kontrolieri, dažāda 
pielietojuma sensori un instrumentu komplekti 

Datoru klase nr. 287 VSK Izmantojot STEM projekta finansējumu, tika 
iegādāti studentu un pasniedzēja darbvietu 12 
datori un par fakultātes pašu pelnītajiem finanšu 
līdzekļiem veikts telpas grīdas remonts, uzstādītas 
logu žalūzijas un iegādātas mēbeles. 

Datoru klase nr. 115 DSK Izmantojot STEM projekta finansējumu, tika 
iegādāti studentu un pasniedzēja darbvietu datori, 
uzstādīta interaktīvā tāfele un iegādātas mēbeles. 

Programmatūras 
kvalitātes 

DSK Izmantojot ERAF projekta finansējumu, tika 
iegādāts “Cilvēka acu aktivitātes skenēšanas 
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Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

nodrošināšanas 
laboratorija (25. telpa) 

aparatūras komplekts ar specializētu 
programmatūru”, kurā iekļautas: 
• acu zīlīšu izsekošanas brilles; 
• stacionārā acu izsekošanas kamera. 

Programmatūras 
kvalitātes 
nodrošināšanas 
laboratorija (25. telpa) 

DSK Izmantojot ERAF projekta finansējumu, tika 
iegādāts Oculus virtuālās realitātes briļļu 
komplekts, kurā iekļautas bezvadu un datoram ar 
kabeli pieslēdzamās VR brilles. 

Zinātniskā laboratorija 
Nr. 309 un Optikas 
laboratorija Nr. 308 

FK Izmantojot ERAF projekta finansējumu,  tika 
iegādāts iekārtu komplekts starojuma analizēšanai, 
kurā iekļautas: 
• termokamera ar piederumiem starojuma 

reģistrācijai spektrālajā diapazonā 7,5 – 14 µm; 
• spektrometrs ar piederumiem starojuma 

reģistrācijai absolūtajās intensitātes spektrālajā 
diapazonā 220 – 110nm. 

 

 

8. Citas izmaiņas 

Nav notikušas.  
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PIELIKUMI 
 

 
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 
 

 
 


