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Studiju programma „Matemātika” (kods 43460), licence Nr. 04043 (07.03.2005.) akreditēta
2006.gada decembrī uz 6 gadiem, Akreditācijas komisijas 2006.gada 20.decembra lēmums
Nr.2016.

1. Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie
studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču formā
Mērķi:
1. Nodrošināt iespēju studentiem iegūt 1. pakāpes akadēmisko izglītību matemātikā.
2. Nodrošināt nepieciešamās matemātiskās kompetences dabaszinātņu bakalauriem matemātikā,
lai turpinātu akadēmisko izglītību, iegūtu profesionālo izglītību vai arī varētu iesaistīties darba
tirgū jomās, kurās nepieciešamas kompetences matemātikā.
3. Attīstīt zinātniski analītiskas spējas un prasmes pētnieciskai darbībai matemātikas zinātnē, kā
arī veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos.

Uzdevumi:
1. Radīt studentiem apstākļus un iespējas iegūt akadēmisko izglītību matemātikā.
2. Sniegt studentiem zinātniski pamatotu izpratni par matemātiku un tās attīstību.
3. Nodrošināt studentiem zināšanas, prasmes un iemaņas matemātisko problēmu formulēšanā un
risināšanā.
4. Nodrošināt studentiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas informācijas tehnoloģiju
izmantošanā ikdienas darbā un patstāvīgos pētījumos.
5. Sniegt studentiem zinātniski pamatotu priekšstatu par skolas matemātikas kursa uzbūvi un
saturu, veicinot interesi par matemātikas pedagoģiju un uzsverot matemātikas nozīmi
personības attīstībā.

Pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti:
Pēc programmas absolvēšanas bakalaura grāda ieguvējs spēj parādīt:
 matemātikas zināšanas un to kritisku izpratni;
 matemātikas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
 izmantojot apgūtos teorētiskos kursus nepārtrauktajā un diskrētajā matemātikā un iegūtās
pamata prasmes, spēj veikt inovatīvu darbību;
 patstāvīgi orientēties matemātiskajā literatūrā, atlasīt un analizēt vajadzīgo informāciju;
Programmas absolventi spēj:
 patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, pilnveidot savu izglītību, iegūstot profesionālu
kvalifikāciju;
 pielietot IT rīkus matemātikas problēmu risināšanā

2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas
mērķiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma
darbība
Trīsgadīgā bakalaura studiju programmas „Matemātika” realizācija sākta 2005./ 2006. studiju
gadā un tā ir attīstījusies uz četrgadīgās studiju programmas „Dabaszinātņu bakalaurs
matemātikā” bāzes. Programmu realizē Dabas un sociālo zinātņu fakultāte pilna laika studiju
formā. Akreditācijas periodā programmas realizācija notikusi atbilstoši „Noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu” (Ministru kabineta noteikumi Nr.2, Rīga 2002.g. 3. janvāris),
kā arī saskaņā ar LiepU „Nolikumu par studijām” (apstiprināts Senātā 23.04.2007. g., pēdējie
grozījumi 18.04.11.).
2.1. Programmas struktūra
Programmas struktūra akreditācijas periodā, izņemot B2 (turpmākajā tekstā apzīmējuma B3 vietā
lietots apzīmējums B2) daļas izslēgšanu, nav būtiski mainījusies un to nosaka studiju
programmas apjoms – 120 KRP;
 obligātā (A) daļa – 68 KRP , ieskaitot studiju darbu 2 KRP;
 obligātās izvēles (B) daļa – 26 KRP;
 obligātā izvēle atkarībā no izvēlētās specializācijas:
B1 informācijas tehnoloģijas matemātikā 10 KRP;
B2 skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati 10 KRP
 brīvās izvēle (C) daļa 4 KRP;
 bakalaura eksāmens 2KRP;
 bakalaura darbs 10 KRP
A daļu veido:
 nepārtrauktās matemātikas kursi 27 KRP apjomā: Matemātiskā analīze – 16 KRP,
Reālā mainīgā funkciju teorija un funkcionālās analīzes elementi – 2 KRP, Kompleksā
mainīgā funkciju teorija – 4 KRP, Diferenciālvienādojumi (parastie un parciālie) 5 KRP;
 diskrētās matemātikas kursi 20 KRP apjomā: Lineārā algebra – 3 KRP, Polinomu
algebra – 4 KRP, Analītiskā ģeometrija I,II – 3 KRP, Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika – 4 KRP, Matemātiskā loģika – 2 KRP, Diskrētā matemātika – 4 KRP;
 informātika un skaitliskās metodes 19 KRP apjomā: Skaitliskās metodes – 6 KRP,
Programmēšana I – 2 KRP, Matemātisko programmu paketes – 2, Datu bāzes un
informācijas sistēmas – 2 KRP, Biroja programmatūra matemātikai – 1 KRP,
Matemātikas vēsture – 2 KRP, Matemātikas aktuālas problēmas – 2 KRP;
 studiju darbs – 2 KRP,
B daļu veido:
 nepārtrauktās matemātikas kursi 4 KRP apjomā: Funkcionālanalīze – 2 KRP,
Matemātiskie modeļi un optimizācija – 2 KRP,
 diskrētās matemātikas kursi 10 KRP apjomā: Skaitļu teorija – 4 KRP, Projektīvā
ģeometrija – 2 KRP, Diferenciālģeometrija – 2 KRP, Ģeometrijas pamati – 2 KRP,
 vispārīgā fizika – 8 KRP,
 svešvaloda (angļu valoda) – 4 KRP.
 B1 daļu veido: Programmēšana II – 2 KRP, Datorizētās projektēšanas sistēmas – 2 KRP,
Web tehnoloģijas pamati – 2 KRP, Algoritmi un datu struktūras II – 2 KRP, Sistēmu
modelēšana un simulācija – 2 KRP,
 B2 daļu veido: Elementārā matemātika – 8 KRP, Skaitļu sistēmas 2 – KRP.
 Gala/ valsts pārbaudījumi:
Bakalaura eksāmens 2 KRP
Bakalaura darbs
10 KRP
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Studiju procesa nodrošināšanai un vadībai Universitātes Senāts ir apstiprinājis dokumentu kopu
(vairākus dokumentus), kuros ir noteiktas administratīvā, akadēmiskā personāla un studējošo
savstarpējās attiecības:
1. Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām (apstiprināts LiepU Senātā
20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011.).
2. Noteikumi par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU
Senātā 20.12.2010.).
3. Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām
(apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.).
4. Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā
20.12.2010.).
5. LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.).
6. Darba kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā
23.05.2011.).
Studējošie ar pārstāvniecību Senātā tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā (Senāta protokoli).
Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu galvenokārt veido sertificēta, ISO
9001:2008 standartam atbilstoša Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS), kurā izveidotas
procedūras, kas saistītas ar studiju procesu, kurās skaidri noteiktas administratīvā, akadēmiskā
personāla un studējošo savstarpējās attiecības:
a. personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas process, nosakot
pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbība);
b. personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no citas
augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot pretendentu un
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības);
c. personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju programmu vai
studiju formu (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla
savstarpējos pienākumus un darbības);
d. studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, nosakot
studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības);
e. akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā atvaļinājuma
(aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos
pienākumus un darbības);
f. studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts process, nosakot
studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības);
g. studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ,
finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā
personāla savstarpējos pienākumus un darbības).
2.2. Programmas satura un struktūras izmaiņas pašnovērtējuma periodā
Pašnovērtējuma periodā studiju programmas struktūrā būtiskas izmaiņas nav notikušas.
Programmas saturā ir pilnveidoti un papildināti atsevišķu kursu saturi: papildināts kurss
Diferenciālvienādojumi I,II, kursā Matemātiskie modeļi un optimizācijas metodes ietverti
atsevišķu modeļu optimizācijas jautājumi, papildināti lineārās algebras un analītiskās ģeometrijas
kursi, varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas kurss.
Akreditācijas periodā veikts nepārtraukts darbs studentu patstāvīgā darba apjoma palielināšanai,
izstrādājot mācību materiālus un metodiskās izstrādes (ģeometrijas pamatos, projektīvā
ģeometrijā un diferenciālģeometrijā, matemātiskā analīzē, diskrētā matemātikā, u.c.), kā arī
izmantojot virtuālo studiju vidi. Periodā līdz 2008. gadam studiju procesā izmantoja virtuālo vidi
Blackboard, sākot ar 2008. gadu virtuālo vidi MOODLE.
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Katra studiju gada noslēgumā tiek koriģēti un papildināti bakalaura eksāmena jautājumi
matemātiskajā analīzē, kompleksā mainīgajā funkciju teorijā, ģeometrijas kursos.
Atsevišķos kursos pilnveidotas studiju programmas, palielinot datoru pielietošanu praktiskos
darbos un ilustrācijās, piemēram, studiju kursos „Matemātiskie modeļi un to optimizācija”,
„Varbūtību teorija un matemātiskā statistika”, lineārā algebrā, analītiskā ģeometrijā, u.c.

3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju
pasākumu apraksta anotācija
3.1. Studiju procesa organizācija
Akreditācijas periodā lekciju kursu, praktisko darbu, semināru organizācija notika atbilstoši
apstiprinātajam studiju plānam.
Jāatzīmē, ka 2009./2010.studiju gadā, studiju darba organizācijā izmainīja kredītpunktu apjomu
no 16 stundām uz 12 stundām, kas būtiski izmainīja arī studentu patstāvīgā darba saturu. Sākot ar
2010./ 2011. studiju gadu atgriezās parastajā darba ritmā 16 KRP. 2009.g./2010. studiju gadā
universitātē reorganizēja akadēmisko struktūru, likvidējot katedru līmeni. Reorganizācijas
rezultātā akadēmiskais, zinātniski pētnieciskais un organizatoriskais darbs tika nodots fakultātes
pārziņā.
3.2. Mērķi un uzdevumi
Studiju programmas mērķi saskan ar Universitātes misiju un ir orientēta uz studentu
sagatavošanu maģistra līmeņa studijām matemātikas maģistrantūrā vai profesionālā maģistra
grāda iegūšanai matemātikas didaktikā, informācijas tehnoloģijās, tādējādi nodrošinot Liepājas
pilsētu un Kurzemes reģionu ar attiecīgiem speciālistiem.
3.3. Studiju saturs
Programmas saturs un organizācija dod iespēju studentiem iegūt akadēmisko izglītību, izpratni
par matemātiku un tās attīstību, kā arī nepieciešamās zināšanas un prasmes par informācijas
tehnoloģijām matemātikā. Programmas ilgtspēja ir nodrošināta ar: atbilstību ES prasībām par
vispārējo un profesionālo izglītību; salīdzināmība ar citu līdzīgu Eiropas augstākās izglītības
iestāžu programmu struktūru; bakalaura grāds un unificētais diploma pielikums.
Lekciju kursu, praktisko nodarbību un semināru, un citu studiju pasākumu aprakstu anotācijas ir
dotas studiju kursu programmu aprakstos.

4. Vērtēšanas sistēma
Studentu vērtēšanas principus nosaka MK noteikumi Nr. 481, noteikumi par Gala
pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem, noteikumi par studiju kursa / moduļa
pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010.). Saskaņā ar 2007. g. 8. novembra
rīkojumu Nr. 98 – v studējošo zināšanu vērtēšanu studiju kursa pārbaudījuma formā „ieskaite”
noteikta 10 ballu sistēmā. Citu būtisku izmaiņu vērtēšanas sistēmā akreditācijas periodā nav.
Pārrunas ar studentiem, kā arī ikgadējo aptauju rezultāti liecina, ka kopumā studentus apmierina
gan vērtēšanas sistēma, gan arī informācija par pārbaudījumu kārtošanu un to veidiem.
Piemēram, 2011./2012. studiju gada aptaujā piedalījās 18 programmas studenti: 15, jeb 83,3% no
aptaujātiem studentiem informāciju par pārbaudījumiem un to kārtošanas veidiem vērtē labi, 2,
jeb11,1% - ļoti labi un tikai viens pirmā kursa students (5,6%) – slikti. Līdzīgi rezultāti bija arī
iepriekšējo gadu aptaujās. Ikgadējo aptauju anketu rezultāti apkopoti KVS (KVS.liepu.lv).
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5. Programmas praktiskā īstenošana
Uzņemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek konkursa kārtībā saskaņā ar LiepU
Senāta apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem. Iestājpārbaudījumi pilna laika studijās ir
centralizētie eksāmeni (CE) matemātikā un svešvalodā. Ja reflektantiem ir vienāds punktu skaits
centralizētajos eksāmenos, tiek ņemts vērā vērtējums profilējošos priekšmetos: matemātikā
(algebrā, ģeometrijā), lietišķā informātikā, fizikā vai dabas zinātnēs. Konkursa gadījumā tiek
ņemti vērā: CE rezultāti matemātikā – zināšanas un pamata prasmes, CE rezultāti svešvalodā –
lasīšana un klausīšanās.
5.1. Studiju metodes un formas
Studiju programma tiek realizēta ar tradicionālām studiju formām – lekcijām, semināriem,
praktiskiem darbiem, laboratorijas darbiem. Mācību spēki ikdienas darbā izmanto dažādas darba
formas: problēmās balstītus seminārus, studentu referātus utt.
Nodarbībās tiek izmantoti video/datu projektori. Katra kursa realizācija paredz zināšanu, prasmju
un iemaņu integrēšanu, kursu savstarpēju saistību, to izmantošanu kursa un bakalaura darbu
izstrādē. Mācībspēku individuālā darba plānošanā nozīmīga vietu ieņem studentu patstāvīgā
darba plānošana. Galvenās patstāvīgā darba formas:
 praktiskie un laboratorijas darbi, kurus studenti noteiktajos termiņos iesniedz docētājam;
 kontroldarbi, kas dod iespēju sekot, kā studenti apgūst attiecīgo kursu semestra laikā;
 referāti, kurus izlases veidā aizstāv auditorijā;
 mājas darbi;
 esejas par atsevišķiem patstāvīgi apgūtiem tematiem.
Nodarbību nedēļas plānojumā visā akreditācijas periodā studentiem paredzētas arī no nodarbībām
brīvas 2 dienas darbam bibliotēkā.
Tomēr jāsecina, ka tās ne vienmēr tiek izmantotas pietiekami lietderīgi. Patstāvīgam darbam
studenti izmanto bibliotēkas grāmatu fondus.
No ikgadējo studentu aptaujas rezultātiem (KVS.liepu.lv), var secināt, ka visumā studenti atzinīgi
vērtē programmas saturu un studiju procesa organizāciju, sistemātiski norādot gan uz literatūras
trūkumu latviešu valodā. 2011.gada aptaujā studenti arī norādījuši uz pārāk lieliem starplaikiem
starp lekcijām.
Studiju programmā nodarbināto mācībspēku sagatavotie mācību līdzekļi neapšaubāmi ir
veicinājuši lekciju īpatsvara samazināšanu un patstāvīgā studiju īpatsvara palielināšanu.
Bakalaura darba tematu izvēle ir saistīta ar mācību spēku zinātniski pētniecisko darbu, piemēram,
ar eksponenciālas diferenču shēmas adekvāciju – difūzijas vienādojumam daudz dimensiju telpā,
loģisko uzdevumu sastādīšanu un risināšanu, ar uzdevumiem, kas saistīti ar telpas iztēles attīstību
ģeometrijā, matemātisko modelēšanu, noteiktā integrāla teorijas jautājumiem, u.c.
5.2. Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā mācību procesa sastāvdaļa
Studiju kvalitātes pilnveidē nozīmīga loma ir studentu zinātniski pētnieciskai darbībai kā mācību
procesa sastāvdaļai un mācību spēku zinātniski pētnieciskā darba integrācijai studiju procesā.
Akreditācijas periodā studentu zinātniski pētnieciskais darbs galvenokārt realizējas studiju un
bakalaura darbos, kuru izvēle ir saistīta ar mācību spēku zinātniski pētniecisko darbu, piemēram,
ar eksponenciālo diferenču shēmu adekvāciju – difūzijas vienādojumam daudz dimensiju telpā,
loģisko uzdevumu sastādīšanu un risināšanu, ar nestandarta pieeju uzdevumu risināšanā,
matemātisko modeļu optimizāciju.
Zinātnisko pētījumu rezultātus studenti parasti izklāsta studentu ikgadējās zinātniskās
konferencēs.
Akreditācijas periodā prof. J. Rimšāna vadībā studentu pētnieciskais darbs ir saistīts ar
parabolisko diferenciālvienādojumu tuvinātām risināšanas metodēm; soļu metodi lādiņu

transporta un rekombinācijas procesu aprakstam nesakārtotās, optiski jūtīgās vidēs, nono
struktūrās un biopusvadītājos.
Profesora E. Ģinguļa vadībā studenti pētīja jautājumus, kas saistīti ar Lobačevska ģeometriju,
vienādojumiem un vienādojumu sistēmām skolas matemātikas kursā, starppriekšmetu saikni
skolas matemātikas kursā, kā arī matemātikas vēstures jautājumus.
Doc. K. Dobeļa vadībā studenti pētījuši diferenciālvienādojumu kvalitatīvās risināšanas metodes
un kā arī matemātisko modeļu optimizācijas jautājumus, tradicionālās un netradicionālās
metodes ekstrēmu uzdevumu risināšanā.
Doc. V. Kārkliņas vadībā studenti pētīja kongruenču teorijas pielietojumus maģisko kvadrātu
veidošanā: nepāra un pāra maģisko kvadrātu konstruēšanā un maģisko kvadrātu pielietošanā
telekomunikācijā.
Lektores A. Kukukas vadībā studentu zinātniski pētnieciskais darbs saistīts ar lineārās algebras
jautājumiem, tos pētot padziļināti, kā arī aplūkojot iespējamo IT pielietojumu.
Docentes K. Ģingules vadībā studentu pētījumi saistās diskrētās matemātikas jautājumiem.
Docentes A. Vaivodes vadībā studenti veica pētījumus integrālrēķinu pielietojumā ķermeņu
tilpuma un virsmas laukuma aprēķināšanā.
Laika posmā no 2008.g. līdz 2011. g. profesora E. Ģinguļa vadībā notika semināri matemātikas
metodikas un matemātikas vēstures jautājumos, profesora J. Rimšāna vadībā – nepārtrauktā
matemātikas jautājumos: parabolisko diferenciālvienādojumu tuvinātās risināšanas metodes, soļu
metodi lādiņu transporta un rekombinācijas procesu aprakstam nesakārtotās, optiski jūtīgās
vidēs, nono struktūrās un biopusvadītājos:
Studentu zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošanai ir:
 jāveicina studentu iesaistīšana mācībspēku zinātniskajās aktivitātēs, piemēram, 2011./
2012. studiju gadā profesora J. Rimšāna pētnieciskajā darbībā iesaistīti divi 2. kursa un
viens maģistrantūras students;

jāpilnveido studentu zinātniskā darba uzskaites mehānisms;
 jāpilnveido studentu zinātniskā darba kontroles mehānisms, uzlabojot atklātu studiju un
bakalaura darbu priekšaizstāvēšanu.
5.3. Palīdzība studentiem
Akreditācijas periodā galvenās atbalsta/ palīdzības formas studentiem – grupveida un
individuālās konsultācijas, kā arī virtuālās vides MOODLE ieviešana vides Blackboard vietā
2008. gadā .
No studentu ikgadējo aptauju rezultātiem izriet, ka informācijas kvalitāti studentus visumā
apmierina. Piemēram, no 18 programmas studentiem, kas piedalījās 2011./2012. studiju gada
aptaujā 15, jeb 83,3% informācijas kvalitāti vērtē labi, 2, jeb, 11,1% - ļoti labi un tikai viens
(5,6%) otrā kursa students informācijas kvalitāti vērtē slikti (KVS.liepu.lv). Aptaujātie studenti
norāda, ka praktiski visa nepieciešamā informācija ir pieejama:
 universitātes mājas lapā http://www.liepu.lv;
 ikgadējos Liepājas universitātes prospektos, kas adresēti nākamajiem studentiem.
Studenti iesaka palielināt IT pielietošanu studiju procesa organizācijā un uzstādīt kafijas, tējas
automātu studiju korpusā, Kr. Valdemāra ielā 4.

6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Plānoto un realizēto kredītpunktu skaits atbilst Standartā noteiktajam kredītpunktu sadalījumam
(skat. 1.tabulā).
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1.tabula
Studiju programmas apjoms kredītpunktos
Studiju kursi
Attiecīgās
zinātņu
nozares vai
apakšnozares pamatnostādnes,
principi,
struktūra un
metodoloģija

49

Zinātņu
nozares vai
apakšnozares
attīstības
vēsture un
aktuālās
problēmas

A daļa
68 KRP
4

Zinātņu
nozares vai
apakšnozares
raksturojumu
un problēmas
starpnozaru
aspektā

Gala
pārbaudījumi

Bakalaura
darbs

Nozares
profesionālās
specializācijas kursi

Brīvās
izvēles
kursi

B daļa

C daļa

B daļa

B daļa

36

4

2

10

15
120

Liepājas Universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar
Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmām
„Matemātika” atspoguļots 2. un 3.tabulā.
LiepU studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Daugavpils Universitātes
studiju programmu „Matemātika”
2.tabula
Daugavpils universitāte
Liepājas universitāte
A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Datori un programmēšanas pamati
Operētājsistēmas
Svešvaloda
Fizika
Skaitļu teorija
Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija
Diferenciālā ģeometrija
Lebega mērs un integrālis
Polinomu algebra
Parastie diferenciālvienādojumi
Objektorientēta programmēšana
Funkcionālanalīze
Algebriskās struktūras
Matemātiskā statistika
Datu bāzes
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšana I

Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Polinomu algebra
Diferenciālvienādojumi I,II

Datu bāzes un informācijas sistēmas
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes
Diskrētā matemātika
Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi

Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Biroja programmatūra matemātikai
Matemātisko programmu paketes
Studiju darbs
Kopā 96 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Optimizācijas pamati
Matemātiskie modeļi un
diferenciālvienādojumi I
Matemātiskie modeļi un
diferenciālvienādojumi II
Matemātikas datorprogrammas
Algoritmi un datu struktūras
Matemātikas vēsture
Matemātiskā modelēšana un
diferenciālvienādojumi
Attēlošanas metodes
Ģeometriskās transformācijas

Kopā 68 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Matemātiskie modeļi un optimizācija

Ģeometrija :
ģeometrijas pamati,
diferenciālģeometrija,
projektīvā ģeometrija

Ģeometrijas pamati
Matemātiskie modeļi ekonomikā
Grafu teorija
Projektīvā ģeometrija
Neeiklīda ģeometrija
Trijstūru un riņķa līniju ģeometrija
Vispārīgā topoloģija
Datortīkli un komunikācijas
Funkcionālanalīze
Skaitļu teorija
Vispārīgā fizika
Svešvaloda
Kopā 26 KRP
Ierobežotā izvēla atkarībā no izvēlētās
specializācijas 10 KRP
B1 Informācijas tehnoloģijas matemātikā
Web tehnoloģijas pamati
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Programmēšana II
Sistēmu modeļi un simulācija
Algoritmi un datu struktūra

Kopā 20 KRP

Kopā 10 KRP
B2 Skolas matemātikas kursa zinātniskie
pamati
Skaitļu sistēmas
Elementārā matemātika
Kopā 10 KRP
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Kopā 20 KRP

Kopā 36 KRP
Bakalaura eksāmens
Bakalaura darbs
Brīvās izvēles C daļa
Wiki lietojumi un veidošana
Astronomija
Datorgrafika un animācija

Bakalaura darbs
Brīvās izvēles C daļa
Filozofija
Latvijas kultūras vēsture
Pasaules kultūras vēsture
Reliģijas vēsture
Ekonomikas pamati
Ētika

LiepU studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Latvijas Universitātes
„Matemātikas bakalaura” studiju programmu
Latvijas universitātes studiju Apjoms
kursi (A daļa)
KRP
Nepārtrauktās matemātikas 35 – 40
kursi:
Matemātiskā analīze
Diferenciālvienādojumi
Funkcionālanalīze

Diskrētās matemātikas kursi
Algebra
Ģeometrija
Varbūtību teorija un
matemātiskā statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika
Informātika un skaitliskās
metodes
Skaitliskās metodes
Programmēšana un datori

Kopā A daļā

25 – 30

20

75 – 85

3.tabula
Liepājas universitātes studiju Apjoms
kursi (A daļa)
KRP
Nepārtrauktās matemātikas
29
kursi:
Matemātiskā analīze
16
Reālā mainīgā funkciju teorija
2
un funkcionālās analīzes
elementi
Kompleksā mainīgā funkciju
4
teorija
Funkcionālanalīze
2
Diferenciālvienādojumi
5
Diskrētās matemātikas kursi
20
Lineārā algebra
3
Polinomu algebra
4
Analītiskā ģeometrija
3
Varbūtību teorija un
4
matemātiskā statistika
Matemātiskā loģika
2
Diskrētā matemātika
4
Informātika un skaitliskās
19
metodes
Skaitliskās metodes
6
Programmēšana I,II
6
Datu bāzes un informāciju
2
sistēmas
Matemātisko programmu
2
paketes
Biroja programmatūra
1
matemātikai
Kopā A daļā
68
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Studiju programma Matemātika ir salīdzināta ar Rietumanglijas universitātes (Bristole,
Lielbritānija) (University of the West of England) matemātikas bakalaura programmu un Ģentes
universitātes Beļģijā (Unifersity of Gent) matemātikas bakalaura programmu.
Rietumanglijas universitātes (Bristole, Lielbritānija) (University of the West of England)
matemātikas bakalaura programmas pamatdaļā iekļauti vairāki kursi, kuru saturs ir līdzīgs LiepU
piedāvātai programmai: matemātiskā analīze, diskrētā matemātika, programmēšana, matemātiskā
statistika, skaitliskās metodes u.c. Šajā studiju programmā, piemēram, atvēlēts lielāks apjoms
statistikas kursiem. Bez tam tiek piedāvāts plašāks specializācijas klāsts, piemēram, “Matemātika
un finanses”, “Matemātika un izglītība”, “Matemātika un socioloģija” u.c.
Arī Ģentes universitātē Beļģijā (Unifersity of Gent) matemātikas bakalaura programmu kodolu
veido līdzīga satura un apjoma kursi, piemēram, matemātiskā analīze, lineārā algebra un
analītiskā ģeometrija, diferenciālģeometrija, vispārīgā fizika, programmēšana, skaitliskās
metodes, statistika, projektīvā ģeometrija, loģika u.c. Vienlaikus beļģu universitātes programmā
lielāks apjoms atvēlēts fizikas un astronomijas kursiem.
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem
Viens no svarīgākajiem studiju kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem ir absolventu un darba
devēju iesaistīšana studiju programmas pilnveidē, izzinot viņu viedokļus par studiju programmas
kvalitāti. Saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas principiem Universitātē šis process realizējas
centralizēti darba devēju fokusgrupu ietvaros.
Darba devēji ir apstiprinājuši, ka eksakti izglītoti cilvēki, tajā skaitā matemātikā, ir pieprasīti ne
tikai izglītības iestādēs, bet arī privātajā sektorā, kas spēj piedāvāt konkurētspējīgāku
atalgojumu. Nozares eksperti akcentēja arī eksakto zinātņu popularitāti/ nepopularitāti jauniešu
vidū, pasvītrojot, ka problēmas ar eksaktajām zinātnēm un to pievilcību rodas jau skolās.
Darba devējiem ir problēma nosaukt konkrētus speciālistus, kas būtu nepieciešami pēc gada,
pieciem vai ilgākā laika periodā, kas izskaidrojams ar Latvijas ekonomiskās situācijas
nevienmērīgo attīstību. Eksperti uzsvēra, ka jaunajiem speciālistiem būtu jābūt universāli
sagatavotiem ar vispārēju zināšanu līmeni, kas nodrošinātu viņu prasmju un iemaņu fleksibilitāti
un spēju piemēroties jaunām pārmaiņām.
Kopumā programmas absolventu darbs un potenciālās darba iespējas, tiek vērtētas atzinīgi.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
2011. /2012. studiju gadā programmā studēja 28 studenti:
1. kurss – 11, 2. k. – 5, 3.k. – 12 studenti.
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
2006./2007.st.g. imatrikulēja 14 studentus
2007./2008.st.g. imatrikulēja 9 studentus
2008./2009.st.g. imatrikulēja 16 studentus
2009./2010.st.g. imatrikulēja 12 studentus
2011./2012.st.g. imatrikulēja 11 studentus
Vērtējot pēdējo gadu uzņemšanas rezultātus, redzam, ka vidējais imatrikulēto studentu skaits
gadā ir 13. Neskatoties uz dažādiem informatīviem pasākumiem: informācijas dienām,
studentam pa pēdām, ēnu dienām, matemātikas un fizikas olimpiādēm, jauno zinātnieku skolas
nodarbībām, dalībai izstādē „Skola 2011” – pozitīva dinamika pēdējo gadu laikā nav vērojama.
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7.3. Absolventu skaits
2006./2007. studiju gadā programmu absolvēja 2 studenti
2007./2008. studiju gadā programmu absolvēja 4 studenti
2008./ 2009.studiju gadā programmu absolvēja 8 studenti
2009./2010. studiju gadā programmu absolvēja 5 studenti
2010./2011. studiju gadā programmu absolvēja 5 studenti
2011./2012. studiju gadā plānots, ka programmu absolvēs 10 studenti
Analizējot pēdējo gadu absolventu nodarbošanos, jāsaka, ka vairums no viņiem strādā skolās un
turpina izglītību kvalifikācijas iegūšanai LiepU profesionālajā maģistrantūrā matemātikas
didaktikas nozarē. 3 no pēdējo gadu absolventiem iestājušies LU maģistrantūrā matemātikas
nozarē.
2009./2010. gada 4 absolventi mācās LiepU profesionālajā maģistrantūrā matemātikas didaktikas
nozarē, 3 absolventi strādā skolā, viena biznesa struktūrā, viena absolvente A.Krastiņa iestājusies
LU maģistrantūrā matemātikas nozarē.
2010./2011. gada 2 absolventi (I.Sokolova, J.Baziļuka) turpina studijas LiepU profesionālajā
maģistrantūrā matemātikas didaktikas nozarē, viena absolvente (I.Neimane) – LiepU
profesionālajā maģistrantūrā Informācijas tehnoloģijas, I.Fergute – bērnu kopšanas atvaļinājumā,
absolvents S.Tapiņš uzsācis privāto biznesu.
Seši 2011./2012.st. gada absolventi plāno turpināt studijas kvalifikācijas iegūšanai LiepU
profesionālajās maģistrantūrās „Skolotājs”, četri – „Informācijas tehnoloģijas specialitātē”.
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Ikgadējie studentu aptaujas rezultāti analizēti ikgadējos Pašnovērtējuma ziņojumos. 2011./2012.
studiju gadā aptaujāti 18 programmas „Matemātika” studenti. Aptaujas rezultātu analīze liecina,
ka kopumā 50% studentu izvēlētā programma apmierina, 50% - daļēji apmierina. 66,7% studentu
secina, ka iegūtās zināšanas papildina redzesloku un noderēs turpmākajā darbā. 14, jeb 77,6%
atbildes liecina, ka programma nodrošina pēctecību ar vidusskolā apgūto vielu. No aptaujas
rezultātiem izriet, ka nodarbību plānojums pa semestriem apmierina 6 jeb 33,3% studentus,
daļēji apmierina 10 jeb 52,6% studentus, daļēji neapmierina vienu, 2 studenti nav atbildējuši.
Anketu rezultāti apkopoti KVS (KVS.liepu.lv).
Atzinīgi studenti izsakās arī attiecībā uz piedāvāto apmācību MOODLE vidē (15 no 18
studentiem būtu gatavi apgūt arī citus kursus MOODLE vidē).
Attiecībā uz trūkumiem studiju procesa nodrošināšanā tiek minēti: literatūras trūkums latviešu
valodā, 6 (33,3%) studentu neapmierina izvēles kursu piedāvājums.
Programmas direktors vairākas reizes semestrī tiekas ar visu kursu studentiem, lai pārrunātu un
uzzinātu studentu domas par:
 studiju programmas saturu;
 darba organizācijas jautājumiem, tajā skaitā, arī lekciju sarakstu;
 studijām nepieciešamo literatūru un tās izmantošanas iespējām;
 par izvēles iespējām studiju programmas ietvaros un studentu perspektīvām darba tirgū.
Atbildot uz jautājumiem par programmas pilnveides iespējām, studenti min:
 virtuālās vides MOODLE plašāku pielietošanu studiju procesā;
 vairāk praktisku piemēru teorētiskās lekcijās.
Ikgadējās aptaujas rāda arī, ka studenti kopumā pozitīvi vērtē mācību spēku darbu mācību
līdzekļu sagatavošanā, kas ir devis iespēju samazināt lekciju skaitu un palielināt semināru un
praktisko darbu skaitu. Analizējot studentu attieksmi pret konsultācijām, jāsecina, ka to iespējas
tiek izmantotas nepietiekami – tikai 40% studentu konsultācijas apmeklē reizi, vai divas reizes
nedēļā (KVS.liepu.lv).
No aptaujas rezultātiem izriet, ka studenti vēlas plašāku piedāvājumu sporta spēļu jomā.

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
Akreditācijas periodā ir notikušas gan pārrunas, gan arī absolventu anketēšana, piemēram,
2010./ 2011. studiju gada absolventi kopumā ir apmierināti ar iegūtajām teorētiskajām un
praktiskajām zināšanām, īpaši uzsverot analītiskās domāšanas attīstību (KVS.liepu.lv).
Attiecībā uz studiju darba organizāciju, absolventi piemin lekciju saraksta optimizāciju.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju kvalitātes nodrošināšanas procesā svarīga loma ir studentu līdzdalībai studiju procesa
pilnveidošanā. Galvenais sadarbības un informācijas ieguves veids ir diskusijas ar
studentiem, aptauju organizēšana un to rezultātu apspriešana.

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Akreditācijas periodā 2006.g. – 2012.g. programmā strādāja 14 mācību spēki. Šajā laika periodā
mainījās programmā strādājošo doktoru skaits: 2010. gadā pēc smagas slimības no mums šķīrās
docente, pedagoģijas doktore, A.Vaivode, 2011. gadā – pedagoģijas zinātņu doktors, profesors
E.Ģingulis. 2011./ 2012. studiju gadā programmā sāka strādāt inženieru zinātņu doktors, docents
A.Grickus.
Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sarakstu skatīt II nodaļas 2.sadaļā.
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Programmu nodrošina pieredzējis un kvalificēts mācību spēku sastāvs. 42,9 % no programmā
strādājošiem ir zinātņu doktori t.s. divi matemātikas zinātņu doktori (profesors J. Rimšāns un
docents K. Dobelis) un viens – fizikas zinātņu doktors (profesors J. Kaupužs), divas pedagoģijas
zinātņu doktores (docentes V. Kārkliņa, K. Ģingule) un viens inženieru zinātņu doktors (docents
A. Grickus). Programmas mācību spēki aktīvi piedalās mācību līdzekļu izveidē, starptautiskajos
projektos, dažādās konferencēs un semināros.
8.3. Zinātņu doktori vai profesori
Akreditācijas periodā 2006.g. – 20012,.g. programmā strādāja 8 (50 %) zinātņu doktori, t.s., 3
profesori. Docentes A.Vaivodes docētos matemātiskās analīzes kursu pārņēma lektore Mg. educ.
A.Briška. Profesora, Dr. paed. E.Ģinguļa docētos kursus Projektīvajā ģeometrijā un Ģeometrijas
pamatos docē Dr.paed. Mg.math. K.Ģingule, Diferenciālģeometrijas kursu – asistente I.Ieraga.
2011./2012. st.g. programmā strādāja seši zinātņu doktori, tajā skaitā divi profesori.
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem 6 gadiem
Programmā iesaistīto mācību spēku zinātniskā potenciāla jautājums joprojām ir aktuāls – 28,5%
ir pensijas un pirmspensijas vecumā.
Programmas mācību spēku sastāvā var saskatīt pozitīvu perspektīvi attiecībā uz paaudžu maiņu –
2010./2011. studiju gadā Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūrā Matemātikas specialitātē
studēja 2008./2009. studiju gada programmas absolvente I.Ieraga un 2009./2010.st. gada
absolvente A.Krastiņa. P.Morevs, kurš 2008. gadā sekmīgi beidza LU maģistrantūru matemātikā,
2011. gadā iestājās LU doktorantūrā matemātikas specialitātē.
Kopumā ņemot, mācību spēku kvalifikācijas pilnveide galvenokārt notiek šādos veidos:
 piedaloties zinātniskajās konferencēs, semināros (prof. J. Rimšāns, asoc. prof. J.Kaupužs,
doc. K. Dobelis, doc. V. Kārkliņa, lektores A. Kukuka, I. Briška, D. Barute, I. Ieraga,.
P.Morevs);
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pieredzes apmaiņā citu valstu universitātēs (profesors E.Ģingulis Lietuvā, Šauļu
universitātē, Bulgārija, Sofijas universitāte; docente V.Kārkliņa .Vācijā, Brēmenes
universitātē, lektore D.Žaime Lietuvā Šauļu universitātē, u.c.);
paaugstinot akadēmisko kvalifikāciju studējot maģistrantūrā vai doktorantūrā: P.Morevs
– LU doktorantūrā matemātikas nozarē; I.Ieraga un A.Krastiņa LU maģistratūrā
matemātikas nozarē;
piedaloties e – studiju materiālu izstrādes kursos un dažādos projektos par moderno
informācijas tehnoloģiju pielietošanu studiju procesā: docente V.Kārkliņa, lektores
A.Kukuka, I.Znotiņa,u.c.;

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Programmas mācību spēku zinātniski pētnieciskais darbs realizējas divos virzienos:
 augstskolas un skolas matemātikas didaktikā, vadītājs – profesors E. Ģingulis, no
2011./2012.st.g.docente, Dr. paed.V.Kārkliņa
 matemātikas zinātnē, vadītājs – profesors, Dr. math. J.Rimšāns;
Matemātikas didaktika
Docentes V.Kārkliņas zinātniski pētnieciskais darbs saistīts ar skolas un augstskolas matemātikas
didaktikas jautājumiem.
Matemātikas zinātne
J.Kaupužs – Izstrādāts matemātiskais modelis, kas apraksta virsmas struktūru veidošanos lāzera
apstrādes procesā un iegūti skaitliskie rezultāti sacietējušās virsmas profilam pie uzdota starpfāžu
(cieta viela – šķidrums) virsmas šķērsgriezuma profila. Izstrādāts matemātiskais modelis
piemaisījumu kustībai silīcijā temperatūras gradienta klātbūtnē un skaitliski iegūts stacionārais
atrisinājums viendimensiju gadījumā, pieņemot noteiktu temperatūras sadalījumu kā piemēru.
Veikta korelācijas funkciju Monte Karlo analīze mijiedarbojošās daudzdaļiņu sistēmās, kurās
sakārtošanās parametrs ir n-dimensiju vektors. Lai to paveiktu, izstrādāts paralēlais Monte Karlo
modelēšanas algoritms. Veikts analītisks pētījums par skeilinga labojumiem kritisko indeksu
teorijā un pierādīts būtisks apgalvojums, kas apstiprina autora (J.Kaupuža) Feinmana diagrammu
grupēšanas teorijas ietvaros iepriekšējos gados iegūtos rezultātu.
J.Rimšāns strādā pie jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrādes biogāzes ieguves
procesa optimizācijā. Izstrādātas rekomendācijas atkrituma polinoma tehniskai realizācijai.
I.Ieraga – analītisko metožu izstrāde. Izstrādāt analītisko atrisinājumu ADR vienādojumam,
pielietojot Grīna funkciju metodi. Testa uzdevumu aprēķini un aprobācija. Programmas kodu
pārbaude ar zināmiem testa piemēru atrisinājumiem
Lektore I.Briška strādā pie matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstības.
Zinātnisko pētījumu saraksts - pašnovērtējuma ziņojuma pielikumā.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
9.1.Infrastruktūras nodrošinājums
Sākot ar 2011./2012. studiju gadu Matemātikas programmas studentu studijas organizētas Kr.
Valdemāra ielā 4. Telpas un materiāli tehniskā bāze nodrošina studiju procesu.
9.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst studiju
programmas mērķiem un uzdevumiem. Studentu un mācībspēku rīcībā ir vairākas datoru klases,
katra no tām ir aprīkota ar 10-20 IBM PC tipa datoriem vairāki video/datu projektori, interaktīvā
tāfele. Mācību spēkiem ir labas iespējas mācību materiālu kopēšanai. Bez jau minētā tehniskā
nodrošinājuma programmas mācību spēki un studenti izmanto Informāciju tehnoloģiju servisa
laboratorijas un Universitātes tipogrāfijas pakalpojumus. Datoru klašu noslogojums tiek plānots
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tā, lai nodrošinātu studentiem pieeju datoriem arī ārpus nodarbību laika. Patstāvīgam darbam
studenti var arī izmantot Informāciju tehnoloģiju un servisa laboratorijas divas datoru klases un
Universitātes bibliotēkas datorus. No visām darba vietām pieejami ir INTERNETA pakalpojumi.
9.3. Mācību resursi
Akadēmijas bibliotēkā ir pietiekami resursi studiju programmas nodrošināšanai. Aktuāls ir
jautājums
par
nepārtrauktu
resursu
papildināšanu:
jaunas
datortehnikas
un
programmnodrošinājuma iegādi; bibliotēkas resursu papildināšanu, kā arī intelektuālo resursu
papildināšanu matemātikas zinātnē.
Akreditācijas periodā studiju programmas „Matemātika” nodrošināšanai nozīmīgi papildināts
grāmatu klāsts svešvalodās (ap 200 vienības angļu valodā; grāmatu saraksts ikgadējos
pašvērtējuma ziņojumos, Pielikumi Nr. 6).
9.4. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms (piedalīšanās ERASMUS
un citās Eiropas apmaiņas programmās)
9.4.1. Eiropas sociālais fonds (ESF) „Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu
analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos”
2009/0233/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142
Projekta mērķis ir izstrādāt risinājumu kompleksu starpnozaru problēmām. Pētījums ar
matemātikas metodēm risina materiālzinātņu, matemātiskās fizikas, vides zinātnes un
ekonomikas problēmas. Projektā tiek pētītas sešas patstāvīgas problēmas no netriviālām
matemātiskās fizikas, materiālzinātnes, seismiskās ģeofizikas, kā apkārtējas vides sfēra ar
sarežģīti organizēto struktūru un sarežģītiem procesiem, matemātiskās ekonomikas un
matemātiskās programmēšanas jomām. Tiek izstrādātas specializētas skaitliskas metodes un
programmu produkti definēto problēmu realizācijai. Projekts veltīts efektīvu skaitlisko metožu
un paralēlo rēķinu programmu koda izstrādēm, materiālzinātņu, vides un ekonomikas
nestacionāro procesu modeļu aprēķiniem. Par pētījumu rezultātiem tiek ziņots matemātiskās
fizikas, materiālzinātņu, vides zinātnes, ekonomikas tēmām veltītajiem semināriem un
starptautiskās konferencēs. Pētījumu materiāli un zinātniski raksti tiks publicēti starptautiskos
zinātniskos izdevumos. Zin. vadītājs Š. Guseinovs, izpildītāji J.Rimšāns, J.Kaupužs, A.Jansone,
P.Morevs.
9.4.2. ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” Nr. 2009/0274/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAAA/003 LU reģistrācijas Nr. ESS 2009/88/
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās
izglītības iestāžu pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot
jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju
pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un
pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un
ieviešanu, t. sk. nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas
sistēmas ieviešanā. Izpildītāji D.Barute, A.Kukuka, V.Kārkliņa.
9.4.3. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra īstenots Eiropas sociālā
fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika” (nr.2008/0002/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/
VIAA/001) Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika” (identifikācijas
numurs VISC 2009/57 ESF), īsteno Valsts izglītības satura centrs.

20

Veiktie pienākumi - skolotāju studiju programmu satura izstrāde, materiālu izstrāde.
Projekta mērķi - pilnveidot mācību saturu dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos 7. 9. klases posmā, akcentējot skolēnu praktiski pētniecisko darbību un prasmes lietot skolā iegūtās
zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmēt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.
Nodrošināt metodisku atbalstu skolotājiem un skolēniem dabaszinātņu un matemātikas apguvē
vispārējā izglītībā – sagatavot daudzveidīgus materiālus par mācību metožu izmantošanu,
skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kā arī dažādus vizuālos materiālus skolotājiem un skolēniem
drukātā un elektroniskā formātā. Paaugstināt dabaszinātņu un matemātikas skolotāju, arī nozares
ekspertu un topošo skolotāju profesionalitāti darbā ar modernizēto mācību saturu un
izstrādātajiem skolotāju atbalsta materiāliem. Sekmēt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un
matemātiku, organizējot daudzpusīgu sadarbību ar augstskolām, zinātnes iestādēm un
uzņēmējiem. Projekta īstenošanas periods: 2008.gada 15.decembris – 2011.gada 31.oktobris.
Izpildītāji Kārkliņa V., I.Znotiņa.

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Bakalaura studiju programma „Matemātika” nedod profesionālo kvalifikāciju. Programmas
absolventiem tiek piedāvātas studijas divgadīgās profesionālā maģistra studiju programmās:
 matemātikas vai informātikas didaktika;
 informācijas tehnoloģiju nozarē (sākot ar 2010./2011.studiju gadu).
Pēc programmas „Matemātika vai informātikas didaktika” absolvēšanas students iegūst skolotāja
kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu matemātikas vai informātikas didaktikā.
Matemātikas jomas mācību spēkiem tradicionāli ir laba sadarbība ar Liepājas pilsētas un rajona
skolām un skolu valdēm, kā arī ar citām Republikas izglītības iestādēm. Sadarbības galvenie
virzieni ir:
 dažādu metodisku semināru un kursu organizēšana (doc. V. Kārkliņa, lektores A.
Kukuka,, I.Briška, D.Barute);
 mācību spēku (doc. V. Kārkliņa, lektores A. Kukuka, I.Znotiņa) piedalīšanās skolotāju
kvalifikācijas celšanas kursos;
 matemātikas un fizikas olimpiāžu organizēšana,
 Jauno zinātnieku skolas nodarbību vadīšana. Mēneša (novembris, decembris, janvāris,
februāris, marts, aprīlis) pēdējā sestdienā Universitāte aicina visus interesentus uz Jauno
zinātnieku skolu fizikas, matemātikas un datorzinātnes nodarbībās.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Programmas realizācijas ietvaros ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas Universitātes Vispārīgās
matemātikas katedras mācību spēkiem un Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības centra
mācību spēkiem. Sadarbība galvenokārt realizējas, piedaloties semināros un konferencēs, kā arī
kopīgu projektu izstrādē.
Matemātikas un datorzinību jomā veidojas labi kontakti ar Šauļu (Lietuva) universitāti un
Polijas augstskolu „The Sate Higher School of Vocational Education in Elblag”: ERASMUS
programmas ietvaros mācību spēki lasījuši lekcija un piedalījušies konferencēs Elblagas
augstskolā: lektore A. Kukuka – 2009.gada novembrī; asoc. prof. A. Jansone, lektors Dz
Tomsons un lektore I. Znotiņa – 2010. gada aprīlī; Šauļu universitātē – prof. E. Ģingulis 2011. g.
februārī, asoc. prof. A. Jansone 2011. g. maijā.
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10.3. Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Lektore D. Žaime ERASMUS programmas ietvaros pasniedzēju apmaiņas programmā Rostokas
Universitātē 2008.gada novembrī nolasīja lekciju kursu astronomijā. Lektore A. Kukuka
ERASMUS programmas ietvaros pasniedzēju apmaiņas programmā Elblagas augstskolā
2009.gada novembrī nolasīja lekciju kursu analītiskās ģeometrijas jautājumos.
Profesors E. Ģingulis 2010. g. februārī Lietuvā Šauļu universitātē nolasīja lekciju kursu par
skolēnu matemātisko spēju attīstību.
Lektore D. Žaime laikā no 24.10.2010. – 30.10.2010. ERASMUS mūžizglītības programmas
ietvaros Šauļu (Lietuva) universitātē lasīja lekcijas astronomijā.
Docente V. Kārkliņa ar Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAD) stipendiju laika posmā no
1.03. 2011. – 31.03.2011. stažējās Brēmenes universitātē, no 13.02.2012. – 18.02.2012.
papildināja zināšanas un apmainījās pieredzē Brēmenes universitātē.
10.4. Sadarbība ar skolām
Akreditācijas periodā programmas mācību spēki un studenti sadarbībā ar pilsētas un rajona
skolām organizēja skolēnu rudens un pavasara matemātikas olimpiādes. Studiju programmas
„Matemātika” mācību spēki sadarbībā ar „Datorzinību”, „Fizikas” un „Vides pārvaldes” studiju
programmu mācību spēkiem piedalījušies Jauno zinātnieku skolas (JZS) darba nodrošināšanā.
Sadarbība
Olimpiāde matemātikā

Laiks

Olimpiāde matemātikā

2007.g. novembris
2008.g. aprīlis
2008.g. oktobris
2009. g. marts
2009. g. oktobris
2010. g. marts
2010. g. oktobris
2011. g. marts
2011. decembris

Jauno zinātnieku skola
Jauno zinātnieku skola
Jauno zinātnieku skola
Jauno zinātnieku skola

2008./2009. st.g. novembris – jūnijs
2009. /2010. st.g. novembris – maijs
2010./2011. st.g. novembris – maijs
2011./2012. st.g.

Olimpiāde matemātikā
Olimpiāde matemātikā
Olimpiāde matemātikā

4.tabula
Skolēnu skaits
387
311
352
376
315
348
365
376
307

Jauno zinātnieku skola
10 – 15
10 – 12
10
25-30

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā
Programmas absolventiem ir iespējas turpināt izglītību LiepU otrā līmeņa augstākās izglītības
virzienos: studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”, iegūstot profesionālā maģistra grādu
un kvalifikāciju programmēšanas inženieris vai informācijas tehnoloģiju projekta vadītājs; ar
2011./2012.studiju gadu studiju programmā „Vispārējās izglītības skolotājs”, iegūstot
profesionālā maģistra grādu un kvalifikāciju vispārējās izglītības skolotājs (līdz 2011./2012.
studiju gadam studiju programmā „Matemātikas un informātikas didaktika”, iegūstot
profesionālā maģistra grādu un kvalifikāciju matemātikas skolotājs), kā arī citu augstskolu,
piemēram, Latvijas Universitātes maģistrantūrā.
Ir noslēgta vienošanās starp LiepU un Daugavpils Universitāti (DU), ja kādu iemeslu dēļ tiks
pārtraukta bakalaura programma „Matemātika”, DU apņemas nodrošināt studiju iespējas šīs
programmas studentiem saskaņā ar 2012.gada 18.aprīlī noslēgto sadarbības līgumu (reģistrācijas
Nr. 01-2012/059, 2012.04.23).
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12. Secinājumi
Izvērtējot studiju programmu „Matemātika”, darba grupa secināja:
1. Dabas un sociālo zinātņu fakultātei ir nepieciešamie priekšnosacījumi studiju programmas
realizācijai:
1.1. atbilstošs intelektuālais potenciāls;
1.2. apmierinoša materiāli tehniskā bāze;
1.3. pietiekami bibliotēkas resursi programmas realizācijai.
2. Vērojama pozitīva dinamika paaudžu maiņā intelektuālā potenciāla nodrošināšanā:
 asistents P. Morevs 2011.g. iestājies LU doktorantūrā matemātikas nozarē;
 2008. g. studiju programmas „Matemātika” absolvente I. Ieraga un 2010. g. absolvente A.
Krastiņa sekmīgi turpina studijas LU maģistrantūrā matemātikas nozarē. Maģistra darbu
plānots aizstāvēt 2012. gadā.
3. Akreditācijas periodā ir veikts nozīmīgs zinātniski pētnieciskais darbs aktuālu problēmu izpētē
matemātikas nozarē (profesors J. Rimšāns) un matemātikas didaktikā (profesors E.Ģingulis,
docente V. Kārkliņa).
4. Akreditācijas periodā uzsākta un turpinās mācību spēku mobilitāte ERASMUS programmas
ietvaros.
5. Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Liepājas pilsētas un rajona skolām un pilsētas un rajona
matemātikas skolotāju metodiskajām apvienībām: divas reizes studiju gadā –decembrī un
martā notiek pilsētas un rajona skolēnu olimpiādes matemātikā un fizikā Olimpiāžu
dalībnieku skaits stabilizējies – apmēram 300 – 350 skolēnu olimpiādē. Programmas mācību
spēki piedalās Jauno zinātnieku skolas darbā.
Pašnovērtējuma periodā konstatēti arī vairāki trūkumi un nepilnības
1.
2.
3.

4.

Mazs studentu skaits programmā.
Joprojām nepietiekami plaša ir programmas mācību spēku iesaistīšanās zinātniski
pētnieciskajā darbā matemātikas nozarē.
Nepietiekami intensīvs ir studentu patstāvīgais darbs: samērā maz tiek izmantoti akadēmijas
bibliotēkas resursi, neapmierinoši pildās patstāvīgā darba grafiki it īpaši studiju un bakalauru
darbu izstrādes grafiki.
Nerealizējas programmas studentu mobilitāte Eiropas Savienības finansētajos projektos.
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13. 2006.- 2012. gada pilnveides pasākumu izpilde
5.tabula
N.p. Risināmas problēmas
k.
plānotās aktivitātes

Priekšlikumi to risināšanai

Izpildes laiks

Atbildīgais
par izpildi

Izpildītāji

Izpildes apliecinājums/
novērtējums

1.

Studiju programmas
personāla tā zinātniskās
kvalifikācija pilnveide

Sadarbībā ar fakultātes prodekāni realizēt
DSZF kvalifikācijas celšanas plāns studiju
programmas perspektīvai nodrošināšanai un
jaunu mācību spēku piesaiste ilgtermiņā

2011./2012.
studiju gads

prodek.
A.Jansone

Programmas
docētāji

Doc.V. Kārkliņa no 1.03. 2011.
– 31.03.2011. stažējās Vācijā
Brēmenes universitātē.

2.

Bibliotēkas resursu
atjaunošana un
papildināšana
Studentu izvēle bloku B1,
B2 ietvaros

Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi
literatūras papildināšanai.

2011./ 2012.
st.gads

K. Dobelis

Kursu
pasniedzēji

Ar aptauju, diskusiju palīdzību noskaidrot
iespējamās studentu vēlmes studiju plāna
,,Matemātika” kontekstā un izskaidrot
piedāvāto bloku saturu un konsekvences

2012.g. februāris K. Dobelis

K. Dobelis

Studiju gadā iegādātās
literatūras saraksts. (Pielikums
Nr.6)
Studentu iesniegumi dekanātā
par izvēlētiem studiju
virzieniem. (Kursu aprakstu
pielikumi.)

2011./2012.
studiju gads

K. Dobelis

Programmas
docētāji

Patstāvīgā darba grafiki.

2011./ 2012.st.g.

K. Dobelis

Programmas
docētāji

Piedalīšanās informācijas un ēnu
dienās.

3.

4.

Studentu patstāvīgā darba Pilnveidot patstāvīgā darba grafikus un to
intensifikācija.
kontroli;
Sagatavot jaunu kursu virtuālajā vidē
MOODLE;
Pārrunas ar studentiem par brīvo dienu
noslodzi

5.

Studiju programmas
reklamēšana sabiedrībā

Informācija presē, vēstules izglītības
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes
reģiona skolās

6.

Studiju programmas
reklamēšana Liepājas un
Liepājas rajona skolās

LPA matemātikas un fizikas olimpiādes
A. Kukuka,
organizēšana 8.-12. klašu skolēniem;
2011. gada
L. Virsis
Jauno zinātnieku skolas darbības
oktobris un 2012.
nodrošināšana;
gada. marts
piedalīšanās dažādos skolotāju kvalifikācijas
paaugstināšanas semināros;
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Matemātikas un Atskaites:
informātikas
par olimpiāžu rezultātiem Lekt.
jomas docētāji A. Kukuka
10. 12. 2011. piedalījās 307
skolēni.
par Jauno zinātnieku skolas
darbību (notika 3 nodarbības)

7.

Bakalaura eksāmenu
Līdzsvarot diskrētās un nepārtrauktās
jautājumu pārskatīšana un matemātikas jautājumu skaitu; iepriekš
koriģēšana
gatavojamo jautājumu satura korekcija,...

8.

Akadēmiskā personāla
iesaistīšanās studentu
zinātniski pētnieciskā
darbā

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai
2011.g. oktobris
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
organizēšanu

K. Dobelis

9.

Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana

Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
izveidei.

Atbildīgie par Mācību spēki
zinātnes
apakšnozarēm

10. Izvēles kursu
piedāvājumu
paplašināšana

2012. gada
februāris

līdz 2011.g.
novembrim

Noskaidrot studentu vēlmju jomas un
līdz 2011. g.
pasniedzēju iespējas piedāvāto izvēles kursu novembrim
dažādošanā
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K. Dobelis

K. Dobelis

K. Ģingule,
A, Kukuka,
V. Kārkliņa,
I. Briška,
K. Dobelis
Studiju un
bakalauru darbu
vadītāji

Mācību spēki

Bakalaura eksāmena jautājumi
papildināti un koriģēti.

Semināru plāns, reģistrācijas
lapa
Nav izpildīts
Atskaite par ārējo sakaru
realizāciju
Nav izpildīts
Kursu saraksts: piedāvāti divi
jauni izvēles kursi informāciju
tehnoloģiju jomā.

14. Studiju programmas pilnveides plāns 2012. – 2018.g.
6.tabula
N.p. Risināmas problēmas
k.
plānotās aktivitātes
1.

2.

3.

4.

Studiju programmas
personāla zinātniskās
kvalifikācija pilnveide

Priekšlikumi to risināšanai

Izpildes laiks

Atbildīgais
par izpildi

Izpildītāji

Sagaidāmais izpildes
apliecinājums/ novērtējums

Sadarbībā ar fakultātes prodekāni realizēt
DSZF studiju programmas „Matemātika”
mācību spēku kvalifikācijas celšanas plānu
studiju programmas perspektīvai
nodrošināšanai un jaunu mācību spēku
piesaiste ilgtermiņā:
 Lektores I. Briškas un D. Barutes
iestāšanās doktorantūrā,
 2010. g. absolventes A. Krastiņas
iesaistīšana akadēmiskā darbā
Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi
literatūras papildināšanai.

Termiņi DSZF
kvalifikācijas
celšanas plānā

Prodek.
A.Jansone

Programmas
„Matemātika”
mācību spēki.

Kvalifikācijas dokuments

2012.g.
2013.g.

Bibliotēkas resursu
atjaunošana un
papildināšana
Studentu izvēle bloku B1, Ar aptauju, diskusiju palīdzību noskaidrot
B2 ietvaros
iespējamās studentu vēlmes studiju plāna
,,Matemātika” kontekstā un izskaidrot
piedāvāto bloku saturu un konsekvences.

Tekošais studiju
gads

Programmas
direktors

Kursu
pasniedzēji

Studiju gadā iegādātās
literatūras saraksts.

Tekošā studiju
gada decembris

Programmas
direktors

Programmas
direktors

Studentu iesniegumi prodekānei
par izvēlētiem studiju
virzieniem.
2012./2013.st.g. izpildīts –
izvēlēto studiju virzienu saraksts
iesniegts.

Studentu patstāvīgā darba Pilnveidot patstāvīgā darba grafikus un to
intensifikācija.
kontroli;
Sagatavot jaunus kursus virtuālajā vidē
MOODLE;
Pārrunas ar studentiem par brīvo dienu
noslodzi.

Tekošais studiju
gads

Programmas
direktors

Programmas
docētāji

Patstāvīgā darba grafiki;
kurss virtuālajā vidē MOODLE.
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5.

Studiju programmas
reklamēšana sabiedrībā

Informācija presē, darbs ar absolventiem,
vizītes reģiona skolās

Studiju gada laikā Programmas
direktors

Programmas
docētāji

6.

Studiju programmas
reklamēšana Liepājas un
Liepājas novada skolās

LiepU matemātikas un fizikas olimpiādes
organizēšana 8.-12. klašu skolēniem;
Jauno
zinātnieku
skolas
darbības
nodrošināšana;
piedalīšanās dažādos skolotāju kvalifikācijas
paaugstināšanas semināros;...

Kalendārā gada
oktobris. JZS
(novembris –
aprīlis);
saskaņā ar
konkrētā gada
grafiku.
līdz tekošā studiju
gada martam

A.Jansone
(JZS)
A. Kukuka,
L. Virsis
(olimpiādes)

Matemātikas un Atskaites:
informātikas,
par olimpiāžu rezultātiem lekt.
fizikas jomas
A. Kukuka.
docētāji

Programmas
direktors

Programmas
docētāji

Programmas
direktors

Studiju un
Semināru plāns, reģistrācijas
bakalauru darbu lapa
vadītāji

7. Bakalaura eksāmenu
Līdzsvarot dažādo matemātikas disciplīnu
jautājumu pārskatīšana un jautājumu skaitu; iepriekš gatavojamo
koriģēšana
jautājumu satura korekcija,...

Reklāmas
pasākumu
apliecinājumi:
publikācijas
laikrakstos, viesošanās skolās,
piedalīšanās
informācijas
dienās, ēnu dienā, studentam pa
pēdām un sabiedrisko attiecību
daļas rīkotajos pasākumos

Bakalaura eksāmena jautājumi

8.

Studentu zinātniski
pētnieciskā darba
optimizēšana

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai
2012.g. oktobris
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
organizēšanu

9.

Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana

Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
2012./2013.st.g.
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru izveidei.

Atskaite par ārējo sakaru
realizāciju

Noskaidrot studentu vēlmju jomas un
pasniedzēju iespējas piedāvāto izvēles kursu
dažādošanā

Kursu saraksts: 2012./2013.st.g.
piedāvāti divi jauni izvēles kursi
informāciju tehnoloģiju jomā.

10. Izvēles kursu
piedāvājumu
paplašināšana

Atbildīgie par Mācību spēki
zinātnes
apakšnozarēm
Līdz studiju gada Programmas Mācību spēki
februārim
direktors

11. Pilnveidot saturiski un
Optimizēt kursu plānojumu labākai
Līdz 2012.
organizatoriski
pēctecības nodrošināšanai un uzlabot studiju februārim
programmas tipveida
organizācijas darbu fakultātē.
plānu 2012./2013. studiju
gadam.
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A. Jansone

K. Dobelis,
A.Kukuka,
I.Znotiņa,
V.Kārkliņa

Tipveida plāns „Matemātika”
2012. 2013. st. g.
Izpildīts.

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma pielikums
Zinātnisko pētījumu saraksts

Akreditācijas periodā nozīmīgākās publikācijas matemātikas jomā
2006. – 2012.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Berezhnoy A.V.,.Guseynov Sh.E, Rimshans J.S.. Determination of time-dependent
sensitivity coefficient of non-deterministic 2D traffic flow. Proceedings of The 2nd
International Conference on Mathematical Sciences (ICMS2 2010), University Kebangsaan
Malaysia, Putra World Trade Centre, November 30 – December 03, 2010, Kuala Lumpur,
Malaysia, http://pkukmweb.ukm.my/~ppsmfst/icms2/
Berezhnoy A. V., Guseynov Sh.E., Rimshans J.S.. 1D modeling of non-deterministic traffic
flow motion "without preference". Proceedings of The 2nd International Conference on
Mathematical Sciences (ICMS2 2010), University Kebangsaan Malaysia, Putra World Trade
Centre, November 30 – December 03, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia,
http://pkukmweb.ukm.my/~ppsmfst/icms2/
Kaupužs, J., Rimšāns, J., Melnik, R.V.N. Critical phenomena and phase transitions in large
lattices within Monte-Carlo based non- perturbative approaches, Ukr. J. Phys., Vol. 56, No.
8, pp. 845-854 (2011)
Kaupužs, J., Guseinov, Sh.E., Rimshans, J., Medvid, A. Modeling of surface structure
formation after laser irradiation, Advanced Material Research, Vol. 222, pp. 90-93 (2011),
Trans. Tech. Publications, Switzerland
Kaupužs, J., Guseinov, Sh.E., Rimshans, J., Medvid, A. Modeling of surface structure
formation after laser irradiation, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference
on Heat and Mass Transfer (HMT'11), January, 2011, Puerto Morelos, Mexico, pp. 49-56
(2011)
Kaupuzs J.. Longitudinal and Transverse Correlation Functions in the Model Below and
Near The Critical Point. Progress of Theoretical Physics Vol. 124, No.4, pp. 613-643
(2010).
Kaupužs J. Rimshans J., Smyth J. Polarization Kinetics in Ferroelectrics with Regard to
Fluctuations, Modelling and Simulation in Material Science and Engineering, Vol. 16, 2008,
0650054, 12 pp.
Kaupužs J. “Zero-range model with application in traffic” (talk), Extreme Events in
Complex Dynamics, Dresden, Germany, October 23 – November 02, 2006.
Rimshans J. “A Propagator Method for Numerical Solution 2D Parabolic Equations”(talk),
Sixth International Conference Numerical Methods and Applications - NMA06, Borovets,
Bulgaria, 20-24 August, 2006.
Rimshans J. “A Propagator Method for Numerical Solution 2D Parabolic Equations”(talk),
Sixth International Conference Numerical Methods and Applications - NMA06, Borovets,
Bulgaria, 20-24 August, 2006.
Rimshans J “A Propagator Method for the Numerical Solution Linear Parabolic
Equations”(talk), 12th International Congress on Computational and Applied Mathematics ICCAM 2006, Leuven, Belgium,10-14 July, 2006.
12. Rimshans J. “A Propagator Method for Numerical Solution 2D Parabolic
Equations”(talk), Sixth International Conference Numerical Methods and Applications NMA06, Borovets, Bulgaria, 20-24 August, 2006.
Rimšāns J., Žaime D. Propagator Method for Numerical Solution of the Cauchy Problem for
ADR Equation, Journal of Differential Equations, LU MII paper collection: Mathematics.
Differential Equations, vol. 8, p. 111 – 124, 2008
Žaime D. Mathematical Models in the New Course of Mathematical Biology in LPA //
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, Proceedings of the 9th International
Conference, Vilnius Pedagogical University, May 16-17 2008., p. 168 - 173. ISBN 9789955-20-385-8.
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15. Žaime D„Propogator differencescheme for solving of thedissipative Murray equation”,
thesis, International Conference”Mathematical Modellin and Analysis”, Daugavpils, 2009.
maijs,
16. Žaime D., Rimshans J. and Guseynov Sh. Analytical and numerical solutions of temperature
transients in electrochemical machining, In: Studies in Computational Intelligence, Vol 119,
Intelligent Computer Techniques in Applied Electromagnetics, Springer, p.179-186, 2008

Referāti zinātniskajās konferencēs (matemātikas jomā)
2006.g. – 2012.g.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

T.Bobinska, J.Rimšāns “Nodal numerical method for reaction-diffusion equation:difference
scheme ”, Acta Societatis Mathematicae Latviensis, Abstracts of the 6-th Latvian
Mathematical Conference, April 7-8, Liepāja, Latvia, p. 11, 2006.
Ieraga Inese. Referāts "Complementary slackness between the lowest terms coefficients of
the 3D parabolic equation and the Newton boundary conditions constants". Konference
"International Conference on Scientific Computation and Differential Equations, July 11-15,
2011, Toronto, Canada, hosted by the Fields Institute, University of Toronto"
I.Ieraga, S.E.Guseynov and J. Rimshans. Newton problem solutions for 3D parabolic
differential equation, In: Proc. of The16th International Conference on Difference Equations
and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.30, 2010
J.Kaupužs,J.Rimshans,N. Smyth. Polarization Kinetics in Ferroelectrics with Regard to
Fluctuations, Modelling and Simulation in Material Science and Engineering, Vol. 16, 2008,
0650054, 12 pp.
J. Kaupužs, R.V.N. Melnik and J.Rimšāns. Advanced Monte Carlo study of the Goldstone
mode singularity in the 3D XY model, Commun. Comput. Phys., V 4, N 1, p. 124-134, 2008
J.Kaupužs, Sh.E.Guseynov, J.Rimshans, A.Medvid. Modeling of surface structure formation
after laser irradiation. The 9th International Conference on Global Research and Education"
(INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia, http://ia2010.rtu.lv/, p.5657, 2010
Kaupužs, J., Guseinov, Sh.E., Rimshans, J., Medvid, A. Modeling of surface structure
formation after laser irradiation (talk), 8th WSEAS International Conference on Heat and
Mass Transfer (HMT'11), January, 2011, Puerto Morelos, Mexico
Kaupužs, J., Guseynov, Sh.E., Rimšāns, J., Melnik, R. Modeling of Nanoparticles in a Gas
Flow (talk), 7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, July 18-22,
2011, Vancouver, Canada
Kaupužs, J., Guseynov, Sh.E., Rimšāns, J. Modeling of Nanoparticles in a Gas Flow, 9th
(talk) International Conference on Traffic and Granular Flow'11” (TGF'11), September 28 –
October 1, 2011, Moscow, Russia
A.Kupča, J.Rimšāns “Nodal numerical method for 2D Helmholtz equation:difference
scheme and truncation order ”, Acta Societatis Mathematicae Latviensis, Abstracts of the 6th Latvian Mathematical Conference, April 7-8, Liepāja, Latvia, p. 34, 2006.
R.Mahnke, J. Kaupužs, J. Hinkel, H. Weber (2007). Application of thermodynamics to
driven systems, Eur. Phys. J. B, vol. 57, p. 463-471
P.Morevs. J.Rimšāns “Nodal numerical 2D Schrodinger equation ”, Acta Societatis
Mathematicae Latviensis, Abstracts of the 6-th Latvian Mathematical Conference, April 7-8,
Liepāja, Latvia, p. 39, 2006.
P. Morevs and J. Rimshans. Functional nodal method for 2D Helmholtz equation and
truncation error analysis thereof, In: Proc. of The16th International Conference on
Difference Equations and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.41, 2010.
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14. J.Rimšāns, D.Žaime “Propagator method for the numerical solution of ADR equation ”,
Acta Societatis Mathematicae Latviensis, Abstracts of the 6-th Latvian Mathematical
Conference, April 7-8, Liepāja, Latvia, p. 46, 2006.
15. J.Rimšāns “Propagator method for the numerical diffusion ”, Acta Societatis Mathematicae
Latviensis, Abstracts of the 6-th Latvian Mathematical Conference, April 7-8, Liepāja,
Latvia, p. 47, 2006.
16. J.Rimshans, D.Žaime “Propagator Numerical Method for Solving 2D ADR Equation”,
MMA 2006 11th International Conference Mathematical Modelling and Analysis, June 1 4 , 2006, Jurmala, Latvia.
17. J.Rimšāns and D.Žaime, „Propagator Method for Numerical Solution of the Cauchy
Problem for ADR Equation”, Journ.of Differential Equations, Latvia Univesity press, Riga,
8,2008
18. J.Rimšāns and D.Žaime, „Propagator Method for Numerical Solution of the Cauchy
Problem for ADR Equation”, Journ.of Differential Equations, Latvia Univesity press, Riga,
8,2008
19. J.Rimshans and Sh.E.Guseynov (2008). Numerical propagator method solutions for the
linear parabolic initial boundary-value problems. – Proceedings in Applied Mathematics and
Mechanics, 2 pp. (iesniegts)
20. J.Rimšāns, D.Žaime (2008). Numerical Propagator Method for ADR Equation, Journal of
Difference Equations and Applications, 16 pp.)
21. J.Rimshans “A propagator method for the numerical solution linear parabolic equations”,
Twelfth International Congress on Computational and Applied Mathematics, July 10 –14,
2006, Leuven, Belgium.
22. J.Rimshans “A propagator method for numerical solution 2D parabolic equations”, Sixth
International Conference on Numerical Methods and Applications - NM&A'06 August 20 24, 2006, Borovets, Bulgaria.
23. J.Rimšāns, D.Žaime. Propagator Method for Numerical Solution of the Cauchy Problem for
ADR Equation, Journal of Differential Equations, LU MII paper collection: Mathematics.
Differential Equations, vol. 8, p. 111 – 124, 2008
24. J.S. Rimshans, J. Kaupuzs, Sh.E. Guseynov, A.Medvids and D.Zaime. A Method of
Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of IntegralDifferential Equation. The 9th International Conference on Global Research and Education"
(INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia, http://ia2010.rtu.lv/, p.6566, 2010.
25. D. Žaime. 3.starptautiskajā konference „Information Society and Modern Business”
Ventspilī, 21.-22.sept.,2007., referāts „Numerical propagator method for solving of
mathematical modelling problems”, tēzes 44.lpp.
26. D. Žaime, J. Rimšāns, Š. Guseinovs. ISEF2007 konference (XIII International Symposium
on Electromagnetic Fields), Prāga, Čehija, 13.-15.sept.2007., referāts „Analytical and
numerical solutions of temperature transients in electrochemical machining”, tēzes
ISEF2007, Book of Digests, 2007. 468.-469.lpp. (2 lapas).
27. D.Žaime, J.Rimshans and Sh.Guseynov (2008). Analytical and numerical solutions of
temperature transients in electrochemical machining, In: "Advanced Computer Techniques
in Applied Electromagnetics", Springer series in Advances in Soft Computing, series 4240,
Proc. of XIII International Symposium on Electromagnetic Fields, Springer, p.60.-66 .
28. D.Žaime,J.Rimshans and Sh.Guseynov. Analytical and numerical solutions of temperature
transients in electrochemical machining, In: Studies in Computational Intelligence, Vol 119,
Intelligent Computer Techniques in Applied Electromagnetics, Springer, p.179-186, 2008.
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29. D. Žaime. 7. matemātikas biedrības konference Rēzeknē, 18.-19. aprīlis 2008, referāts
“Stabilitātes nosacījumu salīdzināšana pusaizklātai diferenču shēmai ADR vienādojumu
risināšanai”, tēzes 7th Latvian Mathematical Conference Abstracts, 49.lpp., (1 lapa)
30. D. Žaime 9. starptautiskā konference „Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives”, Viļņa, Lietuva, 16.-17.maijs 2008., referāts „Mathematical Models in the
New Course of Mathematical Biology in LPA”, tēzes 82.-84.lpp. (3 lapas)
31. Žaime D. Mathematical Models in the New Course of Mathematical Biology in LPA //
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, Proceedings of the 9th International
Conference, Vilnius Pedagogical University, May 16-17 2008., p. 168 - 173. ISBN 9789955-20-385-8.
32. D. Žaime.12th International Conference MMA2008 (Mathematical Modelling and Analysis),
Tartu, Igaunija, 4.jun-7.jun. 2008., referāts “Implicit Propagator Difference Scheme for
ADR Equation”, tēzes “Abstracts of the 13th Internationale Conference 2008”, (1 lapa)
33. D.Žaime. „Propogator differencescheme for solving of thedissipative Murray equation”,
thesis, 14. International Conference”Mathematical Modellin and Analysis”, Daugavpils,
2009. maijs,
34. D. Zaime, J.Rimshans, Sh.E.Guseynov. Propagator Method for Numerical Solution of
Convective Fisher Equation. The 9th International Conference on Global Research and
Education" (INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia,
http://ia2010.rtu.lv/, p.69-70, 2010.
35. D.Zaime and J.Rimshans. Developing and use of propagator difference scheme for solving
of ADR equations, In: Proc. of The16th International Conference on Difference Equations
and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.58, 2010

Matemātikas didaktika (2006. g. – 2012.g.)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Briška. Mūzikas radītās harmonijas izmantošana atsevišķu matemātiskās analīzes tēmu
apguvē.13. Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija.
LiepU, Liepāja 2010.g
Briška I. Referāts „Matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstība”
15.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti”; Liepāja,
2010.g.2.- 3.decembris.
Briška I. Referāts „Matemātiskās analīzes studiju metodoloģijas loma topošā matemātikas
skolotāja profesionālās varēšanas „robežu” paplašināšanā. 14. starptautiskā zinātniskā
konference „Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi”; Liepāja, 2011.g. 19. – 20.
maijs.
I.Briška. Increasing the Role of mathematical Calculus Studies in Developing the Future
Teaher,s
professional
Competences.
International
Conference.
Teaching
Mathematics:Retrospective and Perspectives may 6 – 7, 2010 Daugavpils, 2010. pp 12
Perspectives,Daugavpils, 2010. pp 26;
Dobelis K., Kukuka A. E – studies: Reality and Perspectives in the Department of
Mathematics and Computer Studies of Liepāja Academy of Pedagogy. Opus universale.
Kulturowe, edukacyjne i technologiezne prezestsznu internetu.. OBLICA INTERNETU.
Elblag, 2008, 74 – 78 pp.
Dobelis K. Education of Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of Pedagogy. // IX
International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 2008., p. 38 - 39.
Dobelis K. Referāts „Pārmaiņas – kvalitātes pilnveides rīks”. 14. starptautiskā zinātniskā
konference „Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi”; Liepāja, 2011.g. 19. – 20.
maijs.
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Гингулис Э.Ж. Развитие математических способностей учащихся.  Чебоксары:
Чувашскийй государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 2007.
– 154 c.
Ģingulis E. Inner modelling dooring school mathematics course // Teaching mathematics:
retrospective and perspectives. Abstracts 8-th international conference / Editors Agnis
Andžāns, Dace Bonka, Gunta Lāce. Rīga, University of Latvia / Mācību grāmata, 19 – 20
pp.
Ģingulis E. Некоторые аспекты качества учебников математики // teaching
Mathematics: Retrospective and Perspectives, Proceedings of the 7-th International
Conference, Tartu, University of Tartu, May 12-13, 2006, 61 – 65 pp.
Gingulis E. Impact of learning mathematics on the personality development. // 7.Latvijas
matemātikas konference. Rēzekne, 18.-19.aprīlis, 2008. Tēzes – Rēzekne, 2008., 20.lpp.
Гингулис Э.Ж. История учебников математики в Латвии. Тезисы докладов 3-й
международной конференции „Функциональные пространства. Диференциальные
операторы. Общая топология. Проблемы математического образования.”, посв. 85летию Л.Д. Кудрявцева. M.: MФТИ, 2008. C. 701 – 703.
Ģingulis E. Inner Mathematical Models During Studies of Mathematics. // IX International
Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives.
Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 2008., p. 90 - 91.
Гингуле К. Сотрудничество в ходе изучения математики. // IX International Conference
16-17 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius
pedagoginis universitetas, 2008., p. 69 - 70.
E.Ģingulis. Проблемы математического образования в Латвии // Математическое
образование: концепции, методики, технологии: сборник трудов IV Международной
научной конференции «Математика. Образование. Культура», 21-24 апреля 2009 г.,
Россия, г. Тольятти / под общ. Ред. Р.А. Утеевой. B 3-х ч. Ч. 2. – Тольятти: ТГУ, 2009.
– 368 c., c. 12 –21 ISBN 978-5-8259-0461-0
E. Ģingulis. Системный подход в исследовании математических способностей
учащихся // Математическое образование: концепции, методики, технологии: сборник
трудов IV Международной научной конференции «Математика. Образование.
Культура», 21-24 апреля 2009 г., Россия, г. Тольятти / под общ. Ред. Р.А. Утеевой. B 3х ч. Ч. 2. – Тольятти: ТГУ, 2009. – 368 c., c. 88 – 92. ISBN 978-5-8259-0461-0
Ģingulis E. Some ideas on teaching mathematics in Latvia in the1920 – 30. and nowodays //
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Abstract of the International
Conference, Tallin University, May 14. – 16. 2009. 29 – 30. pp. ISBN 978 – 9985 – 58 –
637 – 2
Ģingulis E., Krūče Dz. Внутреннее моделирование при обучении математике //
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, Proceedings of the 9th International
Conference, Vilnius Pedagogical University, May 16-17 2008., p. 173 - 178. ISBN 9789955-20-385-8.
E. Ģingulis. Liepaja University Masters, studentsResearches on Mathematical Didactics. 11th
International Conference. Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives,
Daugavpils, 2010. pp 26;
25.Ģingulis E. Referāts „LiepU maģistrantu pētījumi matemātikas didaktikā” 11.
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Matemātikas mācīšana: retrospektīva un
perspektīvas”, Daugavpils Universitātē 06.05.10 – 07.05.10.
Jansone A An Approach to Cadastre Map Quality Evaluation, „Innovations and Advanced
Techniques in Systems, Computing Sciences and Software Engineering”, editor Khaled
Elleithy, ISBN: 978-1-4020-8734-9, Springer, 2008, pp.105-110
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22. Jansone A. An Approach to Cadastral Map Quality Evaluation in Republic of
Latvia. 13th International Conference on Database Systems for Advanced
Applications (DASFAA), Data Quality and High-Dimensional Data Analysis,
Proceedings of the DASFAA 2008 Workshops, New Delhi, India 19 – 22 March
2008, ISBN 978-981-4273-48-0, 2009, pp.78-92
23. Jansone A. Information Technologies for Mathematical Physic Problems Solution.
International
Conference.
Teaching
Mathematics:Retrospective
and
Perspectives,Daugavpils, 2010. pp 26
24. Kārkliņa V. Education of Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of Pedagogy. // IX
International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 2008., p. 38 - 39.
25. Krūče Dz. Visual Modelling of Mathematical Relations. // IX International Conference 1617 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius
pedagoginis universitetas, 2008., p. 96 - 98.
26. Kukuka A. A Mathematics contest – an Oprtunity for everyone. 8. starptautiskā konference,
Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas, tēžu krājums, 2007. 10. – 11 maijs, Rīga.
2007. pp.26.
27. Tomsons Dzintars, Samuseviča Alīda, Tomsone Vineta. Development of Competencies by
Playing Games and Using E-learning Environment. In Proceedings of 7th International
JTEFS/BBCC Conference ”Sustainable Development. Culture. Education. Research and
Implementation of Education for Sustainable Development”, May 5-8, 2009, Daugavpils
University, Latvia (iesniegts publicēšanai, nolasīts referāts)
28. Tomsons Dzintars, Kapenieks Atis. Assessment of learning outcomes and collaborative
efforts in computer-supported environments. Iesniegts publicēšanai Rīgas Tehniskās
universitātes 50.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā, 14.-16.oktobris,
2009, Rīga.
29. Tomsons Dz., Tomsone V. Project Management Skills for Teachers of Mathematics and
Informatics. // IX International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics:
Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 2008., p. 47 27. 35.
30. Žaime D. Mathematical Models in the New Course of Mathematical Biology in LPA. // IX
International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 2008., p. 82 - 84.
31. D. Žaime. Teaching of Mathematics for Non – Mathematical Students. International
Conference. Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives,Daugavpils, 2010. pp 57
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Mācību līdzekļi (akreditācijas periods 2006.g. – 2012.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

E. Ģingulis. Ievads ģeometrijas pamatos. Liepāja, LiePA, 2007. 66 lpp.
E. Ģingulis. Diferenciālģeometrijas elementi. Liepāja, LiePA, 2007. 51 lpp.
E. Ģingulis. Projektīvā ģeometrija: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2007. 58 lpp.
E. Ģingulis. Diferenciālģeometrijas elementiģ: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePA, 2007. 55
lpp.
E. Ģingulis.Domāšanas tehnoloģijas: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2008. 75 lpp.
E. Ģingulis, A. Kukuka. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas matemātikas olimpiādes 2005 –
2007: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2007. 80 lpp.
E. Ģinguļa redakcijā.Starppriekšmetu saikne starp skolas matemātikas , informātikas un
ekonomikas pamatu kursiem: Rakstu krājums. Liepāja:LiePa, 2007. 52 lpp
K. Ģingule.Treniņ Liepāja:LiePa, 2007. 58 lpp. Liepāja:LiePa, 2007. 58 lpp.uzdevumi
Diskrētajā matemātikā: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2007. 28 lpp.
E. Ģingulis. Projektīvā ģeometrija: mācību līdzeklis: Liepāja:LiePa, 2008. 58 lpp.
E. Ģingulis.Matemātikas vēsture: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2009. 88 lpp.
E. Ģingulis, A. Kukuka. Liepājas universitātes matemātiskas olimpiādes. Liepājas
universitāte, Dabas un sociālo zinātņu fakultāte.Liepāja:LiePa,2011. 101. lpp.
Gorbāns I., Judrups J., Kukuka A., Voitkāns A. Programmas “E-kursa veidošana un
realizēšana mācību procesā” // Izdales materiālu brošūra – Rīga: 2011
A. Kukuka. Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija. MOODLE LiepU. LV
Judrups J., Voitkāns A., Gorbāns I., Kijaško M., Kukuka A., Tomsons Dz., Ulmane-Ozoliņa
L., Vagale V. "MOODLE e-izglītības vides kursu veidotāju instrukcija". Rīga, 2011. ISBN
978-9984-45-439-9
I. Znotiņa. Programmēšana un datori 1.,2. MOODLE. LiepU. LV
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II AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS
„MATEMĀTIKA” AKREDITĀCIJAS PAŠVĒRTĒJUMAM
PIEVIENOJAMIE PIELIKUMI

1. LiepU Senāta lēmums par studiju programmas ieviešanu
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2. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vārds,
uzvārds

Aija Ingrīda
Abene

Amats,
ievēlēts vai
uz laiku
pieņemts
darbā
lektore/
pieņemta

Dina. Barute

lektore/
ievēlēta

Inese Briška

lektore/
pieņemta

Kārlis
Dobelis

Armands
Grickus

Klavdija
Ģingule

docents/
ievēlēts

docents/
pieņemts

docente/
ievēlēta

Zinātniskais
vai
akadēmiskais
grāds

Izglītības iestāde,
kurā iegūta
augstākā izglītība,
kvalifikācija,
beigšanas gads
Jorkas Universitāte
(Kanāda), izglītības
zinātņu maģistrs,2003.;
Latvijas Universitāte,
pedagoģijas doktors,
2012.

Dr.paed.

Studiju kursi,
apjoms kredītpunktos

Angļu valoda I, II
(4 KRP)
Varbūtību teorija un
matemātiskā statistika I, II
(4 KRP);
Matemātisko programmu
paketes (2 KRP);
Biroja programmatūra
matemātikai (1 KRP)
Matemātiskā analīze I, II,
III, IV, V (16 KRP);
Datorizētās projektēšanas
sistēmas (2 KRP);
Matemātiskā loģika
(2 KRP)
Diferenciālvienādojumi I,
II (5 KRP);
Kompleksā mainīgā
funkciju teorija (4 KRP);
Reālā mainīgā teorija un
funkcionālās analīzes
elementi (2 KRP);
Matemātiskie modeļi un
optimizācija (2 KRP)

Mg.sc.educ.

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, matemātikas
bakalaurs,1999.; izglītības
zinātņu maģistrs 2005.

Mg.sc.educ.

Liepājas Pedagoģiskā
augstskola, matemātikas
skolotājs, 1995., Liepājas
Pedagoģijas akadēmija,
izglītības zinātņu
maģistrs, 2005.

Dr.math.

Liepājas Valsts
pedagoģiskais institūts,
fizikas, matemātikas
skolotājs 1960.;
Latvijas Universitāte,
matemātikas doktors
1992.

Dr.sc.ing.

Daugavpils pedagoģiskais
institūts, fizikas,
matemātikas skolotājs
1978.;
Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmija, tehnisko
zinātņu kandidāts, 1987.

Vispārīgā fizika I, II, III
(8 KRP)

Čuvašijas Pedagoģiskais
institūts, matemātikas
skolotājs, 1969.;
Daugavpils Universitāte,
pedagoģijas doktors,
1997.

Diskrētā matemātika I, II
(4 KRP);
Elementārā matemātika I,
II (8 KRP);
Ģeometrijas pamati
(2 KRP);
Projektīvā ģeometrija
(2 KRP)

Dr.paed.
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7.

Inese Ieraga

8.

Sergejs
Kačanovs

asistents/
pieņemts

9.

Jevgenijs
Kaupužs

profesors/
ievēlēts

10.

Vaira
Kārkliņa

docente/
ievēlēta

11.

Aija Kukuka

lektore/
ievēlēta

12.

Jānis
Rimšāns

profesors/
ievēlēts

13.

Dzintars
Tomsons

lektors/
ievēlēts

Inta Znotiņa

lektore/
ievēlēta

14.

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, dabaszinātņu
bakalaurs matemātikā,
2008.

Skaitliskās metodes I, II
(6 KRP);
Diferenciālģeometrija
(2 KRP)

Mg.sc.educ.,
profesionālais
maģistrs
informācijas
tehnoloģijā

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, dabaszinātņu
bakalaurs datorzinātnēs,
2002., izglītības zinātņu
maģistrs, 2005.; Liepājas
Universitāte, profesionālais maģistrs informācijas
tehnoloģijā un
informācijas tehnoloģijas
projektu vadītāja, 2009

Datu bāzes un
informācijas sistēmas
(2 KRP)

Dr.phys.

Latvijas Universitāte,
fiziķis, pasniedzējs, 1984.,
fizikas doktors, 1995.

Funkcionālanalīze
(2 KRP)

Dr.paed.

Liepājas Valsts
pedagoģiskais institūts,
matemātikas
skolotājs,1975.;
Latvijas Universitāte,
pedagoģijas doktors,
1993.

Polinomu algebra
(4 KRP);
Skaitļu teorija I, II
(4 KRP);
Skaitļu sistēmas (2 KRP);
Matemātikas vēsture
(2 KRP)

Mg.paed.

Liepājas Valsts
pedagoģiskais institūts,
matemātikas skolotājs,
1972.;
Latvijas Universitāte,
pedagoģijas maģistrs,
1993.

Analītiskā ģeometrija I, II
(3 KRP);
Lineārā algebra I, II
(3 KRP)

Dr.math.

Latvijas Universitāte,
fiziķis,1978., matemātikas
doktors, 1992

Mg.sc.comp.

Latvijas Universitāte,
matemātiķis, 1991.,
datorzinātņu maģistrs
1995.

Mg.sc.educ.

Liepājas Pedagoģijas
akadēmija, dabaszinātņu
bakalaurs, 2000.,
izglītības zinātņu
maģistrs, 2003.

asistente/
pieņemta
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Matemātikas aktuālas
problēmas (2 KRP);
Skaitliskās metodes I, II
(6 KRP)
Algoritmi un datu
struktūras (2 KRP);
Sistēmu modeļi un
simulācija (2 KRP);
Izglītojošās datorspēles
(2 KRP)
Programmēšana I, II
(6 KRP);
Web tehnoloģijas pamati
(2 KRP);
Datorgrafika un animācija
(2 KRP)

3. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas
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Aija Ingrīda Abens
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1957
Kontaktadrese: A.Čaka iela 39-3, Rīga, LV 1011
e-pasts: aijaabens@gmail.com
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
e-pasts: aija.abens@liepu.lv
Izglītība:
2005.–pašreiz. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātes
doktorantūra
1998.–2003. York University Faculty of Education, Toronto, Kanadā maģistrantūra
2002.–2003. York University Faculty of Education, Toronto, Kanadā
1974.–1978. State University of New York, Purchase, NY, ASV, vēsture un politiskās zinātnes
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
M.Ed., York University, Toronto, Kanāda – 2003
B.Ed., York University, Toronto, Kanāda – 1998
B.A. History, State University of New York, Purchase, NY, ASV – 1978
Profesionālā darbība:
2010.–pašreiz. Lektore Liepājas universitātes Humanitāro un Māsklas zinātņu fakultātē
1998.–2010. Skolotāja Toronto District School Board, Latvijas Starptautiskā skolā, Rīgas
Starptautiskā skolā
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Augstskolas didaktikas kurss, LU, 2009.g
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Darbs ārzemju bibliotēkās promocijas darba ietvaros – York University, Toronto, Kanāda; New
York Public Library – Baltic/Slavonic department; Tartu Universitāte, Igaunija
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Teaching History in the Soviet Union - testimony on the intrusion of power. In Teacher
of the 21st Century: Quality education for quality teaching – Association for Teacher
Education in Europe (CD-ROM), 2010, Rīga, ATEE, LU, 545.–552. lpp.
2. Methodology of History Teaching Under Totalitarian and Democratic Regimes In Latvia:
What Has Changed In Fifty Years? RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās
zinātnes. 8. sērija, 2010. Rīga: RTU.
3. Historical Memory and Citizenship – Latvian identity in crisis. Sumadijski anali,
Belgradas Universitāte, 2010.
4. ‘The Self’and ‘The Other’ in Latvian History Textbooks, Auf der Suche nach der wahren
Art von Textbüchern, 2009, Bad Heilbrunn, p. 185-191.
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5. The Rewriting of Latvian History – an overview of the educational journal Soviet Latvian
School. Iekļauts A. Ross (Red.) Citizenship Education: Europe and the World, Part 1
(CD-ROM), 2006. London:CICE.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
Līgumdarbs LU pētnieciskā projektā (vad. asoc .prof. Z.Rubene) Totalitārisma vērtību
implikācijas postpadomju izglītības telpā, 2008.g. jūlijs
Projektā ar Oldimar Cardoso (Universidade de São Paulo, Departamento de História:
Universität Augsburg, Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte – Project Point of View – vēstures
grāmata Brazilijas skolām), raksts – Letônia durante a Segunda Guerra Mundial: o inimigo do
meu inimigo é meu amigo in ARRUDA, José Jobson de Andrade; CARDOSO, Oldimar;
PILETTI, Nelson. História Hoje. Vol. 3. São Paulo: Ática, 2011, p. 134.
Krūze A., Ķestere I. u.c. (Ed.), A.Abens (English text editor). History of Education and
Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940: an Overview. RaKa, 2009, 416 p.
Valodu prasmes: Latviešu, angļu – dzimtās; vācu – ar vārdnīcas palīdzību
Biedrs: AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies)

2012.gada 2.maijs

/paraksts/
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Aija Ingrīda Abens

Dina Barute
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1977
Kontaktadrese: Matrožu iela 11-9, Liepāja
Ziņas par darba vietu:
E-pasts: dina.barute@liepu.lv
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
Izglītība:
2002 – 2005 Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, Liepājas Pedagoģijas akadēmija;
1995 – 1999 Matemātikas bakalaura grāds, informātikas un tehniskās grafikas skolotāja kvalifikācija,
Liepājas pedagoģijas akadēmija.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
Lektore, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Profesionālā darbība:
2008 – lektore, Liepājas Universitāte;
2007 – 2008 lektore, LPA Matemātikas un informātikas katedra;
2007 – matemātiķe Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūtā;
2002 – 2009 lektore, Biznesa augstskola „Turība”;
1999 – 2007 asistente, LPA Matemātikas un informātikas katedra;
1998-1999 datorlaboratorijas vadītāja, LPA Matemātikas un informātikas katedra.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Informācijas tehnoloģijas, 4 KRP
Kvantitatīvās metodes vadībā, 2 KRP
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, 4 KRP
Ekonomiskā statistika, 2KRP
Datoru matemātiskās paketes, 2KRP
Matemātika I 2KRP
Matemātika II 2KRP
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2008.g. 9.oktobris – 2009.g. 15. janvāris piedalījos programmā „Praktikums projektu vadībā”;
2007. g. piedalījos kursos „Multimediju sistēma „Lectora” – palīgs pedagogam”;
2005.g. 21. septembris – 2006.g. 1.februāris - veicu profesionālo pilnveidi programmā „Augstskolu
mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība”;
Projekti:
2010.- piedalīšanās ESF projektā "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu
pedagogu kompetences paaugstināšana", eksperts
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā
Angļu, krievu – sarunvalodas līmenī
2012.gada 29.martā

/paraksts/
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Dina Barute

INESE BRIŠKA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1973
Kontaktadrese: M.Gūtmaņa 14-1, Liepāja
Ziņas par darba vietu:
E-pasts: inese.briska@liepu.lv
Liepājas Universitāte
Lielā ielā 14,
Liepāja
Izglītība:
2005.01.07. izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā LPA (Sērija MD A, Nr.0130);
2001.29.06. augstākās izglītības pamatstudiju 1.līmeņa profesionālās koledžas izglītības pilns
kurss ar programmēšanas, datu bāzu un operētājsistēmu tehniķa kvalifikāciju (T, Nr.064287);
1995.22.06. matemātikas bakalaura grāds LPA (Nr.000188);
1995.22.06. matemātikas skolotāja kvalifikācija LPA (Nr.000568);
papildspecialitātes: tehniskās grafikas skolotājs (Nr.41); informātikas skolotājs (Nr.29);
Profesionālā darbība:
No 09/2009.g. līdz šai dienai Liepājas Universitāte, lektore;
no 09/2003.g. līdz šai dienai Liepājas 1.ģimnāzija, informātikas skolotāja;
no 01/2000.g. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, asistente;
no 1999.07.09. laboratorijas vadītāja Matemātikas un informātikas katedrā LPA;
no 1998.12.11. tirdzn.strukt. vadītājas vietniece a/s “Kurzemes piens”;
no 1998.25.09. prečzine a/s “Kurzemes piens”;
no 1995.26.06. vecākā laborante Matemātikas katedrā LPA;
no 1995.17.01. laborante Matemātikas katedrā LPA.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Matemātiskā analīze
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Tehniskā grafika
Kvantitatīvās metodes vadībā
Informācijas tehnoloģijas
Loģika
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
2011.g. 19., 20. maijs – dalība 14.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra:
Robežas un jauni apvāršņi” ar referātu „Matemātiskās analīzes studiju metodoloģijas loma
topošā matemātikas skolotāja profesionālās varēšanas „ robežu” paplašināšanā”;
2010.g.2.,3.decembris – dalība 15.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas
aspekti” ar referātu „Matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstība”;
2010.g. 6., 7.maijs - dalība 11th International Conference „Teaching mathematics: retrospective
and perspectives” ar referātu „Increasing the role of mathematical calculus studies in developing
the future mathematics teacher’s professional competences”;
2010.g. 29., 30. aprīlis – dalība 13.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un
kultūra: Haoss un harmonija” ar referātu „Mūzikas radītās harmonijas izmantošana atsevišķu
matemātiskās analīzes tēmu apguvē”;

44

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstība. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu
krājums, 15(2). Liepāja: LiePA, 2011. 91.-96.lpp.
Mūzikas radītās harmonijas izmantošana atsevišķu matemātiskās analīzes tēmu apguvē.
Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XIII/ Sastād., atbildīgais redaktors Artūrs Medveckis.
Liepāja: LiepA, 2011.433.-440. lpp.
Increasing the Role of Mathematical Calculus Studies in Developing the Future Mathematics
Teacher’s Professional Competences. International Conference. Teaching
Mathematics:Retrospective and Perspectives, Abstracts, Daugavpils 2010. pp 12;
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2009./2010.st.g. – dalība Matemātikas un informātikas katedras rīkotajos zinātniskajos
semināros.
2007.g. kursi „Multimediju sistēma „Lectora”- palīgs pedagogam”;
2005.28.06. RTU kursi „Dators lietotājiem”.
Projekti:
2011.- piedalīšanās ESF projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (vienošanās
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003), izstrādāto materiālu „Tehniskās grafikas
skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana”
akadēmiskais eksperts
2006.-2007. – piedalīšanās ESF projektā “Matemātikas sacensības Liepājas pilsētas un rajona 8.12.klašu skolēniem” (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0053/0094), eksperts.
Valodu prasmes: latviešu, krievu

2012.gada 27.februārī

/paraksts/

45

Inese Briška

Kārlis Dobelis
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
1. Personas dati: - Kārlis Dobelis, dzim. 1937. g. 26. oktobrī Liepājā;
personas kods – 261037-10802, pase, LN0658019
Kontaktadrese: Lielā iela 12 dz. 65, Liepāja, LV – 3401, tel.34-21797, mob. tel. 26552736
Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitāte Lielā iela 14; Dabas un sociālo zinātņu fakultāte,
e – pasts: karlis.dobelis@liepu.lv
2. Izglītība: augstākā 1956.g.- 1960.g. students Liepājas Pedagoģiskajā institūtā Fizikas un
matemātikas fakultātē; kvalifikācija: vidusskolas fizikas un matemātikas skolotājs
3. Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: Fizikas – matemātikas zinātņu kandidāts, V.I.
“Ļeņina Baltkrievijas Valsts universitātes specializētā padome K 056.03.10, 1978.g.,
disertācijas tēma – „IZŅĒMUMU KONUSU APKĀRTŅU STRUKTŪRA” ; nostrificēta
1992.g. LU promocijas padome matemātikā, Dr. math.
4. Profesionālā darbība:
No 2010. g. 27. 08. līdz šim laikam Dabas un sociālo zinātņu fakultātes docents. 2007.g.1.09.
– 2010. g. 26.08. Matemātikas un informātikas katedras vadītājs; 2001.g. 1.02. – 2007.g. 1.09.
Matemātikas un informātikas katedras docents; 1990.g. līdz 2001.g. 1.02. Liepājas
Pedagoģijas Akadēmijas rektors; 1977.g.-1990.g.V.Lāča Liepājas valsts pedagoģiskā institūta
mācību un zinātniskā darba prorektors; 1974.g.-1977.g. V.Lāča Liepājas valsts Pedagoģiskā
institūta vecākais pasniedzējs; 1971.g.-1974.g. Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta
aspirants; 1967.g.-1971.g. V. Lāča Liepājas valsts pedagoģiskā institūta vecākais pasniedzējs;
1964.g.- 1967.g. Liepājas J. Raiņa 6. Vidusskolas skolotājs;1960.g.-1964.g. Liepājas 1.
strādnieku jaunatnes vakara vidusskolas skolotājs.
5. Akadēmiskie kursi:
Diferenciālvienādojumi, Reālā mainīgā funkciju teorija un funkcionālanalīzes elementi,
Kompleksā mainīgā funkciju teorija, Kvalitātes nodrošināšana un vadība.
6. Zinātniski pētnieciskā darbība
Diferenciālvienādojumi – diferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija; diferenciālvienādojumu
sistēmas atrisinājumu trajektoriju izturēšanās izpēte izņēmumu konusu apkārtnē. Metodiskā
darbība – matemātikas mācīšana jautājumi vidusskolā un augstskolā.
Izglītības teorijas jautājumi – Latvijas izglītības sistēmas integrācija Eiropā; Studiju procesa
kvalitātes jautājumi.
7. Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 41
13 zinātniskas publikācijas – diferenciālvienādojumu teorijā; 11 – izglītības organizācijas un
izglītības kvalitātes jautājumos;16 – matemātikas mācīšanas metodikā, 1 – biogrāfiska
rakstura (pēdējie 6 gadi).
1. Kopu teorijas pamatjautājumi. Mācību līdzeklis // Liepāja.: LPA rotaprints,1998. – 32 lpp.
2. Teacher education at Liepaja Academy of Pedagogy // Vilnius, Vilnius Pedagoginis
Universitetas, 1999.-63. – 64. lpp.
3. Par studiju kvalitāti. Liepāja.; LPA rotaprints 2000. 94. – 103. lpp.
4. Studiju kvalitāte un tās nodrošinājums. Liepāja.; LPA rotoprints. 2000. 4. – 7. lpp.
5. Par institūcijas inovatīvo kapacitāti // Matemātikas mācīšana; vēsture un perspektīves. 3.
Starptautiskā zinātniskā konference. Liepāja: LPA rotaprints. 2002. 52. – 57. lpp.
6. Augstskolas kvalitatīvas izaugsmes nosacījumi un rezultāti // Augstskolas kvalitatīvas izaugsme
un tās ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību. Starptautiskā zinātniskā konference.
Rīga, 2002. 55.– 58. lpp.
7. K.Dobelis. On Education Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of Pedagogy: Teaching
Mathematics:Retrospective and Perspectives 4 th International Conference.Talin23.- 24
May.(tēzes) 2003. – p.11. – 12.
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8. K.Dobelis. On Education Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of Pedagogy: Teaching
Mathematics:Retrospective and Perspectives 4 th International Conference.Talin23.- 24 May
2003. – p. 15 – 18
9. K.Dobelis. On The study programme Bachelor Of Sciences In Mathematics and its Potentional
Development:Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives 5th International
Conference. Liepaja 7.– 8 may.(tēzes)2004. – p. 33. –34.
10. K. Dobelis. Augstas klases matemātiķis // Laikmets un personība. Rakstu krājums, 5. laidiens, R.,
RaKa,2004. 349. – 355.lpp.
11. K. Dobelis. Par dabaszinātņu bakalaura matemātikā studiju programmu un tās iespējamo attīstību
Liepājas pedagoģijas akadēmijā. // Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīva. 5.
Starptautiskā zinātniskās konferences materiāli, Liepāja, LPA, 2005. 51. – 56. lpp.
12. Dobelis K. On the study programme mathematics at the Liepāja academy // Teaching
mathematics: retrospective and perspectives. 7th international conference May 12. – 13, 2006.
Abstracts. Tartu: Eesti matemaatika selts, 2006., p.17.
13. Dobelis K. Education of Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of Pedagogy. // IX
International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 2008., p. 38. - 39.
14. K. Dobelis, A. Kukuka. E – studies: Reality and Perspectives in the Department of Mathematics
and Computer Studies of Liepāja Academy of Pedagogy. Opus universale. Kulturowe,
edukacyjne i technologiezne prezestsznu internetu.. OBLICA INTERNETU. Elblag, 2008, 74. –
78. pp.
15. K. Dobelis. Darba kultūra – kvalitātes nodrošināšanas priekšnosacījums. Sabiedrība un kultūra.
Rakst krājums 11. Liepājas Universitāte, 2009.g. lpp.494. – 498.
16. K. Dobelis Parmaiņas – kvalitātes pilnveides rīks. 14. Starptautiskā zinātniskā konferense
”Sabiedrība un kultūra. Liepāja. Liepājas univrsitāte. 2011. maijs

8. Dalība projektos – Tempus 1 – dalībnieks, koordinators Tempus Phare projektā Contract n0
CME – 03524 – 97, Developing Internal Quality Assurance Systems in Teacher Training in
Liepaja and Daugavpils; Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu
sabiedrības prasmju attīstīšanai. Eiropas Reģionālās attīstības fonds
9. Apliecības, sertifikāti:
Apliecība – Latvijas Universitāte, Latvijas izglītības informācijas sistēma, Elektroniskās
tabulas Microsoft Excel 97, 24 stundu programma, 1998. g.
Apliecība, Elektroniskās tabulas Microsoft Excel, 24 stundu programma, 1998. g.
Sertifikāts, Mācību spēku profesionālās attīstības programma, Oregon State University, 1998.
Apliecība, Pedagogu izglītības un tālākizglītības problēmas, 24 stundu programma 1998.g.
Apliecība, Problēmbalstīta izglītība, 24 stundu programma, 2001. g.
Apliecība, e – studiju didaktika, 2003.g.
DIPLOMS Certificate Nr. 2002 – 793 General English 60 stundas Valodu mācību centrā held
at PSLC no 09.09.2002. līdz 22.12. 2002.
Sertifikāts NR.0873 Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība;kursi no 2005. 21 .09. – 2006. 01. 02. Latvijas
universitāte.
10. Darba novērtējums – Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija Atzinības raksts,
1997., 1999. Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts 2000.g.Trīszvaigžu
ordenis 5. Šķira, 2001.gads, LPA Atzinības raksts 2004. g.
11. Prasmes un intereses – svešvalodu zināšanas: angļu, krievu val. Prasme strādāt ar datoru
Microsoft Word un Microsoft Excel programmās.
Kārlis Dobelis

22.02.2012.
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Armands Grickus
CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI
Dzimšanas datums: 1954.gada 16 .oktobris
Adrese: Tirgoņu 22-4, Liepāja , LV-3401
KONTAKTI
Telefons: +371 28352242
E-pasta adrese armands.grickus@rtu.lv
IZGLĪTĪBA
1992 - Managers Course, Kopenhāgena, Dānija;
1984 – aspirantūra Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā,
Ph.D. diploms : TH Nr.107379.
1978 –Daugavpils pedagoģiskais institūts,
Fizikas un matemātikas fakultāte, diploms Nr. 405776.
1973 –Liepājas 1.vidusskola.
DARBA PIEREDZE
No 2012 – pētnieks, Liepājas Universitāte;
No 2010.- RTU Liepājas filiāles docents;
No 2009. -RTU Liepājas zinātniskā centra directors;
2007. -2010. - lektors RTU Liepājas filiālē
1995. -2007. - direktors SIA LRF-Lubbock Fine;
No 1995.- valdes loceklis SIA” Namfabrika” ;
1992.-1994.- padomnieks Zemnieku Savienības frakcijā Saeimā ;
1991.-1992.- ministra padomnieks Lauksaimniecības ministrijā.
1987.-1990.- docents Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā,
Mehānikas fakultātē, Mehānikas katedras vadītājs.
1984.-1986.- Elektrotehnikas katedras aspirants Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijā;
1980.-1983.- lektors Elektrotehnikas katedrā Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmijā.
1978.-1980. – Fizikas skolotājs dažādās skolās Jelgavā un rajonā.
1975.-1978. – tehnisko pulciņu vadītājs Daugavpilī.
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PĒTĪJUMI
1. Asinhrono elektromotoru aizsardzība strauji mainīgu slodžu
apstākļos.
2. Ātri cietējošo saistvielu izstrādāšana celtniecības materiāku
ražošanai.
3. Jaunu termoizolētu celtniecības paneļu izstrāde.
4. Alternatīvā enerģētika, ieskaitot sintētiskās un bio - degvielas.
PUBLIKĀCIJAS
22 dažādas publikācijas un 1 patents.
DOCĒŠANA
“Fizika”,”Elektrība un magnētisms” kursu pasniegšana RTU Liepājas
filiāles dienas, vakara un neklātienes kursu studentiem.
Papildus darbs – RTU Liepājas Zinātniskā centra direktors.

VALODAS
Latviešu, krievu, angļu pārvaldu brīvi.

20.03.2012.

A.Grickus
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KLAVDIJA ĢINGULE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1947.
Kontaktadrese: Kungu iela 30/34, dz. 12, Liepāja, LV - 3401
Tālrunis: 63420794
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV - 3401
Tālrunis: 63407737
E-pasts: klaudija.gingule@liepu.lv
Izglītība:
1993.g.
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, matemātikas
maģistre;
1969. - 1972.g. aspirantūra Maskavas apgabala Orehovo - Zujevas Pedagoģiskajā institūtā,
pēc tam - Maskavas Dzelzceļa institūtā;
1965. - 1969.g. studijas Čuvašijas Pedagoģiskajā institūtā, Fizikas un matemātikas fakultātē,
iegūta vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1997.g.
Daugavpils Universitātē iegūts pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.).
Profesionālā darbība:
2010.g. - šobrīd docente LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātē
2000. - 2010.g. docente LiepU Matemātikas un informātikas katedrā;
1991. - 2000.g. lektore LPA Matemātikas un informātikas katedrā;
1983. - 1991.g. vecākā pasniedzēja Liepājas Pedagoģiskajā institūtā matemātikas katedrā;
1972. - 1983.g. Čuvašijas Pedagoģiskā institūta ģeometrijas katedras vecākā pasniedzēja.
Akadēmiskie kursi:
1972. - 1983.g. ģeometrija;
no 1983.g.
matemātika;
no 1995.g.
matemātikas mācīšanas metodika;
no 1998.g.
informātika pedagoģijā;
no 1999.g.
diskrētā matemātika.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
No 1997.g.
matemātikas mācīšanas metodika nematemātisko studiju programmu
studentiem;
1983. - 1996.g. matemātikas mācīšanas metodika topošajiem sākumskolas skolotājiem;
1980. - 1983.g. ģeometrijas mācīšanas metodika pedagoģiskajos institūtos;
1976. - 1983.g. funkcionālo sakarību ģeometrisko modeļu teorija (teorētiskā nomogrāfija);
1970. - 1975.g. diferenciālģeometrija (kongruenču teorija).
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
14 publikācijas matemātikā - tēzes 4 konferencēs, 4 raksti zinātniskajos žurnālos un
rakstu krājumos, 6 zinātniskās publikācijas matemātikas metodikā.
2012.gada 23.aprīlī

______________________
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Klavdija Ģingule

INESE IERAGA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1985
Kontaktadrese: Reiņu meža iela 4-16, Liepāja, Lv-3407
Ziņas par darba vietu:
2007 – līdz Matemātiķe, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts,
šim brīdim Liepājas Universitāte
E-pasts: inese.ieraga@gmail.com
Izglītība: 2005 -2008 Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā, Liepājas Universitāte,
„Paraboliska diferenciālvienādojuma Ņūtona problēmas atrisinājums ar Grīna
funkciju metodi”.
2009-līdz Dabaszinātņu maģistrs matemātikā, Latvijas universitāte
šim brīdim
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā
Profesionālā darbība:
2007 – līdz Matemātiķe, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts,
šim brīdim Liepājas Universitāte
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
4 Pētījumu projekti 2007,2008g. IZM projekts „Augstas veiktspējas aprēķinu
metodes vides un satiksmes plūsmu dinamikā”.
ESF projekts 2010-2012g., „Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu
efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un
ekonomikas pētījumos”, izpildītāja
MUSCATEN projekts 2010-līdz šim brīdim, „Atmosfēras procesu modelēšana
dažādos mērogos”, izpildītāja
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Latvijas Matemātikas Biedrības 7. Latvijas matemātikas konference 2008. Gada
18.,19. aprīlis, Rēzekne, „Ņūtona problēmas analītiski – skaitliski atrisinājumi 3
dimensiju paraboliskam lineāram diferenciālvienādojumam”.
16th International Conference on Difference Equations and Applications, July 19-23,
2010, Riga, Latvia, „Newton problem solutions for 3D parabolic differential
equation”.
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Scientific Computation and Differential Equations, July 11-15, 2011, University of
Toronto, Canada, „Complementary slackness between the lowest termscoeficients of
the 3D parabolic equation and the Newton boundary conditions constants”

Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā
Angļu: lasītprasme – ļoti labi
rakstītprasme – labi
sarunvaloda – ļoti labi
Krievu: lasītprasme – labi
rakstītprasme – labi
sarunvaloda – labi

2012.gada 28.martā

/paraksts/
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Inese Ieraga

SERGEJS KAČANOVS
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1979. gada 1. maijs
Kontaktadrese: Dzērves iela 23-12, Liepāja, LV3408
Ziņas par darba vietu: Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
asistents
Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, Tel. +371 3407734
E-pasts: sergejs.kacanovs@liepu.lv
Izglītība:
2006. gads – 2009. gadam Liepājas Universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības maģistra studiju programma Informācijas tehnoloģija; iegūts maģistra grādu
inženierzinātnēs;
2002.gads – 2005.gadam studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijā studiju programmā
Izglītības zinātņu maģistrs (informātikas didaktika), iegūts izglītības zinātņu maģistra
grāds pedagoģijā;
1997.gads – 2002.gadam studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijas informātikas
skolotāja, datorspeciālista specialitātē.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: Mg.sc.ing., Mg.sc.educ., B.sc.comp.
Profesionālā darbība:
2002.gada septembris – līdz šim laikam asistents Liepājas Universitātes Matemātikas
un informātikas katedrā;
2002.gada septembris – līdz šim laikam Nacionālajos Bruņotajos spēkos - karavīrs;
2001.gada septembris – 2002.gada jūlijs informātikas skolotājs Liepājas A. Puškina
2.vidusskolā.
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā; krievu – brīvi; angļu – sarunvalodas līmenī

2012. gada 1.martā

Sergejs Kačanovs
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JEVGENIJS KAUPUŽS
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1960
Kontaktadrese:
Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas Institūts,
Raiņa bulvāris 29, LV-1459 Rīga
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Matemātikas un informātikas nodaļa
Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401
Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas Institūts,
Raiņa bulvāris 29, LV-1459 Rīga
E-pasts: kaupuzs@latnet.lv
Izglītība:
1994. g. LU ieguvis fizikas maģistra grādu.
1984. g. beidzis Latvijas Valsts Universitātes fizikas un matemātikas fakultāti fizikas
specialitātē.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
No 1991. gada oktobra līdz 1994. gada oktobrim doktorants RTU Fizikas katedrā. Ar
LU CFI habilitācijas un promocijas padomes 1995. gada 2. jūnija lēmumu No 11
ieguvis Fizikas doktora zinātnisko grādu (Dr. phys.) par promocijas darbu
"Fluktuāciju loma fāzu pārejas apgabalā".
No 2004. līdz 2005. gadam docents, no 2005. līdz 2010. gadam asociētais profesors
un no
2010. gada oktobra profesors Liepājas Pedagoģijas akadēmijā.
Profesionālā darbība:
No 1984. līdz 1991. gadam strādājis Latvijas Zinātņu Akadēmijā.
No 1991. līdz 1996. gadam strādājis RTU Pusvadītāju fizikas laboratorijā;
Kopš 1997.gada strādā LU MII Matemātiskās modelēšanas mikroelektronikā
laboratorijā par pētnieka vietas izpildītāju;
Kopš 2003. gada vadošais pētnieks LU MII Skaitliskās hidrodinamikas laboratorijā;
Kopš 2007. gada vadošais pētnieks Liepājas Universitātes Matemātikas zinātņu un
informācijas tehnoloģiju institūtā.
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Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Docētie kursi Liepājas Universitātē:
Matemātiskā fizika (2 kredītpunkti),
Funkcionālanalīze (4 kredītpunkti),
Matemātiskie modeļi un rīki (2 kredītpunkti).
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
J. Kaupuža galvenie zinātnisko interešu virzieni ir fāzu pāreju un kritisko parādību
matemātiskais apraksts, pārneses procesi pusvadītājos, transporta plūsmas teorija.
Viņš aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs un ir vairāk kā 80 zinātnisko
publikāciju autors.
J. Kaupužs ir LZP finansētā granta "Skaitliskas elektrokinētikas metodes" un
"Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem diferenciālvienādojumiem un sistēmām
ar fāžu pārejām" dalībnieks no 1991. līdz 2008. gadam.
Kopš 2010. gada piedalās kā galvenais izpildītājs ESF finansetā projektā
"Cilvēkresursu piesaiste zinatnei": Matematiskās fizikas tiešo un inverso problēmu
efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un
ekonomikas petījumos. Viņs arī aktīvi piedalās starptautiskās sadarbības projektā
"Matemātisko metožu izstrāde statistiskām sistēmām ar fāžu pārejām pie dažādiem
sākuma un robežnosacījumiem" ar Rostokas Universitāti Vācijā kopš 1997. gada.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Iznākusi mācību grāmata
R.Mahnke, J.Kaupužs and I. Lubashevski „Physics of Stochastic Processes. How
Randomness Acts in Time”, WILEY-VCH, Weinheim, 2009.
Publikāciju saraksts starptautiskos recenzētos žurnālos un nolasīto referātu saraksts
starptautiskās konferencēs laika posmā no 2005. līdz 2011. g. ir pievienoti atsevišķi –
kopā 27 publikācijas un 18 referāti.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
Dalībnieks vai vadītājs Latvijas valsts finansētos projektos:
2005-2008. g. projekta Nr. 05.1530 „Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem
diferenciālvienādojumiem un sistēmām ar fāžu pārejām“ dalībnieks.
2007-2008. g. IZM projekta (2007/03; 2008/ IZM/07) „Augstas veiktspējas aprēķinu
metodes vides un satiksmes plūsmu dinamikā“ dalībnieks.
2007-2008. g. IZM projekta (2007/04; 2008/ IZM/08) „Stabilu analītisku un skaitlisku
tehnoloģiju izstrādes determinēto un varbūtisko sistēmu inverso problēmu pētījumos“
dalībnieks.
2007-2008. g. IZM projekta (2007/05; 2008/ IZM/09) „Elektrodisociācijā iegūtā
porainā silīcija tehnoloģisko un fizikālo īpašību teorētiski un eksperimentāli pētījumi“
vadītājs.
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Dalībnieks vai vadītājs starptautiskos projektos:
2005-2010. g. SHARCNET Dedicated Resources Awards projekta “SHARCNET
gridtīkla superdatoru skaitļošanas jaudu lietojumi, modelēšana” dalībnieks.
2009-2010. g. FP7 DEISA DECI-5 PARMC projekta “Parallel Monte-Carlo for
Critical Phenomena Description in Many Particle Systems” vadītājs.
2010-2012. g. ESF projekta Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142 “Matemātiskās
fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes
materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos” galvenais izpildītājs.

Valodu prasmes:
Pārvalda angļu, krievu, vācu svešvalodas.

2012.gada 26.marts

/paraksts/
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Jevgenijs Kaupužs

Vaira Kārkliņa
Curriculum vitae
Personas dati
Dzimšanas gads, datums
Dzīvesvietas adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasts
Izglītība
Izglītības iestādes
nosaukums
Laika periods
Izglītības dokumenta
nosaukums
Piešķirtā kvalifikācija
Akadēmiskais/zinātniskais
grāds
Izglītības iestādes
nosaukums
Laika periods
Izglītības dokumenta
nosaukums
Piešķirtā kvalifikācija
Tālākizglītība
Laika periods
Kursa nosaukums
Izglītības dokumenta
nosaukums
Laika periods
Kursa nosaukums
Izglītības dokumenta
nosaukums
Laika periods
Kursa nosaukums
Izglītības dokumenta
nosaukums
Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese

1953. gada 26. aprīlis
Pāvilosta, Krasta iela 19, LV-3466
tel. 29488247
vh@apollo.lv
PSRS PZA Mācību satura un metožu ZPI aspirantūra)
09.1982. - 12.1985.
diploma nr. PDNr.008211 (nostrifikācija par
pedagoģijas zinātņu doktoru 1993.g.Latvijas
Universitātē Nr.C-D000609
pedagoģijas zinātņu kandidāts
pedagoģijas zinātņu kandidāts
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts
09.1971. - 06.1975.
diploms
Vidusskolas matemātikas skolotāja, diploma nr. P
Nr.148730

09.2011.- 02.2012.
Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam
apliecība
03.2011.-04.2011.
Stažēšanās Brēmenes Universitātē
01.2008. –05.2008.
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas skolotāju
profesionālās pilnveides kursi
sertifikāts

no1991. gada septembra
docente
Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu
fakultāte
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Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese

2002. – 2008.
Pamatskolas matemātikas skolotāja programmas
direktore
Liepājas Pedagoģiskās akadēmijā Matemātikas un
informātikas katedrā
1995. – 2002.
Matemātikas didaktikas maģistrantūras programmas
direktore
Liepājas Pedagoģiskās akadēmijā Matemātikas un
informātikas katedrā
01.09.1986. – 30.08.1991.
Liepājas Pedagoģijas augstskolas Matemātikas katedra
katedras vadītāja
1980.g. 09.-1982. g. 09.
Liepājas Pedagoģiskā institūta Matemātikas katedra
asistente
1975. – 1980.
Matemātikas skolotāja
Pāvilostas deviņgadīgā skola

Piedalīšanās projektos, profesionālās pilnveides
kursu programmu veidošanā un kursu vadišanā
Laika periods
No 2011. g.
Projekta vai tālākizglītības
Maģistra programmas Vispārējās izglītības skolotājs
kursu nosaukums
matemātikas apakšvirziena direktore
Laika periods
1986.-2010. g.
Projekta vai tālākizglītības
Matemātikas skolotāju profesionālās pilnveides
kursu nosaukums
programmu vadītāja un lektore Liepājas Universitātē
Laika periods
21.06. 2006. – 20.06.2009.
Projekta vai tālākizglītības
Skolēnu matemātikas olimpiādes
kursu nosaukums
Projekta vai tālākizglītības
Liepājas Pedagoģijas akadēmija
kursu īstenotāja
organizācija
Projekta vai tālākizglītības
eksperte
kursu veicamie pienākumi
Laika periods
2009-2010
Projekta vai tālākizglītības
Mācību priekšmetu standartu un programmu paraugu
kursu nosaukums
pilnveide
identifikācijas numurs (ja ir) VISC 2009/53
Projekta vai tālākizglītības
Valsts izglītības satura centrs
kursu īstenotāja
organizācija
Projekta vai tālākizglītības
Mācību priekšmeta standarta un mācību programmas
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kursu veicamie pienākumi
Laika periods
Projekta vai tālākizglītības
kursu nosaukums
identifikācijas numurs (ja ir)
Projekta vai tālākizglītības
kursu īstenotāja
organizācija
Projekta vai tālākizglītības
kursu veicamie pienākumi
Laika periods
Projekta vai tālākizglītības
kursu nosaukums

parauga pilnveide atbilstoši 7-11gadīgu izglītojamo
vecumposmam mācību priekšmetā „Matemātika”
2009-2010
Dabaszinātnes un matemātika
VISC 2009/57 ESF
Valsts izglītības satura centrs
Skolotāju studiju programmu satura izstrāde

2010-2011
ESF Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo
mācību priekšmetu pedagogu kompetences
paaugstināšana
identifikācijas numurs (ja ir) LU 2010/10 B ESF
Projekta vai tālākizglītības
Latvijas Universitāte
kursu īstenotāja
organizācija
Projekta vai tālākizglītības
Mācību priekšmetu tematisko plānu, prezentāciju,
kursu veicamie pienākumi
vērtēšanas darbu izstrāde
Pieredze metodisko materiālu atbilstošajā
mācību priekšmetā izstrādē vai ekspertēšanā
Mācību grāmatu līdzautore matemātikā 5. -6. klasei un
algebrā pamatskolai (J. Menča sen. redakcijā)
Prasmes
Dzimtā(s) valoda(s)
Cita(s) valoda(s)
Pieredze darbā ar pieaugušo
auditoriju
Datora lietošanas prasmes
Citas prasmes

latviešu
krievu, vācu
Matemātikas nodarbību vadīšana Liepājas
Pedagoģijas akadēmijas Pieaugušo izglītības nodaļas
organizētajos tālākizglītības kursos, nepilna laika
studiju programmu studentiem
Microsoft Office, interaktīvā tāfeles programma,
Photoshop
Floras dizainere (LU studiju programma), dārzu un
ainavu dizainere

Datums:1.03.2012.
Paraksts ______________________ V.Kārkliņa

59

AIJA KUKUKA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 18.05.1950.
Kontaktadrese: Mežu iela 41, Liepāja, LV 3405
Tālrunis: 28381623, e-pasts: aija.kukuka@liepu.lv.
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Izglītība:
1992. – 1993. Latvijas Universitāte Pedagoģijas fakultāte/Pedagoģijas maģistra grāds
1968. – 1972. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts/kvalifikācija
Vidusskolas matemātikas skolotājs
Papildus izglītība:
2008.
kursi „Praktikums projektu vadībā” LiepU (apliecība)
2007.
kursi „Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju izmantošana
studiju procesā” RTU TSC (apliecība)
2007.
kursi „Mūsdienu datorzinību izglītības standarti” Rēzeknes augstskola
(apliecība)
2007.
kursi „Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras
veidošana un izvērtēšana” IZM ISEC (apliecība)
2007.
kursi „Multimēdiju mācību objektu izstrādes prasmes un atbalsta
sistēma skolotājiem” Smiltenes ģimnāzija (apliecība)
2006.
kursi “Profesionālā saziņa” RTU TSC (apliecība)
2005.
kursi „Dators lietpratējiem”, RTU TSC (apliecība)
Profesionālā darbība:
No 1991.
Liepājas Universitāte, lektore
2005.-2011. RPIVA, lektore
1997.-2008. Liepājas Padagoģijas akadēmija, Reģionālā tālmācībascentra vadītāja
1990.-1997. Liepājas 1. vidusskola, informātikas skolotāja
1986.-1990. Liepājas Pedagoģiskais institūts, informātikas laboratorijas vadītāja
1972. – 1986. Liepājas 1. vidusskola, vidusskolas matemātikas skolotāja
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Lineārā algebra, 2 KRP
Analītiskā ģeometrija, 2 KRP
Skolas informātikas kursa zinātniskie pamati, 2 KRP
Informātikas metodika, 4 KRP
Prakse pamatskolā/vidusskolā, 13/13 KRP
Informācijas tehnoloģijas pedagoģijā, 2 KRP
Informācijas tehnoloģijas, 2 KRP (kopā ar Dinu Baruti, Vinetu Tomsoni, Inesi
Brišku).
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Judrups J., Voitkāns A., Gorbāns I., Kijaško M., Kukuka A., Tomsons Dz., UlmaneOzoliņa L., Vagale V. "MOODLE e-izglītības vides kursu veidotāju instrukcija".
Rīga, 2011. ISBN 978-9984-45-439-9
Gorb āns I., Judrups J., Kukuka A., Voitkāns A. Programmas “E-kursa veidošana un
realizēšana mācību procesā” // Izdales materiālu brošūra – Rīga: 2011
Ģingulis E., Kukuka A. Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādes 2008-2010 //
Mācību līdzeklis – Liepāja: LiePA, 2011. 101 lpp.
Ģingulis E., Kukuka A. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas matemātikas olimpiādes
2005-2007 // Mācību līdzeklis – Liepāja: LiePA, 2007. 79 lpp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
09.2011.-08.2012.- „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, lektore
11.2010. - 03.2011. - „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, eksperts.
11.2010. – 12.2010. - „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”, eksperts.
06.2010. – 12.2011. - „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību
priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, eksperts.
04.2010. – 01.2011. - “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un
mentoru profesionālā pilnveide”, eksperts.
08.2008. – 11.2008. - „Multimediju materiāls kursa menedžmenta sistēmas Moodle
administrēšanai”, projekta vadītāja.
09.2007. – 12.2007. - „8.- 12. klašu matemātikas olimpiādes rudens posms”, projekta
vadītāja.
05.2007. –08.2007. - „Multimediju sistēma „Lectora” – palīgs pedagogam”, projekta
vadītāja.
Valodu prasmes:
Latviešu - dzimtā valoda
Angļu - ar vārdnīcas palīdzību
Vācu - ar vārdnīcas palīdzību
Krievu - brīvi

2012. gada 24. februāris

Aija Kukuka
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Jānis Rimšāns
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV)
I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Personas kods: 240651-12705
Dzimšanas vieta: Daugavpils
Adrese: Grēcinieku 11/29, Rīga, tel.: 29790351, e-pasts: rimshans@mii.lu.lv,
janis.rimsans@liepu.lv
Pārvalda svešvalodas: krievu, angļu
Izglītība: augstākā
Izglītības iestāde
Latvijas Valsts universitāte
Datums: no līdz
09/1973 - 06/1978
Iegūtā izglītība:
Fiziķis
Diploma Nr. Ю 405116
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: vadošais pētnieks, Dr.math
Izglītības iestāde
Latvijas Universitāte
Datums:
02/1994
Iegūtā izglītība:
Vadošā pētnieka akadēmiskais nosaukums
Diploma Nr. LU-VP 0028
Izglītības iestāde
Latvijas Universitāte
Datums:
12/1992
Iegūtā izglītība:
Matemātikas doktora zinātniskais grāds (Dr. math.)
Diploma Nr. C-D 000053
Izglītības iestāde
Zinātņu Akadēmijas Sibīrijas nodaļas Pusvadītāju fizikas
institūts
Datums:
02/1986
Iegūtā izglītība:
Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts pusvadītāju
fizikā
Diploma Nr. ФМ 026882
Nodarbošanās:
Datums:
No 2006 līdz šim laikam
Darba vietas nosaukums
Liepājas Universitāte
Amata nosaukums
2006.g. vadošais pētnieks; 2006.g. direktors, Matemātikas
zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts; 2011.g. rektors
Galvenie pienākumi Analītisko un skaitlisko metožu izstrāde matemātiskās fizikas
tēmās-pusvadītāju plazma, nano-elektronika, šķidrumu un gāzu dinamika, algoritmi
un programmēšana superdatoru tehnoloģijās
Datums:
No 2001 līdz šim laikam
Darba vietas nosaukums
Liepājas Universitāte
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Amata nosaukums
2001.g. docents, 2001. g. asociētais profesors skaitliskā analīzē,
2005.g. profesors skaitliskā analīzē
Galvenie pienākumi Lekciju kursa izstrāde un īstenošana skaitliskā analīzē,
skaitliskā hidrodinamikā, vispārīgā fizikā, teorētiskā mehānikā, kvantu mehānika un
augstas veiktspējas skaitļošanā
Datums:
No 2000. g. līdz 2001. g.
Darba vietas nosaukums
Latvijas Jūras akadēmija
Amata nosaukums
2000. g. līdz 2001. g. docents, Informātikas laboratorijas
vadītājs
Darba vietas nosaukums
LU Matemātikas un Informātikas Institūts,
Mikroelektronikas matemātiskās modelēšanas laboratorija, Skaitliskās hidrodinamikas
laboratorija
Amata nosaukums
1992. –līdz šim laikam
vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs
Galvenie pienākumi Skaitlisko metožu izstrāde matemātiskās fizikas tēmāspusvadītāju plazma, plazmas fizika, mikroelektronika un opt-elektronika, šķidrumu un
gāzu dinamika, algoritmi un programmēšana superdatoru tehnoloģijās
Amata nosaukums
1987.g. līdz 1992.g. vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
Galvenie pienākumi Skaitlisko metožu izstrāde un programmēšana
Amata nosaukums
1982.g. līdz 1987. g. matemātiķis
1976.g. līdz 1980.g. programmētājs
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS
LZP finansēto pētījumu projektu vadītājs:
“Skaitliskas elektro-kinētikas metodes ”, 1990.g.–2004. g.
“Skaitliskās metodes otrās kārtas parciāliem diferenciālvienādojumiem un sistēmām
ar fāžu pārejām”, 2005. g.–2008.g.
Izglītības un zinātnes ministrijas projekta vadītājs:
2007.-2008., projekts "Augstas veiktspējas aprēķinu metodes vides un satiksmes
plūsmu dinamikā", Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts,
Liepājas Universitāte
Izglītības un zinātnes ministrijas projekta dalībnieks:
2007.-2008., projekts "Stabilu analītisku un skaitlisku tehnoloģiju izstrādes
determinēto un varbūtisko sistēmu inverso problēmu pētījumos", Matemātikas
zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts, Liepājas Universitāte
2007.-2008., projekts "Elektro-disociācijā iegūtā porainā silīcija tehnoloģisko un
fizikālo īpašību teorētiski un eksperimentāli pētījumi", Matemātikas zinātņu un
informācijas tehnoloģiju institūts, Liepājas Universitāte
ESF projektu dalībnieks:
No 2010. gada piedalās kā galvenais izpildītājs ESF finansētā projektā "Cilvēkresursu
piesaiste zinātnei": Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku
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un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos,
Liepājas Universitāte.
Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks:
NordForsk:
2009/2012, Towards MultiScale Modelling of the Atmospheric Environment
(MUSCATEN). Supervisor Prof. Sergej S. Zilitinkevich, Division of Atmospheric
Sciences, Dept. of Physical Sciences, University of Helsinki, Finland
7. Eiropas Ietvara programma:
2009/2010, DEISA, DECI-5, Parallel Monte-Carlo for Critical Phenomena
Description in Many Particle Systems (PARMC). Supervisor Dr.Sc. Juha Fagerholm,
CSC-IT Center for Science, Helsinki, Finland
Nordic Grid Neighbourhood Network:
2005/2007, Boundary Layer Phenomena Over Partially Ice Covered Arctic Seas:
Impact on Weather, Climate, Ecology. Supervisor Prof. Sergej S. Zilitinkevich,
Division of Atmospheric Sciences, Dept. of Physical Sciences, University of Helsinki,
Finland
Nordic Grid Neighbourhood Network:
2005/2006, Supervisor Prof. Farid Ould-Saada, University of Oslo, Physics institute,
Oslo, Norway
2005.-līdz šim laikam, Sadarbība resursu piesaistei. SHARCNET gridtīkla
superdatoru skaitļošanas jaudu lietojumi, modelēšana. Darbu vadītājs Prof. R.V.N.
Meļniks, Wilfrid Laurier University, Waterlo, Canada.
2001.-līdz šim laikam, Sadarbība resursu piesaistei. HPCx gridtīkla superdatoru
skaitļošanas jaudu lietojumi, modelēšana. Darbu vadītājs Dr.math. N.Smyth, The
Edinburgh University, Edinburgh, Great Britain.
Publikācijas:
Vairāk par 90, tai skaitā pēdējo gadu laikā publicēti un pieņemti publicēšanai:
Raksti recenzētos izdevumos:
J. Kaupužs, J. Rimšāns, R. V. N. Melnik, Critical phenomena and phase transitions
in large lattices within Monte-Carlo based non-perturbative approaches, Ukr. J.
Phys., Vol. 56, No. 8, pp. 845-854, 2011
Janis S. Rimshans, Sharif E. Guseynov, Jevgenijs Kaupuzs. On one approach for
calculation of the thermal conductivity coefficients for heat transfer: Part I. Recent
Advances in Fluid Mechanics, Heat Transfer & Mass Transfer and Biology. ISSN:
1792-7757, WSEAS Press, p.147-152, 2011
Janis S. Rimshans, Sharif E. Guseynov, Jevgenijs Kaupuzs. On one approach for
calculation of the thermal conductivity coefficients for heat transfer: Part II. Recent
Advances in Fluid Mechanics, Heat Transfer & Mass Transfer and Biology. ISSN:
1792-7757, WSEAS Press, p.153-157, 2011
Sharif E. Guseynov, Janis S. Rimshans, Jevgenijs Kaupuzs. On order of convergence
for one regularization method. Recent Advances in Fluid Mechanics, Heat Transfer &
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Mass Transfer and Biology. ISSN: 1792-7757, WSEAS Press, p.13-17, 2011
J. Kaupužs, Sh. E. Guseynov, J. Rimshans, A. Medvid. Modeling of surface formation
after laser irradiation. Recent Advances in Fluid Mechanics, Heat Transfer & Mass
Transfer and Biology. ISSN: 1792-7757, WSEAS Press, p.49-56, 2011
Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, and N.I.Kobasko. On One Nonlinear Mathematical
Model for Intensive Steel Quenching and Its Analytical Solution in Closed Form.
Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2008, Mathematics in Industry 15, DOI
10.1007/978-3-642-12110-4_137, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p.849-854,
2010
J.Kaupužs,R. V. N. Melnik, J.Rimšāns. Monte Carlo estimation of transverse and
longitudinal correlation functions in the O(4) model. Phys. Lett. A, Vol. 374, p.19431950, 2010
J.Kaupužs, J.Rimšāns and R.V.N. Melnik. Parallelization of the Wolff single cluster
algorithm. Physical Review E, Vol.81, No.2:DOI: 10.1103/ PhysRevE. 81.026701,
2010
Janis Rimshans, Sharif Guseynov. Numerical propagator method solutions for the
linear parabolic initial boundary-value problems, Published Online: Aug 6 2008
7:16AM, Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied
Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Zürich 2007,DOI:
10.1002/pamm.200700376, p. 2020059-2020060
J.Kaupužs, J.Rimshans, N.Smyth. Polarization Kinetics in Ferroelectrics with Regard
to Fluctuations, Modelling and Simulation in Material Science and Engineering, Vol.
16, 2008, 0650054, 12 pp.
J.Rimšāns, D.Žaime. Propagator Method for Numerical Solution of the Cauchy
Problem for ADR Equation, Journal of Differential Equations, LU MII paper
collection: Mathematics. Differential Equations, vol. 8, p. 111 – 124, 2008
J. Kaupužs, R.V.N. Melnik and J.Rimšāns. Advanced Monte Carlo study of the
Goldstone mode singularity in the 3D XY model, Commun. Comput. Phys., V 4, N 1,
p. 124-134, 2008
D.Žaime, J.Rimshans and Sh.Guseynov. Analytical and numerical solutions of
temperature transients in electrochemical machining, In: Studies in Computational
Intelligence, Vol 119, Intelligent Computer Techniques in Applied Electromagnetics,
Springer, p.179-186, 2008
J.Kaupužs, R.V.N.Melnik, J. Rimshans. Monte Carlo test of the Goldstone mode
singularity in 3D XY model, Eur. Phys. J. B, V 55, p. 363-370, 2007
J.Rimshans. 5D parallel Computation of Ferroelectrics, In: “Science and
Supercomputing in Europe, report 2006”, CINECA, Bologna, p. 565-566, 2007
J.Kaupužs, J.Rimshans, N.Smyth. Numerical analysis of Fokker-Planck equation in
ferroelectrics with regard to polarization fluctuations, In: “Electromagnetic Fields in
Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering”, Proc. of ISEF’05, IOS Press, p.
58-63, 2006
Raksti pieņemti publicēšanai:
Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, E.A.Kopytov. Mathematical Modelling of
Determination of Exhaust Concentration Dynamics in Urban Atmosphere under
Unknown Turbulent Air Flow Velocity. Procedia Environmental Sciences. Elsevier
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Sh.E. Guseynov, J.S.Rimshans, E.A. Kopytov. On One Time-Dependent Model for
Determination of Exhaust Concentration in Urban Transport System. Procedia
Environmental Sciences. Elsevier
A.V Berezhnoy, Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans. 1D modeling of non-deterministic
traffic flow motion "without preference". Proceedings of The 2nd International
Conference on Mathematical Sciences (ICMS2 2010), University Kebangsaan
Malaysia, Putra World Trade Centre, November 30 – December 03, 2010, Kuala
Lumpur, Malaysia, http://pkukmweb.ukm.my/~ppsmfst/icms2/
A.V.Berezhnoy, Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans. Determination of time-dependent
sensitivity coefficient of non-deterministic 2D traffic flow. Proceedings of The 2nd
International Conference on Mathematical Sciences (ICMS2 2010), University
Kebangsaan Malaysia, Putra World Trade Centre, November 30 – December 03,
2010, Kuala Lumpur, Malaysia, http://pkukmweb.ukm.my/~ppsmfst/icms2/
Sh.E.Guseynov, E.A.Kopytov, J.S.Rimshans, S.Grishin, E.Ruzga. Modelling of the
dynamics of exhaust gases in the turbulent city air atmosphere, Computer Modelling
and New Technologies, 54 pp., 2009
Raksti iesniegti publicēšanai:
Sh.E.Guseynov, J.Rimshans. Analytical-numerical methods for inverse problems of
deep magnetotelluric sounding, Computational and Applied Mathematics.
Sh.Guseynov,J.Rimshans, D.Zaime, P.Morev. Construction of the mathematical
model on the Ollendorff method for filtration of weakly compressible chemical
compound in the porous heterogeneous 3D medium, Computational and Applied
Mathematics.
Sh.E.Guseynov, J.Rimshans. Regularization methods for restoring the edges of
images with excessive or degraded data, Proceedings of The 16th European
Conference on Mathematics for Industry (ECMI-2010).
Sh.E.Guseynov, J.Rimshans, J.Aleksejeva. Stabilization conditions for analytical and
asymptotic solutions of some class of mathematical models in epidemiology,
Proceedings of The 16th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2010).
E. Guseynov, Janis S. Rimshans, Jevgenijs Kaupuzs, Arturs Medvids and Daiga
Zaime. A Method of Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a
Unified Type of Integral-Differential Equation, Advanced Materials Research (ISSN:
1022-6680)
J.Kaupuzs, Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, A.Medvid. Modeling of surface structure
formation after laser irradiation, Advanced Materials Research (ISSN: 1022-6680)
Daiga Zaime, Janis Rimshans and Sharif E. Guseynov. Propagator Method for
Numerical Solution of Convective Fisher Equation, Advanced Materials Research
(ISSN: 1022-6680)
Patriks Morevs, Janis Rimshans, Sharif E. Guseynov. Nodal Numerical 2D
Helmholtz Equation: Truncation Analysis, Advanced Materials Research (ISSN:
1022-6680)
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Konferenču tēzes:
I.Ieraga, S.E.Guseynov and J.Rimshans. Newton problem solutions for 3D parabolic
differential equation, In: Proc. of The16th International Conference on Difference
Equations and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.30, 2010
P.Morevs and J.Rimshans. Functional nodal method for 2D Helmholtz equation and
truncation error analysis thereof, In: Proc. of The16th International Conference on
Difference Equations and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.41, 2010
D.Zaime and J.Rimshans. Developing and use of propagator difference scheme for
solving of ADR equations, In: Proc. of The16th International Conference on
Difference Equations and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.58, 2010
J.S. Rimshans, J.Kaupuzs, Sh.E. Guseynov, A.Medvids and D.Zaime. A Method of
Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of
Integral-Differential Equation. The 9th International Conference on Global Research
and Education" (INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia,
http://ia2010.rtu.lv/, p.65-66, 2010
J.Kaupužs, Sh.E.Guseynov, J.Rimshans, A.Medvid. Modeling of surface structure
formation after laser irradiation. The 9th International Conference on Global
Research and Education" (INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga,
Latvia, http://ia2010.rtu.lv/, p.56-57, 2010
D.Zaime, J.Rimshans, Sh.E.Guseynov. Propagator Method for Numerical Solution of
Convective Fisher Equation. The 9th International Conference on Global Research
and Education" (INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia,
http://ia2010.rtu.lv/, p.69-70, 2010
P.Morevs, J.Rimshans, S.E.Guseynov. Nodal Numerical 2D Helmholtz Equation:
Truncation Analysis. The 9th International Conference on Global Research and
Education" (INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia,
http://ia2010.rtu.lv/, p.71-72, 2010
Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans. Regularization methods for restoring the edges of
images with excessive or degraded information. The 16th European Conference on
Mathematics for Industry, July 26-30, 2010, Wuppertal, Germany,
http://www.ecmi2010.eu/
J.S.Rimshans, Sh.E.Guseynov, J.V.Aleksejeva. Stabilization conditions for analytical
and asymptotic solutions of some class of mathematical models in epidemiology. The
16th European Conference on Mathematics for Industry, July 26-30, 2010, Wuppertal,
Germany, http://www.ecmi2010.eu/
J.S.Rimshans, Sh.E.Guseynov, D.Zaime, P.Morevs. Construction of the mathematical
model on the Ollendorff method for filtration of weakly compressible chemical
compound in the porous heterogeneous 3D medium. The International Congress on
Computational and Applied Mathematics (ICCAM 2010), Leuven, Belgium, July 0509, 2010, http://www.iccam.ugent.be/
Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans. Analytical-numerical methods for inverse problems of
deep magnetotelluric sounding. In: Proc. of The International Congress on
Computational and Applied Mathematics (ICCAM 2010), Leuven, Belgium, July 0509, 2010
Sh.E. Guseynov, J.S. Rimshans, E.A. Kopytov. On One Time-Dependent Model for
Determination of Exhaust Concentration in Urban Transport System. In: Proc. of
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International Conference on Urban Environmental Pollution 2010, June 20-23, 2010,
The Westin Boston Waterfront in Boston, Boston, USA, p.1.61
J.S. Rimshans, Sh.E. Guseynov, E.A. Kopytov. Mathematical Modelling of
Determination of Exhaust Concentration Dynamics in Urban Atmosphere under
Unknown Turbulent Air Flow Velocity. In: Proc. of International Conference on
Urban Environmental Pollution 2010, June 20-23, 2010, The Westin Boston
Waterfront in Boston, Boston, USA, p.1.62
Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, Sh.G.Bagirov. On one 2D mathematical model for
nondeterministic "without preference" moution of traffic flow. In Proc. of The 8th
AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications,
Dresden University of Technology, May 25-28, 2010, Dresden, Germany, p. 323
J.Rimshans, Sh. Guseynov, Spline Quazilinearization, In Proc. of Workshop on
Splitting Methods in Time Integration, Innsbruck, October 15-18, Innsbruck,
Austria,2008 http://techmath.uibk.ac.at/numbau/alex/events/conference2008.html
A.Medvid, P.Onufrijevs, I.Dmitruk, I.Pundyk, J.Kaupuzs and J.Rimshans.
Nanostructures Formation on SIO2/Si by Laser Radiation, In Proc. of Nanoscience
Days, 23-24 October, 2008, Jyvaskyla, Finland, 2008, p. 65
Sh.E.Guseynov, E.A.Kopytov, S.Grishin, O.V.Schiptsov, J.S.Rimshans.
Mathematical model for determination of exhaust concentration dynamics in urban
atmosphere under unknown turbulent airflow velocity. – Proceedings of the 8th
International Conference "Reliability and Statistics in Transportation and
communication (RelStat'08), October 15–18, 2008, Riga, Latvia, p. 9–14
Sh.Guseynov, J.Rimshans, S.Zilitinkevich, I.Esau. Analytical solution in closed form
for the one dimensional PBL turbulence model. – Proceedings of the Second
International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" (PCI'2008),
September 10–12, 2008, Baku, Azerbaijan, 6 pp
J.Rimshans, I.Esau, S.S.Zilitenkevich and Sh.E.Guseynov. Analytical-Numerical
Solution for the One Dimensional PBL Turbulence Model. – In Proc. of the 18th
Symposium on Boundary Layers and Turbulence underthe aegis of the American
Meteorological Society, June 09-13, 2008, Stockholm, Sweden,4 pp,
http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/139877.pdf
Sh.E.Guseynov and J.Rimshans. A Model with Nonlinear Equation for Intensive Steel
Quenching and its Analytical Solution in Closed Form, Proc. of ECMI 2008 30 June 4 July 2008 University College London, London, Great Britain
I.Ieraga, J.Rimšāns and Š.Guseinovs. Analytic-Numerical Solutions of Newton
Problem for 3D Parabolic Differential Equation, Acta Societatis Mathematicae
Latviensis, Abstracts of the 7th Latvian Mathematical Conference, April 18-19, 2008,
Rēzekne, Latvia, p. 25
S.Grishin,J.S.Rimshans,J.A.Kopytov,Sh.E.Guseynov and O.V.Schiptsov. TimeDependent Problem for Determination of Exhaust Concentration Under Known Air
Flow Velocity, International Conference Modelling of Business, Industrial and
Transport Systems (MBITS’08), 7-10 May 2008, Riga, Latvia, p.177-184, 2008
A.Berezhnoy, Sh.E.Guseynov and J.Rimshans. Modelling of Non-Deterministic 2D
Traffic Flow, International Conference Modelling of Business, Industrial and
Transport Systems (MBITS’08), 7-10 May 2008, Riga, Latvia, p. 77-86, 2008
Sh.E.Guseynov, A.Berezhnoy and J.Rimshans. Determination of Time-Dependent
Sensitivity Coefficient of Non-Deterministic 2D Traffic Flow, International

68

Conference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems (MBITS’08), 710 May 2008, Riga, Latvia p.87-96, 2008
S.Grishin, J.S.Rimshans, J.A.Kopytov, Sh.E.Guseynov and O.V.Schiptsov. Time–
dependent problem for determination of exhaust concentration under known airflow
velocity. – Abstracts of the International Conference on Modelling of Business,
Industrial and Transport Systems (MBITS), May 07–10, Riga, Latvia, p. 177–184,
2008
J.S.Rimshans, Sh.E.Guseynov, I.V.Yatskiv, J.Kaupuzs, A.V.Berezhnoy.
Mathematical modelling of non-determination traffic flow for flux density. In Proc. of
the First International Conference on Soft Computing Technologies in Economy,
November 19-21, 2007, Baku, Azerbaijan, p. 159-169, 2007
Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans, I.V.Yatskiv, J.Kaupuzs, A.V.Berezhnoy. Coefficient
inverse problem for determination of the sensitivity coefficient in traffic flow density
model. In Proc. of the First International Conference on Soft Computing Technologies
in Economy, November 19-21, Baku, Azerbaijan, p. 78-86, 2007
J.Rimshans. Numerical Propagator Method Computations for Parabolic Equations,
In Proc. of Workshop on Time Integration of Evolution Equations, September1215,Innsbruck,Austria,2007
http://techmath.uibk.ac.at/numbau/alex/events/files07/slides/Vortrag_Rimshans.pptJ.
Rimshans and Sh. Guseynov. Numerical Propagator Method Solutions for the Linear
Parabolic Initial-Boundary Value Problems, In Proc. of the 6th International
Congress on Industrial and Applied Mathematics - ICIAM 2007, Zurich, Switzerland,
2007, IC/CT3029/025
J.Rimshans. A Propagator Method for Numerical Solution 2D Parabolic Equations,
In: Proc. of the Sixth International Conference Numerical Methods and Applications NMA06, Borovets, Bulgaria, p. B62-B63, 2006
J.Rimshans. A Propagator Method for the Numerical Solution Linear Parabolic
Equations, In: Proc. of the 12th International Congress on Computational and Applied
Mathematics - ICCAM 2006, Leuven, Belgium, p. 45, 2006
III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Vadītie doktora darbi: D.Žaime, P.Morevs matemātiskā modelēšana
Vadītie maģistra darbi: 6 darbi
Vadītie bakalaura darbi un kvalifikācijas darbi: 8 darbi
Docētie studiju kursi:
Skaitliskās metodes (6 kredītpunkti), Fizika (6 kredītpunkti), Vispārīgā fizika (6
kredītpunkti), Skaitliskā analīze (4 kredītpunkti), Matemātikas aktuālās problēmas (2
kredītpunkti), Augstas veiktspējas skaitļošana (2 kredītpunkti), Teorētiskā mehānika
(4 kredītpunkti), Kvantu mehānika (4 kredītpunkti)
Darbs studiju programmas padomē, programmas direktors:
Maģistru studiju programmu priekšsēdētājs dabas zinātņu sekcijā, Liepājas
Universitāte
Fizikas programmas direktors, Liepājas Universitāte

Izstrādātie studiju kursi:
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Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā un Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
izstrādāti studiju kursi:
Skaitliskās metodes (6 kredītpunkti), Fizika (6 kredītpunkti), Vispārīgā fizika (6
kredītpunkti), Matemātiskā analīze (5 kredītpunkti), Skaitliskā analīze (3
kredītpunkti), Biomatemātika ( 2 kredītpunkti), Matemātikas aktuālās problēmas (2
kredītpunkti), Teorētiskā mehānika (4 kredītpunkti), Kvantu mehānika (4
kredītpunkti)
Izglītības zinātņu maģistra studiju programmā izstrādāti studiju kursi:
Matemātiskās fizikas metodes (2 kredītpunkti), Datormatemātika (2 kredītpunkti),
Augstas veiktspējas skaitļošana (2 kredītpunkti)
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs:
Izglītības iestāde

Datums

Čalmeras tehnoloģiskā universitāte, 8/2000 -9/2000
Goteborgas universitāte (Zviedrija)
Edinburgas universitātes Paralēlo tehnoloģiju
skaitļošanas centrs (EPCC), Matemātikas un
statistikas skola (Lielbritānija)

4/2002 -7/2002; 1/2003;
1/2005 -3/2005, 1/2006 2/2006

Dienvidu universitātes (SDU) Mads Clausen
institūts (Dānija)

8/2002 -9/2002

Lekcijas, skolas ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs:
Dalība Eiropas Industriālās matemātikas konsorcija (ECMI) Sadarbības ar industriju
Eiropas pētniecības grupas darbā:
ESGI-44 Technical University of Denmark (Dānija), 2002. g.
ESGI-47 University of Southern Denmark (Dānija), 2003. g.
Dalība University of Miami (ASV) organizētajā NATO skolā “Fuel Cells”,Turcija,
2007
Dalība NATO skolā “Atmospheric Boundary Layers: Modelling and Applications for
Environmental Security ”, Dubrovnik, Croatia, 18-22 April, 2006
Dalība University of Miami (ASV) organizētajā NATO skolā “Microscale Heat
Transfer-Fundamentals and Applications in Biological and Microelectromechanical
Systems”,Turcija, 2004
IV ORGANIZATORISKAIS DARBS
LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo
institūciju vadītājs vai loceklis:
Starpaugstskolu rofesoru padomes matemātikā loceklis
Daugavpils Universitātes promocijas padomes matemātikā loceklis
Liepājas Universitāte, Senāta loceklis
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Liepājas Universitāte, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūta
Padomes loceklis
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents:
ECMI recenzents, 2002. g.
Darbs Daugavpils Universitātes promocijas padomē 2007- līdz šim laikam; ESF
līdzfinansēto projektu aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” pieteikumu
vērtēšanā (2009); LZP grantu vērtēšanā (2007-2011)
LZP eksperts matemātikā 2007- līdz šim laikam
Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas,
centra dibinātājs vai vadītājs:
LU Matemātikas un informātikas institūta Matemātiskās hidrodinamikas
modelēšanas laboratorijas vadītājs
Liepājas Universitātes Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūta
dibinātājs un vadītājs
Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību,
biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks:
Amerikas Meteoroloģiskās biedrības biedrs
Eiropas Photonics21 biedrības biedrs
Latvijas Matemātikas biedrības biedrs
Apbalvojumi
IZM, 2009.g.13.novembris, Atzinības raksts
24. februārī 2012. g.

J.Rimšāns.

71

DZINTARS TOMSONS
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads:
Kontaktadrese:

1966
Klaipēdas iela 76 - 40, Liepāja

Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: dzintars.tomsons@liepu.lv
Izglītība:
Kopš
2009.gada
–
Liepājas
Universitātes
doktorantūra
(e-studiju tehnoloģijas un pārvaldība)
01.10.1993. – 30.09.1996., Latvijas Universitātes doktorantūra (datorzinātnes);
20.06.1995., Latvijas Universitāte, datorzinātņu maģistrs;
01.09.1984. – 30.06.1991., Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte,
augstākās izglītības diploms (matemātiķis)
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
20.06.1995., Datorzinātņu maģistrs (Mg.sc.comp.)
Profesionālā darbība:
01.04.2011. – šobrīd, Liepājas Universitātes rektora palīgs attīstības jautājumos
01.09.1997. – šobrīd, Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes
lektors
01.09.1997. – 31.08.2007., Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Matemātikas un
informātikas katedras vadītājs
01.02.2005. – 30.06.2005. , Ventspils augstskolas lektors
01.09.2002. – 31.01.2005., Biznesa augstskolas “Turība” Liepājas filiāles lektors
01.08.1991. - 31.08.1997., Liepājas Pedagoģiskās augstskolas Matemātikas katedras
asistents
01.01.1994. - 31.09.1996. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūta asistents
01.11.1990. - 30.06.1991. Latvijas Universitātes Diskrētās matemātikas un
programmēšanas katedras laborants
01.12.1989. - 31.10.1990. Latvijas Zinātņu akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas
tehnikas institūta tehniķis
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Liepājas Universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes”
studentiem:
„Algoritmi un datu struktūras II” (2 KRP), „Objektorientētā modelēšana un analīze”
(2 KRP), „Programmatūras izstrādes projektu pārvaldība” (2 KRP), „Sistēmu
modelēšana un simulācija” (2 KRP), „Programmēšanas valodas” (2 KRP), „Interneta
tehnoloģijas” (2 KRP)
Liepājas Universitātes profesionālā maģistra studiju programmas „Informācijas
tehnoloģija” maģistrantiem:
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„Projektu vadība” (4 KRP), „Biroja un vadības informācijas sistēmas” (2 KRP),
„Sistēmu projektēšana un rīki” (2 KRP)
Liepājas Universitātes citu studiju programmu studentiem:
„Izglītības pētījumu datu apstrāde” (2 KRP) akadēmiskā maģistra studiju programmā
„Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā”;
„Informācijas tehnoloģijas” (2 KRP) profesionālā maģistra studiju programmā
„Vadības zinības”;
„Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā” (2 KRP) profesionālā maģistra
studiju programmā „Karjeras konsultants”
Ventspils Augstskolas akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes”
studentiem – „Informācijas sistēmu modelēšana un analīze” (2 KRP)
Biznesa augstskolas “Turība” Liepājas filiāles studentiem - „Informātika” (2 KRP),
„Matemātiskā modelēšana” (2 KRP)
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Zinātnes nozare un apakšnozare: informācijas tehnoloģija / e-studiju tehnoloģijas un
pārvaldība
Pētījumu tēma: simulācijas modeļi un izglītojošās spēles e-studijās
Darbība pētnieciskajos projektos:
Kopš 01.12.2010., Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts
zinātnei un pētniecībai” projekta „E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu
sistēmās (ETM)” eksperts
21.06. 2006. – 30.06.2008., Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.5.1.aktivitātes
„Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta „Inovatīvi
programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju
attīstīšanai”
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Dz.Tomsons, L.Ulmane-Ozolina (2011). Integration of collaborative learning in
educational game. Proceedings of 2nd International Conference „Technology
Enhanced Learning, Quality of Teaching and Reforming Education: Learning
Technologies, Quality of Education, Educational Systems, Evaluation,
Pedagogies”, Corfu, Greece.
2.

Dz.Tomsons (2010). Sociālo kompetenču pilnveide, izmantojot digitālās
izglītojošās spēles. // 13. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un
kultūra: Haoss un harmonija” rakstu krājums.

3.

Dz.Tomsons (2010). Development of serious games in virtual learning
environment. In „Oblicza internetu: (Re)definiowanie sieci”, Elblag, Polland

4.

Dz.Tomsons, A.Samuseviča, V.Tomsone (2009). Development of Competencies
by Playing Games and Using E-learning Environment. Proceedings of 7th
International JTEFS/BBCC conference "Sustainable development. Culture.
Education." (Part II), Daugavpils: Daugavpils University.

5.

A.Samuseviča Dz.Tomsons, V.Tomsone (2009). Competence development and
technology enhanced learning in higher education. Proceedings of International
Conference „Topical Issues in the Internationalisation of Higher Education”,
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russia.
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6.

Dz.Tomsons, G.Štāle, M.Kirikova (2008). Application of a Service Oriented
Paradigm as a Solution for the Development and Delivery of a Continuing
Education Course. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 5.sēr.,
Datorzinātne. – 34.sēj.: Lietišķās datorsistēmas.

7.

Dz.Tomsons (2008). Inovatīvi programminženierijas risinājumi lietišķās spēles
izveidei // Starptautiskās zinātniskās konferences „Saturs un zināšanas – ērti un
interaktīvi risinājumi” rakstu krājumā, Ventspils.

8.

G.Štāle, M.Kirikova, Dz.Tomsons (2007). Modelling Methods and Game
Approach in Continuous Education // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie
raksti. 5.sēr., Datorzinātne. – 30.sēj.: Lietišķās datorsistēmas.

Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
Kopš 01.01.2011., Latvijas-Lietuvas Pārrobežas sadarbības programmas projekta
„Sinerģētiskā pieeja uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, izmantojot e-studiju, TV
un mobilās tehnoloģijas (eBig3)” eksperts
Kopš 01.12.2010., Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts
zinātnei un pētniecībai” projekta „E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu
sistēmās (ETM)” pētnieks
01.01.2010. – 31.12.2010. Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes
"Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana" projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana” eksperts
21.06. 2006. – 30.06.2008., Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.5.1.aktivitātes
„Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta „Inovatīvi
programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju
attīstīšanai” vadītāja asistents
01.07.2006. – 31.12.2006., Eiropas Sociālā fonda projekta „Programmatūras
inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana atbilstoši starptautiskām
sertifikācijas programmām” vadītājs
2003 – 2007, Eiropas Savienības 6.Ietvara programmas Ekselences tīkls
KALEIDOSCOPE, eksperts
2003 – 2006, Eiropas Savienības projekta „Eiropas e-kompetences iniciatīva” eksperts
01.03.2005. – 31.12.2005. – PHARE projekta „Inovatīvi e-studiju risinājumi Liepājas
Pedagoģijas akadēmijā ekonomisko vajadzību virzītas izglītības kapacitātes
stiprināšanai” vadītājs
01.09.2003. – 31.08.2005. – GRUNTDVIG II projekta „Hanzas izglītības savienība”
LPA grupas vadītājs
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā;
Krievu – teicami;
Angļu - labi
2012.gada 19.martā

Dzintars Tomsons
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INTA ZNOTIŅA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1978
Kontaktadrese: Cukura 5-42, Liepāja, LV-3414
Ziņas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Dabas un sociālo zinātņu fakultāte,
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
E-pasts: inta.znotina@liepu.lv
Izglītība:
2001.-2003.g. studijas LPA Izglītības zinātņu maģistratūrā informātikas didaktikā
(28.06.2003. izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Dipl.nr.000495) Maģistra darba
tēma: „Animācijas tehnoloģijas mācību procesā”
1996.-2001.g. studijas LPA studiju programmā "Informātikas skolotājs, datorspeciālists"
(28.06.2000. dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs; 15.06.2001. informātikas skolotāja un
pamatskolas matemātikas skolotāja; tehniskas grafikas skolotāja kvalifikācija Dipl.nr.001017)
Bakalaura darba tēma: „Tālmācības metodes programmēšanas pamatu apguvē”,
Kvalifikācijas darba tēma: „Tālmācības elementi programmēšanas mācīšanā skolā”
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
Lektore, Mg.sc.educ.
Profesionālā darbība:
No 01.09.2010. līdz šim brīdim lektore LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātē;
No 01.09.2003.-31.08.2010. lektore LiepU Matemātikas un informātikas katedrā;
No 01.09.2001.-31.08.2003. asistente LPA Matemātikas un informātikas katedrā;
No 01.09.2000.-31.08.2001. datorspeciāliste Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē;
No 01.09.1999.-31.08.2000. laborante LPA Matemātikas un informātikas katedrā;
No 01.01.1999.-31.05.1999. informātikas skolotāja (2.-6.klasei) A.Spāģa Dunalkas
pamatskolā
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Programmēšanas pamati - Pascal, C++, Visual Studio (Basic, C#), HTML, ActionScript;
Ievads datorikā
Mācību programmatūras izstrāde
Informātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas praktikums
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Publikācija Polijas 6. starpdisciplinārajā nacionālajā zinātniskajā konferencē Fase of the
Internet "(Re) Defining the Web": I.Znotiņa, A.Jansone "An Approach to the Internet
Environment Personalization", Elblag, Polija 25.-26.09.2010.
Referāts+publikācija 13. starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Haoss un
harmonija”: I.Znotiņa „E-studiju vides personalizācija”, Liepāja, Latvija 29.-30.04.2010.
Referāts+publikācija starptautiskajā konferencē "Annual Proceedings ICTE in Regional
Development": I.Znotiņa, A.Kapenieks, G. Jākobsone-Šnepste, Dz.Tomsons, A. Hohfelde,
J.Kapenieks sen., G. Štāle, A.Strazds, A.Ozolina. "Empowering the Disabled by Helping
them Achieve their Educational Aspirations by a Multimedia Game-Based Approach", ISBN
9984-633-13-6, Vidzeme University College, Valmiera, Latvija 2008.
Referāts starptautiskajā konferencē „Saturs un zināšanas – ērti un interaktīvi lietojumi”:
I.Vītoliņa, D.Kurnajeva, I.Znotiņa, A.Kapenieks „Izglītības spēle sociālā riska atstumtības
grupu iesaistīšanai, pieredze Ogres kultūrtelpā”, Mežotne, Latvija 11.-12.06.2008.
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Referāts+publikācija starptautiskajā konferencē "Amazing e-Learning II": I.Znotiņa,
A.Kapenieks, G.Jākobsone-Šnepste, Dz.Tomsons, A.Hohfelde, J.Kapenieks sen., G.Štāle,
A.Strazds, A.Ozoliņa. "Using a Multimedia Game-Based Approach to Empower the Disabled
and Help them Achieve their Educational Aspirations", Bangkoka, Taizeme 7.-12.03.2008.
Referāts 7. starptautiskajā konferencē "Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives": I.Znotiņa. "The applications of information technology
for pupils individual work learning Mathematics in secondary school", Tartu, Igaunija 2006.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
I.Znotiņa, “Programmēšana I (C++)”. Mācību kurss virtuālajā studiju vidē Moodle:
http://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=25, 2009
Papildus ziņas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
24.10.2011. iegūts Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķa statuss.
08.06.2006. piešķirts Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiķa statuss.
Līdzdalība projektos:
No 15.11.2010 vecākais satura eksperts un tālākizglītības kursu lektors "Programmēšanas
pamatu apguve skolā" darba grupā Eiropas sociālā fonda projektā "Vispārējās izglītības
pedagogu tālākizglītība" (Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003)
No 01.06.2009. līdz 30.07.2011. matemātikas darba grupas konsultants IT jautājumos Eiropas
sociālā fonda projektā “Dabaszinātnes un matemātika”
(Nr. 2008/0002/1DP/2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/001)
No 01.06.2006. līdz 30.05.2007. mācību programmatūras eksperts Eiropas sociālā fonda
aktivitātes 3.2.4.2. "Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs"
projektā "Tālākizglītības e-kursa "Datordizains IT speciālistiem" izstrāde un aprobācija"
(Nr. VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094)
No 01.09.2005. līdz 15.01.2008. matemātikas darba grupas konsultants IT jautājumos Eiropas
Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana
dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” projektā “Mācību
satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju
priekšmetos” (Nr. 2005/0100/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.2/0001/0181)
No 01.09.2005. līdz 31.11.2006. programmētājs Profesionālās izglītības attīstības aģentūras
aktivitātes 3.3.7. Sociālās integrācijas projektā "Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības
risinājumi jauniešiem ar speciālām vajadzībām sociālai integrācijai"
(Nr. 2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007)
Valodu prasmes:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - pārvaldu;
Angļu valoda - lasu ar vārdnīcas palīdzību

2012. gada 2. marts

/paraksts/
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4. Studiju kursu programmas

79

KURSA KODS Mate1005-I; Mate1006-II; Mate3976-III;
Mate4A02 -IV; Mate3017-V
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Inese Briška
*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi

*Kursa uzdevumi

Matemātiskā analīze I, II, III, IV, V
Mathematical analysis I, II, III, IV, V
Matemātika
A
16 KRP- 1.semestris - 4KRP; 2.semestris – 4KRP;
3.semestris - 4KRP; 4.semestris – 2KRP;
5.semestris – 2KRP.
*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
DSZF
Lektore, Mg.sc.educ.
640
40

88
1-4

eksāmens
Skolas matemātikas kurss; pēc tam attiecīgās
matemātiskās analīzes kursa daļas, kas apgūtas
iepriekšējos mācību semestros
Matemātika
Vispārizglītojošs un praktisks. Padziļināt zināšanas par
daudziem jēdzieniem, pirmās zināšanas par kuriem
iegūtas jau skolā.
Dot zinātnisko pamatojumu pārējiem matemātiskās
analīzes kursā lietotajiem jēdzieniem un pētīšanas
metodēm. Mācīt lietot aplūkotās pētīšanas metodes
funkciju pētīšanā, lielumu precīzo un aptuveno vērtību
un pēdējo kļūdu noteikšanā.
Mācīt veidot matemātiskos modeļus daudzu reālajā
dzīvē esošo procesu un parādību pētīšanai.
Atsaucoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām,
teorētisko mācību materiālu un vingrinājumos
nostiprin’tajām
zināšanām,
nodrošināt
pilnīgu
matemātiskās analīzes kursā ietilpstošo jēdzienu un
pētīšanas metožu apguvi.
80

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Reālo skaitļu kopa. Funkcijas, tās
pamtīpašības. Funkcijas robežas
definīcijas.
Funkcijas nepārtrauktība. Funkcijas
atvasinājums.
Atvasinājuma
lietošana funkcijas pētīšanā.
Nenoteiktais integrālis. Noteiktais
integrālis.
Neīstie
integrāļi.
Vairākumargumentu
funkcijas.
Gradients. Ekstrēmi.
Divkāršais integrālis. Trīskāršais
integrālis.
Skaitļu rindas. Funkciju rindas.

Izveidot praktiskas iemaņas matemātiskās analīzes
kursā pgūstamo pētīšanas metožu lietošanā.
Kursu beidzot studenti spēs pielietot aplūkotās
pētīšanas metodes funkciju pētīšanā, mācēs veidot
matemātiskos modeļus daudzu reālājā dzīvē esošo
procesu un parādību pētīšanai.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Real numbers. Functions, they properties. Functions of
the
border
definitions.
Continuity of functions. Derivative of a function. The
use
of
derivative
function
investigation.
The indefinite integral. A definite integral. False
integrals.
Multi-argument
functions.
Gradient.
Extreme.
The double integral. Triple integral.
Row of numbers. Function row.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II Apjoms
Veids
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas stundās
(lekcijas, semināri,
pārbaudes formas)
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)
64
L, P
Matemātiskā analīze I (1.semestris)
Reālie skaitļi. Reāla skaitļa modulis. Tā īpašības.
4
L, P
Reālo skaitļu kopa, tās īpašības.
2
L, P
Reālo skaitļu kopas augšējā un apakšējā robeža. Tās
4
L, P
eksistences nosacījums.
Iekļauto segmentu princips.
2
L
Funkcija, tās grafiks, pamatīpašības.
6
P
Reālu skaitļu virknes, to īpašības. Virknes robeža.
4
L, P
Reālu skaitļu virknes robežas eksistences
L, P
nosacījumi.
Reālais skaitlis e kā virknes robeža.
2
L, P
Apakšvirkne. Tās robežas eksistence.
2
L
Fundamentālvirknes, to konverģence reālo skaitļu
2
L, P
kopā.
Pakāpe ar iracionālu kāpinātāju kā virknes robeža.
2
L, P
Funkcijas robežas definīcijas.
4
L, P
Košī un Heines funkcijas robežu definīciju
2
L
līdzvērtības pamatojums.
Tādu funkciju īpašības, kam eksistē galīgas robežas.
2
L, P
Bezgalīgi mazas funkcijas. Darbības ar tām.
4
L, P
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Pāreja uz robežu nevienādībās.
Bezgalīgi mazo funkciju salīdzināšana.
Bezgalīgi lielas funkcijas, to saistība ar bezgalīgi
mazām funkcijām.
Reālais skaitlis e kā funkcijas robeža.
Robežrēķini.
Vienpusējās robežas.
Matemātiskā analīze II (2.semestris)
Funkcijas nepārtrauktība punktā un punktu kopā.
Operācijas ar nepārtrauktām funkcijām.
Pārtraukuma punkti, to veidi.
Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju īpašības.
Inversā funkcija, tās nepārtrauktība.
Elementāro funkciju nepārtrauktība.
Funkcijas atvasinājums, tā saistība ar funkcijas
nepārtrauktību.
Funkcijas
atvasinājuma
noteikšana,
lietojot
definīciju.
Atvasināšanas likumi.
Funkcijas
atvasinājumu
noteikšana,
lietojot
formulas.
Augstāku
kārtu
atvasinājumi.
Logaritmiskā
atvasināšana. Parametriskā veidā dotas funkcijas
atvasinājuma noteikšana.
Atvasinājuma
ģeometriskā
un
mehāniskā
interpretācija.
Atvasinājuma lietošana praktiska satura uzdevumu
risināšanā.
Funkcijas un argumenta diferenciālis. Funkciju
diferencēšanas likumi.
Diferencējamu funkciju īpašības.
Lopitāla kārtula. Tās lietošana robežrēķinos.
Asimptotas, to noteikšana.
Funkciju monotonotātes veidu un ekstrēmu
noteikšana, lietojot funkcijas atvasinājumus.
Funkcijas lielākās un mazākās vērtības noteikšana.
Funkcijas grafika liekuma un pārliekuma punktu
noteikšana.
Funkcijas grafika konstruēšana.
Matemātiskā analīze III (3.semestris)
Nenoteiktais integrālis, tā īpašības.
Integrēšana, lietojot tabulu.
Integrēšana,
lietojot
substitūciju.
Parciālā
integrēšana.
Racionālu funkciju integrēšana.
Iracionālu funkciju integrēšana.
Trigonometrisko funkciju integrēšana.
Funkcijas vienmērīgā nepārtrauktība.
Noteiktais integrālis. Tā vērtības noteikšana, lietojot
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2
2
2

L, P
L, P
L, P

2
10
4
64
4

L, P
P
L, P

6
2
2
2
2

L, P
L
L
L, P
L

2

L, P

2
8

L, P
L, P

8

L, P

4

L, P

4

L, P

4

L, P

2
2
2

L, P
L, P
L, P
L, P

2
2

L, P
L, P

4
64
2
4
6

P
L
P
P

4
2
4
2
2

P
P
P
L, P
L, P

L, P

definīciju.
Noteiktā integrāļa eksistences noteikumi.
Noteiktā integrāļa īpašības
Sakars starp noteikto un nenoteikto integrāli. Ņūtona
– Leibnica formula.
Kvadrējama plaknes figūra. Tās laukuma
aprēķināšana, lietojot noteikto integrāli.
Kubējama telpas figūra. Tās tilpuma aprēķināšana,
lietojot noteikto integrāli.
Rektificējams līknes loks. Loka garuma un rotācijas
virsmas laukuma aprēķināšana, lietojot noteikto
integrāli.
Neīstie integrāļi. To veidi.
Vairākargumentu funkcijas. To robeža un
nepārtrauktība.
Otrās un augstāku kārtu parciālie atvasinājumi.
Otrās un augstāku kārtu pilnie diferenciāļi. Teilora
formula.
Saliktas un apslēptas funkcijas atvasināšana.
Atvasinājums dotajā virzienā. Gradients.
Ekstrēmi. Nosacītais ekstrēms.
Matemātiskā analīze IV (4.semestris)
Divkāršais integrālis. Tā vērtības noteikšana Dekarta
koordinātu sistēmā.
Divkāršā integrāļa vērtības noteikšana polārajā
koordinātu sistēmā.
Divkāršā integrāļa lietošana lielumu skaitlisko
vērtību noteikšanā.
Trīskāršais integrālis. Tā vērtības noteikšana Dekarta
koordinātu sistēmā.
Trīskāršā integrāļa vērtības noteikšana cilindriskajā
un sfēriskajā koordinātu sistēmā.
Trīskāršā integrāļa lietošana lielumu skaitlisko
vērtību noteikšanā.
Līnijintegrālis pa loka garumu.
Līnijintegrālis pēc koordinātām.
Līnijintegrāļu lietošana lielumu skaitlisko vērtību
noteikšanā.
Kontūrintegrālis. Grīna formula.
Jēdziens par virsmas integrāļiem.
Matemātiskā analīze V (5.semestris)
Skaitļu rinda. Konverģentas un diverģentas skaitļu
rindas.
Pozitīvu skaitļu rindu konverģences pazīmes.
Maiņzīmju rindas. Alternējošas rindas. Absolūti un
nosacīti konverģentas rindas.
Funkciju virknes un rindas. To vienmērīgā un
nevienmērīgā konverģence.
Vienmērīgi konverģentu rindu īpašības. Rindu
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2
2
2

L
L
L

2

L, P

2

L, P

2

L, P

2
4

L, P
L, P

4
4

P
P

4
4
4
32
4

P
L, P
L, P

2

L, P

4

P

4

L, P

4

P

2

P

2
2
2

L, P
L, P
L, P

4
2
32
2

L, P
L, P

6
4

L, P
L, P

2

L

2

L

L, P

L, P

vienmērīgās konverģences noteikšanas kritērijs.
Funkciju rindu integrēšana un atvasināšana.
2
P
Pakāpju rindas. Ābela teorēma.
2
L
Teilora formula.
2
L,P
Teilora rinda. Rindas konverģences uz doto funkciju
2
L
nosacījumi.
Funkciju izvirzīšana Teilora rindā.
4
P
Teilora rindas lietošana aptuvenos aprēķinos.
4
P
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Uzdevumu risināšana par tēmu: robežrēķini.
96
Uzdevumu risināšana par tēmām: funkcijas
96
nepārtrauktība; funkcijias atvasinājums un tā
lietojumi.
Uzdevumu risināšana par tēmām: nenoteiktais
96
integrālis, noteiktais integrālis, neīstie integrāļi.
Uzdevumu risināšana par tēmu: vairākargumentu
48
funkcijas.
Uzdevumu risināšana par tēmām: divkāršais
48
integrālis, trīskāršais integrālis, skaitļu rindas,
funkciju rindas.
Sekmīgi nokārtots pārbaudījums.
*Prasības KRP iegūšanai
1. Šteiners K. Augstākā matemātika. –
*Mācību pamatliteratūra
R.Zvaigzne ABC, 1998., - IIId.
2. Šteiners K. Augstākā matemātika. –
R.Zvaigzne ABC, 1999., - IVd.
3. Šteiners K. Augstākā matemātika. –
R.Zvaigzne ABC, 2000., - Vd.
4. Šteiners K. Augstākā matemātika. –
R.Zvaigzne ABC, 2001., - VId.
1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā
Mācību papildliteratūra
matemātika. – R.Zvaigzne, 1988., _Id.
2. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā
matemātika. – R.Zvaigzne, 1998., - IId.
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
I.Briška
19.02.2012.
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta
Datums
atšifrējums
Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Paraksta
Fakultātes domes sēdes
Zinātniskā institūta
atšifrējums
protokols Nr. / Institūta
direktors
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums
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KURSA KODS Mate3015
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Reālā mainīgā teorija un funkcionālās analīzes
elementi
*Kursa nosaukums angliski
Real variable function theory and elements of
functional analysis
*Studiju programma/-as, kurai/- Matemātikas bakalaurs
ām tiek piedāvāts studiju kurss
A
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu
skaits;
KRP 2
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Kārlis Dobelis
Dabas
un
sociālo docents, Matemātikas doktors
zinātņu fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80
40 st.)
*Lekciju
skaits
(1
lekcija, 8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
*Semināru
vai
praktisko 8
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1 – 4 bakalaurs
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas
(kursa Matemātiskā analīze, Matemātiskā loģika
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Vispārināt matemātiskās analīzes kursu patvaļīgā reālo
*Kursa mērķi
skaitļu kopas apakškopā. Iepazīstināt studentus ar lineāro
kopu Lebega mēru un paplašināt funkciju klasifikāciju,
izmantojot mēra teoriju. Vispārināt Rīmaņa integrāli
mērojamo un summējamo funkciju kopā. Iepazīstināt
studentus ar funkciju izvirzīšanu rindā ortonormētā
funkciju sistēmā.
Apgūt kopu teorijas pamatjautājumus: kopu ekvivalenci,
*Kursa uzdevumi
apjomu, metriskās telpas pamatjēdzienus un ar tiem
saistītos jēdzienus: punkta apkārtni, vaļējas un slēgtas
kopas.
Apgūt lineāro kopu Lebega mēru;
*Kursa nosaukums latviski

 mērojamas funkcijas un to īpašības;
 summējamas funkcijas un to īpašības;
 Lebega integrāli.
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Iemācīt attīstīt periodiskas gabaliem nepārtrauktas
funkcijas Furjē trigonometriskajā rindā.
*Kursa rezultāti
kompetences)

Kursa valoda

(apgūstamās Studenti zinās: kopu teorijas pamatjautājumus, kopu
ekvivalenci, kopu apjomu, sanumurējama un kontinuma
ajoma kopas, patvaļīgi augsta kopu apjoma eksistenci buleāna kopas apjomu; slēgtas un vaļējas kopas un
darbības ar slēgtām un vaļējām kopām, dualitātes
principu; lineāro kopu īpašības; Lineāro kopu Lebega
mēru un tā īpašības. Mērojamu un summējamu funkciju
īpašības.
Zinās Lebega integrāli un pratīs aprēķināt Lebega
integrāli. Izpratīs telpas L1 un L2 un to īpašības. Zinās
ortonormēto funkciju sistēmas pamatīpašības un
vispārīgo Furjē rindu. Zinās Dirihlē teorēmu un spēs
periodisku gabaliem nepārtrauktu funkciju izvirzīt Furjē
rindā.
latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
Kursā aplūkoti kopu teorijas pamatjautājumi:
galīgas, bezgalīgas kopas, darbības ar kopām,
kopu apjoms, sanumurējamas kopas, reālo
skaitļu kopas apjoms, kopu ekvivalences
pazīmes.
Metriskās telpas jēdziens. Vaļējas un slēgtas
kopas. Vaļēju/slēgtu kopu apvienojums,
šķēlums, papildinājums. Lineārās kopas.
Lineāro kopu Lebega mērs. Lebega mērojams
funkcijas.
Mērojamu
ierobežotu
un
neierobežotu funkciju Lebega integrālis.
Funkciju telpas L1, L2. Ortonormēta funkciju
sistēma un vispārīgā Furjē rinda ortonormētā
Funkciju sistēmā. Dirihlē teorēma un funkciju
izvirzīšana Furjē trigonometriskā rindā.

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
The course considers basic issues of the set
theory: finite, infinite sets, operations with sets,
volume of sets, enumerable sets, volume of the
real number set, set equivalence properties.
Definition of metric space. Open and closed
sets. Union, intersection, complement of
open/closed sets. Linear sets. Lebesgue
measure of linear sets. Lebesgue measured
functions. Lebesgue integral of measured
bounded and unbounded functions. Function
spaces L1, L2. System of orthonormal functions
and general Fourier series in the orthonormal
function system. Dirichlet Theorem and
expansion
of
functions
into
Fourier
trigonometric series.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja Apjoms
kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās
1.Kopu teorijas pamatjautājumi: kopas jēdziens galīgas bezgalīgas
kopas, darbības ar kopām. Kopas apjoms. Sanumurējamas kopas.
2
2.Reālo skaitļu kopas apjoms. Patvaļīgi augsta apjoma kopu
eksistence. Kopu ekvivalences pazīmes. kopu apjoma salīdzināšana.
3. Metriska telpa. Punkta apkārtne. Iekšējs punkts, ārējs punkts,
kontaktpunkts, akumulācijas punkts, kondensācijas punkts.
Atvasinātā kopa. Vaļēja un slēgta kopa. Vaļējas un slēgtas kopas
papildinājums.
4.Galīga skaita slēgtu kopu apvienojums un patvaļīga skaita slēgtu
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Veids

lekcija

2

lekcija

2

seminārs

2

kopu šķēlums. Galīga skaita vaļēju kopu šķēlums un patvaļīga
skaita vaļēju kopu apvienojums.
5. Lineārās kopas. Sastāva un blakus intervāli. Vaļējas kopas
eksistences nepieciešamie un pietiekamie nosacījumi. Slēgta kopa.
Perfekta kopa. Kantora kopa. Perfektas kopas apjoms.
6. Lineāro kopu Lebega mērs. Ārējais Lebega mērs, tā īpašības.
Iekšējais Lebega mērs, tā īpašības. Lineāras kopas Lebega mērs.
Lebega mēra īpašības. Kopas mērojamība pēc Lebega.
7. Lineāras kopas Lebega mērs.
8. Lebega mērojamas funkcijas. Mērojamu funkciju piemēri.
Mērojamu funkciju īpašības. Robežpāreja mērojamo funkciju kopā.
9. Seminārs: Lebega mērojams funkcijas
10. Lebega integrālis mērojamām ierobežotām funkcijām. Integrāla
īpašības. Integrāla aprēķināšana.
11. Lebega integrāla aprēķināšana.
12. Neierobežotu mērojamu Funkciju Lebega integrālis.
Summējamas funkcijas. Summējamu funkciju īpašības.
13. Neierobežotu mērojamu funkciju Lebega integrāla
aprēķināšana.
14. Funkciju telpas L1, L2.
15. Ortonormēta funkciju sistēma. Furjē rinda ortonormētā funkciju
sistēmā. Beseļa vienādība, nevienādība. Noslēgta, pilna
ortonormēta sistēma. Parsevāla vienādība. Trigonometrisko
funkciju sistēma
16.Funkciju izvirzīšana Furjē trigonometriskā rindā. Dirihlē
teorēma

seminārs
2
lekcija
2

lekcija

2

seminārs.

2
2
2

lekcija
seminārs
lekcija

2

praktiskie
darbi.

2
2

lekcija
praktiskie
darbi
lekcija

2
2

praktiskie
darbi

2

lekcija

Studenta patstāvīgais darbs

*Apjoms
stundās
Kopu ekvivalence. Kopas apjoms. Kopu ekvivalences pazīmes. Kopu apjoma
5
salīdzināšana.
Metriska telpa. Metrisku telpu piemēri. Virknes metriskajā telpā,
5
fundamentālvirkne. Pilnas metriskas telpas. Norma un skalārais reizinājums
metriskajā telpā.
Lineāras kopas. Teorēmas par vaļējām un slēgtām lineārām kopām. Perfekta
5
kopa, tās apjoms.
Lineāras kopas Lebega mērs. Lebega mēra īpašības. Reālo skaitļu kopas
5
apakškopu mēri.
Lebega mērojamas funkcijas. Mērojamu funkciju klase, tās salīdzinājums ar
8
nepārtraukto funkciju klasi.
Lebega integrālis. Lebega integrāla īpašības, Lebega aprēķināšana.
10
Funkcijas izvirzīšana trigonometriskajā Furjē rindā.
10
*Prasības
KRP
iegūšanai
*Mācību
pamatliteratūra

Studentiem jāpiedalās seminārā, jāizpilda patstāvīgie darbi un jānokārto
eksāmens.
1. T. Cīrulis. Funkcionālanalīze. SIA”Mācību grāmata”, LU, Rīga, 2002.
– 149 lpp.
2. K. Dobelis. Kopu teorijas pamatjautājumi. Metodisks palīglīdzeklis.
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LPA, Liepāja, 1998. – 32 lpp.
3. K. Dobelis. Lebega integrālis. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā
analīzē. LPA, Liepāja, 1991. 46. lpp.
4. A. Vaivode. Funkcionālanalīzes elementi. LVU, Rīga, 1987. – 57 lpp.
5. A.I. Kolmogorovs, S. V. Fomins. Elementi teorii funkcii i
fukcionaļnogo analiza. Moskva, „Nauka”, 1989. – 623 lpp. (krievu val.)
6. J.S. Očans.Sborņik zadač po matematičeskomu analizu. Prosveščenije,
Moskva, 1981. -749 s. (krievu val.)
Mācību
papildliteratūra

M. A. Al – Gwaiz and S.A. Elsanousi. Elements of Real Analysis,
Chapman & Hall/CRC, taylor & Francis Group. Boca Raton London New
York 2007. – 436 ppg.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
K. Dobelis
Paraksts

Paraksta atšifrējums

2012.g. februāris
Datums

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/ Paraksta atšifrējums
Zinātniskā institūta
direktors
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS Mate4616
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)

Kompleksā mainīgā funkciju teorija
A Course Of Complex Argument Function
Matemātikas bakalaurs

*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir
vairākas daļas

4

A

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo
docents, Matemātikas doktors
Kārlis Dobelis
zinātņu fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 160
st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
15
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
17
*Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1 – 4 bakalaurs
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais**)
eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Matemātiskā analīze
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Vispārināt matemātiskās analīzes kursa galvenos jēdzienus
*Kursa mērķi
kompleksajā skaitļu plaknē. Apgūt komplekso skaitļu un
kompleksā argumenta funkciju teorijas metodes praktiska satura
uzdevumu risināšanā.
Apgūt kompleksos skaitļus un darbības ar tiem.
*Kursa uzdevumi
Vispārināt un apgūt matemātiskās analīzes kursa pamatjēdzienus
kompleksajā skaitļu plaknē:
 funkcijas, funkcijas robežas un nepārtrauktības definīcijas
kompleksajā plaknē;
 atvasinājuma definīciju un atvasināšanas kārtulas kompleksajā
plaknē;
 diferencēšanas nepieciešamos un pietiekamos nosacījumus;
 jēdzienu par analītisko funkciju;
 pamatelementārās un hiperboliskās funkcijas kompleksajā
plaknē.
Apgūt:
 integrāla jēdzienu un integrāļa aprēķināšanu kompleksajā
plaknē;
 funkciju rindas kompleksajā plaknē un funkciju attīstīšanu
Teilora un Lorāna rindā;
 singulārā punkta jēdzienu un to klasifikāciju;
 rezidija jēdzienu, tā aprēķināšanu un pielietošanu integrāļu
aprēķināšanā.
Vārds, uzvārds
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*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Studenti zinās komplekso skaitļu kopas pamatjautājumus:
kompleksā skaitļa definīciju, darbības ar kompleksiem
skaitļiem, komplekso skaitļu dažādos pieraksta veidus;
kompleksā mainīgā funkcijas pamatjēdzienus: definīciju,
robežu nepārtrauktību.
Pratīs atvasināt kompleksa argumenta funkciju, izpratīs
analītiskas funkcijas jēdzienu.
Zinās pamatelementārās funkcijas un to īpašības komplekso
skaitļu laukā.
Pratīs integrēt kompleksa argumenta funkciju. Zinās
kompleksa argumenta funkcijas integrāla īpašības. Pratīs
noteikt analītisko funkciju, ja zināma tās reālā/ imaginārā
daļa.
Pratīs izvirzīt analītisku funkciju Teilora rindā un kompleksa
argumenta funkciju Lorāna rindā singulārā punkta apkārtnē.
Pratīs pielietot Lorāna rindu funkcijas singulāro punktu
klasifikācijā.
Spēs pielietot rezidiju teoriju integrālu aprēķināšanā.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The course offers consideration of complex numbers, their
application and calculus in the compex plane: functions of
the complex argument, derivation, integral, and the series of
complex numbers and functions.
The residuum theory and its usages are discussed.

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā aplūkoti kompleksie skaitļi, to
lietojumi un matemātiskā analīze
kompleksajā
plaknē:
kompleksā
argumenta funkcijas, atvasinājums,
integrālis un komplekso skaitļu un
funkciju rindas, kā arī rezidijs un tā
pielietojumi integrālu aprēķināšanā.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja
kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
1. Kompleksie skaitļi un darbības ar tiem.
Komplekso skaitļu definīcija un to īpašības. Algebriskās
darbības ar kompleksajiem skaitļiem. Komplekso skaitļu
ģeometriskā interpretācija. Komplekso skaitļu trigonometriskā
un eksponentforma. Kāpināšana un saknes vilkšana.
2. Darbības ar kompleksiem skaitļiem

Apjoms
stundās

Veids

2

lekcija

2

praktiskie darbi

3.Transcendentās
darbības
ar
kompleksiem
skaitļie: 2
eksponentoperācija,
trigonometriskās
un
hiperboliskās
operācijas,
logaritmi
kompleksajā
plaknē,
inversās
trigonometriskās operācijas.
4. Transcendentās darbības ar kompleksajiem skaitļiem.
2

lekcija

5. Komplekso skaitļu lietojumi elementārajā matemātikā

praktiskie darbi

2

praktiskie darbi

6.Funkcijas kompleksajā plaknē.
Kompleksās plaknes svarīgākās kopas un jēdzieni. Kompleksā
mainīgā funkcijas definīcija. Kompleksā mainīgā funkcijas reālā 2
un imaginārā daļa. Kompleksā mainīgā funkcijas robeža un
nepārtrauktība.
7. Kompleksā mainīgā funkcijas robeža un nepārtrauktība.
2

lekcija

8. Kompleksā mainīgā funkcijas atvasināšana.
Kompleksā mainīgā funkcijas atvasinājums: definīcija un 2
kārtulas. Atvasinājuma eksistences nepieciešamie un
pietiekamie nosacījumi. Analītiska funkcija

lekcija
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praktiskie darbi

9. Kompleksā mainīgā funkcijas atvasināšana.

2

praktiskie darbi

10. Atvasinājuma ģeometriskā interpretācija.
Atvasinātās funkcijas moduļa un argumenta ģeometriskā
interpretācija. Konformie attēlojumi un to īpašības
11. Atvasinātās funkcijas moduļa un argumenta ģeometriskā
interpretācija. Konformie attēlojumi un to īpašības
12. Pamatelementārās funkcijas kompleksajā plaknē.
Lineārā un daļveida lineārā funkcijas. Eksponentfunkcija,
logaritmiskā funkcija
13. Trigonometriskās funkcijas un hiperboliskās funkcijas
kompleksajā plaknē.
14. Integrālis kompleksajā plaknē.
Integrāļa definīcija un īpašības. Integrālā aprēķināšana. Košī
teorēma. Integrālis ar mainīgu augšējo robežu. Ņūtona –
Leibnica formula. Košī integrālā formula.
15. Integrālis kompleksajā plaknē.
Integrāļa aprēķināšana. Košī teorēma. Integrālis ar mainīgu
augšējo robežu. Ņūtona – Leibnica formula. Košī integrālā
formula.
16. Integrāla aprēķināšana kompleksajā plaknē.

2

lekcija

2

praktiskie darbi
lekcija

2
2

praktiskie darbi

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2

praktiskie darbi

16. Moduļa maksimuma princips. Moduļa minimuma princips.
Liuvilla teorēma. Morera teorēma.
2
Harmoniskās funkcijas. Harmoniskās funkcijas sakars ar
analītiskām funkcijām. Analītisko funkciju atrašana pēc to
reālās/ imaginārās daļas.
17. Analītisko funkciju atrašana pēc to reālās/ imaginārās daļas
2
18. Rindas kompleksajā plaknē.
2
Skaitļu rindas. Rindu konverģence. Funkciju rindas. Funkciju
rindu konverģences apgabals. Funkciju rindas vienmērīgā
konverģence. Funkciju rindas summa. Veierštrāsa teorēma.
19. Komplekso skaitļu rindu konverģence.
2

lekcija

praktiskie darbi
lekcija

praktiskie darbi

20. Funkciju rindas. Funkciju rindu konverģences apgabals.
Funkciju rindas vienmērīgā konverģence. Funkciju rindas 2
summa. Veierštrāsa teorēma.
21. Funkciju rindu konverģence kompleksajā plaknē.
2

lekcija

22. Pakāpju rindas. Ābela teorēmas. Teilora, Maklorēna rindas.

2

lekcija

23. Funkciju attīstīšana Teilora.

2

praktiskie darbi

praktiskie darbi

24. Lorāna rinda. Lorāna rindas īpašības. Funkcijas attīstīšana 2
Lorāna rindā.
25. Funkcijas attīstīšana Lorāna rindā.
2

lekcija

26. Funkciju attīstīšana Teilora u Larāna rindās
27. Singularo punktu definīcija un klasifikācija. Vienvērtīga
rakstura singulāro punktu pazīmes.
28. Rezidijs. Rezidiju aprēķināšana. Košī rezidiju teorēma

2
2

praktiskie darbi
lekcija

2

lekcija

29. Rezidiju aprēķināšana.

2

praktiskie darbi

30. Rezidiju pielietojumi
noteikto un neīsto integrālu 2
aprēķināšanā.
31. Rezidiju pielietojumi neīsto integrālu aprēķināšanaā
2
32. Rezidiju pielietojumi integrālu aprēķināšanā
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praktiskie darbi

lekcija
praktiskie darbi

*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Pastāvīgā darbā studentiem (individuāli) ir jāatrisina uzdevumu kopa par
šādiem tematiem:
Darbības ar kompleksajiem skaitļiem;
10
Komplekso skaitļu lietojumi elementārajā matemātikā
10
Kompleksā mainīgā funkcijas robeža un nepārtrauktība;
8
Kompleksā mainīgā funkcijas atvasināšana. Analītiskā funkcija;
10
Kompleksā mainīgā funkcijas integrēšana: Ņūtona – Leibnica formula, Košī 10
integrālā formula;
Analītiskās funkcijas atrašana pēc tās reālās ( imaginārās) daļas;
8
Kompleksā mainīgā funkcijas attīstīšana Teilora, Lorāna rindā;
15
Rezidiju aprēķināšana;
10
Rezidiju pielietojumi integrālu aprēķināšana;
15
Studentiem
jāprot
darbības
ar
kompleksiem
skaitļiem,
diferencēt
un integrēt
*Prasības KRP
kompleksa argumenta funkcijas, izvirzīt funkcijas Teilora, Lorāna rindā. Jāmāk
iegūšanai
pielietot rezidiju teoriju kompleksa argumenta funkcijas integrāla aprēķināšanā.
Jāizpilda mājas darbi un jānokārto eksāmens (rakstveidā).
1. T. Cīrulis, D. Cīrule. Kompleksā mainīgā funkciju teorijas 1.d., R.: LVU,
*Mācību
2003. – 155 lpp.
pamatliteratūra
2. T. Cīrulis, D. Cīrule. Kompleksā mainīgā funkciju teorijas 2.d., R.: LVU,
2003. – 156 – 321 lpp.
3. T. Cīrulis, Dz. Damberga. Kompleksā mainīgā funkciju teorijas metodes. R.:
LVU, 1992. – 130 lpp.
4. T.Cīrulis, O. Dzenītis. Kompleksā mainīgā funkciju teorija piemēros. R.:
Zvaigzne, 1983. – 329 lpp.
5. E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika. 2. Daļa. – R.:
Mācību
Zvaigzne, 1988. – 527 lpp.
papildliteratūra
6. K. Šteiners . Augstākā matemātika, 4. d., – Zvaigzne ABC, 2001. – 208 lpp.
7. Маркушевич A. И. Введение в теорию аналитических функций. М.:
Просвещение, 1977. – 320 с.
8. Маркушевич A .И. Краткий курс теории аналитических функций. М.:
Наука, 1974. – 335 с.
9. Евграфов М.А., Бежанов К.А., Сидаров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин
М.И. Сборник задач по теории аналитических функций. М.: Наука,
1972.
10. John Stalker. Complex Analysis. Fundamentals of the Classical Theory of
Functions. Reprint of the 1998 Editions, Birkhauser Boston, 2009. 228pp.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Kursa autors:
K. Dobelis
2011.g. februāris
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS Mate4A01
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Diferenciālvienādojumi I
A DIFERENTIAL EQUATIONS I
Matemātikas bakalaurs

*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu
skaits;
KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

A
3

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Kārlis Dobelis
Dabas un sociālo docents,
Matemātikas
zinātņu fakultāte
doktors
*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
120
40 st.)
*Lekciju
skaits
(1
lekcija,
10
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
14
*Semināru
vai
praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1 – 4 bakalaurs
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas
(kursa Matemātiskā analīze, kompleksā argumenta funkciju
nosaukums, programmas daļa, kurā teorija, lineārā algebra
kurss jāapgūst)
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Apgūt parasto diferenciālvienādojumu klasifikāciju un risināšanas
*Kursa mērķi
metodes,
diferenciālvienādojumu
sistēmu
risināšanas
pamatjautājumus un autonomo sistēmu stabilitātes teorijas
pamatjēdzienus. Dot izpratni par diferenciālvienādojumu un
diferenciālvienādojumu sistēmu pielietojumu dabaszinātņu problēmu
risināšanā.
Apgūt:
*Kursa uzdevumi
 parasto diferenciālvienādojumu teorijas pamatjēdzienus;
 atpazīt un atrisināt pirmās kārtas parasto diferenciālvienādojumu
pamata tipus;
 augstāku kārtu n > = 2 diferenciālvienādojumu atrisināšanas
pamatjautājumus;
 n – tās kārtas lineāro diferenciālvienādojumu teorijas
pamatjautājumus un atrisinājuma īpašības;
 homogēno un nehomogēno diferenciālvienādojumu ar
konstantiem koeficientiem atrisināšanu;
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 diferenciālvienādojumu sistēmu pamatjēdzienus un sistēmu
atrisināšanu ar izslēgšanas un Eilera metodi;
 autonomās sistēmas, fāžu telpu;
 stabilitāti Ļapunova nozīmē;
 Iepazīstināt studentus ar diferenciālvienādojumu pielietojumiem
dažādu dabas un tehnisku procesu pētīšanā.
*Kursa
rezultāti Studenti zinās parasto diferenciālvienādojumu pamatjautājumus:
(apgūstamās
definīciju, kārtu, vispārīgo un partikulāro atrisinājumus,
kompetences)
atrisinājuma un vienādojuma ģeometrisko interpretāciju,
atrisinājuma eksistences un unitātes teorēmu.
Pratīs noteikt diferenciālvienādojumu klasi un atrisināt attiecīgās
klases
diferenciālvienādojumus.
Pratīs
atrisināt
lineāras
diferenciālvienādojumu sistēmas ar konstantiem koeficientiem.
Pratīs
noteikt
atrisinājuma
stabilitāti
lineārai
diferenciālvienādojumu sistēmai ar konstantiem koeficientiem.
Spēs pielietot iegūtās zināšanas diferenciālo modeļu sastādīšanā un
atrisināšanā.
latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursā aplūkoti:
The course offers consideration of the following
parasto
pirmās
kārtas basic concept of the First – Order Differential
diferenciālvienādojumu
pamatjēdzieni: Equations: their order, solutions, geometrical
vienādojuma
kārta,
atrisinājums, interpretation and solution methods as well as
vienādojuma un atrisinājuma ģeometriskā the elements of Higher – Order Differential
interpretācija, kā arī augstāku kārtu equations.
diferenciālvienādojumi;
Properties of solutios of the Second – Order
augstāku
kārtu
lineāru
homogēnu Linear Homogeneous Equations and solution
vienādojumu atrisinājumu īpašības; lineāra techniques of the Higher – Order Homogeneous
homogēna un nehomogēna vienādojumu and Nonhomogeneous equations with constant
ar konstantiem koeficientiem atrisināšanas coefficients are discussed.
tehnika;
The System of Linear Equations, solution
lineāras vienādojumu sistēmas un sistēmu techniques of linear homogeneous systems with
ar konstantiem koeficientiem atrisināšana; constant coefficients, autonomous systems,
autonomās sistēma un fāžu telpa un Phase Portraits and general conception of
stabilitātes teorijas pamatjēdzieni;
stability are considered.
diferenciālvienādojumu
pielietojumi It considers the some application of Differential
dažādu dabas un tehnikas problēmu Equations.
risināšanā.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Parastie diferenciālvienādojumi
1. Pirmās kārtas parastie diferenciālvienādojumi.
Pirmās kārtas diferenciālvienādojumu pamatjēdzieni: kārta,
atrisinājums, sākuma nosacījumi, robežnosacījumi, partikulārais
atrisinājums, vispārīgais integrālis; atrisinājuma ģeometriskā
interpretācija, virziena lauks, izoklīnas.
Pirmās kārtas parasto diferenciālvienādojumu atrisinājuma
eksistences un unitātes teorēma.
2. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumu pamatjēdzieni: kārta,
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2

lekcija

vispārīgais atrisinājums, sākuma nosacījumi, robežnosacījumi,
partikulārais atrisinājums, vispārīgais integrālis; atrisinājuma
ģeometriskā interpretācija.
3. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumu atrisināšana.
Vienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem, homogēnie vienādojumi,
gandrīz homogēnie vienādojumi, lineārie vienādojumi, Bernulli
vienādojums.
4. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumu atrisināšana.
Vienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem, homogēnie vienādojumi,
lineārie vienādojumi, Bernulli vienādojumi.
5. Dažādu tipu diferenciālvienādojumu atrisināšana.
6. Diferenciālvienādojums kā matemātisks modelis.
Atvasinājuma ģeometriskās nozīmes izmantošanas piemēri.
Atvasinājuma fizikālās nozīmes izmantošanas piemēri.
7. Diferenciālvienādojumu sastādīšana
8. Diferenciālvienādojumu tuvinātā atrisināšana.
Analītiskā metode; skaitliskās metodes. Jēdziens par kvalitatīvajām
atrisināšanas metodēm.
9. Diferenciālvienādojumu tuvinātās atrisināšanas metodes: Eilera
metode, Runges – Kutta
10. Augstāku kārtu diferenciālvienādojumu pamatjēdzieni. Otrās
kārtas diferenciālvienādojumi, kuriem var pazemināt kārtu.
11. Augstāku kārtu diferenciālvienādojumu atrisināšana.
12. Augstākas kārtas lineāra homogēna diferenciālvienādojuma
atrisināšana
Augstākas
(n
>=
2)
kārtas
lineāra
homogēna
diferenciālvienādojuma atrisinājuma īpašības. Lineāri neatkarīgas
funkcijas. Vronska determinants. Lineāri neatkarīgu atrisinājumu
sistēma.
Augstākas
kārtas
lineāra
homogēna
diferenciālvienādojuma
vispārīgais
atrisinājums.
Lineāra
nehomogēna diferenciālvienādojuma vispārīgais atrisinājums.
13. Augstākas (n >= 2) kārtas lineāra homogēna
diferenciālvienādojuma atrisinājuma īpašības. Lineāri neatkarīgas
funkcijas. Vronska determinants. Lineāri neatkarīgu atrisinājumu
sistēma.
Augstākas
kārtas
lineāra
homogēna
diferenciālvienādojuma
vispārīgais
atrisinājums.
Lineāra
nehomogēna diferenciālvienādojuma vispārīgais atrisinājums
14. Lineāri homogēni augstākas kārtas diferenciālvienādojumi ar
konstantiem koeficientiem atrisināšana ar Eilera metodi.
15. Lineāra nehomogēna diferenciālvienādojuma atrisināšana ar
nenoteikto koeficientu metodi.
16. Lineāra nehomogēna diferenciālvienādojuma atrisināšana ar
konstanšu variāciju metodi.
17. Brīvās un uzspiestās svārstības
18.
Jēdziens
par
diferenciālvienādojumu
sistēmām.
Diferenciālvienādojumu sistēmu atrisināšana ar izslēgšanas metodi.
Lineāras homogēnas diferenciālvienādojumu sistēmas ar
konstantiem koeficientiem atrisināšana ar Eilera metodi.
19. Lineāras diferenciālvienādojumu sistēmas. Lineāras homogēnas
diferenciālvienādojumu sistēmas ar konstantiem koeficientiem
atrisināšana ar Eilera metodi.
20. Autonomās sistēmas. Fāzu telpa. Stabilitātes teorijas
pamatjēdzieni un definīcijas. Perturbētā kustība. Singulāro punktu
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2

praktiskie darbi

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2
2

praktiskie darbi
praktiskie darbi

2

praktiskie darbi

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2
2

lekcija
praktiskie darbi

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2

lekcija

2
2

praktiskie darbi
lekcija

2

praktiskie darbi

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2

lekcija

klasifikācija.
21. Diferenciālvienādojuma atrisinājuma stabilitāte. Singulārie
punkti un to klasifikācija
22. Atrisinājumu stabilitāte lineārai diferenciālvienādojumu
sistēmai ar konstantiem koeficientiem. Polinoma sakņu reālo daļu
zīmes noteikšana.
23. Atrisinājumu stabilitāte
24. Stabilitāte Ļapunova nozīmē

*Studenta patstāvīgais darbs

2

praktiskie darbi

2

lekcija

2
2

praktiskie darbi
praktiskie darbi
*Apjoms
stundās

Parastie diferenciālvienādojumi
Pirmās kārtas parasto diferenciālvienādojumu atrisināšana (10 individuāli
10
uzdevumi)
Pirmās kārtas diferenciālvienādojumu skaitliskās atrisināšanas metodes
5
Pirmās kārtas diferenciālvienādojumu kvalitatīvās atrisināšanas metodes
5
Augstāku kārtu diferenciālvienādojumi (6 individuāli uzdevumi)
10
Lineāra nehomogēna augstākas kārtas diferenciālvienādojuma atrisināšana
8
(4 individuāli uzdevumi ar nenoteikto koeficientu metodi, 2 – konstanšu
variāciju metodi
Diferenciālvienādojumu sistēmu atrisināšana ar izslēgšanas un Eilera
10
metodi (4 individuāli uzdevumi).
Stabilitāte Lāpunova nozīmē
10
Diferenciālvienādojumu pielietojumi dabas un tehnikas problēmu
14
risināšanā
jāprot
klasificēt
un
atrisināt
parastos
*Prasības
KRP Studentiem
diferenciālvienādojumus. Jāizprot to rašanās un loma dažādu procesu
iegūšanai
aprakstīšanā un modelēšanā.
Aktīvi jāpiedalās semināros un jāizpilda patstāvīgā darba uzdevumi
1. Kronbergs, P.Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika 2. d. – R.: Zvaigzne,
*Mācību
1988. – 527 lpp.
pamatliteratūra
2. D. Bože, L. Biezā, B. Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā
matemātikā. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. – 328 lpp.
3. Randall J. Swift A, Stephen A Wirkus. Course in Ordinary Differential
Equations. Chapman & Hall/CRC is an imprint of the Taylor & Francis
Group, 2007. – 667pp.
4.
Šteiners K. Augstākā matemātika. IV daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 167
Mācību
lpp.
papildliteratūra
5. S. Čerāne. Diferenciālvienādojumu kurss. Rīga, LVU, 1980. – 167 lpp.
6. Потрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.:
Наука, 1970. – 331 с.
Periodika, interneta resursi un S. Čerāne. ftp://ftp.liis.lv/macmat/matemat/dif_vdj/

citi avoti
Kursa autors:
Paraksts

K. Dobelis

2012.g. februāris

Paraksta atšifrējums

Datums

Kurss apstiprināts:

A.Jansone
Dekāns/
prodekāns/

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS Mate4221
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu
skaits;
KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Kārlis Dobelis

Diferenciālvienādojumi II
A Diferential Equations II
Matemātikas bakalaurs
A
2

Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo docents, Matemātikas doktors
zinātņu fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80
40 st.)
*Lekciju
skaits
(1
lekcija, 8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
*Semināru
vai
praktisko 8
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1 – 4 bakalaurs
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas
(kursa Matemātiskā analīze, kompleksā argumenta funkciju
nosaukums, programmas daļa, kurā teorija, lineārā algebra, parasto diferenciālvienādojumu
kurss jāapgūst)
teorija.
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Dot izpratni par parciālo diferenciālvienādojumu rašanos, to lomu
*Kursa mērķi
dabaszinātnēs un risināšanas metodēm.
Apgūt:
*Kursa uzdevumi
 parciālo diferenciālvienādojumu teorijas pamatjēdzienus;
 pirmās kārtas parciālo diferenciālvienādojumu atrisināšanas
paņēmienus;
 otrās kārtas parciālo diferenciālvienādojumu ar diviem
argumentiem klasifikāciju;
 otrās kārtas parciālo diferenciālvienādojumu ar diviem
argumentiem atrisināšanas metodes;
 siltuma vadīšanas vienādojumu stienī sastādīšanu un atrisināšanu;
 stīgas svārstību vienādojumu sastādīšanu un atrisināšanu.
*Kursa
rezultāti Studenti zinās parciālo diferenciālvienādojumu pamatjēdzienus:
(apgūstamās
definīciju, kārtu atrisinājumu, sākuma un robežnosacījumus. Pratīs
kompetences)
atrisināt pirmās kārtas parciālos diferenciālvienādojumus ar parasto
diferenciālvienādojumu risināšanas metodēm, simetriskās sistēmas
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palīdzību, mainīgo atdalīšanas metodi, īpašvērtību problēmu,
harakteristiku metodi. Pratīs atrisināt pirmās kārtas parciālos
diferenciālvienādojumus ar konstantiem un mainīgiem koeficientiem.
Pratīs klasificēt otrās kārtas parciālos diferenciālvienādojumus un
atrisināt hiperboliskā, paraboliskā un eliptiskā tipa vienādojumus.
Spēs pielietot iegūtās zināšanas diferenciālo modeļu sastādīšanā un
atrisināšanā: siltuma vadīšana stienī, viļņu vienādojums.
latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursā aplūkoti:
It discusses the general concepts of the
Apskatīti
pirmās
kārtas
parciālie First – Order Partial Equations and their
diferenciālvienādojumi un to atrisināšanas metodes, solutions, also the Second – Order
kā arī otrās kārtas ar diviem argumentiem parciālo Partial Equations with two arguments,
diferenciālvienādojumu
klasifikācija
un their classification, solution methods.
atrisināšana.
The Heat, Wave and Laplace equations
Analizēti viļņu, siltuma vadīšanas un Laplasa are discussed.
vienādojumi.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
1. Parciālo diferenciālvienādojumu (PDV) pamatjēdzieni:
definīcija, kārta, atrisinājums, vispārīgais atrisinājums, sākuma un 2
lekcija
robežnosacījumi, piemēri; parciālo diferenciālvienādojumu
atrisināšana ar atkārtotu integrēšanu.
2. Parciālo diferenciālvienādojumu atrisināšana.
PDV atrisināšana ar atkārtotu integrēšanu, pielietojot parasto 2
praktiskie darbi
diferenciālvienādojumu atrisināšanas metodes.
3. Lineārie parciālie diferenciālvienādojumi.
Lineāro PDV definīcija, īpašības, homogēnie, nehomogēnie 2
lekcija
vienādojumi, to atrisināšana ar simetriskās sistēmas palīdzību.
4. Lineāro PDV atrisināšana ar simetriskās sistēmas palīdzību.
2
praktiskie darbi
5. Lineāro homogēno PDV atrisināšana ar mainīgo atdalīšanas 2
lekcija
metodi. Īpašvērtību problēma.
6. Lineāro homogēno PDV atrisināšana ar mainīgo atdalīšanas 2
praktiskie darbi
metodi. Īpašvērtību problēma.
7. Harakteristiku metode pirmās kārtas lineāro PDV atrisināšanā. 2
lekcija
Pirmās kārtas kvazilineārie parciālie diferenciālvienādojumi.
8. Harakteristiku metode pirmās kārtas lineāro un kvazilineāro 2
praktiskie darbi
PDV atrisināšanā.
9. Pirmās kārtas lineārie PDV ar konstantiem un mainīgiem 2
lekcija
koeficientiem.
10. Pirmās kārtas lineārie PDV ar konstantiem un mainīgiem 2
praktiskie darbi
koeficientiem atrisināšana.
11. Otrās kārtas parciālie difereciālvienādojumi.
Lineārs otrās kārtas parciālais diferenciālvienādojums ar diviem 2
lekcija
argumentiem, to klasifikācija. Redukcija kanoniskā formā.
12. Hiperboliskā un eliptiskā tipa PDV, to atrisināšana.
2
praktiskie darbi
13. Paraboliskā tipa PDV, tā atrisināšana.
2
praktiskie darbi
14. Siltuma vadīšanas vienādojuma sastādīšana un atrisināšana
2
lekcija
15. Viļņu vienādojums.
2
praktiskie darbi
16. Laplasa vienādojums. Dirihlē problēma.
2
lekcija
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*Studenta patstāvīgais darbs
PDV atrisināšana ar parasto diferenciālvienādojumu risināšanas metodēm.
Lineāro PDV atrisināšana ar simetrisko sistēmu.
Lineāro homogēno PDV atrisināšana ar mainīgo atdalīšanu.
Īpašvērtību problēma
Šturma – Liuviļa problēma
Harakteristiku metode pirmās kārtas lineāro PDV atrisināšanā.
Pirmās kārtas lineārie PDV ar konstantiem un mainīgiem koeficientiem.
Hiperboliskā un eliptiskā un paraboliskā tipa PDV atrisināšana.

*Apjoms
stundās
3
2
5
5
5
3
10
15

KRP Studentiem jāprot atrisināt pirmās un otrās kārtas parciālos
diferenciālvienādojumus. Jāizprot to rašanās un loma dažādu
procesu aprakstīšanā un modelēšanā. Aktīvi jāpiedalās semināros
un jāizpilda patstāvīgā darba uzdevumi.
1.A.Buiķis. Matemātiskās fizikas vienādojumi. Pamatjautājumi, R.:
*Mācību
SIA "Mācību grāmata, 2003. – 57 lpp.
pamatliteratūra
2. E. Riekstiņš. Matemātiskās fizikas vienādojumi. Latvijas valsts
izdevniecība, Rīga,1964. 529 lpp.
3. Christian Constanda. Solution Techniques for Elementary
Partial Diferential Equations. Chapman & Hall/CRC. Printed in the
USA Boca Raton London New York Eashington, Dc,2007. – 253
pp.
4. Matthew P. Coleman. AN INTRODUCTION TO PARTIAL
DIFFERENTIAL EQUATIONS with MATLAB.
CHAPMAN7HALL/CRC, A CRC Press company, 2005. 671 pp.
1. Šteiners K. Augstākā matemātika. IV daļa. Rīga, Zvaigzne ABC,
Mācību
1999. 167 lpp.
papildliteratūra
2. Martha L. Abell, James . Braselton. Mathematica by Example 3
rd Edition USA Californija, 2004. – 571 pp.
3. Petrovskis I. G. Lekcijas parciālos diferenciālvienādojumos.
Maskava, 1970. 280 lpp. (krievu val.)
4. Smirnovs M. M. Uzdevumu krājums matemātiskās fizikas
vienādojumos, Zinātne. Maskava, 1968. – 180 lpp. (krievu val.)
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
K. Dobelis
2012.g. februāris
*Prasības
iegūšanai

Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS Mate1980
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Lineārā algebra I
Linear Algebra I
Bakalaura studiju programma „Matemātika”
A daļa
2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Aija Kukuka
Dabas un sociālo
lektore, pedagoģijas maģistrs
zinātņu fakultāte
(Mg. paed.)
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 stundas
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Vidusskolas matemātikas kurss
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
27. Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
27.1.Algebra un matemātiskā loģika
27.2. Ģeometrija un topoloģija
Iepazīties ar lineārās algebras jēdzieniem un uzdevumu
*Kursa mērķi
risināšanas metodēm
Apgūt lineārās algebras jēdzienus
*Kursa uzdevumi
Apgūt lineārās algebriskas uzdevumu risināšanas
metodes
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Prasme pielietot lineārās algebras kursā iegūtās
kompetences)
zināšanas uzdevumu risināšanā dažādos matemātikas
cikla kursos.
latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā paredzēts iepazīstināt
The aim of this course is to introduce students with the
studentus ar lineārās algebras kursa most important concepts and methods of linear algebra.
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svarīgākajiem jēdzieniem un
uzdevumu risināšanas metodēm.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma Apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II
Apjoms
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir
stundās
vairākas pārbaudes formas)
1. Vektoru
a. Darbības ar vektoriem ģeometriskā formā.
10
algebra
b. Koordinātu sistēmas: afīnā, Dekarta
plaknē
taisnleņķa un polārā koordinātu sistēma.
c. Rādiusvektors. Vektora koordinātas plaknē.
d. Darbības ar vektoriem koordinātu formā.
e. Vektora garums.
f. Nogriežņa dalīšana dotajā attiecībā.
g. Vektoru skalārā reizināšana. Leņķis starp
vektoriem.
h. Pierādījuma uzdevumi.
2. Matricas
a. Galīgas kopas permutācijas. Matricas.
12
un
b. Darbības ar matricām.
determinan c. Matricu elementārie pārveidojumi. Matricas
ti
rangs.
d. Determinanti. Determinantu īpašības.
e. Determinantu aprēķināšanas metodes: ar
trijstūra formulu, determinanta izvirzīšana
pēc rindiņas vai kolonas, pārveidošana par
trijstūrveida determinantu, Vandermonda
determinants.
f. Inversā matrica.
g. Gausa-Žordāna metode inversās matricas
noteikšanai.
h. Izklājlapu un citu IT iespēju izmantošana
matricu un determinantu aprēķinos.
3. Lineāru
a. LVS pamatjēdzieni; sistēmu ekvivalence. m
10
vienādoju
lineāru vienādojumu sistēma ar n
mu
nezināmajiem.
sistēmas
b. Matricu vienādojums.
c. Krāmera formulas.
d. Gausa metode.
e. Vienādojumu sistēmas saderība.
*Studenta patstāvīgais darbs

Veids

Lekcijas,
praktiskie darbi

Lekcijas,
praktiskie darbi

Lekcijas,
praktiskie darbi

*Apjoms
stundās
18

Tēmā „Vektoru algebra plaknē” papilduzdevumu risināšana un mājas
darbu izpilde
Tēmā „Matricas un determinanti” papilduzdevumu risināšana un mājas
18
darbu izpilde
Tēmā „Lineāru vienādojumu sistēmas” papilduzdevumu risināšana un
mājas darbu izpilde
12
Sekmīgi izpildīti pārbaudes darbi, nokārtots eksāmens
*Prasības KRP
iegūšanai
1. Buiķis M., Siliņa B. Matemātika: definīcijas, formulas,
*Mācību
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pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta
resursi un citi avoti

aprēķinu algoritmi. R., Zvaigzne ABC, 1997.
2. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika 1. daļa Algebras
elementi. 2. nodaļa Vektori.- R.: apgāds “Zvaigzne ABC”,
1997.
3. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā / Aut.: D.Bože,
L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence ; red. M.Zandere, U.Grinfelds. 3.izd., ar laboj. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 328 lpp.
1. Bhatia,
Rajendra
Positive
definite
Matrices
Hindustan Book Agency, 2007. 254 p.
2. Fong Y., Y. W+ang. Calculus. Springer: Berlin a. c., 2000.
3. G. Goldhorn, H. Heinz. Mathematik fur Physiker. t.1,2.
Springer-Verlag.-2007.-425 s.
4. Grossman, Stanley I. Elementary linear algebra, printed in the
USA, 1984.
5. H. Fischer, H. Kaul. Mathematik fur Physiker. I.TeubnerVerlag. .-2007.-425 s.
6. Smith G. Introductory Mathematics: Algebra and
analysis.Springer: Berlin a.c., 1998.
7. The CRC Concise Encyclopedia of Mathematics. CRC Press:
Boca Raton, F1a., 1998.
http://ocw.mit.edu/courses/#mathematics
A.Kukuka

16.02.2012.

Paraksts

Paraksta
atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS Mate1981
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Lineārā algebra II
Linear Algebra II
Bakalaura studiju programma „Matemātika”
A daļa
1 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Aija Kukuka
Dabas un sociālo
lektore, pedagoģijas maģistrs
zinātņu fakultāte
(Mg. paed.)
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 stundas
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
4
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
4
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Lineārā algebra I
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
27. Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
27.1.Algebra un matemātiskā loģika
27.2. Ģeometrija un topoloģija
Iepazīties ar lineārās algebras jēdzieniem un uzdevumu
*Kursa mērķi
risināšanas metodēm
Apgūt lineārās algebras jēdzienus
*Kursa uzdevumi
Apgūt lineārās algebriskas uzdevumu risināšanas
metodes
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Prasme pielietot lineārās algebras kursā iegūtās
kompetences)
zināšanas uzdevumu risināšanā dažādos matemātikas
cikla kursos.
latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā paredzēts iepazīstināt
The aim of this course is to introduce students with the
studentus ar lineārās algebras kursa most important concepts and methods of linear algebra.
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svarīgākajiem jēdzieniem un
uzdevumu risināšanas metodēm.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma Apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II
Apjoms
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir
stundās
vairākas pārbaudes formas)
4. Lineāru
f. Vienādojumu sistēmas saderība,
4
vienādojumu
saderības pētīšana atkarībā no
sistēmas
parametriem.
g. Homogēnu un nehomogēnu
vienādojumu sistēmas saderības
pētīšana, izmantojot rangu.
5. Vektoru
a. Darbības ar vektoriem ģeometriskā
6
algebra telpā
formā.
b. Rādiusvektors. Vektora koordinātas.
c. Darbības ar vektoriem koordinātu
formā.
d. Vektora garums. Leņķis starp vektoriem.
e. Vektoru vektoriālā reizināšana un tās
ģeometriskā interpretācija.
f. Vektoru jauktā reizināšana un tās
ģeometriskā interpretācija.
g. Vektoru sistēmas lineārā atkarība un
neatkarība.
6. Lineārā telpa h. Lineārās telpas jēdziens; lineāro telpu
6
modeļi.
i. Vektora koordinātas.
j. Apakštelpas.
k. Lineāro telpu izomorfisms.
l. Lineārie operatori. Lineāro operatoru
matricu pieraksts. Operatora matricas
transformācijas.
m.
Lineāro operatoru īpašvērtības un
īpašvektori.
n. Eiklīda telpas jēdziens.
o. Kvadrātiskas formas un to reducēšana
kanoniskā veidā.
*Studenta patstāvīgais darbs
Tēmā „Lineāru vienādojumu sistēmas” papilduzdevumu risināšana un
mājas darbu izpilde
Tēmā „Vektoru algebra telpā” papilduzdevumu risināšana un mājas darbu
izpilde
Tēmā „Lineārā telpa” papilduzdevumu risināšana un mājas darbu izpilde
*Prasības KRP
iegūšanai
*Mācību

Veids

Lekcijas,
praktiskie darbi

Lekcijas,
praktiskie darbi

Lekcijas,
praktiskie darbi

*Apjoms
stundās
6
10
8

Sekmīgi izpildīti pārbaudes darbi, nokārtota ieskaite
4. Buiķis M., Siliņa B. Matemātika: definīcijas, formulas,
104

pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta
resursi un citi avoti

aprēķinu algoritmi. R., Zvaigzne ABC, 1997.
5. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika 1. daļa Algebras
elementi. 2. nodaļa Vektori.- R.: apgāds “Zvaigzne ABC”,
1997.
6. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā / Aut.: D.Bože,
L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence ; red. M.Zandere, U.Grinfelds. 3.izd., ar laboj. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 328 lpp.
8. Fong Y., Y. Wang. Calculus. Springer: Berlin a. c., 2000.
9. G. Goldhorn, H. Heinz. Mathematik fur Physiker. t.1,2.
Springer-Verlag.-2007.-425 s.
10.
Grossman, Stanley I. Elementary linear algebra, printed
in the USA, 1984.
11.
H. Fischer, H. Kaul. Mathematik fur Physiker. I.TeubnerVerlag. .-2007.-425 s.
12.
Smith G. Introductory Mathematics: Algebra and
analysis.Springer: Berlin a.c., 1998.
13.
The CRC Concise Encyclopedia of Mathematics. CRC
Press: Boca Raton, F1a., 1998.
http://ocw.mit.edu/courses/#mathematics
A.Kukuka

16.02.2012.

Paraksts

Paraksta
atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS Mate1007
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Polinomu algebra
Polynomial algebra
Matemātikas bakalaura studiju programma
A
4

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Vaira Kārkliņa
DZSF
Doc., Dr. paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 160
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
16
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
16
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1-4
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Skaitļu teorija
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Algebra un matemātiskā loģika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Veidot zināšanas, prasmes un kompetences polinomu
*Kursa mērķi
algebrā
Veidot izpratni par polinomu algebras jēdzieniem un
*Kursa uzdevumi
svarīgākām sakarībām starp tiem.
Apgūt pamatalgoritmus polinomu pētīšanā.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Spēj orientēties polinomu algebras jēdzienos,
kompetences)
algoritmos un spēj izpētīt polinomus ar dažādām
algebriskām metodēm
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
Polinomi ir plaši satopami
Polynomials appear in a wide variety of areas of
matemātikā un daudzās citās
mathematics and science. They are used to form
zinātņu nozarēs sākot no
polynomial equations, which encode a wide range of
vienkāršām līdz sarežģītām
problems, from elementary word problems to
zinātnes problēmām. Matemātikā
complicated problems in the sciences; they are used to
polinomu kopa veido algebrisku
define polynomial functions, which appear in settings
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struktūru gredzenu, kas ir abstraktās ranging from basic chemistry and physics to economics
algebras izpētes objekts.
and social science; they are used in calculus and
numerical analysis to approximate other functions. In
advanced mathematics, polynomials are used to
construct polynomial rings, a central concept in
abstract algebra.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, Apjoms
Veids
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās
1. Polinoms ar vienu mainīgo. Polinoma saknes. Darbības
4
Lekcija, praktiskā
ar polinomiem un to īpašības.
nodarbība
2. Hornera shēma un tās pielietojumi
6
Lekcija, praktiskās
nodarbības
3. Polinomu lielākais kopīgais dalītājs un tā izteikšana
4
Lekcija, praktiskās
lineārā formā.
nodarbības
4. Polinomu rezultante, tās izmantošana vienādojumu
4
Lekcija, praktiskā
sistēmās.
nodarbība
5. Polinomu sadalīšana ireduciblos reizinātājos.
6
Lekcija, praktiskā
nodarbība
6. Veselās un racionālās saknes polinomam.
4
Lekcija, praktiskās
nodarbības
7. Trešās pakāpes vienādojumu atrisināšana. Kardano
4
Lekcija, praktiskās
formula.
nodarbības
8. Simetriskie un atgriezeniskie vienādojumi
4
Lekcija, praktiskā
nodarbība
9. Ceturtās pakāpes vienādojumu atrisināšana. Eilera
4
Lekcija, praktiskās
formulas. Kardano metode.
nodarbības
10. Vjeta formulas 2.,3. un n-tās pakāpes vienādojumam.
4
Lekcija, praktiskā
nodarbība
11. Polinoms ar vairākiem mainīgiem. Simetriski polinomi.
4
Lekcija, praktiskās
Polinoma izteikšana ar elementāriem simetriskiem
nodarbības
polinomiem.
12. Pakāpju summu izteikšana ar elementāriem simetriskiem
4
Lekcija, praktiskā
polinomiem.
nodarbība
13. Simetrisko polinomu pielietojumi: vienādojumu sistēmu
4
Lekcija, praktiskās
risināšanā, polinomu sadalīšanā pirmreizinātājos u.c.
nodarbības
14. Algebriski un transcendenti skaitļi. Vienādojumu
4
Lekcija, praktiskā
atrisināmība radikāļos.
nodarbība
15. Racionālo daļu lauks. Atbrīvošanās no iracionalitātes
4
Lekcija, praktiskā
saucējā.
nodarbība
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. individuālais darbs . Polinoms ar vienu mainīgo. Polinoma saknes.
16
Darbības ar polinomiem un to īpašības. Hornera shēma un tās
pielietojumi
2. individuālais darbs . Polinomu lielākais kopīgais dalītājs un tā
18
izteikšana lineārā formā. Polinomu rezultante, tās izmantošana
vienādojumu sistēmās.
3. individuālais darbs. Polinoma sadalīšana reizinātājos.
14
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4. individuālais darbs. Veselās , racionālās un reālās saknes polinomam. 12
5. individuālais darbs. Trešās pakāpes vienādojumu atrisināšana.
18
Kardano formula. Ceturtās pakāpes vienādojumu atrisināšana. Eilera
formulas. Kardano metode.
6. individuālais darbs. Simetrisko polinomu pielietojumi: vienādojumu
18
sistēmu risināšanā, polinomu sadalīšanā pirmreizinātājos u.c.
1. Sekmīgi izpildīti 6 individuālie darbi.
2. Sekmīgi nokārtots eksāmens par teorētisko materiālu.
1. Mihelovičs Š.Lekcijas polinomu algebrā : māc. līdz. / Š.
Mihelovičs. - Rīga : LVU, 1990
2. Lambert M. Surhone , Miriam T. Timpledon. :
3. Theory of Equations: Mathematics, Algebra, Polynomial,
Algebraic Equation, Sturm's Theorem, Matrix
(mathematics), Determinant, Abstract Algebra, Symmetric
Function, Galois Theory, Equation Solving.-2010.
4. Numerical Polynomial Algebra. Hans J. Stetter.- 2004.

*Prasības KRP
iegūšanai
*Mācību
pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta
resursi un citi avoti
V. Kārkliņa

20.02. 2012.

Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Paraksta
atšifrējums
A.Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums
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Datums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS Mate1009
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Matemātiskā loģika
Mathematical Logic
Matemātika
A
2KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inese Briška
DSZF
Mg.sc.educ
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1-4
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Matemātika; Algebra un matemātiskā loģika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Vispārizglītojošs un praktisks.
*Kursa mērķi
Apgūt dažādus matemātiskās domāšanas paņēmienus,
kā arī atkārtot un apgūt jaunā kvalitātē svarīgākos
matemātikas skolas kursā apgūtos jēdzienus, izprast to
saikni ar citām matemātikas disciplīnām.
Atsaucoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām,
*Kursa uzdevumi
teorētisko mācību materiālu un vingrinājumos
nostiprinātajām zināšanām, nodrošināt pilnīgu loģikas
kursā ietiplstošo jēdzienu un pētīšanas metožu apguvi.
Izveidot praktiskas iemaņas loģikas kursā apgūstamo
pētīšanas metožu lietošanā.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Kursu beidzot studenti spēs vieglāk apgūt un izprast
kompetences)
turpmākos matemātikas studiju kursus un matemātikas
pasniegšanas metodes.
latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
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Loģikas priekšmets un loģikas Matter of logic and logical meaning.
nozīme.
Concepts. The main concept formation techniques.
Jēdzieni.
Jēdzienu
veidošanas Their structure. Concept of types.
galvenie paņēmieni. To struktūra. Judgments.
Jēdzienu veidi.
Statements.
Spriedumi. Izteikumi. Predikāti. Predicates.
Kvantori.
Quantifier.
Slēdzieni.
Conclusions.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss Apjoms
Veids
dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās
Loģikas priekšmets un loģikas nozīme.
2
L, P
Jēdzieni. Jēdzienu veidošanas galvenie paņēmieni. To struktūra. 6
L, P
Jēdzienu veidi. Attiecības starp jēdzieniem un operācijas ar klasēm.
Spriedumi. To iedalījums.
4
L, P
Izteikumi. Operācijas ar izteikumiem.
8
L,P
Predikāti. Operācijas ar predikātiem.
4
L, P
Kvantori.
2
L, P
Slēdzieni. Induktīvie slēdzieni. Deduktīvie slēdzieni.
6
L, P
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms
stundās
Patstāvīgā darba uzdevumi
24
Vingrinājumi un uzdevumi par attiecīgo tēmu
24
*Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums.
*Mācību pamatliteratūra DetlovsV. Matemātiskā loģika. – R.:Zvaigzne, 1974.-280lpp.
Gingulis E. Domāšanas tehnoloģijas:mācību līdzeklis. Liepāja:
LiePA 2008. 75lpp.
Bērztīse B. Izteikumu algebra. Liepāja: LiePA 2000. 60lpp.
Čurakovs J., Kirilovs V., Starčenko A., Zikovs P. Loģika.,
R:Zvaigzne, 1966. – 200lpp.
Vedins I. Loģika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga:Avots,
Mācību papildliteratūra
2000. 519lpp.
Vilks A. Ievads loģikā. Rīga:RaKa, 2003.111lpp.
Loģika vidusskolai. Eksperimentāla mācību grāmata.
R.:Zvaigzne ABC, 2000. 212lpp.
Periodika, interneta
resursi un citi avoti
Inese Briška
27.02.2012.
Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS Mate1A01
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Analītiskā ģeometrija I
Analytical geometry I
Bakalaura studiju programma „Matemātika”
A daļa
1 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Aija Kukuka
Dabas un sociālo
lektore, pedagoģijas maģistrs
zinātņu fakultāte
(Mg. paed.)
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 stundas
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
4
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
4
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Vidusskolas kurss un kurss „Lineārā algebra I”
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
27. Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
27.1.Algebra un matemātiskā loģika
27.2. Ģeometrija un topoloģija
Iepazīties ar analītiskās ģeometrijas jēdzieniem un
*Kursa mērķi
uzdevumu risināšanas metodēm
*Kursa uzdevumi

Apgūt analītiskās ģeometrijas jēdzienus
Apgūt analītiskās ģeometrijas uzdevumu risināšanas
metodes

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Prasme pielietot analītiskās ģeometrijas kursā iegūtās
zināšanas uzdevumu risināšanā dažādos matemātikas
cikla kursos.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
Kursā paredzēts iepazīstināt

This course is intended to acquaint students with
111

studentus ar analītiskās ģeometrijas
kursa svarīgākajiem jēdzieniem un
uzdevumu risināšanas metodēm.

analytic geometry course the most important concepts
and solving methods.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja Apjoms
kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās
1. Taisne plaknē
8
a. Taisnes vispārīgais vienādojums.
b. Trinoma Ax + By + C zīmes ģeometriskā jēga.
c. Vienādojumu veidi. Vienādojums taisnei caur doto punktu
dotajā virzienā; vienādojums ar virziena koeficientu.
Vienādojums taisnei caur diviem dotiem punktiem; taisnes
vienādojums ar koordinātu asu nogriežņiem. Taisnes
normālvienādojums.
d. Leņķis starp divām taisnēm; divu taišņu paralelitātes un
perpendikularitātes nosacījumi. Divu taišņu savstarpējais
stāvoklis.
e. Taišņu šķipsna; nosacījums par trīs taišņu piederību vienai
šķipsnai.
f. Attālums no punkta līdz taisnei.
2. Plakne
8
a. Plaknes vispārīgais vienādojums un tā pētīšana.
b. Izteiksmes Ax + By + Cz + D zīmes ģeometriskā jēga.
c. Vienādojumu veidi. Vienādojums plaknei, kas iet caur trim
punktiem; plaknes vienādojums ar koordinātu asu
nogriežņiem. Plaknes normālvienādojums.
d. Attālums no punkta līdz plaknei.
e. Leņķis starp divām plaknēm.
f. Divu plakņu savstarpējais stāvoklis.; divu plakņu paralelitātes
un perpendikularitātes nosacījumi.
g. Trīs plakņu savstarpējais stāvoklis. Plakņu šķipsna. Plakņu
saišķis.
*Studenta patstāvīgais darbs
Tēmā „Taisne plaknē” papilduzdevumu risināšana un mājas darbu izpilde.
Tēmā „Plakne” papilduzdevumu risināšana un mājas darbu izpilde.
*Prasības KRP
iegūšanai
*Mācību
pamatliteratūra

Mācību
papildliteratūra

Veids
Lekcijas,
praktiskie
darbi

Lekcijas,
praktiskie
darbi

*Apjoms
stundās
12
12

Izpildīti mājas darbi un nokārtota ieskaite
7. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika 2. daļa Analītiskā
ģeometrija. Lineārās telpas. Lineārās transformācijas.-R.: apgāds
“Zvaigzne ABC”, 1998.
8. Buiķis M., Siliņa B. Matemātika: definīcijas, formulas, aprēķinu
algoritmi. R., Zvaigzne ABC, 1997.
9. Jakovļeva G. redakcijā Matemātika tehnikumiem 3. daļa Ģeometrija.R.: Zvaigzne, 1979.
1. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной
алгебры.- М.:Наука,1979
2. The CRC Concise Encyclopedia of Mathematics. CRC Press: Boca
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Raton, F1a., 1998.
1. http://www.intmath.com/plane-analytic-geometry/intro.php
Periodika,
interneta resursi 2. http://www.matematicas.unam.mx/gfgf/ga20101/material/analyticgeom
etry_chap1.pdf
un citi avoti
A.Kukuka

16.02.12.

Paraksts

Paraksta atšifrējums
A.Jansone

Datums

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes protokols Nr.
Datums

Kursa autors:
Kurss
apstiprināts:
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KURSA KODS Mate2A01
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Analītiskā ģeometrija II
Analytical geometry II
Bakalaura studiju programma „Matemātika”
A daļa
2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Aija Kukuka
Dabas un sociālo
lektore, pedagoģijas maģistrs
zinātņu fakultāte
(Mg. paed.)
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 stundas
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Lineārā algebra I, Analītiskā ģeometrija I
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
27. Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
27.1.Algebra un matemātiskā loģika
27.2. Ģeometrija un topoloģija
Iepazīties ar analītiskās ģeometrijas jēdzieniem un
*Kursa mērķi
uzdevumu risināšanas metodēm
*Kursa uzdevumi

Apgūt analītiskās ģeometrijas jēdzienus
Apgūt analītiskās ģeometrijas uzdevumu risināšanas
metodes

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Prasme pielietot analītiskās ģeometrijas kursā iegūtās
zināšanas uzdevumu risināšanā dažādos matemātikas
cikla kursos.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
Kursā paredzēts iepazīstināt

This course is intended to acquaint students with
114

studentus ar analītiskās ģeometrijas
kursa svarīgākajiem jēdzieniem un
uzdevumu risināšanas metodēm.

analytic geometry course the most important concepts
and solving methods.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss Apjoms
dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās
3. Taisne telpā
10
a. Taisnes vispārīgie vienādojumi. Taisnes parametriskie
vienādojumi. Vienādojums taisnei, kas iet caur diviem
punktiem.
b. Divu taišņu savstarpējais stāvoklis telpā. Leņķis starp divām
taisnēm telpā.
c. Īsākais attālums starp divām taisnēm telpā. Attālums no punkta
līdz taisnei telpā.
d. Leņķis starp taisni un plakni; taisnes un plaknes paralelitātes un
perpendikularitātes nosacījumi.
1. Otrās kārtas līnijas
12
a. Riņķa līnijas vispārīgais vienādojums un parametriskie
vienādojumi. Elipses kanoniskais vienādojums; elipses formas
pētīšana. Elipses ekscentricitāte. Elipses parametriskie
vienādojumi.
b. Hiperbolas kanoniskais vienādojums; hiperbolas formas
pētīšana. Hiperbolas asimptotas. Vienādsānu hiperbolas
vienādojums. Hiperbolas ekscentricitāte.
c. Parabolas kanoniskais vienādojums; parabolas formas pētīšana.
Parabola kā kvadrātfunkcijas y = a x 2 + bx + c (a  0) grafiks.
Parabolas ekscentricitāte. Elipses un hiperbolas direktrises.
d. 2. kārtas līniju vienādojumi polārajās koordinātās.
e. 2. kārtas līniju vispārīgais vienādojums un tā pētīšana.
1. Otrās kārtas virsmas
10
a. Sfēras vienādojums. Cilindriskās virsmas. Koniskās virsmas.
Rotācijas elipsoīds. Elipsoīds (vispārīgais gadījums).
b. Rotācijas hiperboloīds. Viendobuma hiperboloīdi. Divdobumu
hiperboloīdi.
c. Eliptiskais paraboloīds. Hiperboliskais paraboloīds.
d. Otrās kārtas virsmu klasifikācija.
*Studenta patstāvīgais darbs
Tēmā „Taisne telpā” papilduzdevumu risināšana, mājas darbu izpilde.
Tēmā „Otrās kārtas līnijas” papilduzdevumu risināšana, mājas darbu izpilde.
Tēmā „Otrās kārtas virsmas” papilduzdevumu risināšana, mājas darbu izpilde.
*Prasības KRP
iegūšanai
*Mācību
pamatliteratūra

Veids
Lekcijas,
praktiskie
darbi

Lekcijas,
praktiskie
darbi

Lekcijas,
praktiskie
darbi

*Apjoms
stundās
18
12
18

Izpildīti mājas darbi un nokārtots eksāmens
10.
Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika 2. daļa Analītiskā
ģeometrija. Lineārās telpas. Lineārās transformācijas.-R.: apgāds
“Zvaigzne ABC”, 1998.
11.
Buiķis M., Siliņa B. Matemātika: definīcijas, formulas,
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aprēķinu algoritmi. R., Zvaigzne ABC, 1997.
12.
Jakovļeva G. redakcijā Matemātika tehnikumiem 3. daļa
Ģeometrija.- R.: Zvaigzne, 1979.
Mācību
papildliteratūra

Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

3. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной
алгебры.- М.:Наука,1979
4. The CRC Concise Encyclopedia of Mathematics. CRC Press: Boca
Raton, F1a., 1998.
1. http://www.intmath.com/plane-analytic-geometry/intro.php
2. http://www.matematicas.unam.mx/gfgf/ga20101/material/analyticgeo
metry_chap1.pdf
A.Kukuka
16.02.12.

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums
A.Jansone

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

Kurss
apstiprināts:
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KURSA KODS Mate2010-I; Mate2013-II
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I, II
Probability theory and mathematical statistics I, II
Datorzinātnes

A
4 KRP
3.sem. –Varbūtību teorija 2KRP
4.sem. – Matemātiskā statistika 2 KRP
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dina Barute
Dabas un sociālo
Lektore, mg.sc.educ.
zinātņu fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 160
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
10 (Varbūtību teorija)
seminārs, praktiskie un laboratorijas 10 (Matemātiskā statistika)
darbi = 2 st.)
6 (Varbūtību teorija)
*Semināru vai praktisko
6 (Matemātiskā statistika)
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 2
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite (Varbūtību teorija)
*Pārbaudes forma/ -as
Eksāmens (Matemātiskā statistika)
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Matemātika / Varbūtību teorija un Matemātiskā
Zinātņu nozare/apakšnozare
statistika
Noskaidrot varbūtību teorijas un matemātiskās
*Kursa mērķi
statistikas uzdevumu, vietu un lomu dabas, tehnisko,
sociālo un citu problēmu risināšanā.
Iepazīstināt studentus ar varbūtību teorijas un matemātiskās
*Kursa uzdevumi

statistikas pamatjēdzieniem un to klasifikāciju.
Iemācīt varbūtību definīcijas, varbūtību aprēķināšanu un
darbības ar varbūtībām.
Noskaidrot jautājumus par gadījuma lielumiem, varbūtību
sadalījumu un gadījuma lielumu skaitliskiem raksturotājiem.
Apgūt lielā skaita likumus un to pielietošanu praksē.
Formulēt matemātiskās statistikas uzdevumus.
Iemācīt veidot izlasi un novērtēt ģenerālās kopas parametrus
ar izlases raksturotājiem.
Apgūt statistisko hipotēžu formulēšanas principus un
ticamības intervāla novērtēšanas metodes.
Iepazīstināt studentus ar dabā pastāvošām sakarībām un to
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veidiem. Noskaidrot korelatīvo sakarību pamatjautājumus.
Apgūt jautājumus, kas saistīti ar regresijas vienādojumu
sastādīšanu un atrisināšanu.

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursu beidzot studenti iegūs prasmes pielietot
varbūtību teorijas elementus un statistiskās metodes
dažādu problēmu risināšanā.
Latviešu valoda
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa ietvaros tiek aplūkoti varbūtību teorijas un
Course provides knowledge about
matemātiskās statistikas jautājumi. Notikumi,
events, probability definitions, discrete
varbūtību definīcijas, darbības ar varbūtībām,
probability distributions, continuous
diskrēti un nepārtraukti gadījuma lielumi, to
probability distributions etc.
raksturlielumi un gadījuma lielumu sadalījuma
Course provides knowledge about data
likumi. Datu grupēšana un attēlošana
grouping, descriptive statistic, samples,
diagrammās, statistiskie raksturlielumi, izlases
correlation and regression analysis and
metode, hipotēzes un sakarību pētīšana.
time series analysis.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
Varbūtību teorija
Ievads varbūtību teorijā
Gadījuma notikumi. Notikumu klasifikācija. Varbūtības
definīcijas. Darbības ar notikumiem. Nosacītās varbūtības.
Pilnās varbūtības un Beiesa formulas. Atkātoti mēģinājumi.
Gadījuma lielumi. Diskrēti gadījuma lielumi, darbības ar
gadījuma lielumiem, gadījuma lielumu raksturotāji.
Nepārtraukti gadījuma lielumi. Sadalījuma un diferenciālā
funkcija. Nepārtraukt gadījuma lieluma matemātiskā cerība,
dispersija un standartnovirze. Varbūtību vienmērīgais,
eksponenciālais, Puasona un normālais sadalījums.
Liela skaita likums. Bernulli teorēma. Čebiševa nevienādība.
Čebišenva teorēma.
Divdimensiju gadījuma lielumi
Matemātiskā statistika
Pamatjēdzieni. ģenerālā kopa, izlase, ģenerālās /izlases kopas
apjoms, variante, variāciju rinda, frekvence, intervālu rinda,
poligons, histogramma, kumulāta.
Aprakstošā statistika. Absolūtie un relatīvie lielumi. Vidējie
lielumi un to matemātiskās īpašība. Struktūras vidējie lielumi.
Variāciju rādītāji. Dispersija, standartnovirze un variācijas
koeficients. Asimetrijas un ekscesa rādītāji.
Izlases metode. Izlases metodes teorētiskais pamatojums un
reprezentativitāte. Izlašu veidi. Ģenerālās kopas vērtēšana.
Izlases kļūdas. Aritmētiskā vidējā vērtēšana. Dispersijas
ticamības intervāls. Mazas izlases un to vērtēšana. Izlases
apjoma noteikšana.
Statistiskās hipotēzes. Statistisko hipotēžu saturs un
uzdevumi. Nulles hipotēze. Statistisko hipotēžu pārbaude.
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Veids

10

Lekcijas,
praktiskās
nodarbības

6

Lekcijas, prakt.
nodarbības
Lekcijas,
praktiskās
nodarbības

10

4
2
4

6

Lekcijas, prakt.
nodarbības
Lekcija
Lekcijas,
praktiskās
nodarbības
Lekcijas,
praktiskās
nodarbības

6

Lekcijas,
praktiskās
nodarbības

6

Lekcijas,
praktiskās

Hipotēžu pārbaudes iespējamās kļūdas.
Dispersiju analīze. Pamatjēdzieni. Noviržu kvadrātu summas
sadalīšana.
Statistisko sakarību pētīšana. Funkcionālas un korelatīvas
sakarības. Korelācijas un regresijas analīze. Jēdziens par
prognozēšanu.
*Studenta patstāvīgais darbs

4
6

nodarbības
Lekcija, praktiskā
nodarbība
Lekcijas,
praktiskās
nodarbības
*Apjoms
stundās
48
48

Individuālie uzdevumi: Varbūtību teorija
Individuālie uzdevumi: Matemātiskā statistika
Sekmīgi nokārtota ieskaite
*Prasības KRP
Sekmīgi nokārtots eksāmens
iegūšanai
1. Kronbergs Ernests. Augstākā matemātika : 2-ās d. : Māc. līdz. LPSR
*Mācību
augstsk. tehn. spec. studentiem / E.Kronbergs, P.Rivža, Dz.Bože.
pamatliteratūra

2.

3.

4.
5.

Mācību
papildliteratūra

1.

2.

3.

2.d. - Rīga : Zvaigzne, [1988]. - 527 lpp. Vasermanis E. Varbūtību
teorija un matemātiskā statistika / E.Vasermanis, D.Šķiltere. - Rīga :
SIA"Izglītības soļi", 2003. - 186 lpp.
Smotrovs Jānis. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika : mācību
grāmata dabaszinātņu un inženierzinātņu studentiem / Jānis
Smotrovs ; red. Biruta Siliņa.
1. Klasiskā Varbūtību teorija. Gadījuma lielumi. Entropija un
informācija. Robežteorēmas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004 : (a/s
"Poligrāfists"). - 263, [1] lpp.
Koliškins Andrejs ((1954-1954-). Varbūtību teorijas un statistikas
elementi / Andrejs Koliškins, Inta Volodko ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Inženiermatemātikas katedra. - Atkārt. izd. - Rīga : RTU
Izdevniecība, 2006 : (RTU). - 81 lpp.
Goša Zigrīda. Statistika : Mācību grāmata / Zigrīda Goša. - Rīga :
Latvijas Universitāte, 2003. - 334 lpp.
Goša Zigrīda. Uzdevumu krājums statistikā / Zigrīda Goša ; Latvijas
Universitāte. - Rīga : Izglītības soļi, 2004 (Rīga : (JUMI). - 93 lpp. :
tab. - Bibliogr.: 93.lpp.
Buiķis Māris. Varbūtību teorijas un statistikas elementi : Eksperim.
māc. līdz. / M.Buiķis, J.Carkovs, B.Siliņa ; red. U.Grinfelds.
1.daļa Notikumi un varbūtības. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997.
Arhipova Irina. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam : māc.
līdzeklis / Irina Arhipova, Signe Bāliņa.
1.d. - Rīga : Datorzinību centrs, 1999. - 164 lpp.
Arhipova Irina. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam : māc.
līdzeklis / Irina Arhipova, Signe Bāliņa.
2.d. - Rīga : Datorzinību centrs, 2000. - 133 lpp.

Periodika, interneta resursi un citi avoti
D.Barute
Kursa autors:
Paraksts

Paraksta
atšifrējums

Kurss apstiprināts:

Datums

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors
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Paraksta
atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS Mate2011
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Skaitliskās metodes I
Numerical methods I
Matemātika 2.kurss
A
4 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inese Ieraga
DSZF
asistente
Jānis Rimšāns
DSZF
Dr.math
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 160
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
22
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
10
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 2
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Matemātiskā analīze
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt konkrētas zināšanas skaitlisko metožu
*Kursa mērķi
pamatjautājumos.
*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sniedz izpratni par

Iemācīt studentiem skaitlisko metožu pamatjēdzienus
un to pielietošanu praktiskas dabas uzdevumu
risināšanā. Visi aplūkojamie jēdzieni tiek nostiprināti,
risinot atbilstošus uzdevumus.
Sekmīgi apgūstot kursu students orientējas skaitlisko
metožu pamatjēdzienos, prot formulēt nozīmīgākās
kursā apskatītās metodes, spēj risināt vienkāršākos
uzdevumus.
Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The course provides understanding of key concepts of
120

galvenajiem skaitlisko metožu
jēdzieniem, rezultātiem un idejām.
Aplūko tuvinātos rēķinus, sniedz
ieskatu par lineāru telpu un
lineāriem operatoriem. Apskata
diferenču vienādojumus, redukcijas
metodes, interpolāciju, skaitlisku
diferencēšanu un integrēšanu.
Kurss ietver praktisko daļu apgūto
jēdzienu nostiprināšanai.

numerical methods, results and ideas. Looks closer to
the bills, provide insight into the linear space and linear
operators. Viewing Difference equations, reduction
method, interpolation, numerical differentiation and
integration. The course includes a practical part of
learning the concept of consolidation.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja Apjoms
kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās
1. Tuvināti rēķini.
Skaitļu tuvinātās vērtības. Kļūdas
2
aritmētiskās darbībās. Funkciju kļūda.
2. Tuvināti rēķini.
Tuvināto skaitļu pieraksts. Skaitļu
2
noapaļošana. Lineāro vienādojumu sistēmu risināšanas metodes.
Gausa metode.
3. Tuvināti rēķini. Programmas veidošana Gausa metodes
2
pielietojumam lineāras vienādojumu sistēmas atrisināšanai.(
Pascal,C++).
4. Tuvināti rēķini. Tuvināto rēķinu vispārīgo problēmu
2
jautājumu apskats.
5. Lineāra telpa un lineāri operatori. Saskaitīšanas un
2
reizināšanas aksiomas. Eiklīda un unitārā telpas.
6. Lineāra telpa un lineāri operatori. Programmas veidošana
2
Gausa metodes pielietojumam lineāras vienādojumu sistēmas
atrisināšanai.( Pascal,C++).
7. Lineāra telpa un lineāri operatori. Lineāri operatori: īpašības.
2
Ierobežots operators. Saistīti un pašsaistīti operatori. Pozitīvu
operatoru īpašības.
8. Lineāra telpa un lineāri operatori. Uzdevumi par otrās kārtas
2
diferenču vienādojums.
9. Lineāra telpa un lineāri operatori. Īpašfunkciju – īpašvērtību
2
problēma. Operatora norma.
Operatoru nevienādības. Vispārinātā īpašfunkciju – īpašvērtību
problēma
10. Lineāra telpa un lineāri operatori. Lineāras telpas un lineāru
2
operatoru īpašību jautājumu apskats.
11.
Diferenču vienādojumi.
Uzdevumu atrisināmība un
2
korektība. Diferenču vienādojumi. Skaitliska diferencēšana un
integrēšana pa daļām. Pirmās kārtas lineāri diferenču
vienādojumi.
Pirmās kārtas lineāras diferenču nevienādības.
12.
Diferenču vienādojumi.
Uzdevumu par skaitlisko
2
diferencēšanu.
13. Diferenču vienādojumi. Otrās kārtas diferenču vienādojumi
2
ar konstantiem koeficientiem.Otrās kārtas diferenču vienādojumi
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Veids
Lekcija
Lekcija

Praktiskie darbi
Seminārs
Lekcija
Praktiskie darbi

Lekcija

Praktiskie darbi
Lekcija

Seminārs
Lekcija

Praktiskie darbi
Lekcija

ar konstantiem koeficientiem.
14.
Diferenču vienādojumi.
Uzdevumi par skaitlisku
diferencēšanu.
15. Diferenču vienādojumi. Homogenā vienādojuma risināšanas
gadījumi. Pirmā Grīna formula. Otrā Grīna formula. Tīkla
funkciju lineāras telpas.
16. Diferenču vienādojumi. Vispārīgi jautājumi par diferenču
vienādojumiem.
17. Redukcijas metode. Otrās kārtas diferenču vienādojumi ar
mainīgiem koeficientiem. Košī problēmas un robežproblēmas.
18. Redukcijas metode. Programmas izveide redukcijas metodes
pielietojumam otrās kārtas diferenču vienādojuma atrisināšanai.
(Pascal, C++)
19. Redukcijas metode. Otrās kārtas diferenču vienādojumu
atrisināšana ar redukcijas metodi. Redukcijas metodes
stabilitātes nosacījumi.
20. Redukcijas metode. Redukcijas metode, tās pielietojamība un
stabilitāte.
21. Interpolācija. Interpolācija. Interpolācijas kļūda. Polinomiālā
interpolācija. Lineāra interpolācija.
22. Interpolācija. Lagranža interpolācijas polinoms. Teilora
rindas interpolācijas polinoms. Ņūtona interpolējošais polinoms.
23. Interpolācija. Matricas pārveide Frobeniusa matricas formā.
Daņiļevska metode īpšvērtību un īpašvektora atrašanai.
24. Interpolācija. Ņūtona interpolējošais polinoms. Vienmērīgi
izvietotu mezglu interpolācija.
25. Interpolācija. Čebiševa polinomu īpašības. Kļūdas
novērtējums Čebiševa polinomu interpolācijas gadījumā. Trešās
kārtas splaini
26. Interpolācija. Funkciju interpolācija uzdevumu risinājumos.
27. Interpolācija. Interpolācijas pielietojumi
28. Skaitliska diferencēšana. Skaitliskas diferencēšanas
formulas.
29. Skaitliska diferencēšana. Programmas izveide Lagranža
interpolācijas splaina pielietojumam. (Pascal, C++) .
30. Skaitliska diferencēšana. Splainu pielietojumi diferencēšanai.
31. Skaitliska diferencēšana. Seminārs par skaitliskas
diferencēšanas vispārīgiem jautājumiem.
32. Pārskata lekcija. Semestra laikā apskatīto jautājumu īss
pārskats.
*Studenta patstāvīgais darbs

2

Praktiskie darbi

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija

2

Praktiskie darbi

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija

2

Lekcija

2

Praktiskie darbi

2

Lekcija

2

Lekcija

2
2
2

Praktiskie darbi
Seminārs
Lekcija

2

Praktiskie darbi

2
2

Lekcija
Seminārs

2

Lekcija

1.Tuvinātie rēķini. Lekcijās doto jēdzienu, kā kļūdu veidi, kļūdu rašanās
iemesli, to novēršana studēšana izmantojot mācību literatūru. Mājas darbu
sagatavošana, gatavošanās semināram.
2.Lineārā telpa un lineārie operatori. Lekcijās doto jēdzienu, kā telpas,
operatori, to īpašības, darbības ar operatoriem studēšana izmantojot mācību
literatūru, izprotot skaitlisko metožu saistību ar funkciju analīzes
jēdzieniem. Mājas darbu sagatavošana, gatavošanās semināram.
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*Apjoms
stundās
12

18

3.Diferenču vienādojumi. Lekcijās doto jēdzienu, kā diferenču
vienādojumu veidi un to lietošana dažādu vienādojumu skaitliskai
atrisināšanai studēšana izmantojot mācību literatūru. Mājas darbu
sagatavošana, gatavošanās semināram.
4.Redukcijas metodes. Saistīto jēdzienu un metožu studēšana, izmantojot
mācību literatūru, apgūstot jautājumus, kurus lekciju laikā nevar pilnībā
izstāstīt un pētot piedāvātos piemērus un pielietojumu veidus. Mājas darbu
sagatavošana, gatavošanās semināram.
5.Interpolācija. Saistīto jēdzienu studēšana, izmantojot mācību literatūru,
pētot piedāvātos piemērus un pielietojumus. Mājas darbu sagatavošana,
gatavošanās semināram.
6.Skaitliskā diferencēšana. Saistīto jēdzienu studēšana, piedāvāto piemēru
un lietojumu pētīšana. Mājas darbu sagatavošana, gatavošanās semināram.
Gatavošanās eksāmenam.

18

12

20

16

*Prasības KRP iegūšanai

Savlaicīgi iesniegti sekmīgi atrisināti mājasdarba uzdevumi,
dalība semināros, jānokārto eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra

1. A.A.Samarskis, Ievads skaitliskajās metodēs, Maskava,
Nauka, 1982 .(krievu valodā)
2. E.A.Volkov, Skaitliskās metodes, Maskava, Nauka, 1982 .
(krievu valodā)
3. H. Kalis, Skaitliskās metodes ar datorprogrammu Maple,
Mathematica lietošanu, Rīga : Latvijas Universitāte, 2001.
4. Skaitliskās metodes :māc. līdz. /Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženiermatemātikas katedra ; [sast. M. Iltiņa, I. Iltiņš] Rīga :
RTU izd., 2002.
5. Uzdevumu krājums skaitliskās metodēs. [sast.
P.I.Monastirskis] Minska : BVU izd., 1983.(krievu valodā)
Inese Ieraga

Kursa autori:
Jānis Rimšāns
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Paraksta
atšifrējums
Anita Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums
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Datums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS Mate2012
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Skaitliskās metodes II
Numerical methods II
Matemātika 2.kurss
A
2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inese Ieraga
DSZF
asistente
Jānis Rimšāns
DSZF
Dr.math.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
9
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
7
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 2
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Matemātiskā analīze
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt konkrētas zināšanas skaitlisko metožu
*Kursa mērķi
pamatjautājumos.
Iemācīt studentiem skaitlisko metožu pamatjēdzienus
*Kursa uzdevumi
un to pielietošanu praktiskas dabas uzdevumu
risināšanā. Visi aplūkojamie jēdzieni tiek nostiprināti,
risinot atbilstošus uzdevumus.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Sekmīgi apgūstot kursu students orientējas skaitlisko
kompetences)
metožu pamatjēdzienos, prot formulēt nozīmīgākās
kursā apskatītās metodes, spēj risināt vienkāršākos
uzdevumus.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
Kurss sniedz izpratni par
The course provides understanding of key concepts of
galvenajiem skaitlisko metožu
numerical methods, results and ideas. Looks closer to
jēdzieniem, rezultātiem un idejām.
the bills, provide insight into the linear space and linear
124

Aplūko tuvinātos rēķinus, sniedz
ieskatu par lineāru telpu un
lineāriem operatoriem. Apskata
diferenču vienādojumus, redukcijas
metodes, interpolāciju, skaitlisku
diferencēšanu un integrēšanu.
Kurss ietver praktisko daļu apgūto
jēdzienu nostiprināšanai.

operators. Viewing Difference equations, reduction
method, interpolation, numerical differentiation and
integration. The course includes a practical part of
learning the concept of consolidation.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms
stundās
1. Skaitliska integrēšana. Vienkārša un vispārināta taisnstūru
2
kvadratūra. Vienkārša un vispārināta trapeču kvadratūra.
2. Skaitliska integrēšana. Programma trapeču kvadratūras formulas
2
pielietoumam. (Pascal, C++)
3. Skaitliska integrēšana. Vienkārša un vispārināta Simpsona
2
kvadratūra. Gausa kvadratūru formula
4. Skaitliska integrēšana. Uzdevumi par integrēšanas kļūdas
2
atrašanu.
5. Skaitliska integrēšana. Kvadratūru formulu izmantojamība
2
funkciju integrēšanā.
6. Skaitliska integrēšana. Gausa kvadratūru formulas izmantošana
2
funkcijas integrāļa atrašanā. (Pascal, C++). Uzdevumi par
integrēšanu ar kvadratūru formulu palīdzību.
7. Diferenciālvienādojumu tuvinātas risināšanas metodes. Parasto
2
diferenciālvienādojumu risināšanas metodes. Eilera metode.
8. Nelineāro vienādojumu risināšanas metodes. Ņūtona metode.
2
Iterāciju metode.
9.
Nelineāro
vienādojumu
risināšanas
metodes.
2
Diferenciālvienādojumu un nelineāru vienādojumu risinājumu
problēmas
10. Nelineāro vienādojumu risināšanas metodes. Programmas
2
izveide nelineāra vienādojuma atrisināšanai ar Ņūtona
metodi.(Pascal, C++)
11. Diferenču shēmas. Diferenču metodes robežproblēmām. Tīkla
2
funkciju piemēri. Operatora diferenču aproksimācija. Pirmās kārtas
operatora diferenču aproksimācija.
12. Diferenču shēmas. Aproksimācijas kārta. Otrās kārtas operatora
2
diferenču aproksimācija. Aproksimācijas kārta. Diferenču shēma.
Koši problēmas un robežproblēmas.
13. Diferenču shēmas. Uzdevumi par diferenču shēmām.
2
14. Diferenču shēmas. Diferenču shēmas stabilitāte.
Aproksimācija un konverģence. Pamatdefinīcijas. Operatora
aproksimācijas kļūda.
15. Diferenču shēmas. Stabilitātes un aproksimācijas saistība ar
konverģenci. Viendabīgas trīspunktu diferenču shēmas. Integrālāinterpolācijas metode. Eliptiskas problēmas piemērs.
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Veids
Lekcija
Praktiskie
darbi
Lekcija
Praktiskie
darbi
Seminārs
Praktiskie
darbi
Lekcija
Lekcija
Seminārs

Praktiskie
darbi
Lekcija

Lekcija

2

Praktiskie
darbi
Lekcija

2

Lekcija

16. Diferenču shēmas. Vispārīgi jautājumi par diferenču shēmām
*Studenta patstāvīgais darbs

Seminārs
*Apjoms
stundās
1.Skaitliskā integrēšana. Saistīto jēdzienu, kā taisnstūra, trapeču, Simpsona 16
metodes, to kļūdas, aprēķinu ātrdarbība, studēšana. Piedāvāto piemēru un
pielietojumu pētīšana. Mājas darbu sagatavošana, gatavošanās semināram.
2.Diferenciālvienādojumu tuvinātās risināšanas metodes. Eilera metodes un tās 6
variāciju studēšana, kļūdu un ātrdarbības salīdzināšana, piedāvāto piemēru un
pielietojumu pētīšana. Mājas darbu sagatavošana, gatavošanās semināram.
3.Nelineāro vienādojumu risināšanas metodes. Ņūtona, Iterāciju un citu 10
pieminēto metožu studēšana, piedāvāto piemēru un pielietojumu pētīšana.
Mājas darbu sagatavošana, gatavošanās semināram.
4.Diferenču shēmas. Diferenču metodes robežproblēmām, diferenču shēmu 16
precizitātes, stabilitātes, to dažādības studēšana, piedāvāto piemēru un
pielietojumu pētīšana. Mājas darbu sagatavošana, gatavošanās semināram.
Gatavošanās eksāmenam.
Savlaicīgi iesniegti sekmīgi atrisināti mājasdarba uzdevumi,
*Prasības KRP
dalība semināros, jānokārto eksāmens.
iegūšanai
1. A.A.Samarskis, Ievads skaitliskajās
*Mācību
metodēs,Maskava,Nauka,1982 .(krievu valodā)
pamatliteratūra
2. E.A.Volkov, Skaitliskās metodes,Maskava,Nauka,1982 .
(krievu valodā)
3. H. Kalis, Skaitliskās metodes ar datorprogrammu Maple,
Mathematica
lietošanu, Rīga : Latvijas Universitāte, 2001.
4. Skaitliskās metodes :māc. līdz. /Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženiermatemātikas
katedra ; [sast. M. Iltiņa, I. Iltiņš] Rīga : RTU izd., 2002.
5. Uzdevumu krājums skaitliskās metodēs. [sast.
P.I.Monastirskis] Minska : BVU izd.,
1983.(krievu valodā)
Inese Ieraga
Kursa autors:
Jānis Rimšāns
2

Paraksts

Paraksta
atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS DatZ1011
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Programmēšana I
Programming I
"Matemātika" un "Fizika"
A daļa
4 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inta Znotiņa
LiepU Dabas un sociālo Lektore, Mg.sc.educ.
zinātņu fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 160 h
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
10
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
18
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
4
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nav
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Datorzinātnes/Programmēšanas valodas un sistēmas
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sekmēt studenta algoritmiskās domāšanas attīstību un
*Kursa mērķi
veidot izpratni par programmēšanu.
Apgūt algoritmu un programmēšanas valodu pamatu
*Kursa uzdevumi
konstrukcijas, aplūkojot to realizāciju programmēšanas
valodā C++, un prast tās pielietot uzdevumu
risināšanai.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Zina un prot pielietot programmēšanas valodas C++
kompetences)
pamatu
konstrukcijas
sastādot
uzdevumus
daudzveidīgām dzīves situācijām un citu mācību
priekšmetu apguvei.
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju
kursā
studenti
tiek Course of study introduces students to the algorithm
iepazīstināti ar algoritmu un and the programming language basis elements
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programmēšanas valodu pamatu
konstrukcijām (nosacījumi, cikli,
masīvi, utt.). Kursa laikā iegūtās
teorētiskās
zināšanas
tiek
nostiprinātas pildot daudzveidīgus
uzdevumus programmēšanas valodā
C++.

(conditional structures, iteration structures, arrays,
etc.).
The theoretical knowledge is strengthened performance
of various tasks in the programming language C + +.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II Apjoms
Veids
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas stundās
(lekcijas, semināri,
pārbaudes formas)
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)
Algoritmi, to struktūras un pierakstu veidi
4h
Lekcija,
praktiskā nodarbība
C++ programmas struktūra, mainīgie, to datu tipi,
4h
Lekcija,
vienkāršākie C++ valodas operatori
praktiskā nodarbība
Sazarojuma konstrukcijas, nosacījumu sastādīšana,
4h
Lekcija,
loģiskie operatori
praktiskā nodarbība
Ciklu konstrukcijas
8h
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Grupu darbs
2h
Laboratorijas darbs
Kontroldarbs, tā kļūdu analīze
4h
Praktiskā nodarbība
Masīvi
8h
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Informācijas meklēšanas un kārtošanas algoritmi
6h
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Grupu darbs
4h
Laboratorijas darbs
Kontroldarbs, tā kļūdu analīze
4h
Praktiskā nodarbība
Strukturālās programmēšanas principi, to realizācija
4h
Lekcija,
C++ (funkcijas)
praktiskā nodarbība
Datu struktūru definēšana un izmantošana
4h
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Ārēju teksta datņu izmantošana ievaddatu un
4h
Lekcija,
izvaddatu uzglabāšanai
praktiskā nodarbība
Grupu darbs
4h
Laboratorijas darbs
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. mājas darbs - Algoritmi
8h
2. mājas darbs – Lineāru algoritmu realizācija C++
10h
3. mājas darbs – Sazarotu algoritmu realizācija C++
10h
4., 5. mājas darbs – Ciklisku algoritmu realizācija C++
16h
6.,7. mājas darbs – Masīvi, to realizācija C++
20h
8. mājas darbs – Informācijas meklēšanas un kārtošanas
algoritmi
12h
9. mājas darbs – Funkcijas
10h
10. mājas darbs – Ārēju teksta datņu izmantošana
10h
Semestra darba vērtējumu veido vidējā atzīme, ko
*Prasības KRP iegūšanai
iegūst summējot visu mājas darbu izpilde un
atrādīšana
klātienē
noteiktajā
laikā,
abu
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*Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

kontroldarbu un trīs grupas darbu sekmīga izpilde,
ja vidējā atzīme ir vismaz 7, zemāka vērtējuma
gadījumā jākārto eksāmens, kuram ir divas daļas –
teorētiskā un praktiskā.
Znotiņa I. Programmēšana (C++), [Elektroniskais
resurss] – Tiešsaites raksts. – [Liepāja., b.i. 2011.] –
Pieejas veids: tīmeklis www. URL:
.http://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=25–
Apskatīts 2012. gada 17.februārī
1. Andžāns A., Grinfelds U., Ikaunieks Ē. u.c.
Informātika 1.daļa Ievads datorikā. - R.: Zvaigzne,
1993., 78.lpp.
2.. Andžāns A., Ikaunieks Ē., Romanovskis T.
Informātika 2.daļa Datorika. Ievads algoritmikā. R.: Zvaigzne, 1994., 160.lpp.
3. Andžāns A., Grinfelds U., Ikaunieks Ē. u.c.
Informātika 3.daļa. Programmēšana. Matemātiskie
modeļi.- R.:"Zvaigzne" 1994., 183.lpp.
4. Nance, Douglas W. Introduction to Computer
Science: Programming, Problem Solving, and Data
Structures. - West Publishing Company, 1995.,
1189 p.
C++ Language Tutorial, [Elektroniskais resurss] –
Tiešsaites raksts. – [b.v., cplusplus.com, b.g.] –
Pieejas veids: tīmeklis www. URL:
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial
Apskatīts 2012. gada 17.februārī
I.Znotiņa

17.02.2012.

Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS DatZP130
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP

Matemātisko programmu paketes
Mathematical software packages
Matemātika, Fizika

A
2
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dina Barute
DSZF
Lektore, Mg.sc.educ.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 stundas
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Matemātiskā analīze, lineārā algebra, analītiskā
nosaukums, programmas daļa, kurā ģeometrija
kurss jāapgūst)
Datorzinātne
Zinātņu nozare/apakšnozare
Apgūt matemātiskās programmu paketes (Derive,
*Kursa mērķi
MatCad, Matematica, MatLab) izmantošanas
pamatprincipus.
Apgūt iemaņas un prasmes darbā ar matemātiskām
*Kursa uzdevumi
programmu paketēm Matematica un MatLab .
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Kursu beidzot, studenti zinās dažādu matemātisko
kompetences)
programmu valodas un iespējas. Pratīs izmantot šīs
programmas matemātiskos aprēķinos. Spēs pielietot
dažādu problēmu risināšanā.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
Kurss sniedz izpratni par
The course gives understanding about principles how
matemātiskās programmu paketes
to use software packages Derive, MatCad, Matematica
Derive, MatCad, Matematica,
and MatLab
MatLab un Fortran izmantošanas
pamatprincipiem.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms
Veids
stundās
130

Programmas Derive valoda, interfeiss, vienkāršie aprēķini,
mainīgo un funkciju definēšana, grafiku veidošana.
Vienādojumu un nevienādību risināšana. Darbības ar matricām
un vektoriem. Matemātiskās analīzes elementi.
Programmas MatCad valoda un interfeiss, vienkāršie aprēķini,
mainīgo un funkciju definēšana, grafiku veidošana.
Vienādojumu un nevienādību risināšana. Darbības ar matricām
un vektoriem. Matemātiskās analīzes elementi.
Programmēšanas pamati.
Programmas Mathematica valoda un interfeiss, vienkāršie
aprēķini, mainīgo un funkciju definēšana, grafiku veidošana.
Vienādojumu un nevienādību risināšana. Darbības ar matricām
un vektoriem. Matemātiskās analīzes elementi.
Programmēšanas pamati.
Programmas MatLab pamati un programmēšanas tehnikas.

8

Lekcijas,
praktiskās
nodarbības

8

Lekcijas,
praktiskās
nodarbības

8

Lekcijas,
praktiskās
nodarbības

4

Programmas Fortan pamati un programmēšanas tehnika.

4

Lekcija, praktiskā
nodarbība
Lekcija, praktiskā
nodarbība
*Apjoms
stundās
48 st
12
12
12
6
6

*Studenta patstāvīgais darbs

Patstāvīgā darba uzdevumi:
1. Par programmu Derive
2. Par programmu MatCad
3. Par programmu Mathematica
4. Par MatLab
5. Par programmu Fortran
Izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi.
*Prasības KRP
Sekmīgi nokārtota ieskaite.
iegūšanai
1. S.Veģere, I.Volodko, A.Koliškins. Matemātikas uzdevumu risināšana
*Mācību
ar Mathematica 5. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009 –225 lpp.
pamatliteratūra
2. M.Metcalf, J.Reid, M.Cohen. Modern Fortran Explained.New York:
Oxford University Press, 2011- 488 p.
Mācību
H.Kalis, S.Lācis, O.Lietuvietis, I.Pogodkina. Programmu paketes
papildliteratūra "Mathematica" lietošana mācību procesā : Māc. līdz. Rīga: SIA „Mācību
grāmata”, 1997 – 72 lpp.
1. http://www.chartwellyorke.com/derive/deriveresources.html
Periodika,
interneta resursi 2. http://website.lineone.net/~davidbowers/Derive5/Derive5.htm
3. http://www.wolfram.com/products/mathematica
un citi avoti
4. http://www.mathworks.com
5. http://www.ptc.com/product/mathcad/
6. MATLAB for Technical Computing (CD)
Kursa autors:
D.Barute
29.03.2012.
Paraksta atšifrējums

Paraksts

Kurss
apstiprināts:

Datums

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS DatZP147
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as,
kurai/-ām tiek piedāvāts
studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Sergejs Kačanovs
*Kopējais stundu skaits (1
KRP = 40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
seminārs, praktiskie un
laboratorijas darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 –
akadēmiskā bakalaura; 5-6 –
akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais**)
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa,
kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Datu bāzes un informācijas sistēmas
Databases and information systems
Matemātika

A
2

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātņu
fakultāte
80

Amats, grāds
Asistents, Mg.sc.ing.,
Mg.sc.educ.

3

13
1-4

Ieskaite
Informācijas tehnoloģijas
Datorzinātne / Datu apstrādes sistēmas un datortīkli
Sniegt informāciju par informācijas sistēmām, datubāzēm un
informācijas apstrādes veidiem, iepazīstināt ar MS Access
programmu. Sagatavot studentus darbam ar datu bāzēm,
apgūt datu bāzes izveidošanas tehniku MS Access.
Iemācīt, kā izveidot un uzturēt programmā Microsoft Access
veidotu datu bāzi, kā izveidot vienkāršu lietotāja sistēmu
datu bāzei, efektīvi veikt plaša apjoma datu kārtošanu, atlasi,
grupēšanu un analīzi, izmantot paplašinātās vaicājumu un
pārskatu iespējas datu atlasei un kārtošanai, veidot formas un
automatizēt datu bāzes darbību ar makro palīdzību.
Zināšanas un pieredze darbā ar datu bāzēm un uzņēmuma
informācijas sistēmām.
Latviešu
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*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Iepazīstināt ar datu bāzu vadības sistēmām The aim of the course is to introduce to database
un to izstrādes galvenajiem principiem;
management systems and to main principles of
sniegt pamatzināšanas darbā ar datu bāzu
their development; to impart knowledge about
vadības sistēmu Microsoft Access; iemācīt the use of Microsoft Access; to instruct how to
veidot datu bāzes tabulas, filtrus,
create database tables, filters, queries, forms and
vaicājumus, formas un pārskatus; izveidot reports; to develop skills necessary for design
un uzturēt savu datu bāzi.
and maintenance of own database
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa Apjoms
Veids
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes stundās
formas)
Datu bāzes un informācijas sistēmas, datu bāzes jēdzieni.
2
Lekcija
Datu bāzes veidošanas teorētiskie principi.
Darba uzsākšana datu bāzu vadības sistēmā Microsoft
2+2
Lekcija,
Access. Tabulas kā datu bāzes pamats. Datu bāzes tabulu
praktiskais darbs
veidošana un galvenās darbības ar tām. Lauku tipi un to
īpašības.
Informācijas meklēšanas komandas, filtri. Vienkāršu
4
Praktiskais darbs
vaicājumu veidošana.
Vaicājumi. Kritēriju, loģisko un matemātisko izteiksmju
2+4
Lekcija,
izmantošana atlases vaicājumos.
praktiskais darbs
Tabulu relācijas. Vaicājumu veidošana, izmantojot vairākas
4
Praktiskais darbs
tabulas un relācijas.
Formas veidošana. Vadības pogu ievietošana formā.
4
Praktiskais darbs
Pārskatu sagatavošana un drukāšana.
2
Praktiskais darbs
Vadības formas izveidošana
4
Praktiskais darbs
Datu apmaiņa ar citām aplikācijām, datu eksports un imports
2
Praktiskais darbs
MS Excel, MS Word.
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Studentam jāizpilda visi nodarbību laikā uzdotie patstāvīgie darbi.
20
Jāizveido nelielas datu bāzes projektējums: tabulu nodefinēšana, datu tipi 12
un īpašības, saites starp datu tabulām.
Jāizveido datu bāze pēc dotā uzdevuma: tabulas, formas, nepieciešamie 16
vaicājumi, pārskati.
Jāizpilda nodarbību laikā uzdotos patstāvīgos darbus un
*Prasības KRP
kontroldarbus. Jāizveido datu bāze pēc dotā uzdevuma.
iegūšanai
*Mācību
1. http://office.microsoft.com/lvpamatliteratūra
lv/access/FX100646911062.aspx?ofcresset=1
2. Kliedere I. Microsoft Access 2000. Rīga: Apmācības un
konsultāciju centrs "GRĀDA", 2001., 126 lpp.
1. Lukažis Dz. Datu bāzes vadība. Programma Microsoft Access.Mācību
R.: Biznesa augstskola Turība, 2000, 95.lpp.
papildliteratūra
2. Поспед Б.С. Access 2000 Базы данных и приложения.
Лекции и упражнения.-К.:”ДиаСофт”, 2000.
3. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных:разработка и управление.
Пер.с англ.под ред.С.Каратыгина. - Москва: БИНОМ, 1999. 704 с.
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4. Яргер Р. Д., Риз Д., Кинг Т. MySQL и mSQL : Базы данных
для небольших предприятий и Интернета.
Пер.А.Виноградова,С.Маккавеева. - Санкт-Петербург :
Символ-Плюс, 2000. - 560 с.
5. Базы данных : Интеллектуальная обработка
информации /В.В.Корнеев,А.Ф.Гареев,С.В.Васютин,В.В.Рай
х. - Москва : Издатель Молгачева С.В., 2001. - 496 с.
Periodika, interneta
resursi un citi avoti
Sergejs Kačanovs

06.03.2012.

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

Kurss
apstiprināts:
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KURSA KODS DziT2A01
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Biroja programmatūra matemātikai
Office tools for mathematics
Matemātika
A
1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dina Barute
DSZF
Lektore, Mg.sc.educ
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
3
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
5
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Datorzinātne
Zinātņu nozare/apakšnozare
Iepazīt biroja programmatūras lietojumus praktiskā darbībā.
*Kursa mērķi
Apgūt iemaņas un prasmes biroju programmatūru pielietošanu
*Kursa uzdevumi
dažādu matemātisku problēmu risināšanā.
Kursu beidzot studenti zinās biroja programmatūras un to
*Kursa rezultāti
(apgūstamās
izmantošanas iespējas. elektronisko tabulu izmantošanu dažādos
kompetences)
aprēķinos. Pratīs noformēt lielformāta dokumentus un izveidot
dažādu objektus, kā arī apstrādāt datus ar dažādiem paņēmieniem,
veikt datu analīzi. Spēs izmantot programmas matemātisku
uzdevumu risināšanā.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursā tiek apgūta lielformāta darbu,
Course offers the designing and presentation of large
tai skaitā referātu, diplomdarbu, kursa - scale paper (reports, diploma and source papers).
darbu noformēšana, to prezentēšana.
Course offers data filtering and methods of
Kā arī paredzēts aplūkot datu atlases
information processing.
un apstrādes paņēmienus, Excel
Course provides knowledge about various functions
funkciju lietojumus un datu analīzes
usefulness.
iespējas.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
Tekstapstrādes lietotne.
4
Lielformāta darba veidošana. Titullapa. Darbs ar stiliem.
Automātiskais satura rādītājs. Lapu pārtraukumi, sekciju
pārtraukumi. Lapu numerācija. Attēlu/tabulu u.tml. automātiskā
numerācija. Vēru veidošana. Norāžu veidošana uz attēliem,
tabulām, literatūru. Objekti. Tabulas, tabulācija.
MS Excel lietotne. Elementārie aprēķini. Datu attēlošana
2
diagrammās. Funkciju grafiki.
Excel funkcijas (matemātiskās un trigonometriskās, statistiskās,
6
informācijas apstrādes un finansu funkcijas) dažādu uzdevumu
risināšanā.
Datu saraksti. Datu kārtošana. Datu atlase. Starprezultāti.
2
Šķērsgriezumu tabulas un diagrammas. Datu analīze.
Optimizācijas rīki Goal Seek un Solver izmantošana uzdevumu
2
risināšanā.
*Studenta patstāvīgais darbs

Veids
Lekcija,
praktiskā
nodarbība

Lekcija
Lekcija,
praktiskā
nodarbība
Praktiskā
nodarbība
Praktiskā
nodarbība
*Apjoms
stundās
24 st.
6
8

Patstāvīga uzdevumu risināšana
1. Lielformāta darba noformēšana. Dažādu objektu izveide.
2. Tabulu izveide un formatēšana, aprēķini tabulās, funkciju
izmantošana aprēķinos, diagrammu izveide.
3. Darbs ar sarakstiem.
4
4. Optimizācijas uzdevumu risināšana.
6
Patstāvīgo
darbu
izpilde.
*Prasības KRP
Sekmīgi nokārtota ieskaite.
iegūšanai
1. http://office.microsoft.com/lv-lv/ - MS Office 2010
*Mācību
2. http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/ - MS Word 2007, 2010
pamatliteratūra
3. http://office.microsoft.com/lv-lv/excel-help/FX010064695.aspx MS Excel 2007, 2010
4. Augucēvičs Jānis. Praktiskie uzdevumi datorzinībās un risinājumi /
Jānis Augucēvičs, Juris Ozols, Egmonts Treiguts. - Rīga : Biznesa
augstsk. "Turība", 2001. - 119 lpp.
1. http://www.liepu.lv/uploads/files/Studiju_darbu_rakstisana_
Mācību
noformesana_12_05_2010.pdf
papildliteratūra
1. MS Excel, MS Word 2007 [elektroniskais resurss] : multimediju mācību
Periodika,
materiālu DVD / Rīgas Tehniskā universitāte. Tālmācības studiju centrs. interneta resursi
Versija 2009.1. - Rīga : Ceļvedis IT, 2007. - 1 DVD Nosaukums no diska
un citi avoti
uzlīmes.

D.Barute
Kursa autors:
Paraksta atšifrējums

Paraksts

Kurss apstiprināts:

Datums

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS Mate1003-I; Mate1004-II
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Diskrētā matemātika I, II
Discrete Mathematics I, II
Matemātikas bakalaura studiju programma
A daļa
1. sem. -2 KRP jeb 80stundas,
2. sem.- 2 KRP jeb 80stundas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Klavdija Ģingule
DSZF
Docente, Dr. paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 160 st.
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
16
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
16
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 1.
bakalaura)
Ieskaite, eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Vidusskolas matemātikas kursu saturs
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
27. Matemātika. 27.10. Diskrētā matemātika un
Zinātņu nozare/apakšnozare
matemātiskā informātika
Nostiprināt saikni starp augstākās matemātikas kursiem
*Kursa mērķi
un skolas matemātikas kursu.
Bagātināt studentu pieredzi nestandarta uzdevumu
risināšanā.
Apgūt diskrētās matemātikas pamatidejas.
*Kursa uzdevumi
Realizēt starpdisciplīnu saikni starp matemātikas
kursiem skolā un augstskolā.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Studenti iepazīstas ar kopu teorijas pamatiem, ar
kompetences)
atbilstībām, un attieksmēm, ar algebriskām struktūrām,
ar kombinatorikas jautājumiem, ar grafu teorijas
pamatiem. Visi aplūkojamie jēdzieni tiek nostiprināti,
risinot atbilstošus uzdevumus.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Pamatjēdzieni par kopām, operācijas ar
Basic knowledge about sets and operations with
kopām. Biektīva atbilstība starp kopām.
sets. Bijective correspondence between sets.
Sanumurējamas kopas. Kopu sadalīšana
Enumerable sets. Set division into classes.
klasēs. Atbilstības jēdziens, viedi, grafs un Correspondence, types thereof, graphs, graphics.
grafiks. Attēlojumi un funkcijas.
Mappings and functions. Relations among the
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Attieksmes starp vienas kopas elementiem. elements of the set. Binary relation properties.
Bināro attieksmju īpašības. Ekvivalentas
Equivalence relations, ordering relations.
attieksmes, sakārtojuma attieksmes.
Definition of algebraic structure, properties and
Algebriskās struktūras jēdziens, īpašības,
types thereof. Basic laws of Combinatorics,
veidi. Kombinatorikas pamatlikumi,
types of selection. Recurrent equations. Newton
izlases veidi. Rekurentie vienādojumi.
binomial, properties of binomial coefficients.
Ņūtona binoms, binomiālo koeficientu
Definition of a graph. Various types of graphs.
īpašības. Jēdziens par grafu. Dažāda veida Graphs and binary relations. Graph
grafi. Grafi un binārās attieksmes. Grafu
isomorphism. Planar graphs; duality.
izomorfisms. Planārie grafi; dualitāte.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
1. Pamatjēdzieni par kopām, apakškopas, kopu vienādības
2
lekcija, praktiskā
pazīme, divu kopu savstarpējā atbilstība, Eilera- Venna
nodarbība
diagrammas
2. Operācijas ar kopām; apvienojums, šķēlums, starpība, to
4
lekcija, praktiskā
īpašības. Kopas papildinājums un tā īpašības (de Morgana
nodarbība
likumi).
3. Kopu Dekarta reizinājums, tā īpašības. Dekarta
2
lekcija, praktiskā
reizinājuma grafiks
nodarbība
2
lekcija, praktiskā
4. Kopas sadalīšana klasēs. Klasifikācijas piemēri.
nodarbība
5. Atbilstības jēdziens, atbilstības grafs un grafiks; elementu
2
lekcija, praktiskās
attēli un pirmtēli. Atbilstības definīcijas apgabals un
nodarbība
vērtību apgabals. Atbilstības izteikšanas veidi.
6. Pretējā atbilstība un apvērstā atbilstība.
2
lekcija, praktiskās
nodarbība
7. Atbilstību veidi (visur definēta, sirjektīva, funkcionāla,
2
lekcija, praktiskā
injektīva).
nodarbība
8. Attēlojumi un funkcijas
2
lekcija, praktiskā
nodarbība
9. Savstarpēji viennozīmīga atbilstība. Vienāda apjoma
2
lekcija, praktiskās
kopas. Sanumurējamas kopas.
nodarbība
10. Attieksmes starp vienas kopas elementiem (jēdziens,
2
lekcija, praktiskās
izteikšanas veidi, grafs un grafiks). Bināras attieksmes
nodarbība
izteikšanas veidi un grafs. Pretējā attieksme un apvērstā
attieksme.
11. Bināro attieksmju īpašības (refleksivitāte,
2
lekcija, praktiskā
antirefleksivitāte, simetriskums, antisimetriskums,
nodarbība
asimetriskums, transitivitāte).
12. Ekvivalences attieksmes; sakarība starp ekvivalences
2
lekcija, praktiskā
attieksmēm un kopas sadalīšanu klasēs.
nodarbība
13. Binārās algebriskās operācijas, to īpašības (komutativitāte,
2
Lekcija, praktiskā
asociativitāte, apvēršamība, distributivitāte).
nodarbība
14. Neitrālais elements; savstarpēji simetriskie elementi.
2
Lekcija, praktiskā
Neitrālā elementa un savstarpēji simetrisko elementu
nodarbība
unitātes teorēmas.
15. Algebriskās struktūras ar vienu algebrisko operāciju –
2
Lekcija, praktiskā
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16.

17.
18.
19.
20.
21.

grupoīdi, pusgrupas, monoīdi, grupas. Grupas vispārīgās
īpašības. Apakšgrupas.Grupu izomorfismi, automorfismi.
Algebriskās struktūras ar divām algebriskām operācijām –
gredzeni un lauki. Gredzena jēdziens un vienkāršākās
īpašības. Lauka vispārīgās īpašības.
Pilnā un nepilnā indukcija. Matemātiskās indukcijas
princips. Matemātiskā indukcija.
Jēdziens par rekurentu sakarību. Fibonači virkne. Fibonači
skaitļi
Kombinatorika un kombinatorikas uzdevumi. Summas un
reizinājuma likumi . Izlases un to veidi
Permutācijas bez (ar) atkārtojumiem. Faktoriāla funkcija
n  n!
Variācijas bez (ar) atkārtojumiem

nodarbība
4

Lekcija, praktiskā
nodarbība

2

Lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
lekcija, praktiskā
nodarbība
*Apjoms
stundās
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
2

2
2
2
4

22. Kombinācijas bez atkārtojumiem

2

23. Jēdziens par grafu. Pilns grafs, galīgs grafs. Virsotnes
pakāpe. Ceļš grafā, cikls, vienkāršs cikls.
24. Ķēdes un cikli. Sakarīgs grafs. Sakarīga grafa īpašības
Tilts grafā.
25. Grafu virsotņu pakāpes; regulārie grafi.

2

26. Koks, mežs. Teorēma par koka īpašību. Plaknes grafs

2

27. Grafa īpašības. Jēdziens par orientētiem grafiem.

2

28. Grafi un binārās attieksmes. Grafu izomorfisms.

2

29. Planārie grafi; dualitāte. Grafu krāsošana.

2

2
2

*Studenta patstāvīgais darbs
Pamatjēdzieni par kopām. Operācijas ar kopām.
Kopu Dekarta reizinājums. Kopas sadalīšana klasēs.
Atbilstības jēdziens. Pretējā atbilstība un apvērstā atbilstība.Atbilstību
veidi. Attēlojumi un funkcijas.
Savstarpēji viennozīmīga atbilstība. Vienāda apjoma kopas.
Sanumurējamas kopas.
Attieksmes starp vienas kopas elementiem.Bināro attieksmju
īpašības.Ekvivalences attieksmes; sakarība starp ekvivalences attieksmēm
un kopas sadalīšanu klasēs.
Binārās algebriskās operācijas, to īpašības.
Neitrālais elements; savstarpēji simetriskie elementi.
Algebriskās struktūras ar vienu algebrisko operāciju –grupoīdi,
pusgrupas, monoīdi, grupas. Grupas vispārīgās īpašības. Apakšgrupas.
Algebriskās struktūras ar divām algebriskām operācijām – gredzeni un
lauki. Gredzena jēdziens un vienkāršākās īpašības. Lauka vispārīgās
īpašības.
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4
4
4

Pilnā un nepilnā indukcija. Matemātiskās indukcijas princips.
4
Matemātiskā indukcija.
4
Jēdziens par rekurentu sakarību. Fibonači virkne. Fibonači skaitļi.
4
Kombinatorika un kombinatorikas uzdevumi. Summas un reizinājuma
4
likumi. Izlases un to veidi.
4
Permutācijas bez (ar) atkārtojumiem. Variācijas bez (ar) atkārtojumiem.
4
Kombinācijas bez atkārtojumiem.
4
Jēdziens par grafu. Pilns grafs, galīgs grafs. Virsotnes pakāpe. Ceļš grafā,
2
cikls, vienkāršs cikls.
2
Ķēdes un cikli. Sakarīgs grafs.
2
Grafu virsotņu pakāpes; regulārie grafi.
4
Koks, mežs. Teorēma par koka īpašību. Plaknes grafs.
2
Grafi un binārās attieksmes. Grafu izomorfisms.
4
Planārie grafi; dualitāte. Grafu krāsošana.
2
Izpildīt visus patstāvīgos darbus un kontroldarbus. Nokārtot rakstisku
*Prasības KRP
ieskaiti un mutisku eksāmenu.
iegūšanai
1. Autoru kolektīvs J. Menča red. Matemātika, mācību līdzeklis
*Mācību
augstskolu pedagoģisko specialitāšu studentiem. Rīga, Zvaigzne,
pamatliteratūra
1993.
2. Bērztīse B. Kopu teorijas elementi. Liepāja, 1996.
3. Dambītis.J. Modernā grafu teorija. Datorzinību centrs, 2002.
4. Kolmogorovs A., Veics B., Demidovs I., Ivaševs – Musatovs O.,
Švarcburgs S. Algebra un analīzes elementi 9. – 11. Klasei, 1.
Daļa, M/acību līdzeklis, Zvaigzne, 1976.
5. Kriķis D., Zariņš P., Ziobrovskis V. Diferencēti uzdevumi
matemātikā, 1. Daļa. Rīga;Zvaigzne, 1991.
6. Sprude V. Algebriskās struktūras. Mācību līdzeklis. Liepāja, 1996.
7. Strazdiņš J. Diskrētā matemātika. Rīga, Zvaigzne, 2001.
8. Aceeв Г.Г. Абрамов О.М., Ситников Д.Э. Дискретная
математика: Учебное пособиеюРостов н/Д.:»Феникс»,
Харьков:»Торсинг»,2003.
Mācību
papildliteratūra
Periodika,
interneta resursi
un citi avoti
Kursa autors:
Klavdija Ģingule
01.03.2012
Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS Mate3099
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP

Matemātikas vēsture
History of mathematics
Matemātikas bakalaura studiju programma

B
2
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Vaira Kārkliņa
DZSF
Doc., Dr. paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1-4
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Vidusskolas matemātikas kurss
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Modernā elementārā matemātika un matemātikas
Zinātņu nozare/apakšnozare
didaktika
Veidot zināšanas, prasmes un kompetences
*Kursa mērķi
matemātikas vēsturē.
Veidot izpratni par matemātikas attīstības
*Kursa uzdevumi
svarīgākajiem posmiem, matemātiķu ieguldījumu
zinātnes attīstībā.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Spēj orientēties matemātikas vēstures attīstības
kompetences)
posmos, pētīt un prezentēt vēsturisko materiālu
apkopojumu.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
Kursā aplūkota dažādu
In this Course are some major themes in mathematicsmatemātikas tēmu – algebras,
-calculation, number, geometry, algebra, infinity,
ģeometrijas, skaitļu attīstība
formalism--and their historical development in various
dažādos laikos un valstīs , sākot no civilizations, ranging from the antiquity of Babylonia
Babilonijas līdz modernai Eiropai. and Egypt through classical Greece, the Middle and Far
Kursā parādīta civilizācijas
East, and on to modern Europe. The students will see
ietekme uz dažādu matemātikas
how the earlier civilizations influenced or failed to
jēdzienu attīstību.
influence later ones and how the concepts evolved in
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these various civilizations.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms
Veids
stundās
1. Matemātikas pirmsākumi Ēģiptē un Grieķijā
2
Lekcija, prakt. nod.
2. Eiklida Elementi. Ģeometrijas attīstība. Skaitļu teorijas
4
Lekcija, praktiskās
attīstība
nodarbības
3. Racionālo un reālo skaitļu attīstība. Arhimeds.
2
Lekcija, prakt.nod.
4. Praktiskā matemātika. Ptolemajs, Herons.
4
Lekcija, praktiskā
Trigonometrijas attīstība.
nodarbība
5. Matemātikas attīstība Austrumos. Algebra ,
4
Lekcija, praktiskā
vienādojumi
nodarbība
6. Matemātikas attīstība Eiropā. Vācu, angļu, franču
6
Lekcija, praktiskās
matemātiķi
nodarbības
7. Matemātikas attīstība 17- 19. gs. Eiropā.
6
Lekcija, prakt.nod.
8. Matemātikas attīstība mūsdienās.
4
Lekcija, prakt.nod.
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. individuālais darbs . Matemātikas attīstības pirmsākumi
10
2. individuālais darbs . Praktiskās matemātikas attīstība
10
3. individuālais darbs. Skaitļošanas vēsturiskie paņēmieni.
10
4. individuālais darbs. Izcilie matemātiķi un viņu devums
10
matemātikas attīstībai
5. individuālais darbs. Matemātikas attīstības laika līnijas
8
*Prasības KRP iegūšanai 1. Sekmīgi izpildīti 5 individuālie darbi.
2. Sekmīgi nokārtots eksāmens
*Mācību pamatliteratūra 1. Hans J. Stetter.
2. E. Ģingulis. Matemātikas vēsture. Metodisks līdzeklis.Liepāja, LiePA, 2009.
3. A History of Mathematics
4. Carl B. Boyer.- 2011.
5. History of Mathematics, A (3rd Edition)
6. Victor J. Katz .- 2008
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
V. Kārkliņa
20.02. 2012.
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta
Datums
atšifrējums
Kurss apstiprināts:
A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums

142

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Matemātikas aktuālas problēmas
Actual Problems of Mathematics
Matemātikas bakalaura studiju programma
A
2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Jānis Rimšāns
DSZF
Profesors, Dr.math.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
11
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
5
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 3
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi,
nosaukums, programmas daļa, kurā skaitliskās metodes, fizika, matemātiskā statistika
kurss jāapgūst)
Matemātika, fizika un statistika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Iegūt konkrētas zināšanas matemātikas aktuālās
*Kursa mērķi
problēmās un veidot jēdzienu sistēmu matemātikas
padziļinātai apguvei un vispārinājumiem, kas ļautu
risināt dažādus teorētiska un praktiska rakstura
uzdevumus, kalpotu par bāzi tālākai studiju
turpināšanai un pašizglītībai.
Sniegt studentiem pamatjēdzienu formulējumus. Visi
*Kursa uzdevumi
aplūkojamie jēdzieni tiek nostiprināti, risinot
atbilstošus uzdevumus.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Pēc kursa apguves studenti:.
kompetences)
 iegūs kursā aplūkoto jēdzienu precīzas
definīcijas, to pielietojumus un arī cita rakstura
interpretāciju, parādot loģiskās saites starp tiem;
 tiks iepazīstināti ar matemātisko metožu
pielietošanas iespējām;
 tiks attīstīta studentu loģiskā un algoritmiskā
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domāšana;
 tiks veidota saikne ar citām studiju disciplīnām;
 pratīs atpazīt matemātiskās problēmas un
izvēlēties to risināšanas metodes;
 pratīs izvēlēties algoritmisko pieeju un risināt
standarta uzdevumus.
Zinās profesionālos terminus valsts valodā un
svešvalodās.
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sniedz zināšanas, izpratni un
prasmes operatoru metodēs,
vispārinātās funkcijās, Furjē
transformāciju metodē, grupu
teorijā un skaitliskā hidrodinamikā.

Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The course provides knowledge, understanding and
skills in the operator methods, generalized functions,
Fourier transforms, group theory and numerical
hydrodynamics.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
Oriģināls un attēls. Laplasa transformācija un operatoru
2
sakarība. Operatoru sakarību īpašības. Oriģināla
kompozīcijas teorēma.

Veids
Lekcija

Izvērses teorēma. Diferenciālvienādojumu atrisināšana ar
operatoru metodi.

2

Lekcija

Vispārinātās funkcijas. Oriģināla novēlojuma teorēma.
Diferenciālvienādojumi ar pārtrauktu brīvo locekli.

2

Lekcija

Furjē transformāciju metode.

2

Lekcija

Furjē transformācijas īpašibas.

2

Lekcija

Operatoru metode.

2

Seminārs

Ievads grupu teorijā. Definīcijas un īpašibas. Permutacijas.
Apakšgrupas

2

Lekcija

Izomorfisma teorēmas. Homorfisms.

2

Lekcija

Transformācijas un apakšgrupas.

2

Lekcija

Vispārinātās funkcijas.

2

Seminārs

Galīgo diferenču metodes. Diferenču vienādojumu
risināšanas metodes.

2

Lekcija

Galīga tilpuma diferenču shēmas.

2

Lekcija

Galīgo elementu diferenču shēmas.

2

Lekcija

Furjē transformācijas.

2

Seminārs

Grupu teorija.

2

Seminārs
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Skaitliskā hidrodinamika.

Seminārs

2

*Studenta patstāvīgais darbs

*Apjoms
stundās (48)

1.patstāvīgais darbs. Līdzības un attēla pārbīdes teorēmas.

2

2.patstāvīgais darbs. Oriģināla atvasinājuma un integrāļa teorēmas.

2

3.patstāvīgais darbs. Attēla atvasinājuma un integrāļa teorēmas.

2

4.patstāvīgais darbs. Izvērses teorēmas pielietošanas piemēri.

2

5.patstāvīgais darbs. Diferenciālvienādojumu atrisināšanas ar operatoru
metodi piemēri.

2

6. patstāvīgais darbs. Pārejas procesu pētīšana elektriskajās ķēdēs.

2

7. patstāvīgais darbs. Delta funkcija un tās atvasinājumi.

4

8. patstāvīgais darbs. Furjē transformācijas reālos veidos.

2

9. patstāvīgais darbs. Furjē transformācijas un to iegūšana ar robežpāreju.

2

10. patstāvīgais darbs. Spektrālais blīvums un tā hodogrāfs, amplitūdu un
fāzu spektrs.

4

11. patstāvīgais darbs. Vienpusēja Furjē transformācija un tās sakarība ar
operatoru metodi.

2

12.patstāvīgais darbs. Spektrālo blīvumu galējie gadījumi.

2

13. patstāvīgais darbs.Grupu piemēri.

2

14. patstāvīgais darbs. Homomorfisma piemēri.

2

15. patstāvīgais darbs. Galīgo diferenču metodes. Eliptiskie vienādojumi.

2

16. patstāvīgais darbs. Galīgo diferenču metodes. Paraboliskie vienādojumi.

2

17. patstāvīgais darbs. Galīgo diferenču metodes. Hiperboliskie
vienādojumi.

2

18. patstāvīgais darbs. Galīgo diferenču metodes. Burgera vienādojums.

2

19. patstāvīgais darbs. Galīgo diferenču metodes. Koordinātu
transformācijas.

2

20. patstāvīgais darbs. Galīga tilpuma diferenču shēmas. Centrētas diferenču
shēmas.

2

21. patstāvīgais darbs. Galīgo elementu metodes. Galerkina metodes.
*Prasības KRP
iegūšanai
*Mācību
pamatliteratūra

2
2

Jānoliek ieskaiti, jāapliecina prasme risināt uzdevumus un zināšanas
teorijā.
1. J.L.Schiff. The Laplace transform:Theory and applications.
Springer. New York, 1999.
2.

W.R.Scott. Group theory. Dover publications. New York, 1987.

3.

W. Rossmann. Lie groups: an introduction through linear
groups. Oxford: Oxford Univ. Press, 2002.
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Mācību
papildliteratūra

Periodika, interneta
resursi un citi avoti

4.

T.J.Chung. Computational fluid dynamics. Cambridge Univ.
Press, New York, 2010.

1.

N.Brāzma. Augstākās matemātikas speckurss. Zvaigzne, Rīga,
1969

2.

K.W. Morton, D.F. Mayers. Numerical solution of Partial
Differential Equations. Cambridge University Press New, York,
2005.

3.

O. Edward. Chaos in Dynamical Systems. Cambridge
University Press New, York, 2002.

4.

Antoniadis, A., G. Oppenheim. Wavelets and statistics, Lecture
Notes in Statistics, Springer Verlag, 1995.

http://www.stanford.edu/~boyd/ee102/laplace.pdf
http://eqworld.ipmnet.ru/en/auxiliary/aux-inttrans.htm
http://www.math.oregonstate.edu/home/
programs/undergrad/CalculusQuestStudyGuides/ode/laplace/solve/so
lve.html
J.Rimšāns

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums
A.Jansone

Datums

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

Kurss
apstiprināts:
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KURSA KODS Citi2011
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam
ir vairākas daļas

Studiju darbs
Annual paper
Matemātika
A daļa
2

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Kārlis Dobelis
Dabas un sociālo zinātņu Docents, Dr. math.
fakultāte
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 80
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1–4
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Ieskaite
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Sekmīgi pabeigts 1. studiju gads – nokārtoti visi A un
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) B daļas kursi.
Sekmīgi pabeigts 2. studiju gads – nokārtoti visi A un
B daļas kursi
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Apgūt un pilnveidot patstāvīga un radoša pētnieciskā
Kursa mērķi
darba iemaņas.
Kursa uzdevumi
 Apzināt, sistematizēt un apkopot teorētisko
literatūru.
 Definēt pētāmo problēmu, darba mērķus,
uzdevumus, hipotēzi un pētījuma priekšmetu.
 Izvēlēties pētījuma metodes.
 Apkopot, izvērtēt un analizēt teorētisko materiālu.
 Izklāstīt teorētiskās atziņas.
 Vispārināt spriedumus un sistemātiskā veidā tos
izklāstīt.
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Iegūtas pētnieciskā darba iemaņas un prasmes.
Latviešu
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
Studiju darbs tiek rakstīts izvēlētajā tēmā,
noformēts datorrakstā un tā apjoms ir līdz 30
lpp. Definēta pētāmā problēma. Apkopoti
literatūras avoti par doto tēmu. Izstrādāti
uzdevumi darba mērķa sasniegšanai. Veikts
problēmas pētījums. Apkopoti rezultāti un
izdarīti secinājumi.

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Annual paper is written on chosen issue of
mathematics and is presented in printed
form the volume up to 30 pages. The issue
to be researched is defined. Information
and literature sources about the given topic
are summarized. Tasks for achievement of
the paper aim are elaborate. Problem
research is performed. Suggestions for
solution of the problem under research are
defined.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju
32
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
 Definēta studiju darbā pētāmā problēma.
 Literatūras studijas.
 Izstrādāti darba mērķi, uzdevumi, hipotēze.
 Teorētiskā materiāla apkopojums par doto tēmu.
48
 Dotās problēmas pētījums.
 Pētījumu rezultātu analīze un apkopojums.
 Galveno atziņu kopsavilkumu, secinājumu izdarīšana.
 Darba noformēšana, prezentācijas izveide.
Studiju darba izstrāde, sekmīga darba prezentācija un aizstāvēšana
Prasības KRP
iegūšanai
Atkarībā no pētījuma tēmas, iesaka studiju darba vadītājs
Mācību
pamatliteratūra
Studiju darba rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi.
Mācību
Apstiprināts Studiju padomes sēdē 2010. 15. martā, protokols Nr.
papildliteratūra
7.
Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiskie norādījumi.
Pieejams htt://www.liepu.lv//lv/293 studiju darbu rakstīšana
Atkarībā no pētījuma tēmas iesaka studiju darba zinātniskais
Periodika, interneta
vadītājs
resursi un citi avoti
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kursa autors:
Kārlis Dobelis
2012.g.
Paraksts

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
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Paraksta atšifrējums

Datums

Anita Jansone

2012.g.

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS Mate4012
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Kārlis Dobelis
*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi
*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Matemātiskie modeļi un optimizācija
Mathematical Modeling and Optimization
Matemātikas bakalaurs
B
2

Struktūrvienība
Dabas un sociālo
zinātņu fakultāte
80

Amats, grāds
docents, Matemātikas doktors

8

8
1 – 4 bakalaurs

eksāmens
Matemātiskā analīze, algebra
Matemātika
Apgūt matemātisko modeļu sastādīšanas principus un
to optimizācijas metodes.
Apgūt prasmes un iemaņas:
 lineārās programmēšanas uzdevumu risināšanā,
 nosacītā ekstrēma teorijas pielietošanā
optimizācijas problēmu risināšanā,
 variāciju rēķinu pielietošanā optimizācijas problēmu
risināšanā,
 skaitlisko metožu pielietošanā optimizācijas
problēmu risināšanā.

Studenti zinās matemātisko modeļu pamatjautājumus:
definīciju, modeļu veidus, matemātisko modeļu veidus,
matemātisko modeļu optimizācijas būtību – problēmas
labākā risinājuma meklēšanu. Studenti pratīs lineāro un
nelineāro modeļu optimizācijas paņēmienus lineārām
un nelineārām funkcijām ar attiecīgo gluduma kārtu.
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Pratīs noteikt pārtrauktas unimodālas funkcijas
minimuma punktu. Pratīs atrisināt minimālā ceļa
problēmu. Spēs sastādīt un atrisināt atsevišķus
matemātiskus modeļus: populācijas modeli, slīpi pret
horizontu sviesta ķermeņa kustības modeli.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā aplūkoti matemātisko modeļu The course offers the cosideration of the basic concept
optimizācijas pamatjēdzieni un of Mathematical Models and shape of its Optimization:
metodes.
Noskaidroti modeļa solution of linear programming tasks and optimization
optimizācijas būtība un nozīme methods,
optimization
differentiable
and
dažādu procesu/objektu labākā nondifferentiable mathematical models. Aplication of
risinājuma meklēšanā. Aplūkotas the variational calculus in solving optimization
lineārās
programmēšanas problems is discused: the minimal path problems, the
uzdevumu
atrisināšanas
un brachistochrone problem, Fermat,s principle, and
optimizācijas metodes. Analizētas particle movement in the gravitational field.
diferencējamu un nediferencējamu
matemātisko modeļu optimizācijas
metodes. Aplūkots variāciju rēķinu
pielietošana optimizācija uzdevumu
risināšanā: minimālā ceļa problēma
un uzdevums par brahistohronu,
Fermā princips, materiālo daļiņu
kustība gravitācijas laukā.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa Apjoms
Veids
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes stundās
(lekcijas, semināri,
formas)
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)
1. Modelis kā īstenības netiešas izzināšanas līdzeklis.
2
lekcija
Modelis kā procesa/ objekta vienkāršots izomorfs attēls.
Matemātiskie modeļi un to veidi. Matemātisko modeļu
pamatjēdzieni. Optimizācija kā labākā risinājuma
meklēšana. Lineārās programmēšanas uzdevums.
Lineārās programmēšanas uzdevuma pamatjēdzieni:
mērķa funkcija, nosacījumu sistēma, atbalsta plāns, brīvie
un bāzes nezināmie. Lineārās programmēšanas uzdevuma
atrisināšana. Optimalitātes pazīme. Simpleksa metode.
Singularitāte
2. Lineārās programmēšanas uzdevuma atrisināšana
2
praktiskie darbi
Lineārās
programmēšanas
uzdevumu
grafiskā
atrisināšana. Simpleksa metode lineārās programmēšanas
uzdevumu risināšanā. Paplašinātā uzdevuma atrisināšana
3. Transporta uzdevums. Transporta uzdevuma atbalsta 2
lekcija
plāna noteikšana. Ziemeļrietuma stūra un minimālā
elementa metode. Sadalīšanas metode. Potenciālu metode
4.

Transporta

uzdevuma

optimālā

atbalsta
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plāna 2

Praktiskie darbi

noteikšana. Sadalīšanas metode. Potenciālu metode
5. Lineārās programmēšana uzdevuma risināšana ar 2
programmu „Solver”.
6. Diferencējamu funkciju optimizācijas metodes
2
Vairāku argumentu diferencējamu funkciju ekstrēmi.
Brīvais ekstrēms.
Nosacītais ekstrēms. Nosacītā ekstrēmu meklēšanas
metodes: mainīgo izslēgšanas metode, Lagranža
reizinātāju metode. Nosacītā ekstrēma pietiekamie
nosacījumi

Praktiskie darbi

7. Ekstrēmu meklēšanas problēmas optimizācijas
uzdevumu risināšanā
8. Diferencējamu funkciju optimizācijas metodes.
Minimuma punkta meklēšanas metode vairāku
argumentu diferencējamām funkcijām: gradienta metode,
šķēluma metode, soda funkcijas metode
9. Minimuma punkta meklēšanas metode vairāku
argumentu diferencējamām funkcijām: gradienta metode,
šķēluma metode, soda funkcijas metode
10. Nediferencējamu funkciju ekstrēmu atrašana.
Unimodālas funkcijas jēdziens.
Unimodālas funkcijas minimuma punkta meklēšanas
metodes: Dihotomijas metode, Fibonāči skaitļu metode,
Zelta šķēluma metode.
11. Unimodālas funkcijas minimuma punkta meklēšanas
metodes: Dihotomijas metode, Fibonāči skaitļu metode,
Zelta šķēluma metode.
12. Jēdziens par variāciju rēķiniem. Eilera vienādojums.
Ļežandra nosacījumi.
14. Minimālā ceļa problēma. Uzdevums par brahistronu.
Fermā princips. Materiālās daļiņas kustība gravitācijas
laukā.
15. Matemātisko modeļu piemēri: populācijas modelis,
slīpi pret horizontu sviesta ķermeņa kustība.
Matemātisko modeļu piemēri

4

praktiskie darbi

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2

lekcija

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2

seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs
Lineārās programmēšanas uzdevumu atrisināšana: grafiski un ar
simpleksa metodi, atrisināt paplašināto uzdevumu
Seminārs: Lineārās programmēšanas uzdevuma plānu kopas īpašības.
Simpleksa metodes teorētiskie pamati. Paplašinātā uzdevuma plānu
īpašības
Diferencējamu modeļu optimizācijas uzdevumi (4 uzdevumi –
brīvais un saistītais ekstrēms)
Nediferencējamu modeļu optimizācijas uzdevums (uzdevums
atrisināms ar divām metodēm)
Eilera vienādojums. Ļežandra nosacījumi.
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lekcija

*Apjoms stundās
2
6

8
8
8

Variāciju rēķinu pielietojumi optimizācijas problēmu risināšana
8
Matemātisko modeļu optimizācijas piemēri: vajātājs – upuris;
8
binomiālā izvirzījuma pielietošana optimizācijas problēmu risināšanā
Studentiem jāorientējas optimizācijas pamatjautājumos, jāprot
*Prasības KRP
praktiski formulēt un atrisināt optimizācijas uzdevumus, aktīvi
iegūšanai
jāpiedalās semināros un jāizpilda visi patstāvīgā darba uzdevumi
un jānokārto eksāmens.
1.D. Kļaviņš. Optimizācijas metodes ekonomikā 1., 2. Rīga,
*Mācību
Datorzinību centrs, 2000. – 230 lpp.
pamatliteratūra
2.D. Kļaviņš. Lineārā programmēšana piemēros. Rīga,
Zvaigne, 1987. – 238 lpp.
3. U. Raitums. Optimizācijas metodes. Rīga SIA "Mācību
grāmata", 2002. – 83 lpp.
4.F. Sadirbājevs. Lineārā programmēšana piemēros. Ievads
optimizācijā. Daugavpils universitāte, "Saule", 2003. – 86 lpp.
5.K. Šteiners. Augstākā matemātika 3.Rīga, Zvaigzne ABC,
1998. –192 lpp.
Mācību papildliteratūra

1. Donald A. Pierre. Optimization Theory with application,
NEYORK, John Wile & SONs, INC, 1996.
2.Martha L. Abelle, James P. Braselton. Mathematica by
Example 3 rd Edition, USA, California, 2004. – 571 p.
3.F. P. Vasiļjevs. Ekstremālo uzdevumu atrisināšanas klasiskās
metodes. Maskava, Nauka, 1998. (krievu valodā).

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:

K. Dobelis

2012.g. februāris

Paraksts

Paraksta
atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS Mate2016
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

1.

2.

3.

4.

Ģeometrijas pamati
*Kursa nosaukums latviski
Fundamentals of Geometry
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
Matemātikas bakalaura studiju programma
tiek piedāvāts studiju kurss
B daļa
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
2 KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir
vairākas daļas
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība Amats, grāds
Klavdija Ģingule
DSZF
docente, Dr. paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 80 st.
st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
2
bakalaura)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Matemātiskās loģikas, diskrētās matemātikas kursu
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
saturs.
27. Matemātika. 27.2. Ģeometrija un topoloģija
Zinātņu nozare/apakšnozare
Iepazīt ģeometrijas piemērā aksiomātisko metodi
*Kursa mērķi
un tās lomu matemātikā
Iegūt vienu ģeometrijas teoriju ar dažādu aksiomu
*Kursa uzdevumi
sistēmu palīdzību.
Apgūt Lobačevska ģeometrijas pamatidejas.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Apgūst priekšstatu par iespēju interpretēt līdzīgus
kompetences)
faktus dažādās ģeometrijas.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Aksiomātiskā metode matemātikā.
Aksiomu
sistēmas
bezpretrunība, Axiomatic method in Mathematics. Completeness,
neatkarība un pilnība.
independence and absence of conflicts in the
Veila aksiomu sistēmas pamatjēdzieni axiomatic system.
un aksiomas, aksiomu sistēmas Veil system of axioms, basic definitions and
bezpretrunības
pierādījums
ar axioms, prove of absence of conflicts in the
analītiskās interpretācijas palīdzību.
axiomatic system with the help of analytical
Iespēja izmantot Veila aksiomu interpretation.
sistēmu, lai iegūtu Eiklīda trīsdimensiju Ways to use Veil system of axioms in order to
telpas ģeometriju.
acquire Euclidian three-dimensional space
Attāluma, daudzstūra un daudzstūra geometry.
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laukuma mērīšana Veila aksiomu Measure of distance, area of polygons and
sistēmā.
perimeter of polygons in the Veil system of axioms.
5. Pārskats par Hilberta aksiomu sistēmu. Introduction to Hilbert system of axioms.
6. Jēdziens par absolūto ģeometriju. Definition of the absolute geometry. Examples of
Absolūtās ģeometrijas teorēmu piemēri. absolute geometry.
7.
Lobačevska ģeometrijas svarīgākie Lobachevski geometry and the most important
rezultāti, bezpretrunības pierādījums. results thereof. Prove of absence of conflicts.
Eiklīda 5.postulāta neatkarība no Euclidian 5th postulate, its independence from the
absolūtās ģeometrijas aksiomām.
axioms of absolute geometry.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
30. Aksiomātiskā metode matemātikā.
2
lekcijas
31. Veila aksiomu sistēmas pamatjēdzieni un aksiomas
2
lekcija, praktiskās
nodarbība
4
lekcija, praktiskās
32. Iespēja izmantot Veila aksiomu sistēmu, lai iegūtu Eiklīda
trīsdimensiju telpas ģeometriju.
nodarbība
2
lekcija, praktiskās
33. Attāluma, daudzstūra un daudzstūra laukuma mērīšana Veila
aksiomu sistēmā.
nodarbība2
2
lekcija, praktiskās
34. Veila aksiomu sistēmas bezpretrunība un citas īpašības.
nodarbība
2
lekcija, praktiskās
35. Veila aksiomu sistēmas bezpretrunības pierādījums ar analītiskās
interpretācijas palīdzību
nodarbība
4
lekcijas
36. Pārskats par Hilberta aksiomu sistēmu.
2
lekcija, praktiskās
37. Jēdziens par absolūto ģeometriju.
Absolūtās ģeometrijas teorēmu piemēri
nodarbība
2
lekcijas
38. Lobačevska ģeometrijas vēsture
2
lekcija, praktiskās
39. Paralēlas un diverģentas taisnes Lobačevska plaknē
nodarbība
2
lekcija, praktiskās
40. Lobačevska ģeometrijas svarīgākie rezultāti.
nodarbība
2
lekcija, praktiskās
41. Lobačevska ģeometrijas bezpretrunības pierādījums.
nodarbība
2
lekcijas
42. Neeiklīda ģeometrijas
43. Virsmu diferenciālģeometrija
2
lekcijas
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. Veila aksiomu sistēmas pamatjēdzieni un aksiomas
6
2. Iespēja izmantot Veila aksiomu sistēmu, lai iegūtu Eiklīda
6
trīsdimensiju telpas ģeometriju.
3. Attāluma, daudzstūra un daudzstūra laukuma mērīšana Veila aksiomu
6
sistēmā.
4. Veila aksiomu sistēmas bezpretrunība un citas īpašības. Veila
10
aksiomu sistēmas bezpretrunības pierādījums ar analītiskās
interpretācijas palīdzību
4
5. Hilberta aksiomu sistēma
4
6. Jēdziens par absolūto ģeometriju. Absolūtās ģeometrijas teorēmu piemēri.
4
7. Paralēlas un diverģentas taisnes Lobačevska plaknē.

4

8. Lobačevska ģeometrijas svarīgākie rezultāti.
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9. Neeiklīda ģeometrijas.

4

*Prasības KRP
iegūšanai

Izpildīt visus patstāvīgos darbus un kontroldarbus. Nokārtot rakstisku un
mutisku eksāmenu.

*Mācību
pamatliteratūra

1. Ģingulis E. Ievads ģeometrijas pamatos. – Liepāja: LiepPA, 2007.
2. Mihelovičs Š. Ģeometrijas pamati. – Daugavpils: DPI, 1993.
3. Cīrulis T., Neimanis V. Ģeometrijas pamati un diferenciālģeometrija.
Ģeometrijas pamati. – R.: LVU, 1980.
4. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Ч. II – М.: Просвещение,
1987.
5. David W. Henderson Experiencing Geometry. In Euclidean,
Spherical, and Hiperbolic Spaces. 2001 by Prentice-Hall, Upper
Saddle River.

Mācību
papildliteratūra
Periodika,
interneta resursi
un citi avoti
Klavdija Ģingule

01.03.2012

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta
atšifrējums

Datums

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

Kurss
apstiprināts:
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KURSA KODS Mate2019
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Diferenciālģeometrija
Diferential Geometry
Matemātika 2.kurss
B
2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inese Ieraga
DSZF
asistente
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
5
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
11
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 2
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Matemātiskā analīze, Lineārā algebra, Fizika,
nosaukums, programmas daļa, kurā Diferenciālvienādojumi
kurss jāapgūst)
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Apgūt diferenciālģeometrijas pamatidejas, realizēt
*Kursa mērķi
starpdisciplīnu saikni starp diferenciālģeometriju un
fiziku.
1. Apgūt līkņu īpašību analīzi ar dabiskā triedra
*Kursa uzdevumi
palīdzību.
2. Iepazīties ar virsmu diferenciālģeometrijas faktiem.
3. Iegūt priekšstatu par virsmas iekšējo ģeometriju.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Studentu prasme lietot diferenciālģeometrijas metodes
kompetences)
fizikas parādību matemātiskajā modelēšanā.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studenti tiek iepazīstināti ar līkņu Students are introduced to the curves and surfaces
un virsmu diferenciālģeometriju, kā differential geometry, as well as the inner surface
arī ar virsmas iekšējo ģeometriju. geometry. All related concepts are strenghtened by
Visi
aplūkotie jēdzieni tiek addressing the approriate tasks.
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nostiprināti,
uzdevumus.

risinot

atbilstošus

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II Apjoms
Veids
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas stundās
(lekcijas, semināri,
pārbaudes formas)
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)
1.Līkņu diferenciālģeometrija. Viena un divu
2
Lekcija
argumentu skalāra vektorfunkcija, tās īpašības.
2. Līkņu diferenciālģeometrija. Vektorfunkciju
2
Seminārs
dažādu reizinājumu atvasināšanas formulas.
3. Līkņu diferenciālģeometrija. Līknes definēšana un
2
Lekcija
noteikšana.
4. Līkņu diferenciālģeometrija. Līkņu vienādojumu
2
Seminārs
pārveidojumi.
5. Līkņu diferenciālģeometrija. Frenē formulas.
2
Praktiskie darbi
Līknes dabiskais triedrs, tā elementu vienādojumi.
6. Līkņu diferenciālģeometrija. Līknes liekums un
2
Lekcija
vērpums, to aprēķināšana.
7. Līkņu diferenciālģeometrija. Skrūves līnija, tās
2
Praktiskie darbi
īpašības.
8. Līkņu diferenciālģeometrija. Līnijas evolūta un
2
Seminārs
evolventa.
9.Līkņu diferenciālģeometrija. Apgūto jēdzienu un
2
Kontroldarbs
uzdevumu risināšanas prasmju rakstiska pārbaude.
10.
Virsmu
diferenciālģeometrija.
Virsmas
2
Lekcija
definēšana un noteikšana.
11. Virsmu diferenciālģeometrija. Virsmas pirmā
2
Praktiskie darbi
kvadrātiskā forma, pielietojumi.
12. Virsmu diferenciālģeometrija. Virsmas otrā
2
Praktiskie darbi
kvadrātiskā forma, piemēri.
13. Virsmu diferenciālģeometrija. Virsmas dažādi
2
Lekcija
liekumi, to aprēķināšana.
14. Virsmu diferenciālģeometrija. Jēdziens par
2
Seminārs
virsmas iekšējo ģeometriju.
15. Virsmu diferenciālģeometrija. Dažādas virsmas,
2
Seminārs
to noteikšanas veidi un īpašības.
16. Virsmu diferenciālģeometrija. Apgūto jēdzienu
2
Kontroldarbs
un uzdevumu risināšanas prasmju rakstiska
pārbaude.
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1.Līkņu diferenciālģeometrija. Patstāvīga lekcijās doto jēdzienu, 24
kā vektorfunkcija to īpašības, darbības ar vektorfunkcijām, līkņu
veidi, to uzdošana, īpašības, fizikālā nozīme, līknes loka garums,
dabiskā parametrizācija, Frenē bāze, Frenē formulas, līknes
liekums un vērpums, to fizikālā nozīmē, skrūves līnija, līnijas
evolūta un evolventa studēšana atkārtojot lekcijās doto un
studējot mācību literatūru, tā gūstot pilnīgāku izpratni, par
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jautājumiem, kuriem lekciju laikā tikai pieskaras. Mājas darbu
sagatavošana. Gatavošanās kontroldarbam.
2.Virsmu diferenciālģeometrija. Patstāvīga lekcijās doto 24
jēdzienu, kā virsmu uzdošanas veidi, dažādas koordinātu
sistēmas, vienādojumu pārveidojumi, virsmas pirmā kvadrātiskā
forma un otrā kvadrātiskā forma, to pielietojums, līknes loka
garums uz virsmas, leņķis starp līknēm uz virsmas, virsmas
liekumi, virsmas laukuma aprēķināšana studēšana atkārtojot
lekcijās doto un studējot mācību literatūru, tā gūstot pilnīgāku
izpratni, par jautājumiem, kuriem lekciju laikā tikai pieskaras.
Mājas darbu sagatavošana. Gatavošanās kontroldarbam un
eksāmenam.
Sekmīgi jānokārto kontroldarbi un mājas darbi
*Prasības KRP iegūšanai
semestra laikā, rakstisks eksāmens.
1. Ģingulis E. Diferenciālģeometrijas elementi.
*Mācību pamatliteratūra
Liepāja: LiePA, 2007.
2. Cīrulis T., Neimanis V. Diferenciālģeometrija.
Rīga: Zvaigzne, 1990.
3. Murāns K. Diferenciālģeometrijas uzdevumi.
Daugavpils: Saule, 2005.
4. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Ч. II
- Москва: Просвещение, 1987.
Inese Ieraga
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta
Datums
atšifrējums
Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta
atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS Mate2015
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski

Projektīvā ģeometrija

*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP

Projective Geometry
Matemātikas bakalaura studiju programma

B daļa
2 KRP
*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Vārds, uzvārds
Klavdija Gingule
DSZF
Docente, Dr.paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 st.
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā) 1
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Analītiskās ģeometrijas kurss
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
27. Matemātika. 27.2. Ģeometrija un topoloģija
Zinātņu nozare/apakšnozare
Iepazīties ar projektīvo skatījumu uz daudziem
*Kursa mērķi
elementārās ģeometrijas un analītiskās ģeometrijas
jautājumiem.
Apgūt projektīvās ģeometrijas pamatidejas
*Kursa uzdevumi
viendimensiju un divdimensiju projektīvajās telpās
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Jāapliecina zināšanas teorijā un prasme risināt
kompetences)
uzdevumus proektivājā temātīkā.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
Jēdziens par projektīvo taisni un
projektīvo plakni. Koordinātu
Definition of a projective line and projective plane.
metode, četru punktu
Methods of coordinates, four point double
dubultattiecība uz projektīvās
correspondence on the projective line and in the
taisnes un projektīvā plaknē.
projective plane. Configurations. Duality principle.
Konfigurācijas. Dualitātes princips. Desargue theorem. Harmonic properties of a complete
Dezarga teorēma. Pilna četrvirsotņa four vertex figure. Projective classification of a 2nd
harmoniskās īpašības. Otrās kārtas
order lines. Projective plane transformations, use
līkņu projektīvā klasifikācija.
thereof in problem solutions and prove of the theorems.
Projektīvās plaknes transformācijas,
to pielietojums uzdevumu
risināšanā un teorēmu pierādīšanā.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
1. Jēdziens par projektīvo taisni, piemēri
2
Lekcija
2. Koordinātu metode, četru punktu dubultattiecība uz
Lekcija
4
projektīvās taisnes.
Praktiskā nodarbība
3. Jēdziens par projektīvo plakni, piemēri
2
Lekcija
4. Koordinātu metode, četru punktu dubultattiecība
4
Lekcija
projektīvā plaknē.
Praktiskā nodarbība
5. Konfigurācijas. Dualitātes princips. Dezarga teorēma
4
Lekcija, Prakt.nod.
6. Pilna četrvirsotņa harmoniskās īpašības.
2
Lekcija
7. Pilna četrvirsotņa harmoniskās īpašības.
4
Praktiskā nodarbība
8. Otrās kārtas līkņu projektīvā klasifikācija.
4
Lekcija, Prakt.nod.
9. Projektīvās plaknes transformācijas, to pielietojums
2
Lekcija
uzdevumu risināšanā un teorēmu pierādīšanā
11. Projektīvās plaknes transformācijas, to pielietojums
4
Praktiskā nodarbība
uzdevumu risināšanā un teorēmu pierādīšanā
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Jēdziens par projektīvo taisni, piemēri.
6
Koordinātu metode, četru punktu dubultattiecība uz projektīvās taisnes.
6
Jēdziens par projektīvo plakni, piemēri.
6
Koordinātu metode, četru punktu dubultattiecība projektīvā plaknē.
6
Konfigurācijas. Dualitātes princips. Dezarga teorēma.
6
Pilna četrvirsotņa harmoniskās īpašības.
6
Otrās kārtas līkņu projektīvā klasifikācija.
6
Projektīvās plaknes transformācijas, to pielietojums uzdevumu
risināšanā un teorēmu pierādīšanā.
6
Izpildīt visus patstāvīgos darbus un kontroldarbus.
*Prasības KRP
Sekmīgi nokārtot rakstisku ieskaiti un mutisku eksāmenu.
iegūšanai
1. Gingulis E. Proektīvā ģeometrija.-Liepāja;LiePA,2008.
*Mācību
2. Laudiņa E., Murāns K. Projektīvās telpas. – R.: LVU, 1980.
pamatliteratūra
3. Певзнер С.Л. Проективная геометрия. – М.: Просвещение,
1980.
4. Певзнер С.Л., Цаленко М.М. Задачник – практикум по
проективной геометрии. - М.: Просвещение, 1982.
Ефимов Н.В. Высшая геометрия.-М.:Издательство Наука.1978.
Mācību
papildliteratūra
Klavdija Ģingule
Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

Anita Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS Mate3019
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Funkcionālanalīze
*Kursa nosaukums latviski
Functional analysis
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām Matemātika (Bakalaura)-L0316,Pilna laika: klātiene
tiek piedāvāts studiju kurss
A
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
2
sadalījums pa semestriem, ja kursam
ir vairākas daļas
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Jevgenijs Kaupužs
LiepU DSZF
Profesors, fizikas doktors
(Dr.phys.)
*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
80
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
12
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību 4
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
2
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais**)
eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Matemātiskās analīzes pamati
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Dot vispārīgas zināšanas par dažādām funkcionālanalīzē
*Kursa mērķi
izmantojamajām telpām un to īpašībām, kā arī iemaņas to
izmantošanā.
Attīstīt praktiskas iemaņas funkcionālanalīzes metožu izmantošanā,
*Kursa uzdevumi
risinot matemātiskas problēmas un uzdevumus.
Studenti zinās modernās matemātikas (funkcionālanalīzes)
*Kursa rezultāti
(apgūstamās
terminoloģiju un pratīs funkcionālanalīzē aplūkotās telpas saistīt ar
kompetences)
konkrētiem uzdevumiem, kā arī spēs atrisināt vienkāršus uzdevumus.
Latviešu val.
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Kursā tiek aplūkotas galvenās
The main spaces, used in the functional analysis,
funkcionālanalīzē izmantojamās telpas,
their aksioms and mutual relations are considered,
to aksiomas un savstarpējā saistība, tai
including an extension of a space, inclusion of
skaitā telpas papildināšana līdz pilnai
one space into another space, etc. Particular
telpai, telpu iekļāvumi, u.c. Īpaši tiek
attention is payed to Hilbert spaces, their general
aplūkota Hilberta telpa, tās vispārīgās
properties, giving specific
īpašības un konkrēti piemēri ar
examples with applications.
pielietojumiem.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
1. Funkcionālanalīzē lietotās telpas un to savstarpējā saistība
2
2. Vispārinātās funkcijas un vispārinātie atvasinājumi,
4
multiindekss, normētas telpas paplašināšana
Uzdevumu risināšana, izmantojot atvasinājumu pierakstu ar
2
multiindeksa palīdzību
3. Lebega un Soboļeva telpas
2
Uzdevumi par normas aksiomu pārbaudi
2
4. Izomorfisms, izometrija un telpu iekļāvumi
4
5. Hilberta telpas vispārīgās īpašības
4
Hilberta telpas vispārīgo īpašības pielietojumi
2
6. Lineārie operatori Banaha telpās
2
7. Saistītās un pašsaistītās telpas
2
8. Saistītie un pašsaistītie operatori, to īpašības Hilberta telpās
4
Uzdevumi par saistīto un pašsaistīto operatoru tēmu.
2
*Studenta patstāvīgais darbs

Veids
Lekcijas
Lekcijas
Praktiskie darbi

Lekcijas
Praktiskie darbi
Lekcijas
Lekcijas
Seminārs
Lekcijas
Lekcijas
Lekcijas
Praktiskie darbi
*Apjoms
stundās
8
 Mājas uzdevumu risināšana par normētas telpas aksiomu tēmu: dažādu
formulējumu ekvivalences pierādīšana, aksiomu pārbaude konkrēti definētām
normām. Tā rezultātā tiks nostiprināta teorētiskā mācību viela par
funkcionālanalīzes telpām.
8
 Mājas uzdevumu risināšana par vispārināto funkciju un vispārināto
atvasinājumu tēmu, par multiindeksa izmantošanu atvasinājumu
pierakstam.Tā rezultātā studenti apgūs funkcionālanalīzē izmantoto
terminoloģiju un apzīmējumus un pratīs tos pielietot.
 Mājas uzdevumu risināšana par Hilberta telpas īpašību izmantošanu, tai skaitā 8
pašsaistītu matricu īpašību un Košī-Buņakovska nevienādības pielietojumiem.
Tā rezultātā studenti apgūs vairākus funkcionālanalīzes matemātiskā aparāta
praktiskus pielietojumus.
24
 Mācību vielas patstāvīga apguve pēc lekciju materiāliem un mācību
grāmatām. Tā rezultātā studenti labāk sapratīs mācību vielu.
Sekmīga dalība semināros, atrisināti uzdevumi, sekmīgi
*Prasības KRP iegūšanai
nokārtots eksāmens
T. Cīrulis, Funkcionālanalīze, Latvijas Universitāte, Rīga,
*Mācību pamatliteratūra
2002.
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti
J.Kaupužs
06.03.2012.
Kursa autors:
Paraksta atšifrējums

Paraksts

Kurss apstiprināts:

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Datums

Nr. 11, 06.03.2012.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS Mate1012-I; Mate1013-II
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas
Vārds, uzvārds
Vaira Kārkliņa
*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi
*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Skaitļu teorijas kurss sastāv no
divām daļām – dalāmības teorijas
un kongruenču teorijas. Tajās
apskatīti matemātiskie modeļi -

Skaitļu teorija I, II
Number theory
Matemātikas bakalaura studiju programma
B
4 (2 KRP 1. semestrī, 2 KRP 3. semestrī)

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
DZSF
160

Amats, grāds
Doc., Dr. paed.

16

16
1-4

Ieskaite, eksāmens
Vidusskolas matemātikas kurss
Algebra un matemātiskā loģika
Veidot zināšanas, prasmes un kompetences skaitļu
teorijā
Veidot izpratni par skaitļu teorijas jēdzieniem un
svarīgākām sakarībām starp tiem.
Apgūt prasmes lietot skaitļu teoriju matemātisku
problēmu risināšanai .
Spēj orientēties skaitļu teorijas jēdzienos, pētīšanas
metodēs un spēj lietot skaitļu teoriju praktisku
uzdevumu risināšanai
Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Number theory is a branch of pure mathematics
devoted primarily to the study of the integers. Number
theorists study prime numbers as well as the properties
of objects made out of integers (such as rational
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skaitļi un kongruences.

numbers) or defined as generalizations of the integers.
Modular arithmetic can be handled mathematically by
introducing a congruence relation on the integers that is
compatible with the operations of the ring of integers:
addition, subtraction, and multiplication.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II Apjoms
Veids
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas stundās
pārbaudes formas)
1. Dalāmība. Dalāmības pazīmes. Dalīšana ar
4
Lekcija, praktiskā
atlikumu.
nodarbība
2. Lielākais kopīgais dalītājs. Eiklida algoritms.
6
Lekcija, praktiskās
Mazākais kopīgais dalītājs. Pirmskaitļi. Skaitļa
nodarbības
sadalīšana pirmreizinātājos. Pirmskaitļa kārta.
3. Skaitliskās funkcijas. Skaitļa veselā un daļveida
4
Lekcija, praktiskās
daļa. Skaitļa dalītāju skaits un summa.
nodarbības
4. Pirmskaitļu sadalījums. Pirmskaitļi aritmētiskajās
4
Lekcija, praktiskā
progresijās
nodarbība
5. Sistemātiskie skaitļi, Darbības ar sistemātiskiem
4
Lekcija, praktiskā
skaitļiem .
nodarbība
6. Ķēžu daļas. Tuvīnās daļas. Tuvīno daļu
6
Lekcija, praktiskās
pielietojumi.
nodarbības
7. Kongruences attieksme, kongruenču īpašības.
4
Lekcija, praktiskās
PAS un RAS.Eilera funkcija
nodarbības
8. Eilera un Fermā teorēmas. Kongruenču
6
Lekcija, praktiskās
pielietojumi.
nodarbības
9. Pirmās pakāpes kongruences ar vienu mainīgo.
4
Lekcija, praktiskās
nodarbības
10. Pirmās pakāpes kongruenču lietošana nenoteikto
4
Lekcija, praktiskās
vienādojumu risināšanā
nodarbības
11. Pirmās pakāpes kongruenču sistēma
4
Lekcija, praktiskās
nodarbības
11. Augstāku pakāpju kongruences
6
Lekcija, praktiskās
nodarbības
12.Skaitļa kārta. Primitīvās saknes. Indeksi pēc
4
Lekcija, praktiskās
pirmskaitļa moduļa
nodarbības
13. Sistemātiskas daļas perioda garuma noteikšana
4
Lekcija, praktiskās
nodarbības
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. individuālais darbs . Lielākais kopīgais dalītājs. Eiklida
10
algoritms. Mazākais kopīgais dalītājs. Pirmskaitļi. Skaitļa
sadalīšana pirmreizinātājos. Pirmskaitļa kārta.
2. individuālais darbs . Sistemātiskie skaitļi, Darbības ar
12
sistemātiskiem skaitļiem .
3. individuālais darbs. . Ķēžu daļas. Tuvīnās daļas. Tuvīno
12
daļu pielietojumi.
4. individuālais darbs. Eilera un Fermā teorēmas. Kongruenču
12
pielietojumi.
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5. individuālais darbs. Pirmās pakāpes kongruences ar vienu
10
mainīgo. Pirmās pakāpes kongruenču lietošana nenoteikto
vienādojumu risināšanā
6. individuālais darbs. Augstāku pakāpju kongruences. Pirmās
14
pakāpes kongruenču sistēma.
7. individuālais darbs. Sistemātiskas daļas perioda garuma
14
noteikšana
8. individuālais darbs. Kongruenču pielietojumi
12
1. Sekmīgi izpildīti 8 individuālie darbi.
*Prasības KRP
2. Sekmīgi nokārtots eksāmens par teorētisko materiālu.
iegūšanai
2. Š Mihelovičs. Dalāmības teorija veselo skaitļu gredzenā.*Mācību
Rīga, LVU.- 1986.
pamatliteratūra
3. Š Mihelovičs. Kongruenču teorija ar aritmētiskiem
pielietojumiem.- Rīga, LVU.- 1987.
4. Mihelovičs Š. Skaitļu teorija / Š.Mihelovičs ; Red.
A.Galinš ; DPU. - Daugavpils : Saule, 1996.
5. A. Beutelspacher, M. Zschiegner. Diskrete Mathematik fur
Einsteiger.-2007.
Mācību
papildliteratūra
Periodika, interneta
resursi un citi avoti
V. Kārkliņa
20.02. 2012.
Kursa autors:
Paraksts
Paraksta
Datums
atšifrējums
Kurss
apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Paraksta
Fakultātes domes sēdes
Zinātniskā institūta
atšifrējums
protokols Nr. / Institūta
direktors
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums
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KURSA KODS Fizi3001-I; Fizi3002-II; Fizi3003-III
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Vispārīgā fizika I, II, III
*Kursa nosaukums latviski
General Physics I, II, III
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām Matemātika
tiek piedāvāts studiju kurss
B
*Statuss (A, B, C daļa)
8
*Kredītpunktu skaits
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība Amats, grāds
Armands Grickus
DSZF
Docents, fizikas doktors (Dr.phys.)
*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
320
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
39
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību 20
skaits
5
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
2 - 3 bakalaura
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais**)
Ieskaite, eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Vidusskolas fizikas kurss, vidusskolas matemātikas
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) kurss
Fizika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sniegt konkrētas zināšanas fizikas pamatjautājumos
*Kursa mērķi
Iemācīt studentiem fizikas pamatjēdzienus un to pielietošanu
*Kursa uzdevumi
praktiskas dabas uzdevumu risināšanā. Visi aplūkojamie jēdzieni
tiek nostiprināti, risinot atbilstošus uzdevumus un izstrādājot
laboratorijas darbus.
Studenti gūst vispārēju ieskatu dažādās fizikas jomās, zina
*Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences) pamatjēdzienus, orientējas uzdevumu risināšanas metodoloģijā,
spēj patstāvīgi veikt laboratorijas darbus un pētījumus, ir gatavi
padziļinātām speciālām studijām.
latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
1. Ievads Ievads specialitātē, pētījumu
metodoloģija. SI mērvienību sistēma. SI
mērvienību sistēmas pamatvienības. Mērījumu
rezultātu kļūda, absolūtā un relatīvā.
2. Kinemātika Ceļš, ātrums, pārvietojums,
trajektorija. Kustība vienas dimensijas gadījumā.
Paātrinājums. Ceļa formulas vienmērīgi mainīgā
kustībā. Brīvā krišana. Augšup sviesta ķermeņa
kustība. Vienmērīga kustība pa riņķa līniju.
Centrtieces paātrinājums. Mākslīgie Zemes
pavadoņi. Pirmais kosmiskais ātrums. Kustība
divās koordinātēs. Ātruma un paātrinājuma vektori.
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1. Introduction Introduction into the course,
research methodology. SI metric system. Basic
units of SI matric system. Error of measuring
results, absolute and relative error.
2. Kinematics Path, velocity, displacement,
trajectory. One dimensional motion. Acceleration.
Formula for calculation of position coordinates in
case of constant velocity. Free fall. Motion of a
body tossed upwards. Circular motion with
constant acceleration. Radial (angular)
acceleration. Artificial Earth satellites. First cosmic
speed. Motion in two dimensions. Velocity and

3. Dinamika Dinamikas pamatlielumi: masa,
impulss, spēks. Ņutona kustības likumi. Noslēgta
sistēma. Impulsa saglabāšanās likums. Slīpā
plakne. Trīsis. Gravitācija. Gravitācijas spēks.
Blīvums. Zemes blīvums. Gravitācijas konstante.
Smaguma spēka paātrinājums Zemes virsmas
tuvumā. Svars. Spiediens.
4. Darbs un enerģija. Mehāniskais darbs. Jauda.
Elastības spēka darbs. Enerģija. Potenciālā
enerģija. Gravitācijas spēka potenciālā enerģija.
Smaguma spēka potenciālā enerģija. Kinētiskā
enerģija. Mehāniskās enerģijas saglabāšanās. Pilnās
mehāniskās enerģijas saglabāšanās likums.
5. Sadursmes. Elastīgas sadursmes. Sadursmes
daļiņām ar vienādām masām. Spēka impulss. Otrais
kosmiskais ātrums. Ķermeņa enerģija kustībā pa
riņķa līniju. Potenciālās enerģijas diagrammas.
Pilnās enerģijas saglabāšanās likums.
7. Svārstības. Harmoniskais spēks. Harmoniskās
svārstības. Svārsts. Matemātiskais un atsperes
svārsts. Harmonisko svārstību enerģija. Mazas
svārstības. Molekulu svārstības.Skaņas viļņi.
Skaņas intensitāte.
8. Rotācijas kustība. Rotācijas kustības
kinemātika. Leņķis, leņķiskais ātrums, leņķiskais
paātrinājums. Impulsa moments. Impulsa momenta
saglabāšanās likums. Spēka moments. Spēka
momenta saglabāšanās likums. Masas centrs. Pilnā
kinētiskā enerģija rotācijas kustībā. Cietu ķermeņu
inerces moments. Piemēri. Sfēriskais svārsts.
Matemātiskais svārsts. Statika. Līdzsvara
nosacījumi.
9. Termodinamika un molekulārā fizika.
Spiediens un hidrostatika. Gāzes stāvokļa
vienādojums. Izoprocesi. Barometrs. Pirmais
termodinamikas likums. Otrais termodinamikas
likums. Siltuma vadīšana. Īpatnējā siltumietilpība.
Entropija.
10. Elektrostatika. Kulona likums. Vadītāja
kapacitāte. Kondensatori, to slēgumi. Oma likums
ķēdes posmam. Pretestība, pretestību slēgumi.
Potenciāls. Potenciālu starpība. Elektrodzinējspēks.
Strāva. Strāvas stiprums. Strāvas blīvums.
Elektriskais lauks. Elektriskā lauka intensitāte.
Džoula-Lenca likums.
11. Elektrodinamika. Elektromagnētiskie viļņi.
Magnētiskā lauka iedarbība uz vadu, pa kuru plūst
strāva. Ampēra spēks. Elektrisko strāvu
mijiedarbība. Solenoids. Magnētiskais lauks. BioSavāra likums. Lorenca spēks.
12. Optika. Gaisma. Plānās sfēriskās lēcas. Lēcas
formula. Gaismas laušanas un atstarošanas likumi.
Plakanie un sfēriskie spoguļi. Gaismas staru gaita
prizmā. Gaismas interference. Difrakcija. Gaismas
laušana plakanparalēlā plaknē. Difrakcijas režģis.
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acceleration vectors.
3. Dynamics Main quantities of dynamics: mass,
impulse, force. Newton's motion laws. Closed
system. Impulse conservation law. Inclined plane.
Pulley. Gravitation. Gravitation force. Density.
Density of Earth. Gravitational constant.
Gravitational acceleration close to the Earth
surface. Weight. Pressure.
4. Work and Energy. Mechanical work. Power.
Work of elastic force. Energy. Potential energy.
Potential energy of the gravitational field. Potential
energy of gravity force. Kinetic energy.
Conservation of mechanical energy. Total
mechanical energy conservation law.
5. Collisions. Elastic collisions. Collisions of
particles with equal masses. Force impulse. Second
cosmic speed. Energy of the body in rotational
motion. Potential energy diagrams. Total energy
conservation law.
7. Periodic motion. Harmonic force. Harmonic
motion. Pendulum. Mathematical and spring-type
pendulum. Energy of harmonic oscillations. Small
oscillations. Oscillations of molecules. Sound
waves. Sound intensity.
8. Rotational motion. Kinematics of rotational
motion. Angle, angular velocity, angular
acceleration. Momentum of impulse. Impulse
momentum conservation law. Force momentum.
Force momentum conservation law. Centre of
mass. Total kinetic energy in rotational motion.
Rigid-Body inertial momentum. Examples.
Spherical pendulum. Mathematical pendulum.
Statics. Conditions for equilibrium.
9. Thermodynamics and molecular physics.
Pressure and hydrostatics. Gas state equation.
Barometer. The first law of thermodynamics. The
second law of thermodynamics. Heat conduction.
Specific heat capacity. Entropy.
10. Electrostatics. Coulomb’s law. Conductor’s
capacity. Capacitors and connections thereof.
Ohm’s law for a section of circuit. Resistance,
connections of resistors. Potential. Difference of
potentials. Electromotive force. Current. Current
intensity. Current density. Electrical field. Intensity
of electrical field. Joule-Lenz's law.
11. Electrodynamics. Electromagnetic waves.
Magnetic force on a current-carrying conductor.
Ampere’s force. Interaction of electrical currents.
Solenoids. Magnetic field. Biot-Savart’s law.
Lorenz’s force.
12. Optics. Light. Thin spherical lenses. Lens
formula. Light reflection and refraction laws. Plane
and spherical mirrors. Light ray trajectory in
prisms. Light interference. Diffraction. Light
refraction in parallel-plane. Diffraction slit. Light

Gaismas absorbcija. Luminiscence. Gaismas
dispersija. Gaismas viļņu izplatīšanās. Gaismas
ātrums. Fotometrija. Gaismas stiprums. Gaismas
avota spožums. Apgaismojums. Cilvēka redze. Acs
optiskā sistēma. Hologrāfija. Rentgenstari.

absorption. Photometry. Light intensity. Light
source brightness. Illumination. Human sight.
Optical system of an eye. Holography. X-rays.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
Ievads specialitātē, uzdevumu risināšanas metodoloģija,
4
pētījumu metodoloģija. SI mērvienības. Kļūdas novērtēšanas
metodoloģija.
Kinemātika. Ceļš, ātrums, pārvietojums, trajektorija. Kustība
4
vienas dimensijas gadījumā. Paātrinājums. Ceļa formulas
vienmērīgi mainīgā kustībā. Smaguma spēka paātrinājums.
Brīvā krišana. Augšup sviesta ķermeņa kustība.
Uzdevumu risināšana par kinemātikas tēmu
4
Kinemātika. Vienmērīga kustība pa riņķa līniju. Centrtieces
4
paātrinājums. Mākslīgie Zemes pavadoņi. Pirmais kosmiskais
ātrums. Kustība divās koordinātēs. Ātruma un paātrinājuma
vektori. Vektoru saskaitīšana.
Vielas blīvuma noteikšana
4
Dinamika. Dinamikas pamatlielumi: masa, impulss, spēks. 4
Ņūtona kustības likumi. Noslēgta sistēma. Impulsa
saglabāšanās likums. Normālreakcijas spēks.. Matemātiskais
svārsts. Slīpā plakne.
Dinamika. Uzdevumu risināšana par dinamikas tēmām
4
Dinamika. Gravitācija. Gravitācijas spēks. Blīvums. Zemes
4
blīvums. Gravitācijas konstante. Gravitācijas lauks sfērā.
Smaguma spēka paātrinājums Zemes virsmas tuvumā. Svars.
Spiediens.
Dinamika. Vispārīgu kinemātikas un dinamikas jautājumu
4
apskats
Darbs un enerģija. Potenciālā un kinētiskā enerģija. Atsperes
4
potenciālā enerģija. Gravitācijas spēka potenciālā enerģija.
Smaguma spēka potenciālā enerģija. Mehāniskās enerģijas
saglabāšanās. Pilnās mehāniskās enerģijas saglabāšanās likums.
Dinamika. Brīvās krišanas paātrinājuma eksperimentāla
4
noteikšana
Sadursmes. Elastīgas sadursmes. Sadursmes daļiņām ar
4
vienādām masām. Spēka impulss. Otrais kosmiskais ātrums.
Ķermeņa enerģija kustībā pa riņķa līniju. Potenciālās enerģijas
diagrammas. Pilnās enerģijas saglabāšanās likums.
Darbs un enerģija. Uzdevumu risināšana par darbu un jaudu,
4
par kinētisko un potenciālo enerģiju.
Darbs un enerģija. Ķermeņa enerģija kustībā pa riņķa līniju.
4
Potenciālās enerģijas diagrammas. Pilnās enerģijas
saglabāšanās likums.
Darbs un enerģija. Uzdevumi par elastīgām un neelastīgām
4
sadursmēm. Uzdevumi par spēka impulsu. Uzdevumi par
pilnās enerģijas saglabāšanās likumu.
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Veids
Lekcija

Lekcija

Praktiskie darbi
Lekcija

Laboratorijas darbs
Lekcija

Praktiskie darbi
Lekcija

Seminārs
Lekcija

Laboratorijas darbs
Lekcija

Praktiskie darbi
Lekcija

Praktiskie darbi

Svārstības. Harmoniskais spēks. Harmoniskās svārstības.
Svārsts. Matemātiskais svārsts. Harmonisko svārstību enerģija.
Mazas svārstības. Molekulu svārstības. Skaņas viļņi. Skaņas
intensitāte.
Svārstības. Uzdevumu risināšana par svārstību kustību.
Optika. Gaisma. Lēcas formula. Gaismas laušanas un
atstarošanas likumi. Plakanie un sfēriskie spoguļi. Staru gaita.
Gaismas staru gaita prizmā. Gaismas interference. Difrakcija.
Gaismas laušana. Gaismas absorbcija. Luminiscence. Gaismas
dispersija. Gaismas viļņu izplatīšanās. Gaismas ātrums.
Gaismas stiprums. Gaismas avota spožums. Apgaismojums.
Cilvēka redze. Acs optiskā sistēma. Hologrāfija. Rentgenstari.
Rotācijas kustība. Rotācijas kustības kinemātika. Leņķis,
leņķiskais ātrums, leņķiskais paātrinājums. Impulsa moments.
Impulsa momenta saglabāšanās likums. Spēka moments. Spēka
momenta saglabāšanās likums. Masas centrs.
Pilnā kinētiskā enerģija rotācijas kustībā. Cietu ķermeņu
inerces moments. Piemēri. Statika. Statikas nosacījumi.
Rotācijas kustība. Uzdevumi par rotācijas kustību un impulsa
momenta noteikšanu, statikas jautājumiem
Termodinamika un molekulārfizika. Spiediens un hidrostatika.
Gāzes stāvokļa vienādojums. Izoprocesi. Barometrs.
Rotācijas kustība. Vispārīgi jautājumi par rotācijas kustību,
inerces un impulsa momentu noteikšanu un līdzsvara
nosacījumu izpildi
Termodinamika un molekulārfizika. Pirmais termodinamikas
likums. Otrais termodinamikas likums. Siltuma vadīšana.
Īpatnējā siltumietilpība. Entropija.
Termodinamika un molekulārfizika. Laboratorijas darbs par
Avogadro skaitļa eksperimentālu noteikšanu izmantojot Perēna
metodi.
Termodinamika un molekulārfizika. Pirmais termodinamikas
likums. Otrais termodinamikas likums. Siltuma vadīšana.
Īpatnējā siltumietilpība. Entropija.
Termodinamika un molekulārfizika. Uzdevumu risināšana par
termodinamikas tēmu
Elektrostatika. Kulona likums. Vadītāja kapacitāte.
Kondensatori, to slēgumi. Oma likums ķēdes posmam.
Pretestība, pretestību slēgumi. Potenciāls. Potenciālu starpība.
Elektrodzinējspēks.
Termodinamika un molekulārfizika. Laboratorijas darbs par
vielas īpatnējās siltumietilpības noteikšanu.
Elektrostatika. Strāva. Strāvas stiprums. Strāvas
blīvums.Elektriskais lauks. Elektriskā lauka intensitāte.
Džoula-Lenca likums.
Elektrostatika. Uzdevumi par Elektrostatiskas tēmām
Elektrodinamika. Elektromagnētiskie viļņi. Magnētiskā lauka
iedarbība uz vadu, pa kuru plūst strāva. Ampēra spēks.
Elektrisko strāvu mijiedarbība. Solenoids. Magnētiskais lauks.
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4

Lekcija

4
4

Praktiskie darbi
Lekcija

4

Lekcija

4

Praktiskie darbi

4

Lekcija

4

Seminārs

4

Lekcija

4

Laboratorijas darbs

4

Lekcija

4

Praktiskie darbi

4

Lekcija

4

Laboratorijas darbs

4

Lekcija

4
4

Praktiskie darbi
Lekcija

Bio-Savāra likums. Lorenca spēks.
Līdzstrāva. Laboratorijas darbs par Oma likumu ķēdes posmam 4
Laboratorijas darbs
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Literatūras studijas, gatavošanās semināriem un laboratorijas darbiem
72
Uzdevumu risināšana
48
Laboratorijas darbu nepieciešamo aprēķinu veikšana
48
Testu izpilde
24
*Prasības KRP Dalība semināros, laboratorijas darbu sekmīga veikšana, sekmīgi atrisināti
mājas darbu uzdevumi un testi, ieskaites un eksāmena kārtošana.
iegūšanai
5. R. Grabovskis Fizika, R. Zvaigzne, 1983.
*Mācību
pamatliteratūra 6. J.Kručāns Molekulārfizika, R. Zvaigzne, 1975.
7. J.Platacis Elektrība, R. Zvaigzne, 1974.
8. O.Students Optika, R. Zvaigzne, 1979.
9. B.Rolovs Kodolfizika, R. Zvaigzne, 1964.
10.
G.Sudmalis Mehānika un elektrodinamika, Liepāja, 1987
11.
7.D.C.Giancoli General Physics, Prentice Hall, 1984. (angļu val.)
1. Б.М.Яворский, А.А.Пинский. Основы физики, том 1-2, 2003 (krievu val.)
Mācību
papildliteratūra 2. Sears and Zemansky’s, University Physics 11th edition, 2004 (angļu val)
http://www.dink.ru/ref/kinem.php (krievu val.)
Periodika,
http://www.zum.de/dwu/uma.htm (vācu val.)
interneta
http://scienceworld.wolfram.com/physics/ (angļu val.)
resursi un citi
http://www.fearofphysics.com/Xva/xva.html (angļu val.)
avoti
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/mmedia/index.html (angļu v.)
http://www.physlink.com/Education/Index.cfm (angļu v.)
http://dir.yahoo.com/Science/Physics/ (angļu v.)
http://www.physik-multimedial.de/lili/golili/start.php?layoutcvpmm=1 (vācu
v.)
http://www.physikfuerkids.de/ (vācu v.)
http://www.astro.spbu.ru/homepages/viva/Book/ch4L/ch4L.html (krievu v.)
http://www.physics.uoguelph.ca/applets/Intro_physics/kisalev/ (angļu)
http://physics-animations.com/ (angļu)
http://62.27.84.56/ (vācu)
http://jersey.uoregon.edu/ (angļu)
http://www.wissen.swr.de/warum/glaszersingen/themenseiten/t2/s1.html#
(vācu)
Kursa autors:
A.Grickus
Paraksts

Kurss
apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums
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LiepU DSZF domes sēdes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS Valo1037-I; Valo2112-II
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Angļu valoda I, II
English I, II
Matemātika
B
4 (1.sem.- 2 KRP, 2.sem.- 2 KRP)

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Aija Abens
HMZF
Lektore, Dr.paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP =
160
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
32
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Visas nodarbības notiek datoru labratorijā ar interneta
Laboratorijas darbu skaits
pieslēgumu
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
P
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite, eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, Angļu valoda (A)
programmas daļa, kurā kurss
jāapgūst)
Valodniecība
Zinātņu nozare/apakšnozare
Balstoties uz vispārējās angļu valodas prasmēm, apgūt
*Kursa mērķi
lietišķo un akadēmisko angļu valodu dažādai
rakstveida un mutvārdu saziņai.
1. Sniegt un nostiprināt lietišķās un akadēmsikās
*Kursa uzdevumi
angļu valodas zināšanas;
2. Attīstīt un nostiprināt lietišķās un akadēmsikās
angļu valodas vārdu krājumu;
3. Praktiski pielietot iegūto vārdu krājumu un
lietišķās un akadēmiskās angļu valodas prasmes
runāšanā, rakstīšanā, klausīšanās, lasīšanā un
prezentāciju veidošanā.
4. Prast pielietot iegūtās zināšanas reālās dzīves un
darba situācijās.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
1. Apgūts un nostiprināts jauns lietišķās un
kompetences)
akadēmiskās angļu valodas krājums;
2. Nostiprinātas visu četru valodas prasmju
pielietojums lietišķajā angļu valodā.
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Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa laikā studenti apgūst gan teorētiskos
pamatus lietišķās un akademiskās angļu
valodas izmantošanā dažādai rakstveida un
mutvārdu saziņai, gan arī tās praktisku
pielietošanu. Tiek attīstītas un nostiprinātas
angļu valodas visas četras prasmes par
sekojošām tēmām: lietišķā etiķete, verbālās un
rakstiskās komunikācijas principi un veids,
prezentāciju veidošana, problēmu risināšana
darba vietā, informācijas apmaiņa un sadarbība
ar citām nozarēm, u.c. Liels uzsvars tiek likts
uz lietišķās un akadēmsikās angļu valodas
vārdu krājuma un frāžu bagātināšanu un
praktisku pielietošanu. Kurss tiek balstīts uz
praktiskām nodarbībām, kā arī paredz studentu
patstāvīgā darba ieguldījumu un darbu ar
autentiskiem tekstiem.

Angļu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
In this course students will acquire both the
theoretical basis and practical use of
practical and academic English in oral and
written work. The course develops and
improves four language skills on the
following topics: proper written forms,
principles of verbal and written
communication, preparing presentations,
decision-making, exchange of information,
cooperation with other branches, etc. He
greatest emphasis is placed on enrichment
and practical and appropriate use of
practical and academic English vocabulary
and phrases. The course is based on
practical activities, work with authentic
texts and self-directed student work and
studies.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms
stundās
Dažādi verbālās un rakstiskās komunikācijas principi.
32
Dažādi verbālās un rakstiskās formas principi.

32

Veids
Semināri/praktiskas
nodarbības
Semināri/praktiskas
nodarbības
*Apjoms stundās
24
24

*Studenta patstāvīgais darbs
Dažādu rakstu un mutvārdu formu veidošana un prezentēšana.
Darbs ar autentiskiem tekstiem, mājas lasīšana un dažādu rakstveida
darba gatavošana.
Gatavošanās semināriem, prezentācijām un testiem.
24
Vārdu krājuma apgūšana un papildināšana.
24
Dalība semināros un praktiskajās nodarbībās,
*Prasības KRP iegūšanai
izpildīts patstāvīgais darbs, nokārtota ieskaite un
eksāmens.
Interneta resursi
*Mācību pamatliteratūra
Interneta resursi
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Aija Abens
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

Anita Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS DatZ1016
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Programmēšana II
Programming II
"Matemātika" un "Fizika"
Studiju programmas "Fizika" A daļa
Studiju programmas "Matemātika" B daļa
2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inta Znotiņa
LiepU DSZF
Lektore, Mg.sc.educ.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 h
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
2
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
10
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
4
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 2
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Programmēšana I
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Datorzinātnes/Programmēšanas valodas un sistēmas
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sekmēt studenta praktiskā darba iemaņas programmēšanā un prasmes
*Kursa mērķi
datorbāzētu sistēmu izstrādē.
Veidot izpratni par kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm starp divām
*Kursa uzdevumi
programmēšanas valodām: C++ un C#, starp programmēšanu teksta
režīmā un vizuālo programmēšanu, starp strukturālo un objektorientēto
(objektbāzēto) programmēšanu.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Prot izstrādāt nelielas, lokālas Windows vides
kompetences)
aplikācijas programmēšanas valodā C#.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Studiju kursa ietvaros, studenti tiek Course of study introduces students to
iepazīstināti ar objektbāzētās programmēšanas object-based programming principles in the
principiem vizuālās programmēšanas vidē visual programming environment Microsoft
Microsoft
Visual
Studio,
izmantojot Visual Studio, using the programming
programmēšanas valodu C#.
language C #.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās
Vizuālā programmēšana izmantojot MS Visual
2h
Lekcija
Studio, programmas dizaina izstrāde.
Objektorientētās (objektbāzētās) programmēšanas
2h
Lekcija
principi. Īpašības un notikumi. Valodu C++ un C#
kopīgās un atšķirīgās iezīmes
Formas, iezīmes, teksta lauki un pogas, to lietojums
2h
Praktiskā nodarbība
programmu izstrādē.
Radiopogas un izvēles rūtiņas, to lietojums.
2h
Praktiskā nodarbība
Privātie un publiskie mainīgie.
Laika kontroles iespējas.
2h
Laboratorijas darbs
Grupu darba papildināšana un prezentācija
Horizontālās un vertikālās ritjoslas, to pielietojums.
2h
Praktiskā nodarbība
Izkrītošās izvēlnes saraksti un attēlu lauki.
2h
Praktiskā nodarbība
Izvēlnes kartes veidošana
2h
Praktiskā nodarbība
Grupu darbs
2h
Laboratorijas darbs
Grupu darba prezentēšana
2h
Seminārs
Grupu darbs
2h
Laboratorijas darbs
Grupu darba prezentēšana
2h
Seminārs
Ārēju teksta datņu izmantošana ievaddatu un
2h
Praktiskā nodarbība
izvaddatu uzglabāšanai
Grupu darbs
2h
Laboratorijas darbs
Instalācijas failu veidošana
2h
Praktiskā nodarbība
Grupu darba prezentācija
2h
Seminārs
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. grupu darbs – Tests
4h
2. grupu darbs – Skaitīšanas sistēmas
10h
3. grupu darbs – Kalkulators
10h
4. grupu darbs – Testeris
24h
Semestra darba vērtējumu veido vidējā atzīme, ko iegūst summējot visu grupu
*Prasības KRP
darbu vērtējumu.
iegūšanai
Learning Visual Studio, [Elektroniskais resurss] – Tiešsaites raksts. – [b.v.,
*Mācību
Microsoft. 2012.] – Pieejas veids: tīmeklis www. URL:
pamatliteratūra
Mācību
papildliteratūra
Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/cc136611 – Apskatīts 2012. gada
17.februārī
Pack, Class Programming with C#
Microsoft Corporation, 2002. [772] p.
Visual C# .NET Programming, [Elektroniskais resurss] – Tiešsaites raksts. –
[b.v., Home&Learn., b.g.] – Pieejas veids: tīmeklis www. URL:
http://www.homeandlearn.co.uk/csharp/csharp.html – Apskatīts 2012. gada
17.februārī

I.Znotiņa

17.02.2012.

Paraksta atšifrējums

Datums

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS DziTP925
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Web tehnoloģijas pamati
Web technology basics
Matemātika
B daļa
2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inta Znotiņa
LiepU DSZF
Lektore, Mg.sc.educ.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 h
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
4
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
9
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
3
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 3
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Programmēšana I
nosaukums, programmas daļa, kurā Programmēšana II
kurss jāapgūst)
Datorzinātnes/Programmēšanas valodas un sistēmas
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sekmēt studenta izprati par tīmekļa tehnoloģijām un tīmekļa
*Kursa mērķi
lapu izstrādes pamatprincipiem.
Nostiprināt un padziļināt programmēšanas prasmes un iemaņas,
*Kursa uzdevumi
aplūkojot tīmekļa lapu izstrādes valodas HTML, CSS,
JavaScript, XML, PHP u.c., un prast tās pielietot veidojot
tīmekļa lapas.
Zina un prot pielietot HTML, CSS un JavaScript tīmekļa lapu
*Kursa rezultāti
(apgūstamās
izstrādē.
kompetences)
latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar Course of study introduces students to the web
tīmekļa tehnoloģiju pamatiem (klientu technology basics (client side application, server
puses aplikācija, serveru puses aplikācija, side application, HTML, CSS, JavaScript, XML,
HTML, CSS, JavaScript, XML, PHP, utt.). PHP, etc.).
Kursa laikā iegūtās teorētiskās zināšanas The theoretical knowledge is improved by
tiek nostiprinātas izstrādājot tīmekļa lapu. development of the website.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās
Tīmekļa tehnoloģiju pamati (klientu puses un serveru puses
2h
aplikācijas). Tīmekļa lapu izstrādes valodas un rīki.
Tīmekļa lapu veidošanas pamatprincipi (lapas struktūra,
2h
krāsu izvēle, attēlu sagatavošana publicēšanai, servera
prasības, lapas testēšana).
HTML un tās pielietojums tīmekļa lapu izstrādē:
6h
 HTML dokumenta struktūra;
 HTML valodas sintakse;
 Teksta formatēšanas tagi;
 Tabulu veidošana;
 Attēlu ievietošana;
 Saišu veidošana.
CSS stilu lapas un to izmantošanas iespējas tīmekļa lapu
4h
dizaina izstrādē
Tests + praktiskais uzdevums
2h
HTML formas
2h
JavaScript iespējas tīmekļa lapas izstrādē
6h

Veids
Lekcija
Lekcija

Lekcija,
praktiskā nodarbība

Praktiskā nodarbība

Laboratorijas darbs
Praktiskā nodarbība
Lekcija,
praktiskā nodarbība
Grupu darbs
2h
Laboratorijas darbs
HTML5 iespējas
4h
Praktiskā nodarbība
Izstrādātās tīmekļa lapas prezentācija
2h
Laboratorijas darbs
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Strādājot pārī vai grupā pa trīs izstrādāt tīmekļa lapu par brīvi izvēlētu tēmu, 48 h

kura iepriekš saskaņota ar pasniedzēju (vēlams ar bakalaura darbu vai studiju
procesu saistīta tēma). Lapas izstrādes valoda(s) un rīki ir studentu brīva
izvēle.
50% no semestra darba vērtējumu veido testa, praktiskā uzdevuma un grupu
*Prasības KRP
darba vērtējums, otrus 50% veido izstrādātās tīmekļa lapas vērtējums (saturs,
iegūšanai
dizains, tehnoloģiskais risinājums).

*Mācību
pamatliteratūra
Mācību
papildliteratūra
Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

Graustiņš N. Ceļš uz mājaslapu. – R.: Biznesa augstskola “Turība”, 2000.
- 87.lpp.
Хольцнер С. HTML5 за 10 минут, 5-е издание. – Вильямс, 2011. - 240 стр.
Home & Learn, [Elektroniskais resurss] – Tiešsaites raksts. – [b.a., b.i. b.g.] –
Pieejas veids: tīmeklis www. URL: http://www.homeandlearn.co.uk – Apskatīts
2012. gada 2. martā
w3schools.com, [Elektroniskais resurss] – Tiešsaites raksts. – [b.a., b.i. b.g.] –
Pieejas veids: tīmeklis www. URL: http://www.w3schools.com – Apskatīts
2012. gada 2. martā

I.Znotiņa

02.03.2012.

Paraksta atšifrējums

Datums

Kursa autors:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes protokols Nr.
/ Institūta Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS DatZ2014
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Datorizētās projektēšanas sistēmas
*Kursa nosaukums latviski
Computer-Aided Design Systems
*Kursa nosaukums angliski
Matemātika
*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek
piedāvāts studiju kurss
B
*Statuss (A, B, C daļa)
2KRP
*Kredītpunktu skaits
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība Amats, grāds
Inese Briška
DSZF
Lektore, Mg.sc.educ
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
8
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
8
*Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1-4
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7doktora; P – profesionālais**)
eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas
Datorzinības
Zinātņu nozare/apakšnozare
Apgūt projektēšanas pamatmetodes AutoCAD vidē
*Kursa mērķi
Iepazīstināt studentus ar AutoCAD pamatjēdzieniem.
*Kursa uzdevumi
Iemācīt izstrādāt divdimensiju un trīsdimensiju
projektus ar dažādu sarežģītības pakāpi
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Spēj izstrādāt divdimensiju un trīsdimensiju projektus
kompetences)
latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Darba sākums ar AutoCAD.
Rasējuma parametru uzstādīšana.
AutoCAD pamatjēdzieni.
AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas.
AutoCAD skatu vadības līdzekļi.
Rasējuma objektu īpašības.
Teksta ievade rasējumā.
Izmēru izlikšana rasējumā.
Iesvītrojumi rasējumā.
Projektēšanas centrs.
Rasējuma izdruka.
Trīsdimensiju modelēšana.

Getting Started with AutoCAD.
Drawing parameter setting.
AutoCAD concepts.
AutoCAD drawing and editing commands.
AutoCAD views of management tools.
Drawing object properties.
Enter text in the drawing.
Dimensional drawing for eviction.
Hatching drawing.
Design center.
Drawing prints.
Three-dimensional modeling.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma

Apjoms
stundās
Darba sākums ar AutoCAD.(AutoCAD grafiskais interfeiss. AutoCAD
1
komandas. Darbs ar rasējuma failiem. Vienkāršu objektu zīmēšana.)
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Veids
L,P

Rasējuma parametru uzstādīšana. (Rasējuma lapas limitu un palīgrežīmu
uzstādīšana.)
AutoCAD pamatjēdzieni.(Objektu koordinātu ievads un koordinātu
sistēmas. Mērvienības un mērogs. Rasējuma grafiskie elementi
(primitīvi). Palīgrežīmi. Objektu piesaiste.)
AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas.(Rīkjoslas Draw un
Modify.)
AutoCAD skatu vadības līdzekļi.(Grafiskās informācijas attēlošana
ekrānā. Skatu saglabāšana. Ekrāna sadalīšana savstarpēji nepārklājošos
skatu logos.)
Rasējuma objektu īpašības.(Slāņu definēšana un līnijas tipu uzstatījums.
Objektu īpašību modificēšana.)
Teksta ievade rasējumā.(Vienrindas teksts. Teksta stila izveidošana.
Teksta ievietošana rasējumā. Dienesta simboli. Vienrindas teksta
rediģēšana. Daudzrindu teksta ievietošana.)
Izmēru izlikšana rasējumā.(Izmēru tipi un sastāvelementi. Rīkjosla
Dimension.)
Iesvītrojumi
rasējumā.(Iesvītrojuma
izveidošana.
Iesvītrojuma
modificēšana.)
Projektēšanas centrs.(Komandas DesignCenter iespējas.)
Rasējuma izdruka.(Rasējuma sagatavošana izdrukāšanai un izdruka.)
Trīsdimensiju modelēšana.(Trīsdimensiju modelēšanas pamati. Karkasu
modelēšana. 3D virsmu modelēšana. Cietķermeņu objektu modelēšana.)
*Studenta patstāvīgais darbs

1

L,P

4

L,P

4

L,P

2

L,P

6

L,P

1

L,P

2

L,P

1

L,P

2
2
6

L,P
L,P
L,P

*Apjoms
stundās

Patstāvīgi izstrādāt divdimensiju projektus.
40
Patstāvīgi izstrādāt trīsdimensiju projektus.
8
Sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums
*Prasības KRP
iegūšanai
1. N.Mozga. Automatizētā projektēšana ar AutoCAD 2007. Rīga: SIA
*Mācību
„Mācību grāmata”, 2007. – 138 lpp.
pamatliteratūra
2. A.Peļinins, G.Spalis. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga: SIA
„J.L.V.”, 2003. – 199 lpp.
3. А.Орлов. AutoCAD 2009. СПб.:Питер, 2008 – 384с.
4. Н.Н. Полещук. AutoCAD 2008. СПб.:БХВ Петербург, 2007 1184с.
5. Л.Б. Левковец. AutoCAD 2008 для начинающих, СПб.:БХВ
Петербург, 2007 – 464с.
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Inese Briška
27.02.2012.
Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

Anita Jansone
Dekāns/ prodekāns

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. Datums

KURSA KODS DatZ2871
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Algoritmi un datu struktūras
Algorithms and Data Structures
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
„Matemātika”
A daļa
2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dzintars Tomsons
Dabas un sociālo
Lektors, dabaszinātņu maģistrs
zinātņu fakultātes
datorzinātnēs (Mg.sc.comp.)
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 stundas
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
8
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 3
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Programmēšana I, II
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
5. Datorzinātne /
Zinātņu nozare/apakšnozare
5.1. Datorzinātnes matemātiskie pamati
Sniegt zināšanas par biežāk izmantotajām datu
*Kursa mērķi
struktūrām, to apstrādes algoritmu un realizācijas
paņēmieniem datorā
1. Sniegt zināšana par pamata datu struktūrām – saraksti, rindas,
*Kursa uzdevumi
2.
3.
4.

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

steki, koki, grafi u.c.
Sniegt zināšanas par datu struktūru apstrādes pamata
algoritmiem un to realizācijas paņēmieniem datorā.
Apgūt algoritmu izpildei nepieciešamo resursu (laika un
atmiņas) analīzes paņēmienus.
Dot iespēju apgūt prasmes un iemaņas datu struktūru izveidei
un apstrādei programmēšanas valodā C++.

Iegūtas zināšanas par datu struktūrām un to apstrādes
algoritmiem un programmas efektivitātes noteikšanas
paņēmieniem, kā arī apgūtas prasmes iegūto zināšanu
praktiskiem lietojumiem.
latviešu
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*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Saistītās datu struktūras – saraksti, Linked data structures, i.e., lists, queues, stacks, trees,
rindas, steki, koki un grafi. To and graphs; their implementation. The applications of
realizācija datorā. Koku un grafu trees and graphs for data processing. Programming in
izmantošanu
datu
apstrādē. C++
Programmēšanas uzdevumu izpilde
programmēšanas valodā C++.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms
Veids
stundās
1. Abstraktie datu tipi un to specifikācijas
2
lekcija
2. Abstraktie datu tipi un to realizācija
2
laboratorijas darbi
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

programmēšanas valodā C++
Binārie koki, to realizācija programmēšanas valodā
C++. AVL-koki
AVL-koku realizācija programmēšanas valodā C++.
Pagriezieni
HEAPSORT kārtošanas algoritms
HEAPSORT algoritma realizācija programmēšanas
valodā C++.
B-koki. 2-3 koki
2-3 koku realizācija programmēšanas valodā C++
Sarkanmelnie koki
Sarkanmelno koku realizācija programmēšanas
valodā C++
Grafi, to realizācija datorā

11. Grafa apiešana
12. Grafu lietojumi datorgrafikā
13.
14.
15.
16.

Algoritmu ātrdarbības analīze
Praktikums algoritmu analīzē
Hešfunkcijas
Hešfunkciju realizācija programmēšanas valodā C++

2

lekcija

2

laboratorijas darbi

1
1

lekcija
laboratorijas darbi

2
2
2
2

lekcija
laboratorijas darbi
lekcija
laboratorijas darbi

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

lekcija
laboratorijas darbi
lekcija
laboratorijas darbi
lekcija
laboratorijas darbi
lekcija
laboratorijas darbi
lekcija
laboratorijas darbi
*Apjoms stundās
20 stundas

*Studenta patstāvīgais darbs
Datu struktūru un algoritmu izmantošanas piemēru izveide un
analīze (atbilstoši kārtējās lekcijas tēmai – 10 uzdevumu
komplekti)
Rezultāts tiek iesniegts kā MS Word dokuments, MS Powerpoint
prezentācija, HTML dokuments, MS Visio diagramma, Moodle
aktivitāte vai cita veida fails
Datu struktūru un algoritmu realizācija programmēšanas valodā
C++ (atbilstoši kārtējās laboratorijas darbu nodarbības tēmai –
10 uzdevumu komplekti)
Rezultāts tiek iesniegts kā C++ programma
Prezentācija par izvēlētu datu struktūru un algoritmu

180

20 stundas

8 stundas

lietojumiem programmatūras inženierijā
Rezultāts tiek iesniegts kā MS Powerpoint prezentācija un .AVI
formāta audioprezentācija
Nepieciešams izpildīt visus pastāvīgā darba
*Prasības KRP iegūšanai
uzdevumus un saņemt pozitīvu vērtējumu par tiem,
kā arī nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu
eksāmenā.
*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:
Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Dz.Tomsons
Paraksta atšifrējums
A.Jansone

05.03.2012.
Datums
Nr. 11, 06.03.2012.

Paraksta atšifrējums

DSZ fakultātes domes
sēdes protokols Nr.
Datums
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KURSA KODS DatZ4005
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Sistēmu modelēšana un simulācija
System modelling and simulation
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
“Matemātika”
B
2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dzintars Tomsons
Dabas un sociālo
Lektors, datorzinātņu maģistrs,
zinātņu fakultāte
Mg.sc.comp.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 stundas
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8 (16 stundas)
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
-----------*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
8 (16 stundas)
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 2
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Programmēšana un datori,
nosaukums, programmas daļa, kurā Varbūtību teorija un matemātiskā statistika,
kurss jāapgūst)
Diferenciālvienādojumi
Informācijas tehnoloģija.
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana
Dot zināšanas par statistisko metožu pielietojumiem
*Kursa mērķi
sistēmu izpētē un analīzē, iepazīstināt ar diskrētās
modelēšanas metodēm, demonstrēt varbūtību teorijas
un matemātiskās statistikas pielietojumus dabā
notiekošo procesu raksturošanā un analīzē.
1. Sniegt zināšanas par statistikas un varbūtības
*Kursa uzdevumi
pielietojumiem dabā un sociālajā vidē notiekošo
procesu raksturošanā un analīzē.
2. Sniegt pārskatu par programmatūras rīkiem
simulācijas modeļu veidošanai un analīzei.
3. Veidot un nostiprināt prasmes un iemaņas
simulācijas modeļu izmantošanai dažādu uzdevumu
atrisināšanai.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Zināšanas par dinamisku sistēmu modeļiem un to
kompetences)
veidošanas paņēmieniem un rīkiem. Prasmes un
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Kursa valoda

iemaņas simulācijas eksperimentu plānošanā,
īstenošanā un analīzē.
latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa mērķis - dot zināšanas par statistisko The goal of the course is to provide knowledge
metožu pielietojumiem sistēmu izpētē un
about applications of statistical methods to
analīzē, demonstrēt varbūtību teorijas un
system study and analysis, and to present
matemātiskās statistikas pielietojumus dabā applications of probabilities and mathematical
notiekošo procesu raksturošanā un analīzē.
statistics for description and analysis of realKursā tiek iegūtas zināšanas, prasmes un
world processes. The skills necessary for
iemaņas, kas nepieciešamas simulācijas
design, implementation, and analysis of
eksperimentu plānošanā, īstenošanā un
simulation experiment are developed.
analīzē.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, Apjoms
Veids
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās (lekcijas, semināri,
praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2
lekcija
Modeļu un simulācijas pamatjēdzieni
Modeļa un simulācijas definīcijas
Modeļa pamatelementi
Simulācijas modeļu piemēri
2
lekcija
Cēloņu-seku diagrammas
Cēloņu-seku sakarību matemātiskie modeļi
Piemēri
2
lekcija
Ievads darbam ar simulācijas sistēmu PowerSim.
Pārskats par modelēšanas un simulācijas rīkiem
Piemēri un to analīze
Simulācijas sistēmas PowerSim pamata rīki
Praktikums darbam ar simulācijas sistēmu PowerSim
Gadījuma procesi un to izmantošana modeļu veidošanā
Gadījuma procesu būtība
Gadījuma procesu izmantošana simulācijas modeļos
Masu apkalpošana modeļu piemēri

4

laboratorijas darbi

2

lekcija

Statistiskās modelēšanas pamatjēdzieni
Monte-Karlo metodes
Simulācijas modeļu piemēri

2

lekcija

Praktikums darbam ar simulācijas sistēmu PowerSim
Simulācijas rezultātu apstrāde un analīze
Simulācijas eksperimentu plānošana un īstenošana
Simulācijas rezultātu analīzei izmantojamie statistiskie
lielumi un metodes

2

laboratorijas darbi

2

lekcija
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Praktikums darbam ar simulācijas sistēmu PowerSim un
Microsoft Excel
Ievads simulācijas valodā GPSS
Simulācijas valodas GPSS sintakse un semantika
Ievads darbam ar simulācijas sistēmu GPSS/H
Simulācijas modeļu piemēri un to analīze
Praktikums darbam ar simulācijas sistēmu GPSS/H
Diskrētu notikumu sistēmu modelēšana,
izmantojot GPSS
Masu apkalpošanas uzdevumi
Simulācijas modeļi ražošanas uzdevumu risināšanai
Simulācijas modeļi loģistikas uzdevumu risināšanai

2

laboratorijas darbi

2

lekcija

2

laboratorijas darbi

2

lekcija

4
Praktikums darbam ar simulācijas sistēmu GPSS/H
2
Animācija simulācijas modeļu rezultātu attēlošanā
Datoranimācijas rīki
Datu apmaiņa starp simulācijas un animācijas programmatūru
Piemēri
*Studenta patstāvīgais darbs
Vienkāršu sistēmas simulācijas modeļa izveide, izmantojot PowerSim
Eksperimentu veikšana, izmatojot PowerSim simulācijas modeļus
Pseidogadījuma
skaitļu
ģenerēšanas
programmas
izveide
programmēšanas valodā C++
Vienkāršas sistēmas simulācijas modeļa izveide ar GPSS
Eksperimentu veikšana, izmatojot GPSS simulācijas modeļus
Eksperimentu veikšana, izmatojot loģistikas sistēmas simulācijas modeli
*Prasības KRP iegūšanai
*Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

laboratorijas darbi
lekcija

*Apjoms stundās
10
8
2
10
10
8

Visu uzdoto mājas darbu izpilde
Semestra beigās ieskaite par kursa ietvaros
apgūtajām tēmām
1. Dym Clive L. Principles of mathematical
modeling / Clive L. Dym. - 2nd ed. Amsterdam ; Boston : Elsevier Academic
Press, 2004. - xviii, 303 p. : ill. ; 24 cm. Includes bibliographical references and index.
ISBN 0-12-226551-3
1. Free and Moving Boundaries : analysis,
Simulation and Control / edited by Roland
Glowinski, Jean-Paul Zolesio. - New York :
Chapman Hall/CRC, 2007. - 454 p. : ill. ; 26
cm. - (Lecture Notes in Pure and Applied
Mathematics ; v. 252)
2. Joņins, J.Sedols. (1995) Masu apkalpošanas
sistēmu analīze un modelēšana. Rīga: LU MII
3. Schriber, T.J. (1974) Simulation Using GPSS.
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John Willey & Sons
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

1.
2.
3.
4.
5.

Kursa autors:

Dz.Tomsons
Paraksta atšifrējums

16.03.2012.
Datums

A.Jansone
Paraksta atšifrējums

Nr.12, 20.03.2012.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.
Datums

Paraksts
Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors
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http://www.powersim.com/
http://www.minutemansoftware.com/
http://www.sigsim.org/
http://www.eurosim.info/
http://www.simulationscience.org/

KURSA KODS Mate3018
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Skaitļu sistēmas
Number systems
Matemātikas bakalaura studiju programma
B
2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Vaira Kārkliņa
DZSF
Doc., Dr. paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
10
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
6
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1-4
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Skaitļu teorija
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Algebra un matemātiskā loģika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Veidot zināšanas, prasmes un kompetences skaitļu
*Kursa mērķi
sistēmās
Veidot izpratni par skaitļu sistēmu jēdzieniem un
*Kursa uzdevumi
svarīgākām sakarībām starp tiem.
Apgūt prasmes skaitļu sistēmu pētīšanā.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Spēj orientēties skaitļu sistēmu jēdzienos, pētīšanas
kompetences)
metodēs un spēj prezentēt skaitļu sistēmu, izmantojot
matemātikas valodu.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Skaitļu sistēma ir kopa ar tajā
In mathematics, a 'number system' is a set of numbers,
definētām vienu vai divām
together with one or more operations, such as addition
operācijām. Kursā tiek aplūkotas
or multiplication.
naturālo, veselo, racionālo, reālo un Examples of number systems include: natural numbers,
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komplekso skaitļu sistēmas, to
svarīgākās īpašības, izomorfisms.

integers, rational numbers, algebraic numbers, real
numbers, complex numbers.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II Apjoms
Veids
daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas stundās
pārbaudes formas)
Sistēmas ar attieksmēm un algebriskām operācijām.
2
Lekcija, praktiskā
Aksiomātiskās teorijas
nodarbība
Naturālo skaitļu sistēmas aksiomātiskā teorija.
6
Lekcija, praktiskās
nodarbības
Sakārtotas kopas un algebriskās sistēmas. Veselo un
6
Lekcija, praktiskās
racionālo skaitļu sistēmas
nodarbības
Virknes normētos laukos. Normētie lauki. Virkņu
6
Lekcija, praktiskā
īpašības normētos laukos.
nodarbība
Reālo skaitļu sistēma. Reālo skaitļu īpašības.
6
Lekcija, praktiskā
Sistemātiskas daļas kā reālu skaitļu izteikšanas
nodarbība
veids.
Komplekso skaitļu sistēma. Galīga ranga algebras.
6
Lekcija, praktiskās
nodarbības
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. individuālais darbs . Naturālo skaitļu sistēmas aksiomātiskā
10
teorija.
2. individuālais darbs . Veselo skaitļu sistēma
8
3. individuālais darbs. Racionālo skaitļu sistēmas
10
4. individuālais darbs. Reālo skaitļu sistēma.
10
5. individuālais darbs. Komplekso skaitļu sistēma
10
*Prasības KRP iegūšanai 1. Sekmīgi izpildīti 5 individuālie darbi.
2. Sekmīgi nokārtots eksāmens par teorētisko materiālu.
1. Mihelovičs Š. Skaitļu teorija / Š.Mihelovičs ; Red.
*Mācību pamatliteratūra
A.Galinš ; DPU. - Daugavpils : Saule, 1996
2. The Number System (Dover Books on Mathematics) .-H. A.
Thurston.-2007.
3. Number: The Language of Science
4. Tobias Dantzig .- 2007.
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta
resursi un citi avoti
V. Kārkliņa
20.02. 2012.
Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

Paraksta atšifrējums

Datums

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. Datums

KURSA KODS Mate2017-I; Mate3385-II
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
Elementārā matemātika I, II
*Kursa nosaukums angliski
Elementary Mathematics I, II
*Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek
Matemātikas bakalaura studiju programma
piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
B daļa
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa
2. sem. - 4 KRP,
semestriem
3. Sem.- 4 KRP
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds

Klavdija Ģingule
*Kopējais stundu skaits
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura)
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas
Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi

*Kursa uzdevumi
*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

Reāla skaitļa modulis. Funkcijas
jēdziens un vispārīgas īpašības.
Matemātiskās indukcijas
metode.Dalāmības teorija.Plaknes
figūras.Stereometrija. Trigonometrijas
jautājumi: trigonometriskās identitātes,
vienādojumi un nevienādības.
Trigonometrisko funkciju inversās
funkcijas. Planimetrija,
stereometrija un trigonometrija.
Vispārīgās kombinatorās metodes,
ekstremālā elementa metode, Dirihlē
princips, vidējās vērtības metode,
invariantu metode, algoritmiski
uzdevumi

DSZF

Docente, Dr. paed.
320 st.
16
48
2., 3.

Ieskaite, eksāmens
Vidusskolas matemātikas kursu saturs.
27.Matemātika. 27.12. Modernā elementārā
matemātika un matemātikas didaktika
Nostiprināt saikni starp augstākās matemātikas
kursiem un skolas matemātikas kursu.Bagātināt
studentu pierwdzi nestandarta uzdevumu
risināšanā.
Atgādīnat, nostiprināt un iedzilīnāt skolas
matēmatikas kursu.
Prasme brīvi orientēties matemātikas metodēs kopā,
izmantojot plašāko teoretisko un praktisko bazi.
Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Absolute value (modulus) of real numbers.
Definition of function and general properties
thereof. Method of mathematical induction. Theory
of divisibility. Plane figures. Stereo geometry.
Issues of trigonometry: trigonometric identities,
equations and inequalities. Inverse trigonometric
functions. Plane geometry, stereo geometry and
trigonometry. General combinatorial methods,
method of extreme elements, principle of Dirichlet,
method of the average value, method of invariants,
algorithmic exercises.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Apjoms
Veids
stundās (lekcijas, praktiskās nodarbības)
44. Ievads matemātiskajā analāzē. Reāla skaitļa
4
lekcija, praktiskā nodarbība
modulis
45. Funkcijas jēdziens un vispārīgas īpašības.
4
lekcija, praktiskā nodarbība
46. Inversās funkcijs jēdziens.Funkcijas grafika
4
lekcija, praktiskā nodarbība
deformācijas.
47. Matemātiskās indukcijas metode un princips,
6
praktiskā nodarbība
principa vispārinājums; pilnā un nepilnā
indukcija.
48. Dalāmības teorija, dalāmības attieksme un
6
lekcija, praktiskās
tās īpašības. Teorēmas par dalāmību.
nodarbība
49. Pirmskaitļi un saliktie skaitļi. Aritmētikas
6
lekcija, praktiskās
pamatteorēma.
nodarbība
50. Dalītāju skaits un summa. Divu vai vairāku
6
lekcija, praktiskā nodarbība
skaitļu lielākais kopīgais dalītājs un mazākais
kopīgais dalāmais.
51. Lineāri Diofanta vienādojumi ar diviem
6
lekcija, praktiskā nodarbība
nezināmiem.
lekcijas
52. Trigonometrijas jautājumi: trigonometriskās
4
praktiskās nodarbība
identitātes, vienādojumi un nevienādības.
53. Trigonometrisko funkciju inversās funkcijas,
6
praktiskās nodarbība
to īpašības.
54. Plaknes figūras - trijstūri, četrstūri, riņķa
6
lekcija, praktiskā nodarbība
līnija, riņķis.
55. Ievilkti, apvilkti daudzstūri.
6
lekcija, praktiskā nodarbība
56. Trijstūra ģeometrija.
6
praktiskā nodarbība
57. Stereometrija: taisnes, plaknes.
4
praktiskā nodarbība
58. Daudzskaldņi, rotācijas ķermeņi.
4
praktiskā nodarbība
59. Ievilkti un apvilkti ķermeņi
6
praktiskā nodarbība
60. Planimetrija un trigonometrija.
6
praktiskānodarbība
61. Stereometrija un trigonometrija.
6
praktiskā nodarbība
62. Augstākas pakāpes algebrisku vienādojumu
6
lekcija, praktiskā nodarbība
risināšanas elementārās metodes.
20. Kvadrātvienādojumi. Bikvadrātvienādojumi.
6
lekcija, praktiskā nodarbība
Simetriskie vienādojumi. Binomiālie un trinomiālie
vienādojumi.
21. Vispārīgās kombinatorās metodes: Dirihlē
4
lekcija, praktiskā nodarbība
princips.
22. Vispārīgās kombinatorās metodes:
4
lekcija, praktiskā nodarbība
ekstremālā elementa metode.
23. Vispārīgās kombinatorās metodes: vidējās
4
lekcija, praktiskā nodarbība
vērtības metode,
24. Vispārīgās kombinatorās metodes:
4
lekcija, praktiskā nodarbība
invariantu metode.
25.Vispārīgās kombinatorās metodes:
4
lekcija, praktiskā nodarbība
algoritmiski uzdevuni
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*Studenta patstāvīgais darbs
Reāla skaitļa modulis.
Funkcijas jēdziens un vispārīgas īpašības.
Inversās funkcijs jēdziens.Funkcijas grafika
deformācijas.
Matemātiskās indukcijas metode un princips,
principa vispārinājums; pilnā un nepilnā indukcija.
Dalāmības teorija, dalāmības attieksme un tās
īpašības. Teorēmas par dalāmību.
Pirmskaitļi un saliktie skaitļi. Aritmētikas
pamatteorēma.
Dalītāju skaits un summa. Divu vai vairāku skaitļu
lielākais kopīgais dalītājs un mazākais kopīgais
dalāmais.
Lineāri Diofanta vienādojumi ar diviem
nezināmiem.
Trigonometrijas jautājumi: trigonometriskās
identitātes, vienādojumi un nevienādības.
Trigonometrisko funkciju inversās funkcijas, to
īpašības.
Plaknes figūras - trijstūri, četrstūri, riņķa līnija,
riņķis.
Stereometrija: taisnes, plaknes.
Daudzskaldņi, rotācijas ķermeņi.
Ievilkti, apvilkti daudzstūri.
Trijstūra ģeometrija.
Augstākas pakāpes algebrisku vienādojumu
risināšanas elementārās metodes.
Kvadrātvienādojumi. Bikvadrātvienādojumi.
Simetriskie vienādojumi. Binomiālie un trinomiālie
vienādojumi.
Vispārīgās kombinatorās metodes: Dirihlē princips.
Vispārīgās kombinatorās metodes: ekstremālā
elementa metode.
Vispārīgās kombinatorās metodes: vidējās vērtības
metode.
Vispārīgās kombinatorās metodes: invariantu
metode.
Vispārīgās kombinatorās metodes: algoritmiski
uzdevumi.

8
6
6
6

8
10
8
10
10
10
10
10
6
6
6
6
8
8
8
8
8

Izpildīt visas patstāvīgus un kontroldarbus.

*Prasības KRP iegūšanai
*Mācību pamatliteratūra

*Apjoms stundās
10
8
8

1.
2.

1.Ģingulis E. Ievads ģeometrijas pamatos. –
Liepāja: LiepPA, 2007.
5.
2.Mihelovičs Š. Ģeometrijas pamati. –
Daugavpils: DPI, 1993.
6.
3.Cīrulis T., Neimanis V. Ģeometrijas pamati
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7. un diferenciālģeometrija. Ģeometrijas pamati. – R.:
LVU, 1980.
8.
4.Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Ч.
II – М.: Просвещение, 1987.
9.
5.David W. Henderson Experiencing Geometry.
In Euclidean, Spherical, and Hiperbolic Spaces.
2001 by Prentice-Hall, Upper Saddle River.
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Klavdija Ģingule

01.03.2012

Kursa autors:
Paraksts

Paraksta atšifrējums
Anita Jansone

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums

Kurss apstiprināts:
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Datums
Nr. 11 ; 06.03.2012.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS Citi4012
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam
ir vairākas daļas

Bakalaura eksāmens
Bachelor exam
Matemātika
A daļa
2

KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dabas un sociālo zinātņu Docents, Dr. math.
fakultāte
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 80
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1–4
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais)
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Nokārtoti visi programmā paredzētie A, B un C daļas
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) kursi, aizstāvēts studiju darbs.
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Novērtēt studiju laikā iegūtās:
Kursa mērķi
 matemātikas zināšanas un to kritisku izpratni,
 svarīgāko
matemātikas
jēdzienu
un
likumsakarību izpratni.
Sagatavot eksāmena materiālus nepārtrauktās un
Kursa uzdevumi
diskrētās matemātikas disciplīnās.
Novērtēt studentu:
 zināšanas,
prasmes
un
kompetences
nepārtrauktās un diskrētās matemātikas
disciplīnās;
 prasmi prezentēt iegūtās zināšanas.
Vārds, uzvārds
Kārlis Dobelis

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Studenti zina un izprot matemātiskos jēdzienus, to
savstarpējo saistību, likumsakarības, prot formulēt,
interpretēt un pierādīt teorēmas. Spēj ilustrēt
apgalvojumu, teorēmu pielietojumus un klasificēt
matemātiskos jēdzienus.
Latviešu
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
Bakalaura eksāmenā studentiem ir jāatbild uz
diviem jautājumiem – viens no jautājumiem ir
nepārtrauktās matemātikas disciplīnās, otrs –
diskrētajā matemātikā. Vienu no eksāmena
jautājumiem studenti saņem iepriekšējā dienā un
24 stundu laikā sagatavo šī jautājuma
prezentāciju, otru jautājumi studenti gatavo
eksāmena laikā. Gala vērtējumu veido abu
atbilžu vidējā atzīme.

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
At the bachelor exam students are to
answer two questions: one of the questions
is in the area of continuous mathematics,
the other – in the area of discrete
mathematics. One of the questions students
receive on the day before the examination
and during 24 hours they prepare their
presentation about certain theme, the
second question students choose at the
time of the examination. The final
assessment consists of the average grade
received for the two part of the exam.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Atsevišķo disciplīnu docētāju konsultācijas

Apjoms
stundās
32

Studenta patstāvīgais darbs
Studentu patstāvīgais darbs

Apjoms stundās
48

Prasības KRP
iegūšanai
Mācību
pamatliteratūra
Mācību
papildliteratūra
Periodika, interneta
resursi un citi avoti

Veids

Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Attiecīgo priekšmetu docētāju ieteikumi.
Attiecīgo priekšmetu docētāju ieteikumi.

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Kārlis Dobelis

Datums
2012.g.

Paraksts

Paraksta atšifrējums
Anita Jansone

Datums
2012.g.

Dekāns/ prodekāns/

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS CitiP242
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daļa)
Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja kursam
ir vairākas daļas

Bakalaura darbs
Bachelor work
Matemātika
A daļa
10

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Kārlis Dobelis
Dabas un sociālo zinātņu
Docents, Dr. math.
fakultāte
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 400
st.)
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)
Semināru vai praktisko nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
1–4
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais)
Eksāmens
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Nokārtoti visi programmā paredzētie A, B un C daļas
programmas daļa, kurā kurss
kursi, aizstāvēts studiju darbs.
jāapgūst)
Matemātika
Zinātņu nozare/apakšnozare
Pilnveidot un nostiprināt studiju laikā iegūtās
Kursa mērķi
patstāvīga un radoša pētnieciskā darba iemaņas.
Kursa uzdevumi

 Apzināt, sistematizēt un apkopot teorētisko
literatūru.
 Definēt bakalaura darbā pētāmo problēmu, darba
mērķus, uzdevumus un hipotēzi, pētījuma
priekšmetu un objektu.
 Izvēlēties pētījuma metodes.
 Apkopot, izvērtēt un analizēt teorētisko materiālu.
 Izklāstīt teorētiskās atziņas.
 Vispārināt spriedumus un sistemātiskā veidā tos
izklāstīt.
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Akadēmiskā kompetence – iegūtas pētnieciskā darba
Kursa rezultāti (apgūstamās
iemaņas un prasmes.
kompetences)
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Bakalaura darbs tiek rakstīts izvēlētajā tēmā, Bachelor paper is written on chosen issue
noformēts datorrakstā un tā apjoms ir līdz 50 of mathematics and is presented in printed
lpp. Studējošais patstāvīgi apliecina savas form the volume up to 50 pages. Students
radošās pētnieciskās darba prasmes pētot independently confirm their creative
konkrētu problēmu izvēlētajā matemātikas jomā. research skills investigating the certain
issue in the field of mathematics.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma
Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju

Apjoms
stundās
40

Veids

Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
 Definēta bakalaurs darbā pētāmā problēma.
 Literatūras studijas.
 Izstrādāti darba mērķi, uzdevumi, hipotēze.
 Teorētiskā materiāla apkopojums par doto tēmu.
360
 Dotās problēmas pētījums.
 Pētījumu rezultātu analīze un apkopojums.
 Galveno atziņu kopsavilkumu, secinājumu izdarīšana.
 Darba noformēšana, prezentācijas izveide.
Bakalaura darba izstrāde, sekmīga darba prezentācija un
Prasības KRP
aizstāvēšana .
iegūšanai
Atkarībā no pētījuma tēmas, iesaka bakalaura darba vadītājs
Mācību
pamatliteratūra
Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiskie norādījumi.
Mācību
Pieejams
papildliteratūra
htt://www.liepu.lv//lv/293 studiju darbu rakstīšana
Atkarībā no pētījuma tēmas iesaka bakalaura darba zinātniskais
Periodika, interneta
vadītājs
resursi un citi avoti
Kursa autors:
Kārlis Dobelis
2012.g.
Paraksts

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
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Paraksta atšifrējums

Datums

Anita Jansone

2012.g.

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daļas

Izglītojošās datorspēles
Educational Computer-based Games
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
“Matemātika”
B daļa
2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Dzintars Tomsons
Dabas un sociālo
Lektors, datorzinātņu maģistrs
zinātņu fakultāte
(Mg.sc.comp.)
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 stundas
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
8 (16 stundas)
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
8 (16 stundas)
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
--Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 3
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Programmēšana un datori (A daļa)
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
18. Informācijas tehnoloģija /
Zinātņu nozare/apakšnozare
18.3. E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība
Veidot un attīstīt studentu prasmes un iemaņas
*Kursa mērķi
izglītojošo datorspēļu veidošanā un izmantošanā
*Kursa uzdevumi







Iepazīstināt studentus ar izglītojošo spēļu
pamatjēdzieniem, to klasifikāciju un spēļu
izmantošanas iespējām;
Iepazīstināt studentus ar izglītojošo datorpēļu
veidošanas metodoloģiju
Apgūt prasmes prasību formulēšanai jaunu
izglītojošo datorpēļu izstrādei
Apgūt prasmes multidisciplināru programmatūras
projektu īstenošanā
Sniegt
pārskatu
datorspēļu
veidošanai
paredzētajiem rīkem un to iespējām
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*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Sniegt studentiem izglītojošo spēļu un to
izmantošanas piemērus
Studentiem jāprot noteikt prasības datorspēļu
programmatūrai, kā arī – definēt jaunas izglītojošas
spēles mērķi, struktūru un scenāriju. Studentiem jāprot
izveidot izglītojošu datorspēli, izmantojot atbilstošu
datoru programmatūru, kā arī organizēt spēles
eksperimentu.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa mērķis - veidot un attīstīt
The objective of the course is to develop skills
studentu prasmes un iemaņas
necessary for the design and applying of educational
izglītojošo datorspēļu spēļu
computer-based games as multi-disciplinary
veidošanā un izmantošanā. Kursā
multimedia and software development project. The
tiek sniegts pārskats par spēlēm un
content of the course includes state-of-the-art of game
to izmantošanas iespējām un
development and applications and overview of game
datorspēles veidošanas
development tools and techniques.
metodoloģiju un rīkiem.
Praktiskajās nodarbībās paredzēts
apgūt pamatprasmes izglītojošu
datorspēļu veidošanā un
multidisciplināru programmatūras
projektu īstenošanā
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms
Veids
stundās
2
Lekcija
1. Pārskats par spēlēm un to izmantošanas
iespējām. Spēles pamatjēdzieni. Spēļu klasifikācija.
Spēļu izmantošanas iespējas. Kritēriji spēļu atlasei
vai veidošanai.
2
Praktiskā nodarbība
2. Spēļu piemēri un to analīze.
Datorspēles un tās programmatūras prasību
noteikšana.
3. Datorspēļu veidošanas metodoloģija un rīki.
Spēles veidošanas „dzīves cikls”. Veidojamās spēles
2
Lekcija
mērķu noteikšana.
Spēles struktūras un scenārija veidošana.
2
Praktiskā nodarbība
4.Izglītojošu datorspēļu veidošanas rīki
Pārskats par spēļu veidošanas datorizētajiem rīkiem.
2
Lekcija
Spēļu veidošanas iespējas, izmantojot biroja
2
Praktiskā nodarbība
programmatūru.
Specializēto rīku izmantošana datorspēļu veidošanai.
2
Praktiskā nodarbība
5. Datorspēles programmatūras projektējums
UML un objektorientētā pieeja datorspēles
2
Lekcija
programmatūras izveidē
2
Praktiskā nodarbība
Datorspēļu paterni
2
Praktiskā nodarbība
2
Lekcija
6. Datorspēles veidotāju komanda
Komandas sastāvs un nepieciešamās kompetences
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7. Datorspēles programmatūras izstrāde
Datorspēles programmatūras izstrādes praktikums
8. Spēles kā mācību metodiskā līdzekļa
novērtēšana
Spēles eksperimenta organizēšana un tā rezultātu
novērtēšana. Novērtējums, vai izvēlētās spēles
izmantošana ir nodrošinājusi mācību procesā
izvirzīto mērķu sasniegšanu.

6

Praktiskā nodarbība

2
2

Lekcija
Praktiskā nodarbība

*Studenta patstāvīgais darbs






Vairāku datorizēto spēļu analīze to izmantojamībai
Divu spēļu apraksta sagatavošana, definējot spēles mērķi un aprakstot tās
elementus
Izglītojošas spēles izveide, izmantojot Microsoft Office programmatūru
Izglītojošas datorspēles izveide
Spēles eksperimenta veikšanas aprakstu un tā novērtēšanas anketas
sagatavošana

*Prasības KRP
iegūšanai

*Mācību
pamatliteratūra
Mācību
papildliteratūra

Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

*Apjoms
stundās
4
4
6
30
4

Studentiem jāprot novērtēt noteiktu spēļu izmantošanas lietderību
mācību procesā, kā arī – definēt jaunas izglītojošas spēles mērķi,
struktūru un scenāriju. Studentiem jāprot izveidot izglītojošu datorspēli,
izmantojot atbilstošu datoru programmatūru, kā arī organizēt spēles
eksperimentu.
Kursa noslēgumā studenti prezentē divas pašu veidotas izglītojošas
datorspēles.
1. Bethke E. Game Development and Production, Wordware
Publishing, 2003, 437 p.
1. Jakovļevs P. Ekonomika. Uzdevumi un lietišķās spēles. – Rīga:
RaKa, 2004.
2. Fox B. Game Interface Design. Thomson Course Technology, 2005,
233 p.
 http://www.virtools.com/
 http://www.freewaregamer.com
 http://www.stagecast.com
 http://www.gamemaker.nl
 http://secondlife.com/
 http://www.clickteam.com
 http://game-editor.com

Kursa autors:

Dz.Tomsons

16.03.2012.

Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

A.Jansone

Nr.12, 20.03.2012.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.
Datums

Kurss apstiprināts:
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KURSA KODS DatZ1013
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits

Datorgrafika un animācija
Computer graphics and animation
Matemātika

C daļa
2 KRP
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Inta Znotiņa
LiepU Dabas un sociālo Lektore, Mg.sc.educ.
zinātņu fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 80 h
40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
2
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
13
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
1
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 3
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maģistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaite
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa
Programmēšana I
nosaukums, programmas daļa, kurā
kurss jāapgūst)
Datorzinātnes/Datoru un sistēmu programmatūra
Zinātņu nozare/apakšnozare
Sekmēt studenta izprati par datorgrafikas un animāciju
*Kursa mērķi
veidiem, to pielietojumu un izstrādes rīkiem.
Nostiprināt un padziļināt skolas informātikas kursā
*Kursa uzdevumi
gūtās zināšanas par attēlu veidošanu, apstrādi un
glabāšanas principiem datorā. Padziļināt izpratni par
krāsu sistēmām. Iepazīstināt ar datoranimācijas
veidošanas principiem.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Atšķir dažādu datorgrafikas veidus, zina to glabāšanas
kompetences)
atšķirības datorā. Zina kā veidojas un kā tiek kodētas
krāsas datorā. Prot izveidot nelielu datoranimāciju kāda
procesa ilustrēšanai.
Latviešu val.
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
Studiju
kursā
studenti
tiek Course of study introduces students to the computer
iepazīstināti ar datorgrafikas un graphics and animation (types of graphics, their
animācijas
veidiem,
to strengths and weaknesses).
priekšrocībām un trūkumiem, datņu The theoretical knowledge is improved by developing a
glabāšanas atšķirībām. Kursa laikā small cartoon or game.
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iegūtās teorētiskās zināšanas tiek
nostiprinātas izstrādājot nelielu
animācijas filmiņu vai spēli.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms
Veids
stundās
Datorgrafikas veidi, to priekšrocībām un trūkumiem,
2h
Lekcija
datņu glabāšanas atšķirībām.
Attēlu apstrāde, tam paredzētā programmatūra.
2h
Praktiskā nodarbība
Kas ir animācija? Animācijas attīstības vēsture.
2h
Lekcija
Animācijas veidošanas iespējas datorā.
Adobe Flash darba vide un rīki.
2h
Praktiskā nodarbība
Animācijas veidošana Adobe Flash vidē.
10h
Praktiskā nodarbība
Interaktīvās animācijas veidošanas iespējas Adobe
4h
Praktiskā nodarbība
Flash vidē.
Kā veidojas krāsa ekrānā.
2h
Praktiskā nodarbība
Adobe Flash kā datorspēļu izstrādes rīks.
6h
Praktiskā nodarbība
Filmas vai spēles prezentācija.
2h
Laboratorijas darbs
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Strādājot individuāli izstrādāt 1 līdz 2 minūšu garu animācijas 48h
filmiņu par brīvi izvēlētu tēmu. Animācijas filmiņas vietā
students var izvēlēties realizēt nelielu spēli.
50% no semestra darba vērtējuma veido nodarbību
*Prasības KRP
apmeklējums, otrus 50% veido izstrādātās animācijas filmas vai
iegūšanai
spēles vērtējums.
1. Firmas Adobe oficiālā mājas lapa, [Elektroniskais resurss] –
*Mācību
Tiešsaistes raksts. – [B.v., b.i., b.g.] – Pieejas veids: tīmeklis
pamatliteratūra
www. URL: http://www.adobe.com/support/flash – Apskatīts
2012. gada 2. martā
2. Simonovičs, S. V. Datorgrafika. – Kamene, 2005. - 144 lpp.
Mācību papildliteratūra 1. Furniss, Maureen The Animator's Bible
Abrams, 2008. 340 p.
2. Слепченко К. Flash CS3 на примерах. –
БХВ-Петербург, 2008. - 464 с.
3. Кирьянов, Д. Adobe Flash CS3 - это просто. Создаем
Web-анимацию. –
БХВ-Петербург, 2007. - 235 с.
Periodika, interneta resursi un citi avoti
Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:

I.Znotiņa

02.03.2012.

Paraksta atšifrējums

Datums

A.Jansone
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
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Fakultātes domes sēdes
protokols Nr.
Datums

5. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs
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202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

6. Studiju programmas tipveida plāns

215

216

217
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7. Studiju satura un īstenošanas apraksts
7.1. Uzņemšanas nosacījumi: vispārējā vidējā izglītība
7.2. Uzņemšanas prasības
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada:
 obligāts CE matemātikā un svešvalodā,
 papildus atestāta /diploma gada atzīme algebrā un ģeometrijā
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada:
 obligāta atestāta /diploma gada atzīme vai CE matemātikā un svešvalodā,
 papildus atestāta /diploma gada atzīme algebrā un ģeometrijā
Papildus prasības:
 gala atzīme algebrā,
 gala atzīme ģeometrijā,
 gala atzīme lietišķā informātikā vai dabaszinībās
7.3. Studiju ilgums: 3 gadi
7.4. Programmas apjoms kredītpunktos: 120 KRP
7.5. Programmas struktūra:
 obligātā (A) daļa – 68 KRP, tajā skaitā studiju darbs 2 KRP;
 obligātās izvēles (B) daļa – 26 KRP;
 obligātā izvēle atkarībā no izvēlētās specializācijas:
- B(1) informācijas tehnoloģijas matemātikā 10 KRP;
- B(2) skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati 10 KRP
 brīvās izvēle (C) daļa 4 KRP;
 bakalaura eksāmens 2 KRP
 bakalaura darbs 10 KRP
7.6. Iegūstamais akadēmiskais grāds: dabaszinātņu bakalaurs matemātikā
Iegūstāmā kvalifikācija: nav
7.7. Iegūstamais augstākās izglītības dokuments: bakalaura diploms
7.8. Prasības akadēmiskā bakalaura grāda ieguvei (dipl.piel. 4.2.punkts):
Apgūt:
 nepārtrauktās matemātikas (matemātiskā analīze, reālā mainīgā funkciju teorijas un
funkcionālanalīzes elementi, kompleksā mainīgā funkciju teorija, funkcionālanalīze,
diferenciālvienādojumi,...) un diskrētās matemātikas (lineārā algebra, polinomu algebra,
analītiskā ģeometrija, varbūtību teorija un matemātiskā statistika, matemātiskā loģika,
diskrētā matemātika,...) pamatkursus;
 matemātikas problēmu formulēšanas un risināšanas pamatprasmes un spēt veikt
inovatīvas darbības,
 datorzinību pamatkursus, kas nodrošinātu prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanai
patstāvīgos pētījumos un ikdienas darbā;
 nokārtot bakalaura eksāmenu un aizstāvēt bakalaura darbu.
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7.9. Studiju forma
Pilna laika studijas
7.10. Darbības formas
Lekcijas, praktiskie darbi, semināri, individuālais darbs, e – studiju elementi.
7.11. Pārbaudes formas
Ieskaites, eksāmeni (10 ballu sistēmā)
7.12. Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to
uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā
Studiju programmas īstenošanā iesaistīti galvenokārt LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātes
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, fizikas, sociālo zinātņu un psiholoģijas jomu docētāji,
fizikas laboratorijas laborants, datortehnikas un informācijas sistēmu inženieri un dekanāta
darbinieki, kā arī LiepU Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts. Brīvās
izvēles (C daļas) studiju kursu īstenošanā var tikt piesaistīti arī citu LiepU fakultāšu mācībspēki.
LiepU ievēlēšanas vieta ir 85,7 % programmā iesaistīto mācībspēku; 42,9% no akadēmiskā
personāla ir doktora grāds.
7.13. Palīgpersonāla raksturojums (norādot tā uzdevumus)
8.tabula
Atbildīgais
Dabas un sociālo Prodekāne
zinātņu
fakultātes
dekanāts
Programmas direktors

Uzdevumi studiju programmas īstenošanā
Organizē izmaiņu izdarīšanu studiju programmas
ikgadējā plānā, organizē programmas ikgadējo
plānu apstiprināšanu.
Sagatavo studiju programmu akreditācijai.
Koordinē studiju programmas realizācijā iesaistītā
akadēmiskā personāla un vieslektoru darbu,
mācībspēku sanāksmēs apspriež programmas
studiju saturu un programmas īstenošanas
jautājumus,
nodarbojas
ar
citiem studiju
organizācijas jautājumiem.
Veic pilna laika studiju programmā studējošo
lietvedību,
sekmju
uzskaitījumu,
izziņu
sagatavošanu.
Izpilda prodekānes izvirzītos uzdevumus, kas saistīti
ar programmas realizāciju.
Izstrādā nodarbību plānojumu.
Sagatavo fizikas laboratorijas aparatūru un konsultē
studentus darbam ar to.

Studiju lietvede
Sekretāres
LiepU Studiju daļa
Dabas un sociālo
zinātņu fakultātes
Fizikas laboratorija
Dabas un sociālo
zinātņu fakultāte

Plānotāja
Laborants

Datortehnikas
informācijas
inženieri

un Sagatavo
datortehniku
un
nodrošina
sistēmu infrastruktūras pieejamību studiju procesā.

IT

7.14. Materiālās bāzes raksturojums
Liepājas Universitātes infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir laba – Dabas un sociālo
zinātņu fakultātes ēkā Kr.Valdemāra ielā 4 iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas izmantot
audio, video un projekcijas aparatūru, interaktīvās tāfeles, kā arī datorklasēs un fizikas
laboratorijā uzstādīto datortehniku un mēraparatūru. Visā studiju korpusā nodrošināts bezvadu
interneta pieslēgums, kas ļauj studentiem patstāvīgajiem darbiem izmantot arī savus personīgos
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portatīvos datorus. Uzstādītā videokonferenču aparatūra nodrošina iespējas iesaistīt vieslektorus
studiju programmas īstenošanā attālinātā formā.
Bez tam studentiem ir iespējas izmantot datorus un prezentācijas aparatūru fakultātes
datorklasēs, kas atrodas Lielās ielas 14 ēkā, kā arī turpat izvietoto Informācijas tehnoloģiju
servisa laboratorijas un bibliotēkas infrastruktūru.
LiepU bibliotēkā nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā ar plašu grāmatu, laikrakstu,
literatūras, mākslas un kultūras žurnālu klāstu, un datorlasītavā, ir iespējams izmantot bezvadu
Internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas
strādā integrētajā sistēmā ALISE.
Bibliotēka abonē datu bāzes LETA, LURSOFT, NAIS, EBSCO, Letonika tiešsaistes režīmā,
CD- ROM( Unesco Key data on Education, Encyclopedia Britannica) u.c., kuras nodrošina
pieeju un informācijas ieguvi no visas pasaules.
Dabas un sociālo zinātņu fakultātē pieejami atbilstošā profila nepublicētie studentu studiju darbi
– bakalaura darbi datorzinātnēs, matemātikā un fizikā, diplomprojekti un maģistra darbi
informācijas tehnoloģijā, maģistra darbi matemātikas un informātikas didaktikā. Kr.Valdemāra
ielas 4 ēkas mācību kabinetos un laboratorijā studentiem pieejama specializētā literatūra
matemātikā, datorzinātnēs un fizikā un didaktiskie materiāli. Matemātikas zinātņu un
informācijas tehnoloģiju institūta nozaru lasītavā tiek uzglabāti zinātnisko rakstu krājumi, žurnāli
un cita veida zinātniskā literatūra matemātiskās modelēšanas, fizikas un informācijas
tehnoloģijas apakšnozarēs. Daļa metodisko materiālu studentiem pieejama elektroniskā formā
kursu pārvaldības sistēmā Moodle.
Vispārizglītojošo priekšmetu un inženiertehnisko laboratorijas iekārtotas pietiekamā līmenī, lai
apgūtu doto kursu. taču nepieciešami uzlabojumi, lai izveidotu pilnvērtīgu mikrotehnikas
laboratoriju.
7.15. Programmas izmaksas
Studiju programmas finansējums 2012. – 2015. gadam tiek plānots LVL 50 211 apmērā (t.sk.
finansējums sporta, kultūras un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai), to veidos finansējums no
valsts budžeta līdzekļiem. Valsts budžeta finansējuma aprēķins veikts saskaņā ar 2012. gadam
noteiktajām bāzes izmaksām (LVL 937,09 uz vienu studiju vietu) un izglītības tematiskai jomai
„Matemātika un statistika” atbilstošo koeficienta vērtību: 1,26562485.
2012./2013.studiju gada 1.kursā studējošiem studiju maksas apmērs būs fiksēts visam studiju
periodam: LVL 950 gadā.
Studiju programmas izmaksas 2012./2013.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam (2012.
– 2015.gadam) tiek plānotas LVL 50 211 apmērā, tajā skaitā:
 atlīdzība mācībspēkiem LVL 22 009, kas sastādīs 43,8% no kopējām studiju programmas
izmaksām (plānoto mācībspēku atlīdzības sadalījumu pa amatiem skat. 9. tabulā);
 pārējās izmaksas tiek plānotas LVL 28 202 apmērā jeb 56,2% no kopējām studiju
programmas izmaksām.
Plānotais mācībspēku atlīdzības sadalījums pa amatiem
2012./2013.studiju gada 1.kursam visam studiju periodam (2012. – 2015.gadam)
9.tabula
Sadalījums pa akadēmiskajiem amatiem
Atlīdzība, LVL
Profesors
3 494
Asoc. profesors
184
Docents
9 808
Lektors
7 712
Asistents
811
Kopā
22 009
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8.Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti
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8.1.Studiju programmas akreditācijas lapa
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8.2.Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā
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8.3.Atsauksmes par studiju programmu
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8.4.LiepU reģistrācijas apliecība
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9. Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu

Nr.p.k.

Pielikuma nosaukums

Vieta, kur pielikums atrodas

1.

Nolikums par studijām

LiepU Studiju daļa

2.

Studijas reglamentējošie dokumenti

LiepU Studiju daļa

3.

Uzņemšanas un imatrikulācijas noteikumi LiepU Studiju daļa

4.

Vērtēšanas sistēma

LiepU Studiju daļa
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10. Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi
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Saturs
Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
2.
Programmas organizācija
2.1.
Programmas struktūra
2.2.
Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma
periodā
3.
Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un citu
pasākumu anotācija
4.
Vērtēšanas sistēma
5.
Programmas praktiskā īstenošana
5.1.
Studiju metodes, to izvēles pamatojums
5.2.
Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā studiju procesa
sastāvdaļa
5.3.
Palīdzība studentiem
6.
Programmas perspektīvais novērtējums
6.1.
Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
6.2.
Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību
nākamajiem sešiem gadiem
7.
Studējošie
7.1.
Studējošo skaits programmā
7.2.
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
7.3.
Absolventu skaits
7.4.
Studējošo aptauja un to analīze
7.5.
Absolventu aptauja un to analīze
7.6.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
8.
Programmā nodarbināto akadēmiskā personāla novērtējums
8.1.
Akadēmiskā personāla skaits
8.2.
Akadēmiskā personāla kvalifikācija
8.3.
Zinātņu doktoru vai profesoru skaits
8.4.
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un
attīstības politika nākamajiem 6 gadiem
8.5.
Zinātniskie pētījumi un jaunrade
9.
Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli
tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
9.1 Infrastruktūras nodrošinājums
9.2 Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
9.3 Mācību resursi
9.4 Finansēto pētījumu projektu skaits un apjoms
10. Ārējie sakari
10.1.
Sadarbība ar darba devējiem
10.2.
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
11. Studējošo iespējas turpināt studijas citās programmās vai
augstskolās
12. Secinājumi
13. Programmas attīstības plāns
14. Pielikumi
1.
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13
13
14
14
14
14
14
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19

Studiju programmas
„Matemātika”
Pašnovērtējuma ziņojums
(2007. maijs)
Studiju programma „Matemātika” (kods 43460), Licence Nr. 04043.07.03.2005.)
akreditēta 2006. gada decembrī uz 6 gadiem, Akreditācijas komisijas 2006. gada
20.decembra lēmums Nr.2016.

1. Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Mērķi:
1. Nodrošināt iespēju studentiem iegūt akadēmisko izglītību matemātikā,
nodarboties ar akadēmiskajiem un lietišķajiem pētījumiem matemātikas zinātnē;
2. Dot iespēju dabaszinātņu bakalauriem matemātikā, turpinot izglītību, iegūt:
matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kvalifikāciju informācijas tehnoloģijā
matemātikā vai arī matemātiskās tehnoloģijās, kā arī atbilstošās profesionālās
kompetences;
3. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos.
Uzdevumi:
1. Radīt studentiem apstākļus un iespējas iegūt akadēmisko izglītību matemātikā
* sasniegšanas veids: nodrošināt bakalaura programmas izpildei nepieciešamos
intelektuālos un materiālos resursus atbilstoši programmas standartam; veicināt
patstāvīgās studijas, nodrošinot nepieciešamos resursus un nepieciešamo studiju darba
kontroli; iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas;
2. Sniegt zinātniski pamatotu izpratni par matemātiku, tās attīstību
* sasniegšanas veidi: dot zināšanas par matemātikas disciplīnu attīstību, to
savstarpējo saistību un mijiedarbību un praktiskās pielietošanas iespējām; nodrošināt
programmas nepārtrauktu pilnveidi;
3. Dot studentiem nepieciešamās zināšanas par informācijas tehnoloģijām matemātikā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B1) izvēles daļā attiecīgos kursus
informācijas tehnoloģijā: datu bāzu tehnoloģijas, Web tehnoloģijas pamatus,
datorizētās projektēšanas sistēmas, statistikas programmu paketes, sistēmu modeļi un
simulācija;
4. Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas matemātikas tehnoloģijā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B2) izvēles daļā attiecīgos kursus
matemātikas tehnoloģijās: matemātiskās fizikas vienādojumi, finanšu matemātika,
matemātisko
programmu
paketes,
biomatemātika,
aktuārmatemātika,
programmēšanas tehnoloģijas;
5. Sniegt studentiem zinātniski pamatotu priekšstatu par skolas matemātikas kursa
uzbūvi un saturu, veicinot interesi par matemātikas pedagoģiju un uzsverot
matemātikas nozīmi personības attīstībā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B3) izvēles daļā skolas matemātikas
kursa zinātniskos pamatus: elementāro matemātiku, skaitļu sistēmas.
Pēc programmas apguves – bakalaura eksāmena nokārtošanas un bakalaura darba
aizstāvēšanas studentiem jāprot: orientēties matemātiskajā un informācijas
tehnoloģiju literatūrā, saskatīt problēmas un iezīmēt to iespējamos risināšanas ceļus,
pielietot matemātisko aparātu atsevišķu problēmu risināšanā; jāizprot skolas
matemātikas kursa uzbūvi un to nozīmi matemātisko zināšanu un prasmju ieguvē.
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2. Programmas organizācija
Trīsgadīgā bakalaura studiju programmas „Matemātika” realizācija sākta
2005./ 2006. studiju gadā un tā ir attīstījusies uz četrgadīgās studiju programmas
„Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā” bāzes. Programmu realizē Dabas un sociālo
zinātņu fakultātes Matemātikas un informātikas katedra pilna laika studiju formā.
Programmas realizācija notiek atbilstoši „Noteikumiem par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” (Ministru kabineta noteikumi Nr.2, Rīga 2002.g. 3. janvāris), kā
arī saskaņā ar Liepājas Pedagoģijas akadēmijas „Nolikumu par studijām” (apstiprināts
Senātā 2001.gada 21. maijā, protokols Nr.9; papildināts, labots apstiprināts Senātā
2003. g. 20. oktobrī, protokols Nr. 2).
2.1. Programmas struktūra:
* studiju programmas apjoms – 120 KRP;
* obligātā (A) daļa – 80 (KRP) , ieskaitot bakalaura darbu 12
KRP
* obligātās izvēles (B) daļa – 26 KRP;
* obligātā izvēle atkarībā no izvēlētās specializācijas:
- B(1) informācijas tehnoloģijas matemātikā 10 KRP;
- B(2) matemātiskās tehnoloģijas 10 KRP;
- B(3) skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati 10 KRP
* obligātā izvēle (C) daļa 4 KRP;
* studiju darbs 4. semestris, 2KRP
Studiju programma „Matemātika” atbilst Akadēmija stratēģiskajam mērķim – iegūt
universitātes statusu, kā arī konkrētam mērķim par studiju programmu satura un
organizācijas pilnveidi. Studiju programmas pārveide pārejai no četrgadīgās (modelis
4 + 1) uz trīsgadīgo ( modelis 3 + 2), dodot izvēles iespēju studentiem izvēlēties vienu
no trijiem otrā līmeņa augstākās izglītības virzieniem: informācijas tehnoloģijas
matemātikā, matemātiskās tehnoloģijas un skolas kursa zinātniskie pamati, atbilst
Akadēmijas izvirzītam mērķim attiecībā uz struktūras un studiju procesa optimizācijas
jautājumiem. Jaunā studiju programmas struktūra neapšaubāmi ir veicinājusi
„Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūta” izveidi un katedras
mācībspēku un studentu iesaistīšanos dažādu projektu realizācijā, tādējādi veicinot arī
finanšu līdzekļu piesaisti.
Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu galvenokārt veido
šādi komponenti:
* studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi
studiju procesa uzlabošanā, vērā ņemtie studējošo priekšlikumi, darbības studentu
līdzdalības veicināšanā);
* vērtēšanas sistēmas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 un
atbilstoši LPA noteikumiem par pārbaudījumiem;
* programmas ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde un apspriešana
2.2. Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma periodā
Salīdzinot ar iepriekšējo pašnovērtējuma periodu (2006. gada jūnija pašnovērtējuma
ziņojums), studiju programmā būtiskas izmaiņas nav notikušas – pilnveidots atsevišķu
kursu saturs, palielināts patstāvīgā darba apjoms, koriģēti un papildināti bakalaura
eksāmena jautājumi matemātiskajā analīzē, kompleksā mainīgajā funkciju teorijā,
ģeometrijas kursos, atsevišķos kursos pilnveidotas studiju programmas, palielinot
datoru pielietošanu praktiskos darbos un ilustrācijās, piemēram, studiju kursos
„Matemātiskie modeļi un to optimizācija”, „Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika” u.c.
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3. Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un
citu pasākumu anotācija
Studiju programmu struktūra pašvērtējuma periodā ir stabilizējusies un praktiski nav
mainījusies. Studiju programmas A daļa sastāda 66,7% , B –30%, C- 3.3%.
Programmas A daļu sastāda apmēram 41% nepārtrauktās matemātikas, 35% diskrētās
matemātikas kursi, bez tam šajā daļā ietilpst arī 2 KRP kurss matemātikas vēsturē un
kurss matemātikas aktuālas problēmas- 2 KRP, kā arī studiju darbs (2 KRP) un
bakalaura darbs (12 KRP). Obligātās izvēles B daļa ir veidota kā A daļas loģisks
turpinājums un papildinājums: matemātiskie modeļi un optimizācija 2 KRP,
funkcionālanalīze 2 KRP, skaitļu teorija 2 KRP un ģeometrija: projektīvā ģeometrija (2
KRP), ģeometrijas pamati (2 KRP) un, kursu noslēdzot, diferenciālģeometrija (2 KRP).
Šajā daļā ir arī 4 KRP vispārīgās fizikas kurss, sākot ar 3. semetri un 4 KRP kurss
svešvalodā pirmajā un otrajā semestrī. Obligātās izvēles B daļa bez jau minētām
disciplīnām satur 3 atsevišķus blokus, kuru apjomi ir 10 KRP un kuri ir orientēti uz
vienu no trijiem otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības virzieniem: informācijas
tehnoloģijas matemātikā, matemātiskās tehnoloģijas, skolas matemātikas kursa
zinātniskie pamati, programmas C daļu brīvo izvēli sastāda 4 KRP. Programmas
obligātā A daļa (80 KRP) un ierobežotās izvēles B pamatdaļa (26 KRP) pilnībā
nodrošina kādu no ierobežotās izvēles bloku B1, B2, B3 apguvi un tādējādi dod
studentiem iespēju turpināt izglītību, iegūstot kvalifikāciju informācijas tehnoloģijās
matemātikā, matemātiskās tehnoloģijās, vai arī matemātikas skolotāja kvalifikāciju.

4. Vērtēšanas sistēma
Studiju procesā studentu darba vērtēšanā tiek ievēroti pamatprincipi: zināšanu un
prasmju vērtēšanas atklātība un vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt
pozitīvu vērtējumu par programmas obligātā satura apguvi. Programmas apguves
vērtēšanas pamatforma ir eksāmens (pārbaudījums). Pārbaudījumi studiju programmas
kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.481, kas nosaka
programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un programmas vērtēšanas
pamatformas (ieskaite, eksāmens) un atbilstoši „Noteikumiem par studiju kursa
pārbaudījumiem” (pieņemti LPA Senāta sēdē 2007. gada 23.aprīlī). Zināšanu, prasmju
un iemaņu novērtēšanas biežums un formas katrā studiju priekšmetā ir iekļautas studiju
kursu aprakstos (dokumenti atrodami LPA Studiju daļā, LAIS datu bāzē, studiju kursu
programmās Matemātikas un informātikas katedrā).
Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma ir vairākkārtīgi diskutēta ar studentiem un apspriesta
katedras sēdēs. Vērtēšanas sistēma ir kumulatīva un tā ietver:
 studentu patstāvīgā darba kontroli un vērtējumu;
 studentu aktivitāti un zināšanas semināros;
 kontroldarbu izpildi;
 kursa eksāmenu un kursa darbu vērtējumu;
 bakalaura eksāmenu un bakalaura darba vērtējumu.
Zināšanu kvalitātes galīgai novērtēšanai tiek praktizētas tradicionālās zināšanu
pārbaudes formas – ieskaites un eksāmeni, kuros docētāji ņem vērā arī studenta darbu
semestra laikā. Pārbaudījumi notiek rakstiski, mutiski, vai kombinētā veidā, kad
studenti precizē un padziļināti izklāsta rakstiskā formā sniegtās atbildes. Eksāmenu
jautājumu saturs atspoguļo kursa un programmas mērķus, matemātisko kompetenču
attīstību, kas ietver noteikta apjoma teorētisko zināšanu aprobāciju un praktisko
iemaņu apguvi atsevišķā kursā un kursu pēctecībā. Vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.
Eksāmenu saturs un rezultāti tiek apspriesti Matemātikas un informātikas katedras
sēdēs, kurās tiek analizēti arī bakalaura pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja
237

ziņojumi. Atsevišķos studiju kursos, piemēram, matemātiskajā analīzē, varbūtību
teorijā un matemātiskajā statistikā, reālā mainīgā funkciju teorijā, ieviests starp
eksāmens, sadalot priekšmetu divās vai pat vairākās daļās. Pašvērtējuma periodā
lineārās algebras un analītiskās ģeometrijas kursa pārbaudījums organizēts, pielietojot
testus virtuālajā vidē.
Bakalaura darbu vērtēšana tiek veikta pēc LPA „Bakalaura darbu, diplomdarbu,
diplomprojektu un kvalifikācijas darbu vērtēšanas kritērijiem” (apstiprināti LPA
Studiju padomes sēdē 12.12.2005., protokols Nr.4) un matemātikas bakalaura darba
vērtēšanas kritērijiem (apstiprināti Matemātikas un informātikas katedras sēdē
12.12.2001., protokols Nr.3).
Ikgadējo aptaujas anketu rezultātu analīze liecina, ka studentus kopumā apmierina
vērtēšanas sistēma.

5. Programmas praktiskā īstenošana
Uzņemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek konkursa kārtībā
saskaņā ar LPA Senāta apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas
noteikumiem. Iestājpārbaudījumi pilna laika studijās ir centralizētie eksāmeni
matemātikā un svešvalodā. Ja reflektantiem ir vienāds punktu skaits centralizētajos
eksāmenos, tiek ņemts vērā vērtējums profilējošos priekšmetos: matemātikā (algebrā,
ģeometrijā), lietišķā informātikā, fizikā vai dabas zinātnēs. Konkursa gadījumā tiek
ņemti vērā: CE rezultāti matemātikā – zināšanas un pamata prasmes, CE rezultāti
svešvalodā – lasīšana un klausīšanās.
5.1. Studiju metodes, to izvēles pamatojums
Studiju programma tiek realizēta ar tradicionālām studiju formām – lekcijām,
semināriem, praktiskiem darbiem, laboratorijas darbiem. Mācību spēki ikdienas darbā
izmanto dažādas darba formas: grupu darbu, projektu izstrādi, problēmās balstītus
seminārus, studentu referātus utt.
Arvien biežāk nodarbībās tiek izmantoti video/datu projektori un interaktīvā
tāfele. Katra kursa realizācija paredz zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanu, kursu
savstarpēju saistību, to izmantošanu kursa un bakalaura darbu izstrādē. Mācībspēku
individuālā darba plānošanā nozīmīga vietu ieņem studentu patstāvīgā darba
plānošana. Visbiežāk sastopamie patstāvīgā darba veidi:
 praktiskie un laboratorijas darbi, kurus studenti noteiktajos termiņos
iesniedz docētājam;
 kontroldarbi, kas dod iespēju sekot, kā studenti apgūst attiecīgo kursa
semestra laikā;
 referāti, kurus izlases veidā aizstāv semestra laikā;
 mājas darbi;
 esejas par atsevišķiem patstāvīgi apgūtiem tematiem.
Darba formas un metodes mācību spēki izvēlas sadarbībā ar studentiem,
ievērojot pieejamās grāmatas, mācību līdzekļus, elektroniskos informācijas nesējus un
temata sarežģītības pakāpi.
Nodarbību nedēļas plānojumā studentiem paredzētas arī no nodarbībām brīvās
dienas darbam bibliotēkā:1. kursam – 1 dienas; 2. kursam – 2 dienas ; 3. kursam – 2
dienas. Tomēr jāsecina, ka tās ne vienmēr tiek izmantotas pietiekami lietderīgi.
Patstāvīgam darbam studenti izmanto arī katedras un akadēmijas bibliotēkas grāmatu
fondus
Patstāvīgam darbam studenti izmanto katedras un akadēmijas bibliotēkas
grāmatu fondus. Studiju programmā nodarbināto mācībspēku sagatavotie mācību
līdzekļi neapšaubāmi ir veicinājuši lekciju īpatsvara samazināšanu un patstāvīgā
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studiju īpatsvara palielināšanu. 2005./ 2006. studiju gadā iespiedformā sagatavoti divi
mācību līdzekļi ģeometrijā: profesors E.Ģingulis „Diferenciālģeometrijas elementi”,
2007.g un profesors E. Ģingulis „Ievads ģeometrijas pamatos”, 2007.g. Virtuālajā
mācību vidē „Blackboard” papildināti iepriekš sagatavotie mācību līdzekļi analītiskajā
ģeometrijā, lineārā algebrā, varbūtību teorijā un matemātiskā statistikā.
5.2. Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā mācību procesa sastāvdaļa
Studiju kvalitātes pilnveidē nozīmīga loma ir studentu zinātniski pētnieciskai
darbībai kā mācību procesa sastāvdaļai un mācību spēku zinātniski pētnieciskā darba
integrācijai studiju procesā. Studentu zinātniski pētnieciskais darbs galvenokārt
realizēja studiju un bakalaura darbos, kuru izvēle ir saistīta ar mācību spēku zinātniski
pētniecisko darbu, piemēram, ar eksponenciālo diferenču shēmu adekvāciju – difūzijas
vienādojumam daudz dimensiju telpā, loģisko uzdevumu sastādīšanu un risināšanu, ar
uzdevumiem, kas saistīti ar telpas iztēles attīstību ģeometrijā, matemātisko
modelēšanu, noteiktā integrāla teorijas jautājumiem, u.c. Zinātnisko pētījumu
rezultātus studenti parasti izklāsta studentu zinātniskās konferencēs (I. Ieraga. „Ņūtona
metodes realizācija transcendentiem vienādojumiem”, zinātniskais vadītājs, profesors
J. Rimšāns, D. Pūre „Profesionālās vidusskolas audzēkņu motivēšana matemātikas
apguvei”, zinātniskais vadītājs, profesors E. Ģingulis, 2007. 28.03.,).
5.3. Palīdzība studentiem
Studentu ikgadējo aptauju rezultāti un neformālās diskusijas ar studentiem rāda, ka ir
lietderīgi palielināt studentu atbalsta institūcijas darbu: lielāku uzmanību pievērst
studentu konsultēšanai – ne tikai piedāvāt konsultācijas, bet arī atsevišķus studentus
aicināt uz konsultācijām; nepārtraukti informēt studentus par akadēmijas un katedras
aktualitātēm, izskaidrot studentiem atsevišķu lēmumu un normatīvo dokumentu
būtību, utt. Praktiski visa nepieciešamā informācija ir pieejama:
 akadēmijas mājas lapā www.lieppa.lv;
 katedras mājas lapā www.cs.lpu.lv;
 2007./2008. studiju gada LPA prospektā, kas adresēts nākamajiem
studentiem.
Jāatzīmē, ka informācijas materiāli satur praktiski visu informāciju par studiju saturu,
darba organizāciju, studentu sociāliem jautājumiem, tajā skaitā jautājumiem, kas
attiecas uz stipendijām.

6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Programmas izvirzītie mērķi atbilst valsts akadēmiskās izglītības standartam –
nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu un pētniecisko iemaņu apguvi patstāvīgai
zinātniski pētnieciskai darbībai, par ko liecina fakts, ka pēdējo triju gadu laikā 1 – 2
absolventi ir iestājušies Latvijas Universitātes Fizikas matemātikas fakultātes
maģistrantūrā matemātikas nozarē un sekmīgi turpina studijas, pārējie absolventi
turpina studijas LPA maģistrantūrā Matemātikas didaktikas nozarē.
Valsts standarta prasības, kas attiecas uz programmas struktūru – obligāto A daļu,
obligātās izvēles B daļu un brīvās izvēles C daļu, kā arī uz programmas organizācijas
kvantitatīvajiem rādītājiem – KRP skaitu atsevišķās daļās ir izpildītas.
Studiju ilgums – trīsgadīgā bakalaura studiju programma „Matemātika” ar piedāvātām
divgadīgām studiju iespējām profesijas iegūšanai uz akadēmiskā bakalaura grāda bāzes
atbilst mūsdienu tendencēm Eiropas izglītības telpā.
Programma ir izvērtēta un salīdzināta, ar Latvijas Universitātes un Daugavpils
Universitātes (Pielikums Nr.8) un divām Rietumeiropas universitāšu līdzīgām studiju
239

programmām. LPA piedāvātā programmas A daļa būtiski neatšķiras no pārskatīto
programmu A daļām. Atšķirības konstatējamas B daļā, un tās ir saistītas ar turpmāko
specializāciju.
Rietumanglijas universitātes (Bristole, Lielbritānija) (University of the West of
England) matemātikas bakalaura programmas pamatdaļā iekļauti vairāki kursi, kuru
saturs ir līdzīgs LPA katedras piedāvātai programmai: matemātiskā analīze, diskrētā
matemātika, programmēšana, matemātiskā statistika, skaitliskās metodes u.c. Šajā
studiju programmā, piemēram, atvēlēts lielāks apjoms statistikas kursiem. Bez tam tiek
piedāvāts plašāks specializācijas klāsts, piemēram, “Matemātika un finanses”,
“Matemātika un izglītība”, “Matemātika un socioloģija” u.c.
Arī Ģentes universitātē Beļģijā (Unifersity of Gent) matemātikas bakalaura programmu
kodolu veido līdzīga satura un apjoma kursi, piemēram, matemātiskā analīze, lineārā
algebra un analītiskā ģeometrija, diferenciālģeometrija, vispārīgā fizika,
programmēšana, skaitliskās metodes, statistika, projektīvā ģeometrija, loģika u.c.
Vienlaikus beļģu universitātes programmā lielāks apjoms atvēlēts fizikas un
astronomijas kursiem. Ceturtajā studiju gadā tiek piedāvāta plašāka matemātikas
padziļināto kursu izvēle nekā LPA.
6.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
(sk. profesionālās studiju programmas ”Matemātikas skolotājs”)

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā: 2006. /2007. studiju gadā programmā studēja
18 studenti,
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits: 2006./2007. studiju gadā
imatrikulējās 14 studenti.
7.3. Absolventu skaits 2005./ 2006. studiju gadā programmu absolvēja 12 (8 + 4)
studenti.
7.4. Studējošo aptauja un to analīze
2006./2007.studiju gadā katedra organizēja matemātikas specialitātes studentu un
katedras mācībspēku kopīgu sanāksmi – diskusiju par:
* studiju programmas saturu;
* studiju programmas darba organizācijas jautājumiem, tajā skaitā, par
brīvo dienu skaitu un to lietderību;
* studijām nepieciešamo literatūru un tās izmantošanas iespējām;
* par jauno studiju modeli un studentu perspektīvām darba tirgū.
Studentu aptauja rāda, ka kopumā studentus apmierina studiju darba organizācija (ir
atsevišķas norādes par to, ka nav domāts par studentiem, kas dzīvo tālu no Liepājas un
pēc brīvdienām nevar paspēt uz pirmo lekciju; studentus neapmierina arī gadījumi,
kad nodarbību plānojumā viens un tas pats priekšmets ir divas dienas pēc kārtas).
Savās atbildēs studenti izsaka arī neapmierinātību, ka nepietiek literatūras latviešu
valodā un samērā daudz ir norādīta literatūra svešvalodā. Minot studiju programmas
vājās vietas, studenti atzīmē:
 ka „mūs par maz māca”. Manuprāt, ja ar šo izteikumu studenti domā, ka
studiju procesā ir par maz patstāvīgā darba, tad tam jāpiekrīt un jādomā kā
patstāvīgā darba īpatsvaru palielināt;
 neskaidrības un sajukumu ar ģeometrijas cikla priekšmetiem kursa
programmā (uz šobrīd visas neskaidrības ir novērstas);
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ir norādes arī uz izklāsta tempu (mācībspēks turpina izklāstu,
nepārliecinoties vai studenti materiālu ir sapratuši.
Pie studiju programmas stiprām pusēm studenti min:
 iespēju iegūt augstāko izglītību 3 gados;
 mazo studentu skaitu grupā;
 mācībspēku kvalifikāciju.
Atbildot uz jautājumiem par programmas pilnveides iespējām, studenti atzīmē:
 biežākas diskusijas starp studentiem un mācībspēkiem;
 vairāk praktisku piemēru teorētiskās lekcijās.
Katedras aptaujas rāda arī, ka studenti pozitīvi vērtē mācību spēku darbu mācību
līdzekļu sagatavošanā, kas ir devis iespēju samazināt lekciju skaitu un palielināt
semināru un praktisko darbu skaitu. Studenti izsaka arī vēlēšanos palielināt datorikas
kursa apjomu, kā arī palielināt stundu skaitu svešvalodā un saskarsmes psiholoģijā.
Stundu skaits datorikā iespēju robežās tiek palielināts, svešvalodās stundu skaitu
palielināt nevar: acīmredzot jāmeklē kādi citi risinājumi – literatūras patstāvīgās
studijas svešvalodās, konsultācijas terminoloģijas jautājumos, u.c. Attiecībā uz
nematemātisko disciplīnu iekļaušanu, piemēram, saskarsmes psiholoģiju studentiem ir
izskaidrots, ka šādus kursus Matemātikas bakalaura programmā iekļaut var tikai brīvās
izvēles (C) daļā 4 KRP apjomā un lēmumu, kādu kursu iekļaut, ievērojot studentu
vēlmes, pieņem, sastādot ikgadējos darba plānus.
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
------------------------7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmas studenti piedalās studiju procesa pilnveidē personīgi vai caur
grupu pārstāvjiem:
 iesniedzot konkrētus priekšlikumus Matemātikas un informātikas katedras
vadītājam vai programmas direktoram, programmas docētājiem (priekšlikumi
galvenokārt attiecas uz lekciju sakārtojumu, konsultāciju organizēšanu,
laboratorijas darbu organizēšanu, datoru klašu izmantošanu, u.t.t...);
 uzturot lietišķu saikni ar katedras vadītāju, programmas direktoru un programmas
mācību spēkiem;
 aktīvi darbojoties studentu padomē.
Studentu priekšlikumi vienmēr tiek apspriesti un iespēju robežās realizēti.

8. Programma nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Kopumā programmu apkalpo 12 mācību spēki, no kuriem pamatdarbā strādā 10.
Jāatzīmē, ka visi programmā strādājošie mācību spēki nodrošina arī pārējo
Matemātikas un informātikas katedras studiju programmu darbu (6 studiju
programmas), kā arī apkalpo visas akadēmijas studiju programmu disciplīnas
matemātikā un informātikā.
8.2. Akadēmiskās personāla kvalifikācija
Programmu nodrošina pieredzējis un kvalificēts mācību spēku sastāvs. 80 % no
programmā strādājošiem ir zinātņu doktori t.s. divi matemātikas zinātņu doktori
profesors J. Rimšāns un docents K. Dobelis un viens – fizikas zinātņu doktors asoc.
prof. J. Kaupužs, Dr. Sc com. asociētā profesore I. Skadiņa profesors, pedagoģijas
zinātņu doktors, profesors E. Ģingulis, pedagoģijas zinātņu doktores, docentes A.
Vaivode, V. Kārkliņa, K. Ģingule. Programmas mācību spēki aktīvi piedalās mācību
līdzekļu izveidē, starptautiskajos projektos, dažādās konferencēs un semināros.
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8.3. Zinātņu doktori vai profesori
Programmā strādā divi profesori un divi asociētie profesori: Dr. math. prof. J.
Rimšāns, Dr. paed. prof. E. Ģingulis, Dr. Sc. comp. asoc. prof. I. Skadiņa, Dr. phys.
asoc. prof. J. Kaupužs. Jāatzīmē, ka gan profesori, gan arī asociētie profesori veic ļoti
aktīvu zinātnisku darbību: piedalās dažādās starptautiskās un vietējās konferencēs un
semināros, vada maģistra un doktora darbu izstrādi. Profesors E. Gingulis un profesors
J. Rimšāns aktīvi piedalās arī katedras organizētajā Kurzemes reģiona skolēnu
olimpiādēs.
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Programmā iesaistīto mācību spēku zinātniskā potenciāla jautājums joprojām ir
aktuāls: turpat 40% ir pensijas un pirmspensijas vecumā, doktoru skaitā samērā liels
īpatsvars ir pedagoģijas zinātnē – matemātikas didaktikā - 30%. Sākot ar 2005. gadu
katedrā ir iezīmējusies pozitīva dinamika paaudžu maiņā: 2005. gadā Latvijas
Universitātes (LU) maģistrantūrā matemātikas nozarē iestājās katedras absolvents P.
Morevs, kurš sekmīgi turpina studijas un 2007. gadā plāno aizstāvēt maģistra darbu,
2006. gadā LU maģistrantūrā iestājās 2006. gada katedras absolventes T. Bobinska un
I. Baumane. 2006./2007. studiju gadā LU doktorantūrā matemātikas nozarē iestājās
katedras asistente D.Žaime. LU doktorantūrā datorzinātņu jomā sekmīgi turpina
studijas lektore A. Jansone. Ar spējīgākiem studentiem matemātikā intensīvi strādā
profesors J. Rimšāns, iesaistot tos zinātnisko tēmu izstrādē, tādējādi gatavojot tos
iespējamai iestājai LU maģistrantūrā.
Kopumā ņemot, mācību spēku kvalifikācijas pilnveide galvenokārt notiek šādos
veidos:
 piedaloties zinātniskajās konferencēs, semināros ( prof. E. Ģingulis, prof.
J. Rimšāna, asoc. prof. J. Kaupužs, doc. K. Ģingule, lektore A. Kukuka,
kat vad. Dz. Tomsons) un stažējoties citu valstu zinātniski pētnieciskajos
institūtos (prof. J. Rimšāns, asoc. prof. J. Kaupužs);
 paaugstinot akadēmisko kvalifikāciju studējot maģistrantūrā vai
doktorantūrā: P. Morevs (LU maģistrantūrā matemātikas nozarē, D.Žaime
LU doktorantūra matemātikas nozarē, I. Magazeina LPA doktorantūrā
informātikas didaktikas nozarē;
 piedaloties akadēmijas tālmācības centra organizētajos e – studiju
materiālu izstrādes kursos un dažādos projektos par moderno informācijas
tehnoloģiju pielietošanu studiju procesā: kat.vad. Dz. Tomsons, lektore A.
Kukuka, uc.;
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Katedras mācību spēku zinātniski pētnieciskais darbs realizējas divos
virzienos:
 augstskolas un skolas matemātikas didaktika, vadītājs – profesors,
Dr.paed.E. Ģingulis;
 matemātikas zinātnē, vadītājs – profesors, Dr. math. J. Rimšāns.
1. Modernā elemetārā matemātika un matemātikas didaktika
1. Tēma “Matemātikas didaktikas aktuāli jautājumi”, vadītājs
prof. Dr.paed. Edvīns Ģingulis.
Tematika:
1. apakštēma. Matemātika skolā; 2. apakštēma. Matemātika augstskolā
Pētniecībā iesaistītie mācībspēki: prof. Dr. paed. Edvīns
Ģingulis; doc. Dr. paed. Vaira Kārkliņa, doc. Dr. math. Kārlis
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Dobelis, lektore M.paed. Aija Kukuka; lektore M. paed. Inta
Znotiņa; laboratorijas vadītāja un LPA doktorante Ilva
Magazeina; asistente Daiga Žaime.
Pētījumu rezultātu raksturojums 1. apakštēmā Matemātika skolā.
Profesors E. Ģingulis pētījis skolēnu matemātisko spēju noteikšanu ar testa
palīdzību, kā arī pievērsies jautājumam par atšķirībām starp meitenēm un zēniem
matemātikas apguvē.
Lektore I. Znotiņa ir iesaistījusies IZM darba grupā, kura strādā pie pamatizglītības
standarta matemātikā ieviešanas, pilnveidojot un papildot mācību saturu ar
laboratorijas darbiem, kā arī nodrošinot starppriekšmetu saiknes plašāku īstenošanu.
Lektore D. Žaime veic pētījumus, kā izmantot datorprogrammu GEONEXT un
COAC5 dažādas iespējas, lai matemātiski modelētu skolas kursā aplūkojamos fizikas
procesus
Lektores A. Kukukas vadībā katedra 2006./2007. studiju gadā divas reizes – novembrī
un martā noorganizēja Liepājas pilsētas un rajona, Saldus pilsētas un rajona skolēnu
olimpiādi, kurās katrā piedalījās apmēram 200 skolēnu.
Pētījumu rezultātu raksturojums 2. apakštēmā Matemātika augstskolā.
Lektore A.Kukuka ir pievērsusies kooperatīvo mācību metožu lietošanai, mācot
matemātiku studentiem. Docente K. Ģingule pēta pierādījumu lomu matemātikas
studiju kursos; docentes A. Vaivodes vadībā studenti pēta problēmas par laukuma
jēdziena definēšanas iespējām un ar to saistīto nestandarta uzdevumu izmantošanas
iespējām skolā ārpusklases darbā; docenta K. Dobeļa vadībā studenti pēta
diferenciālvienādojumu sistēmu linearizācijas jautājumus.
2. Matemātikas zinātnē
Matemātikas zinātnēs zinātniskais darbs galvenokārt saistīts ar profesora J.
Rimšāna pētījumiem.
Sadarbībā ar Rostokas Universitāti tika veikti plaši dažādu stohastisku satiksmes
plūsmas modeļu pētījumi balstoties uz mastera, Lanžavēna un Fokera-Planka
vienādojumiem, kas apraksta stohastisku automašīnu klastera jeb sastrēguma
veidošanos. Strādāts pie satiksmes plūsmas termodinamikas izveides, kas ļautu to
aprakstīt līdzīgi kā fizikālas sistēmas. Rezultāti tika ietverti topošajā grāmatā par
stohastiskajiem procesiem.
Sadarbībā ar Edinburgas universitātes Matemātikas statistikas skolu tēmas “5 D
segnetoelektriķu paralēlie aprēķini”, ietvaros izstrādāta eksponenciāla diferenču
shēma Fokera-Planka vienādojumam segnetoelektriķu polarizācijas aprēķiniem piecu
koordinātu viļņu vektoru telpā. Pielietojot MPI paralēlo aprēķinu biblioteku un
lineārās algebras risināšanas specializētās paketes, izveidots diferenču shēmas
realizācijas kods Fortran programmēšanas valodā. Veikti testa aprēķini un noteikti
segnetoelektriķa struktūras polarizācijas raksturparametri. Darba rezultāti izmantoti
un sagatavoti publicēšanai J.Kaupužs, J.Rimshans, N.Smyth “Polarization Kinetics in
Ferroelectrics with Regard to Fluctuations”, Journal of Computational Physics.
Sadarbības tēmas ietvaros “Boundary Layer Phenomena Over Partially Ice Covered
Arctic Seas: Impact on Weather, Climate, Ecology“ (darbu vadītājs Prof. Sergej S.
Zilitinkevich, Division of Atmospheric Sciences, Dept. of Physical Sciences,
University of Helsinki, Finland.) izstrādāta propagatora diferenču shēma
viendimensijas Navjē-Stoksa nelineāro vienādojumu sistēmai planetāro turbulento
atmosfēras robežslāņu aprēķiniem. Noteikta diferenču shēmas aproksimācijas kārta.
Pierādīta tās otrā kārta vienmērīgam režģim telpiskiem mainīgajiem un pirmā kārta
laika mainīgajam. Izveidots programmu kods nestacionāras robežproblēmas
risināšanai. Skaitliski noteikti turbulento procesu raksturīgie parametri: von Karman
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konstante un robežvirsmas slāņu berzes spriegums. Parādīta to atbilstība analītiski
noteiktiem.
LU doktorantes D.Žaimes tēma “Propagatora diferenču shēma paraboliska tipa
advekcijas – difūzijas - reakcijas vienādojumam Košī problēmai vienas un vairāku
dimensiju gadījumos”, darba vadītājs Prof. Dr.math. Jānis Rimšāns.
Pirmā doktorantūras gada iestrādes:
 ir uzbūvēta jauna, propagatora diferenču shēma vienas un divu dimensiju
nestacionārai advekcijas - difūzijas reakcijas problēmai,
 ir pierādīta uzbūvētās diferenču shēmas otrās kārtas aproksimācija,
 ir noteikti diferenču shēmas stabilitātes kritēriji,
 ir izstrādāts programmas kods,
 ir iegūti testa aprēķini, kas pierāda skaitlisko rezultātu atbilstību testa
piemēriem,
Valsts pasūtījuma pētījumi:
Latvijas Republikas IZM projekts “Augstas veiktspējas aprēķinu metodes vides un
satiksmes plūsmu dinamikā”, vadītājs Prof. Dr.math. J. Rimšāns (LPA).
Dalībnieki (LPA):
Mg.paed. V.Egliens, Asoc.prof. Dr.phys. J.Kaupužs, Prof. Dr.math. J.Rimšāns,
Mg.sc.comp. D.Tomsons, B.sc.comp. L.Začs, Mg.paed D.Žaime, B.math.
T.Bobinska, B.sc.comp. A.Kupča, B.math. P.Morevs.
Izstrādāta jauna propagatora diferenču shēma lineāru paraboliska/eliptiska tipa
diferenciālvienādojumu risināšanai un noteiktas piedāvātās metodes īpašības diferenču shēmas aproksimācijas kārta, stabilitātes nosacījumi, monotonitāte un
konservativitāte. Pierādīts, ka diferenču shēmai piemīt aproksimācija (2. kārtas telpā, vienmērīga režģa gadījumā, un 1. kārtas - laikā). Dirihlē robežproblēmai un
Košī problēmai noteikti stabilitātes nosacījumi. Pierādīta shēmas absolūtā
monotonitāte un tās konservativitāte eliptiskās problēmas gadījumam. Advekcijasdifūzijas-reakcijas vienādojumam izstrādāts programmu kods vienas un divu
koordinātu gadījumos. Veikti aprēķini un testa uzdevumu ietvaros parādīta teorētisko
īpašību atbilstība skaitliski noteiktām.
Izstrādātas plūsmu diferenču shēmas populācijas difūzijas - reakcijas, Helmholca un
Šrēdingera vienādojumiem 2 koordinātu gadījumā. Noteikti diferenču shēmu
koeficientu asimptotiskie izvirzījumi singulāro punktu apkārtnē. Noteikta diferenču
shēmu precizitātes kārta, ievērojot koeficientu singularitātes. Pierādīts, ka tām piemīt
2. precizitātes kārta vienmērīga režģa gadījumā. Izstrādāts programmas kods un
salīdzināti skaitliskie atrisinājumi ar zināmiem analītiski noteiktiem.
Izstrādāta jauna pieeja automašīnu plūsmas aprakstam balstoties uz stohastisku
modeli. Šī metode tika pielietota, lai iegūtu sadalījuma funkciju pa automašīnu
ātrumiem un arī pa savstarpējiem attālumiem atkarībā no automašīnu vidējā blīvuma.
Modeļa ietvaros pētīta arī spontānā sastrēguma veidošanās.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli
tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
9.1.Infrastruktūras nodrošinājums
Dabaszinātņu bakalaura matemātikā studiju programmu finansē valsts, programmas
studiju izmaksa vienam studentam Ls 2652,83 gadā. Programmas infrastruktūru
nodrošina Dabas un sociālo zinātņu fakultāte, kuras sastāvā ietilpst Matemātikas un
informātikas katedra, piecas datoru klases, fizikas laboratorija un katedras bibliotēka.
Katedras mācību spēki un laboranti apkalpo ap 100 Matemātikas un informātikas
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katedras studentus un maģistrantus, kā arī citu akadēmijas programmu studentu
matemātikas un informātikas kursus.
Visi studenti, kuriem ir nepieciešams, ir nodrošināti ar kopmītnēm.
9.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, tā atbilstība studiju
programmas mērķiem un uzdevumiem
Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst
studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Katedrā ir piecas datoru klases, katra
no tām ir aprīkota ar 10-20 IBM PC tipa datoriem. Katedras rīcībā ir pieci video/datu
projektori, interaktīvā tāfele un trīs grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti
gan datoru klasēs, gan arī citās auditorijās lekciju un semināru materiālu
demonstrēšanai; katedras mācību spēkiem ir labas iespējas mācību materiālu
kopēšanai. Bez jau minētā tehniskā nodrošinājuma programmas mācību spēki un
studenti izmanto Mācību tehnisko līdzekļu laboratorijas un akadēmijas tipogrāfijas
pakalpojumus. Datoru klašu noslogojums tiek plānots tā, lai nodrošinātu studentiem
pieeju datoriem arī ārpus nodarbību laika. Patstāvīgam darbam studenti var arī
izmantot MTL laboratorijas divas datoru klases un akadēmijas bibliotēkas datorus. No
visām darba vietām pieejami ir INTERNETA pakalpojumi. LPA uztur vienu no
Latvijas akadēmiskā tīkla LATNET zariem (http://www.cs.lpu.lv). Šim nolūkam tiek
īrēta izdalītā telefona sakaru līnija Liepāja – Rīga, kas nodrošina datu apmaiņu ar
ātrumu 2Mbt/s.
Esošās datortehnikas apkalpošanu un uzraudzību veic kvalificēts personāls 4 cilvēku
sastāvā, kuri ir vairākkārt papildinājuši savas zināšanas speciālos kursos.
9.3. Mācību resursi
Akadēmijas bibliotēkā kopā ar katedras bibliotēku ir pietiekami resursi studiju
programmas nodrošināšanai. Aktuāls ir jautājums par nepārtrauktu resursu
papildināšanu: jaunas datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādi; bibliotēkas
resursu papildināšanu. Joprojām aktuāls ir jautājums par intelektuālo resursu
papildināšanu matemātikas zinātnē.
9.4. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms (piedalīšanās
ERASMUS un citās Eiropas apmaiņas programmās)
Pašnovērtējuma periodā programmas mācību spēki piedalījušies vairākos starptautiski
un LZP finansētos projektos:
* Sadarbības tēma "Matemātisko metožu izstrāde statistiskām sistēmām ar fāzu
pārejām pie dažādiem sākuma un robežnosacījumiem", vadītājs Priv.Doc.Dr.phys.
R. Mahnke (Rostokas Universitāte); DAAD finansējums ~ 1.000,00 Ls.
* Sadarbības tēma “Boundary Layer Phenomena Over Partially Ice Covered Arctic
Seas: Impact on Weather, Climate, Ecology“, darbu vadītājs Prof. Sergej S.
Zilitinkevich,
Division of Atmospheric Sciences, Dept. of Physical Sciences, University of
Helsinki, Finland.
Dalībnieki: Dr. I. Esau (Nansen Environmental and Remote Sensing Center,
Bergen, Norway), Prof. Dr.math. J.Rimšāns (LPA). Projekta realizācijas laiks
2005/2007.
NordForsk finasējums ~ 1.000,00 Ls.
* valsts pasūtījuma pētījumi:
Latvijas Republikas IZM projekts “Augstas veiktspējas aprēķinu metodes vides un
satiksmes plūsmu dinamikā”, vadītājs Prof. Dr.math. J. Rimšāns (LPA).
Dalībnieki (LPA):
Mg.paed. V.Egliens, Asoc.prof. Dr.phys. J.Kaupužs, Prof. Dr.math. J.Rimšāns,
Mg.sc.comp. D.Tomsons, B.sc.comp. L.Začs,
Mg.paed D.Žaime, B.math.
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T.Bobinska, B.sc.comp. A.Kupča, B.math. P.Morevs. IZM finansējums: 18.496,00
Ls.

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Bakalaura studiju programma „Matemātika” nedod profesionālo kvalifikāciju.
Pēc šīs programmas absolvēšanas (pirmais programmas izlaidums notiks 2006./2007.
studiju gadā) studentiem piedāvātas studijas divgadīgā profesionālā maģistra studiju
programmā, piemēram, matemātikas skolotājs. Pēc šīs programmas absolvēšanas arī
varēs veikt darba devēju aptauju un spriest par rezultātiem. Patreiz gatavojām aptauju
pagājušā gada absolventiem – maģistriem, kuri turpina studijas LPA matemātikas
didaktikas maģistrantūrā.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Programmas realizācijas ietvaros ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas
Universitātes Vispārīgās matemātikas katedras mācību spēkiem, Daugavpils
universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes un Algebras un
ģeometrijas katedras mācību spēkiem. Sadarbība galvenokārt notiek divos virzienos:
 atsevišķu kursu docēšanā;
 piedaloties semināros un konferencēs.
Aktīvi starptautiskie sakari ir izveidojušies: profesoram J. Rimšānam ar Edinburgas
universitātes (Lielbritānijas) Matemātikas un statistikas skolu, Helsinku Universitātes
Fizikas zinātņu departamentu, profesoram J. Kaupužam ar Rostokas universitāti,
profesoram E. Ģingulim ar Klaipēdas universitāti, Rostokas universitāti (Vācija).
Katedrai informācijas tehnoloģijas pielietošanas jautājumos veiksmīgi turpinās
sadarbība ar Austrālijas Kvīnslendas universitātes profesoru Valteru Spundi.

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
augstskolā
Programmas absolventiem ir iespējas turpināt izglītību LPA vienā no trijiem otrā
līmeņa augstākās izglītības virzieniem: informācijas tehnoloģijas matemātikā,
matemātiskās tehnoloģijas, skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati, iegūstot
profesionālā maģistra grādu, kā arī citu augstskolu, piemēram, Latvijas Universitātes
maģistratūrā.
Ir noslēgta vienošanās starp LPA un Latvijas Universitāti, ka ja kaut kādu iemeslu dēļ
tiks pārtraukta bakalaura programma „Matemātika” LU apņemas nodrošināt studiju
iespējas šīs programmas studentiem saskaņā ar vienošanās protokolu ( 17.01. 07.
reģistrācijas Nr. 137 – 2911.)

12. Secinājumi
Izvērtējot studiju programmas „Matemātika”, darba grupa secināja:
1. Katedrai ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi šo studiju programmu
realizācijai:
1.1. atbilstošs intelektuālais potenciāls;
1.2. laba materiāli tehniskā bāze;
1.3. pietiekami bibliotēkas resursi programmas realizācijai.
2. Iezīmējusies pozitīva dinamika paaudžu maiņā intelektuālā potenciāla
nodrošināšanā:
* laborants P. Morevs sekmīgi turpina studijas LU maģistrantūrā matemātikas
nozarē;
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* asistente D. Žaime iestājusies un pirmo gadu veiksmīgi beigusu LU
maģistrantūrā matemātikas nozarē;
* laboratorijas vadītāja I. Magazeina sekmīgi turpina studijas LPA doktorantūrā
informātikas didaktikā;
* LU maģistrantūrā matemātikas nozarē iestājusies 2006. gada absolvente kursa T.
Bobinska.
3. Pašnovērtējuma periodā ir veikts nozīmīgs zinātniski pētnieciskais darbs aktuālu
problēmu izpētē matemātikas nozarē (profesors J. Rimšāns, asociētais profesors J.
Kaupužs: un matemātikas didaktikā (profesors E. Gingulis)
4. Akreditēta (uz 6 gadiem) Matemātikas bakalauru studiju programmu
5. Katedra 2006./ 2007. studiju gadā turpināja veiksmīgu sadarbību ar Liepājas
pilsētas un rajona skolām un pilsētas un rajona matemātikas skolotāju metodiskajām
apvienībām. Studiju gadā katedra lektores A. Kukuka vadībā noorganizēja divas
atklātās olimpiādes Liepājas pilsētas un rajona 8. - 12. klašu skolēniem: 4. decembris piedalījās 376 skolēni; 31. marts - piedalījās 310 skolēni, kā arī atklāto matemātikas
olimpiādi 9. decembrī Saldus pilsētas un rajona 8. – 12. klašu skolēniem, kurā
piedalījās 134 skolēni (ESF, projekts „Matemātikas sacensības Liepājas pilsētas un
rajona
8.
–
12.
klašu
skolēniem,
līgums
Nr.
2006/166.
VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0053/0094.
6. Katedra iesaistījusies piecos Eiropas Savienības finansētos projektos.
7. Profesora J. Rimšāna vadībā izveidots „Matemātikas un informācijas tehnoloģiju
institūts”.
Pašnovērtējuma periodā konstatēti arī vairāki trūkumi un nepilnības
katedras darbā:
1.Joprojām nepietiekami plaša ir katedras locekļu iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā
darbā matemātikas nozarē.
2. Nepietiekami intensīvs ir studentu patstāvīgais darbs: samērā mazs tiek izmantoti
akadēmijas bibliotēkas resursi, neapmierinoši pildās patstāvīgā darba grafiki.
3. Programmā mazs studentu skaits. Joprojām aktuāls ir programmas reklamēšanas
jautājums
4. Studiju procesā maz tiek izmantotas programmu paketes, MatCAD, MathLab,
Matematica, SPSS, AutoCAD.
5. Nepietiekami plaša ir starptautiskā sadarbība studiju programmas „Matemātika”
ietvaros.
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13. Priekšlikumi studiju programmu attīstībai 2007./08. studiju gadam.
N.p Risināmas
Priekšlikumi to risināšanai
. k. problēmas/
plānotās aktivitātes
1. Personāla atjaunošana Personāla kvalifikācijas celšanas plāns
un
tā
zi nāt ni skās studiju programmas perspektīvai
kvalifikācija
nodrošināšanai. Jaunu mācību spēku
piesaiste ilgtermiņā. Vienas 2008. gada
absolventes iesaistīšana maģistrantūrā LU
matemātikas nozarē (I. Ieraga)
2. Izvei dot
si stēmu Sistēmas izveide regulārai informācijas
atgriezeniskās
saites apmaiņai: anketas izstrāde, laika grafiks,
izveidei starp studiju
programmu
„Matemātika”
un
2,5
gadīgo
turpinājumu

Izpildes laiks

Atbildīgais par Izpildītāji
izpildi

Izpildes apliecinājums/
novērtējums

2007./2008.
studiju gads

Dz. Tomsons, Dz.Tomson
s
J. Rimšāns
K. Dobelis

Absolvente I. Ieraga gatavojas
iestāties LU maģistrantūrā
matemātikas nozarē

2007. / 2008.
st.gads

Dz Tomsons,
K. Dobelis

3.

Bibliotēkas
atjaunošana
papildināšana

resursu Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi 2007./ 2008.
u n literatūras papildināšanai.
st.gads

4.

Studentu
iespējas

5.

Studiju
programmas Informācija presē, vēstules izglītības 2007./
un
reklamēšana
sabiedrībā
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes 2008.st.g.
absolventiem
reģiona skolās

6.

Studiju programmas
reklamēšana Liepājas un
Liepājas rajona
vidusskolās

izvēles

A r a p t a u j u d i s ku s i j u palī dzību 2008.g. janvāris
noskaidrot iespējamās studentu vēlmes
studiju plāna ,,Matemātika” kontekstā

LPA matemātikas olimpiādes
organizēšana 8.-12. klašu skolēniem;
Jauno zinātnieku skolas (JZS)
organizēšana

2007. gada
novembris;
2008. marts

Katedras
docētāji

Bibliotēku resursu papildināšana
notiek sistemātiski saskaņā ar
katedras iesniegumiem, Sk.
iegādāto grāmatu sarakstu
K. Dobelis
studenti
Aptauja ir notikusi visi studenti
izvēlējušies B3 – skolas
matemātikas kursa zinātniskie
pamatipamati
K. Dobelis
Programmas
Informācijas materiāli
docētāji
(Informācijas un sabiedrisko
attiecību daļa. Publikācijas uz
29.05.08 nav bijušas
A. Kukuka, E. Matemātikas un
2007. gada 3. novembrī
Ģingulis
informātikas
notika Liepājas pilsētas un
katedras
rajona matemātikas olimpiādes
docētāji
rudens
posma
sacensības.
Pavisam piedalījās 31 pilsētas
un rajona skola: 8.-9. klašu
grupā bija 56 komandas, bet 10.laikrakstā Ķurzemes
A. Vaivode

Bibliotēka
s
direktore

------------------------

7.

Akadēmiskā personāla
iesaistīšanās studentu
zinātniski pētnieciskā
sadarbība

8.

Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana

9.

IT nepietiekama
izmantošana studiju
procesā studentu
patstāvīgā darba
kontekstā.

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai 2007.g. decembris K. Dobelis
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
organizēšanu, atskaites grafiku studiju un
bakalauru darbu izpildei
Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
līdz 2007.g.
Dz. Tomsons
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
novembrim
izveidei.

Izstrādāt priekšlikumus studentu patstāvīgā
darba pilnveidei uz IT bāzes, matemātiskās
paketes

2007. g. oktobris
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Dz. Tomsons

J. Rimšāns,
E. Ģingulis,
A. Vaivode
J. Rimšāns,
K. Dobelis

A. Kukuka,
D. Barute

12. klašu grupā sacentās 44
komandas, no tām 30 bija no
Liepājas pilsētas.
2008. gada 12. aprīlī
notika
pavasara
posma
sacensības. Piedalījās 29 skolas,
kas deva 30 komandas 8.-9.
klašu grupā un 18 komandas
10.-12. klašu grupā.
Šajā mācību gadā
rezultatīvākās bija Kalvenes
pamatskola un J.Čakstes
Liepājas pilsētas 10. vidusskola
9 nodarbības JZS
Nav izpildīts

Prof. E. Ģinguļa (12.11.- 16.11.
07. un 07.04.- 09.04.08. Sofijas
univ.; un10.04.- 12.04.08.
Veļiko Tarnovo univ. Bulgārija)
lekt. D. Žaimes ( 27.- 30.
04.08..Šauļu univ.) iesaistīšanas
ERASMUS pasniedzēju
apmaiņas projektā
Jautājums diskutēts oktobra
katedras sēdē.

Pielikums Nr.
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku publikācijas
(2006./2007. studiju gads)
2. E. Ģingulis. Ievads ģeometrijas pamatos. Liepāja, LiePA, 2007. 66 lpp.
1. E. Ģingulis. Diferenciālģeometrijas elementi. Liepāja, LiePA, 2007. 51 lpp.
Zinātniskās publikācijas matemātikā
1. J. Kaupužs, “Zero-range model with application in traffic” (talk), Extreme Events
in Complex Dynamics, Dresden, Germany, October 23 – November 02, 2006
2. J.Rimshans. “A Propagator Method for Numerical Solution 2D Parabolic
Equations”(talk), Sixth International Conference Numerical Methods and
Applications - NMA06, Borovets, Bulgaria, 20-24 August, 2006.
3. J.Rimshans, “A Propagator Method for the Numerical Solution Linear Parabolic
Equations”(talk), 12th International Congress on Computational and Applied
Mathematics - ICCAM 2006, Leuven, Belgium,10-14 July, 2006.
4. J.Rimshans. “A Propagator Method for Numerical Solution 2D Parabolic
Equations”(talk), Sixth International Conference Numerical Methods and
Applications - NMA06, Borovets, Bulgaria, 20-24 August, 2006.
5. J. Kaupužs, “Zero-range model with application in traffic” (talk), Extreme Events
in Complex Dynamics, Dresden, Germany, October 23 – November 02, 2006.
6. J.Rimshans. “A Propagator Method for Numerical Solution 2D Parabolic
Equations”(talk), Sixth International Conference Numerical Methods and
Applications - NMA06, Borovets, Bulgaria, 20-24 August, 2006.
Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika
1. A. Kukuka. A Mathematics contest – an Oprtunity for everyone. 8. starptautiskā
konference, Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas, tēžu krājums, 2007. 10.
– 11 maijs, Rīga. 2007. pp.26.
2.Гингулис Э.Ж. Развитие математических способностей учащихся. 
Чебоксары: Чувашскийй государственный педагогический университет им. И.
Я. Яковлева, 2007. – 154 c.
3.Ģingulis E. Inner modelling dooring school mathematics course // Teaching
mathematics: retrospective and perspectives. Abstracts 8-th international conference /
Editors Agnis Andžāns, Dace Bonka, Gunta Lāce. Rīga, University of Latvia /
Mācību grāmata, 19 – 20 pp.
3. No 2006.gada: Ģingulis E. Некоторые аспекты качества учебников
математики // teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, Proceedings of
the 7-th International Conference, Tartu, University of Tartu, May 12-13, 2006, 61 –
65 pp.
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Pielikums Nr. 8
LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Daugavpils
universitātes studiju programmu „Matemātika”

Daugavpils universitāte

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšanas pamati
Operētājsistēmas
Svešvaloda
Fizika
Skaitļu teorija
Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija
Diferenciālā ģeometrija
Lebega mērs un integrālis
Polinomu algebra
Parastie diferenciālvienādojumi
Objektorientēta programmēšana
Funkcionālanalīze
Algebriskās struktūras
Matemātiskā statistika
Datu bāzes
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšana un datori

Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Polinomu algebra
Diferenciālvienādojumi

Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes
Diskrētā matemātika
Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs
Bakalaura darbs
Kopā 80 KRP

Bakalaura darbs
Kopā 96 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Optimizācijas pamati
Matemātikas datorprogrammas
Algoritmi un datu struktūras
Matemātikas vēsture
Matemātiskā modelēšana un
diferenciālvienādojumi
Attēlošanas metodes
Ģeometriskās transformācijas

Obligātās izvēles B daļa
Matemātiskie modeļi un optimizācija

Ģeometrija (pēc izvēles divi kursi):
* ģeometrijas pamati;
 diferenciālģeometrija;
 projektīvā ģeometrija
Tēlotāja ģeometrija

Ģeometrijas pamati
Matemātiskie modeļi ekonomikā
Skaitļu sistēmas
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Grafu teorija
Projektīvā ģeometrija
Neeiklīda ģeometrija
Trijstūru un riņķa līniju ģeometrija
Vispārīgā topoloģija
Datortīkli un komunikācijas
Funkcionālanalīze
Skaitļu teorija
Vispārīgā fizika
Svešvaloda
Kopā 26 KRP
Ierobežotā izvēla atkarībā no izvēlētās
specializācijas 10 KRP
B1 Informācijas tehnoloģijas matemātikā
Datu bāzu tehnoloģija
Web tehnoloģijas pamati
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Statistikas programmu paketes
Sistēmu modeļi un simulācija
Kopā 10 KRP
B2 Matemātiskās tehnoloģijas
Matemātiskās fizikas vienādojumi
Finanšu matemātika
Matemātisko programmu paketes
Biomatemātika
Aktuārmatemātika
Programmēšanas tehnoloģijas
Kopā 10 KRP
B3 Skolas matemātikas kursa zinātniskie
pamati
Skaitļu sistēmas
Elementārā matemātika
Kopā 10 KRP
Kopā 36 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofijas pamati
Astronomija

Kopā 20 KRP

Kopā 20 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofija
Latvijas kultūras vēsture
Pasaules kultūras vēsture
Reliģijas vēsture
Ekonomikas pamati
Ētika
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LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Latvijas Universitātes
„Matemātikas bakalaura” studiju programmu
Latvijas universitātes studiju
kursi (A daļa)

Apjoms
KRP

Liepājas Pedagoģijas
akadēmijas studiju kursi
(A daļa)
Nepārtruktās matemātikas
kursi:

Apjoms
KRP

Nepārtruktās matemātikas
kursi:

35 –
40

Matemātiskā analīze

Matemātiskā analīze

16

Diferenciālvienādojumi

Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Kompleksā mainīgā funkciju
teorija
Diferenciālvienādojumi

2

Diskrētās matemātikas
kursi

20

Lineārā algebra

3

Polinomu algebra

4

Ģeometrija
Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika

Analītiskā ģeometrija
Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika

3
4

Diskrētā matemātika

Diskrētā matemātika

4

Informātika un
skaitliskās metodes

15

Skaitliskās metodes

Skaitliskās metodes

6

Programmēšana un datori

Programmēšana un datori

9

Matemātikas vēsture

2

Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs

2
2

Bakalaura darbs

12

Kopā A daļā

80

Funkcionālanalīze

Diskrētās matemātikas
kursi

25 –
30

Algebra

Informātika un
skaitliskās metodes

Kopā A daļā

20

75 –
85
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27

4
5

2
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1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
12.
13.
14.

Saturs
Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Programmas organizācija
Programmas struktūra
Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma
periodā
Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un citu
pasākumu anotācija
Vērtēšanas sistēma
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju metodes, to izvēles pamatojums
Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā studiju procesa
sastāvdaļa
Palīdzība studentiem
Programmas perspektīvais novērtējums
Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem
sešiem gadiem
Studējošie
Studējošo skaits programmā
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Absolventu skaits
Studējošo aptauja un to analīze
Absolventu aptauja un to analīze
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Programmā nodarbināto akadēmiskā personāla novērtējums
Akadēmiskā personāla skaits
Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Zinātņu doktoru vai profesoru skaits
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un
attīstības politika nākamajiem 6 gadiem
Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli
tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
Infrastruktūras nodrošinājums
Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
Mācību resursi
Finansēto pētījumu projektu skaits un apjoms
Ārējie sakari
Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Sadarbība ar skolām
Studējošo iespējas turpināt studijas citās programmās vai augstskolās
Secinājumi
Programmas attīstības plāns
Pielikumi
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4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
13
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
19

Studiju programmas
„Matemātika”
Pašnovērtējuma ziņojums
(2008. maijs)
Studiju programma „Matemātika” (kods 43460), Licence Nr. 04043.07.03.2005.)
akreditēta 2006. gada decembrī uz 6 gadiem, Akreditācijas komisijas 2006. gada
20.decembra lēmums Nr.2016.

1. Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Mērķi:
1. Nodrošināt iespēju studentiem iegūt akadēmisko izglītību matemātikā,
nodarboties ar akadēmiskajiem un lietišķajiem pētījumiem matemātikas zinātnē;
2. Dot iespēju dabaszinātņu bakalauriem matemātikā, turpinot izglītību, iegūt:
matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kvalifikāciju informācijas tehnoloģijā
matemātikā vai arī matemātiskās tehnoloģijās, kā arī atbilstošās profesionālās
kompetences;
3. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos.
Uzdevumi:
1. Radīt studentiem apstākļus un iespējas iegūt akadēmisko izglītību matemātikā
* sasniegšanas veids: nodrošināt bakalaura programmas izpildei nepieciešamos
intelektuālos un materiālos resursus atbilstoši programmas standartam; veicināt
patstāvīgās studijas, nodrošinot nepieciešamos resursus un nepieciešamo studiju darba
kontroli; iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas;
2. Sniegt zinātniski pamatotu izpratni par matemātiku, tās attīstību
* sasniegšanas veidi: dot zināšanas par matemātikas disciplīnu attīstību, to
savstarpējo saistību un mijiedarbību un praktiskās pielietošanas iespējām; nodrošināt
programmas nepārtrauktu pilnveidi;
3. Dot studentiem nepieciešamās zināšanas par informācijas tehnoloģijām matemātikā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B1) izvēles daļā attiecīgos kursus
informācijas tehnoloģijā: datu bāzu tehnoloģijas, Web tehnoloģijas pamatus,
datorizētās projektēšanas sistēmas, statistikas programmu paketes, sistēmu modeļi un
simulācija;
4. Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas matemātikas tehnoloģijā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B2) izvēles daļā attiecīgos kursus
matemātikas tehnoloģijās: matemātiskās fizikas vienādojumi, finanšu matemātika,
matemātisko
programmu
paketes,
biomatemātiku,
aktuārmatemātiku,
programmēšanas tehnoloģijas;
5. Sniegt studentiem zinātniski pamatotu priekšstatu par skolas matemātikas kursa
uzbūvi un saturu, veicinot interesi par matemātikas pedagoģiju un uzsverot
matemātikas nozīmi personības attīstībā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B3) izvēles daļā skolas matemātikas
kursa zinātniskos pamatus: elementāro matemātiku, skaitļu sistēmas.
Pēc programmas apguves – bakalaura eksāmena nokārtošanas un bakalaura darba
aizstāvēšanas studentiem jāprot: orientēties matemātiskajā un informācijas
tehnoloģiju literatūrā, saskatīt problēmas un iezīmēt to iespējamos risināšanas ceļus,
pielietot matemātisko aparātu atsevišķu problēmu risināšanā; jāizprot skolas
matemātikas kursa uzbūvi un to nozīmi matemātisko zināšanu un prasmju ieguvē.
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2. Programmas organizācija
Trīsgadīgā bakalaura studiju programmas „Matemātika” realizācija sākta
2005./ 2006. studiju gadā un tā ir attīstījusies uz četrgadīgās studiju programmas
„Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā” bāzes. Programmu realizē Dabas un sociālo
zinātņu fakultātes Matemātikas un informātikas katedra pilna laika studiju formā.
Programmas realizācija notiek atbilstoši „Noteikumiem par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” (Ministru kabineta noteikumi Nr.2, Rīga 2002.g. 3. janvāris), kā
arī saskaņā ar Liepājas Pedagoģijas akadēmijas „Nolikumu par studijām” (apstiprināts
Senātā 2001.gada 21. maijā, protokols Nr.9; papildināts, labots apstiprināts Senātā
2003. g. 20. oktobrī, protokols Nr. 2).
2.1. Programmas struktūra:
* studiju programmas apjoms – 120 KRP;
* obligātā (A) daļa – 80 KRP , ieskaitot bakalaura eksāmenu 2
KRP un bakalaura darbu 10 KRP
* obligātās izvēles (B) daļa – 26 KRP;
* obligātā izvēle atkarībā no izvēlētās specializācijas:
- B(1) informācijas tehnoloģijas matemātikā 10 KRP;
- B(2) matemātiskās tehnoloģijas 10 KRP;
- B(3) skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati 10 KRP
* obligātā izvēle (C) daļa 4 KRP;
* studiju darbs 4. semestris, 2KRP
Studiju programma „Matemātika” atbilst Akadēmija stratēģiskajam mērķim – iegūt
universitātes statusu, kā arī konkrētam mērķim par studiju programmu satura un
organizācijas pilnveidi. Studiju programmas pārveide pārejai no četrgadīgās (modelis
4 + 1) uz trīsgadīgo ( modelis 3 + 2), dodot izvēles iespēju studentiem izvēlēties vienu
no trijiem otrā līmeņa augstākās izglītības virzieniem: informācijas tehnoloģijas
matemātikā, matemātiskās tehnoloģijas un skolas kursa zinātniskie pamati, atbilst
Akadēmijas izvirzītam mērķim attiecībā uz struktūras un studiju procesa optimizācijas
jautājumiem. Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu
galvenokārt veido šādi komponenti:
* studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo
priekšlikumi studiju procesa uzlabošanā);
* vērtēšanas sistēmas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.481
un atbilstoši LPA noteikumiem par pārbaudījumiem;
* programmas ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde un
apspriešana
2008. g. 3. 04. Akadēmija saņēma Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO
9001:2000, kas apliecina, ka ir precizētas studiju procesa organizācijas procedūras.
2007. gada decembrī tika veikta akadēmijas vispārējā personāla novērtēšana, ieskaitot
dekanātu lietvežu un katedru sekretāru darba novērtēšana, kas deva iespēju
struktūrvienību vadītājiem individuāli pārrunāt problēmas darba tālākai
pilnveidošanai.
2.2. Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma periodā
Salīdzinot ar iepriekšējo pašnovērtējuma periodu (2007. gada jūnija pašnovērtējuma
ziņojums), studiju programmā būtiskas izmaiņas nav notikušas – pilnveidots atsevišķu
kursu saturs (lineārā algebra, matemātiskie modeļi un to optimizācija,...), palielināts
patstāvīgā darba apjoms, koriģēti un papildināti bakalaura eksāmena jautājumi
matemātiskajā analīzē, kompleksā mainīgajā funkciju teorijā, ģeometrijas kursos,
atsevišķos kursos pilnveidotas studiju programmas, palielinot datoru pielietošanu
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praktiskos darbos un ilustrācijās, piemēram, studiju kursos „Matemātiskie modeļi un
to optimizācija”, „Varbūtību teorija un matemātiskā statistika” u.c.

3. Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un
citu pasākumu anotācija
Studiju programmu struktūra pašvērtējuma periodā ir stabilizējusies un praktiski nav
mainījusies. Studiju programmas A daļa sastāda 66,7% , B –30%, C- 3.3%.
Programmas A daļu sastāda apmēram 41% nepārtrauktās matemātikas, 35% diskrētās
matemātikas kursi, bez tam šajā daļā ietilpst arī 2 KRP kurss matemātikas vēsturē un
kurss matemātikas aktuālas problēmas- 2 KRP, kā arī studiju darbs (2 KRP), bakalaura
eksāmens (2KRP) un bakalaura darbs (10 KRP). Obligātās izvēles B daļa ir veidota kā
A daļas loģisks turpinājums un papildinājums: matemātiskie modeļi un optimizācija 2
KRP, funkcionālanalīze 2 KRP, skaitļu teorija 2 KRP un ģeometrija: projektīvā
ģeometrija (2 KRP), ģeometrijas pamati (2 KRP) un, kursu noslēdzot,
diferenciālģeometrija (2 KRP). Šajā daļā ir arī 4 KRP vispārīgās fizikas kurss, sākot ar
3. semetri un 4 KRP kurss svešvalodā pirmajā un otrajā semestrī. Obligātās izvēles B
daļa bez jau minētām disciplīnām satur 3 atsevišķus blokus, kuru apjomi ir 10 KRP un
kuri ir orientēti uz vienu no trijiem otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības
virzieniem: informācijas tehnoloģijas matemātikā, matemātiskās tehnoloģijas, skolas
matemātikas kursa zinātniskie pamati, programmas C daļu brīvo izvēli sastāda 4 KRP.
Programmas obligātā A daļa (80 KRP) un ierobežotās izvēles B pamatdaļa (26 KRP)
pilnībā nodrošina kādu no ierobežotās izvēles bloku B1, B2, B3 apguvi un tādējādi dod
studentiem iespēju turpināt izglītību, iegūstot kvalifikāciju informācijas tehnoloģijās
matemātikā, matemātiskās tehnoloģijās, vai arī matemātikas skolotāja kvalifikāciju.

4. Vērtēšanas sistēma
Studiju procesā studentu darba vērtēšanā tiek ievēroti pamatprincipi: zināšanu un
prasmju vērtēšanas atklātība un vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt
pozitīvu vērtējumu par programmas obligātā satura apguvi. Programmas apguves
vērtēšanas pamatforma ir eksāmens (pārbaudījums). Pārbaudījumi studiju programmas
kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.481, kas nosaka
programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un programmas vērtēšanas
pamatformas (ieskaite, eksāmens) un atbilstoši „Noteikumiem par studiju kursa
pārbaudījumiem” (pieņemti LPA Senāta sēdē 2007. gada 23.aprīlī). Saskaņā ar
Rīkojumu Nr. 98 – v sākot ar 2007. / 2008. studiju gadu studējošo zināšanu vērtēšanu
studiju kursa pārbaudījuma formā „ieskaite” noteikta, izmantojot 10 baļļu sistēmu.
Zināšanu, prasmju un iemaņu novērtēšanas biežums un formas katrā studiju priekšmetā
ir iekļautas studiju kursu aprakstos (dokumenti atrodami LPA Studiju daļā, LAIS datu
bāzē, studiju kursu programmās Matemātikas un informātikas katedrā).
Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma ir vairākkārtīgi diskutēta ar studentiem un apspriesta
katedras sēdēs. Vērtēšanas sistēma ir kumulatīva un tā ietver:
 studentu patstāvīgā darba kontroli un vērtējumu;
 studentu aktivitāti un zināšanas semināros;
 kontroldarbu izpildi;
 kursa eksāmenu un kursa darbu vērtējumu;
 bakalaura eksāmenu un bakalaura darba vērtējumu.
Zināšanu kvalitātes galīgai novērtēšanai tiek praktizētas tradicionālās zināšanu
pārbaudes formas – ieskaites un eksāmeni, kuros docētāji ņem vērā arī studenta darbu
semestra laikā. Pārbaudījumi notiek rakstiski, mutiski, vai kombinētā veidā, kad
studenti precizē un padziļināti izklāsta rakstiskā formā sniegtās atbildes. Eksāmenu
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jautājumu saturs atspoguļo kursa un programmas mērķus, matemātisko kompetenču
attīstību, kas ietver noteikta apjoma teorētisko zināšanu aprobāciju un praktisko
iemaņu apguvi atsevišķā kursā un kursu pēctecībā. Vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.
Atsevišķos studiju kursos, piemēram, matemātiskajā analīzē, varbūtību teorijā un
matemātiskajā statistikā, reālā mainīgā funkciju teorijā, ieviests starpeksāmens,
sadalot priekšmetu divās vai pat vairākās daļās. Pašvērtējuma periodā lineārās
algebras un analītiskās ģeometrijas kursa pārbaudījums organizēts, pielietojot testus
virtuālajā vidē.
Bakalaura darbu vērtēšana tiek veikta pēc LPA „Bakalaura darbu, diplomdarbu,
diplomprojektu un kvalifikācijas darbu vērtēšanas kritērijiem” (apstiprināti LPA
Studiju padomes sēdē 12.12.2005., protokols Nr.4) un matemātikas bakalaura darba
vērtēšanas kritērijiem (apstiprināti Matemātikas un informātikas katedras sēdē
12.12.2001., protokols Nr.3).
Ikgadējo aptaujas anketu rezultātu analīze liecina, ka studentus kopumā apmierina
vērtēšanas sistēma.

5. Programmas praktiskā īstenošana
Uzņemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek konkursa kārtībā
saskaņā ar LPA Senāta apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas
noteikumiem. Iestājpārbaudījumi pilna laika studijās ir centralizētie eksāmeni
matemātikā un svešvalodā. Ja reflektantiem ir vienāds punktu skaits centralizētajos
eksāmenos, tiek ņemts vērā vērtējums profilējošos priekšmetos: matemātikā (algebrā,
ģeometrijā), lietišķā informātikā, fizikā vai dabas zinātnēs. Konkursa gadījumā tiek
ņemti vērā: CE rezultāti matemātikā – zināšanas un pamata prasmes, CE rezultāti
svešvalodā – lasīšana un klausīšanās.
5.1. Studiju metodes, to izvēles pamatojums
Studiju programma tiek realizēta ar tradicionālām studiju formām – lekcijām,
semināriem, praktiskiem darbiem, laboratorijas darbiem. Mācību spēki ikdienas darbā
izmanto dažādas darba formas: grupu darbu, projektu izstrādi, problēmās balstītus
seminārus, studentu referātus utt.
Arvien biežāk nodarbībās tiek izmantoti video/datu projektori un interaktīvā
tāfele (doc. V. Kārkliņa, lektore A. Kukuka, lektors Dz. Tomsons,...) Katra kursa
realizācija paredz zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanu, kursu savstarpēju
saistību, to izmantošanu kursa un bakalaura darbu izstrādē. Mācībspēku individuālā
darba plānošanā nozīmīga vietu ieņem studentu patstāvīgā darba plānošana. Visbiežāk
sastopamie patstāvīgā darba veidi:
 praktiskie un laboratorijas darbi, kurus studenti noteiktajos termiņos
iesniedz docētājam;
 kontroldarbi, kas dod iespēju sekot, kā studenti apgūst attiecīgo kursa
semestra laikā;
 referāti, kurus izlases veidā aizstāv semestra laikā;
 mājas darbi;
 esejas par atsevišķiem patstāvīgi apgūtiem tematiem.
Darba formas un metodes mācību spēki izvēlas sadarbībā ar studentiem,
ievērojot pieejamās grāmatas, mācību līdzekļus, elektroniskos informācijas nesējus un
temata sarežģītības pakāpi.
Nodarbību nedēļas plānojumā studentiem paredzētas arī no nodarbībām brīvās
dienas darbam bibliotēkā:1. kursam – 1 dienas; 2. kursam – 2 dienas ; 3. kursam – 2
dienas. Tomēr jāsecina, ka tās ne vienmēr tiek izmantotas pietiekami lietderīgi.
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Patstāvīgam darbam studenti izmanto arī katedras un akadēmijas bibliotēkas grāmatu
fondus
Patstāvīgam darbam studenti izmanto katedras un akadēmijas bibliotēkas
grāmatu fondus. Studiju programmā nodarbināto mācībspēku sagatavotie mācību
līdzekļi neapšaubāmi ir veicinājuši lekciju īpatsvara samazināšanu un patstāvīgā
studiju īpatsvara palielināšanu, piemēram, profesora E. Ģiguļa darbs projektīvajā
ģeometrijā, docentes K. Ģingules dabs diskretajā matemātikā, docetes A. Vaivodes
darbs matemātiskajā analīzē.
5.2. Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā mācību procesa sastāvdaļa
Studiju kvalitātes pilnveidē nozīmīga loma ir studentu zinātniski pētnieciskai
darbībai kā mācību procesa sastāvdaļai un mācību spēku zinātniski pētnieciskā darba
integrācijai studiju procesā. Studentu zinātniski pētnieciskais darbs galvenokārt
realizēja studiju un bakalaura darbos, kuru izvēle ir saistīta ar mācību spēku zinātniski
pētniecisko darbu, piemēram, ar eksponenciālo diferenču shēmu adekvāciju – difūzijas
vienādojumam daudz dimensiju telpā, loģisko uzdevumu sastādīšanu un risināšanu, ar
uzdevumiem, kas saistīti ar telpas iztēles attīstību ģeometrijā, matemātisko
modelēšanu, noteiktā integrāla teorijas jautājumiem, u.c. Zinātnisko pētījumu
rezultātus studenti parasti izklāsta studentu zinātniskās konferencēs (2008. g. 3.
aprīlis: I. Ieraga. „Paraboliska diferenciālvienādojuma risināšana ar Grīna funkcijas
palīdzību” (prof. J. Rimšān) , D. Salmiņa „Daži pirmskaitļu teorijas jautājumi” ( doc.
V. Kārkliņa), „Grafu teorijas jautājumi” ( doc. K. Ģingule).
5.3. Palīdzība studentiem
Studentu ikgadējo aptauju rezultāti un neformālās diskusijas ar studentiem rāda, ka ir
lietderīgi palielināt studentu atbalsta institūcijas darbu: lielāku uzmanību pievērst
studentu konsultēšanai – ne tikai piedāvāt konsultācijas, bet arī atsevišķus studentus
aicināt uz konsultācijām; nepārtraukti informēt studentus par akadēmijas un katedras
aktualitātēm, izskaidrot studentiem atsevišķu lēmumu un normatīvo dokumentu
būtību, utt. Praktiski visa nepieciešamā informācija ir pieejama:
 akadēmijas mājas lapā www.lieppa.lv;
 katedras mājas lapā www.cs.lpu.lv;
 2008./2009. studiju gada LPA prospektā, kas adresēts nākamajiem
studentiem.

6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Programmas izvirzītie mērķi atbilst valsts akadēmiskās izglītības standartam –
nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu un pētniecisko iemaņu apguvi patstāvīgai
zinātniski pētnieciskai darbībai: 2006./ 2007. studiju gada absolventi turpina studijas
LPA maģistrantūrā Matemātikas didaktikas nozarē, 2007./ 2008. absolventi arī plāno
turpināt studijas maģistrantūrā: I.Ieraga Latvijas Universitātes Fizikas matemātikas
fakultātes maģistrantūrā matemātikas nozarē, D. Salmiņa, I. Bataraga un S.Atvare –
LPA maģistrantūrā matemātikas didaktikas nozarē.
Valsts standarta prasības, kas attiecas uz programmas struktūru – obligāto A daļu,
obligātās izvēles B daļu un brīvās izvēles C daļu, kā arī uz programmas organizācijas
kvantitatīvajiem rādītājiem – KRP skaitu atsevišķās daļās ir izpildītas.
Studiju ilgums – trīsgadīgā bakalaura studiju programma „Matemātika” ar piedāvātām
divgadīgām studiju iespējām profesijas iegūšanai uz akadēmiskā bakalaura grāda bāzes
atbilst mūsdienu tendencēm Eiropas izglītības telpā.
Programma ir izvērtēta un salīdzināta, ar Latvijas Universitātes un Daugavpils
Universitātes (Pielikums Nr.3) un divām Rietumeiropas universitāšu līdzīgām studiju
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programmām. LPA piedāvātā programmas A daļa būtiski neatšķiras no pārskatīto
programmu A daļām. Atšķirības konstatējamas B daļā, un tās ir saistītas ar turpmāko
specializāciju.
Rietumanglijas universitātes (Bristole, Lielbritānija) (University of the West of
England) matemātikas bakalaura programmas pamatdaļā iekļauti vairāki kursi, kuru
saturs ir līdzīgs LPA katedras piedāvātai programmai: matemātiskā analīze, diskrētā
matemātika, programmēšana, matemātiskā statistika, skaitliskās metodes u.c. Šajā
studiju programmā, piemēram, atvēlēts lielāks apjoms statistikas kursiem. Bez tam tiek
piedāvāts plašāks specializācijas klāsts, piemēram, “Matemātika un finanses”,
“Matemātika un izglītība”, “Matemātika un socioloģija” u.c.
Arī Ģentes universitātē Beļģijā (Unifersity of Gent) matemātikas bakalaura programmu
kodolu veido līdzīga satura un apjoma kursi, piemēram, matemātiskā analīze, lineārā
algebra un analītiskā ģeometrija, diferenciālģeometrija, vispārīgā fizika,
programmēšana, skaitliskās metodes, statistika, projektīvā ģeometrija, loģika u.c.
Vienlaikus beļģu universitātes programmā lielāks apjoms atvēlēts fizikas un
astronomijas kursiem. Ceturtajā studiju gadā tiek piedāvāta plašāka matemātikas
padziļināto kursu izvēle nekā LPA.
6.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
Viens no svarīgākajiem studiju kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem ir absolventu un
darba devēju iesaistīšana studiju programmas pilnveidē, izzinot viņu viedokļus par
studiju programmas kvalitāti. Saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas principiem
Akadēmijā šis process realizējas centralizēti darba devēju fokusgrupu ietvaros. Studiju
programmas „Matemātika” esošo un potenciālo darba devēju fokusgrupa dabas zinātņu,
matemātikas un informācijas tehnoloģiju studiju programmām notika 2008. gada 15.
aprīlī.
Fokusgrupas galvenais uzdevums bija noskaidrot:
1. kādi speciālisti, ar kādām kompetencēm būs nepieciešami dabas zinātnēs,
matemātikā un informācijas tehnoloģijās;
2. kāda varētu būt turpmākā sadarbība ar pārstāvētās jomas darba devējiem.
Darba devēji atzina, ka eksakti izglītoti cilvēki ar skolotāju profesiju (tajā skaitā
matemātikas skolotāji) ir pieprasīti ne tikai skolās, bet arī privātajā sektorā, kas spēj
piedāvāt konkurētspējīgāku atalgojumu, kas, savukārt, ietekmē skolu darba kvalitāti
un izaugsmes iespējas. Nozares eksperti akcentēja arī eksakto zinātņu popularitāti/
nepopularitāti jauniešu vidū, pasvītrojot, ka problēmas ar eksaktajām zinātnēm un to
pievilcību rodas jau skolās. Tādēļ augstskolām vajadzētu sadarboties ar skolām, lai
nodrošinātu eksakto zinātņu popularitāti.
Darba devējiem ir problēma nosaukt konkrētus speciālistus, kas būtu nepieciešami
pēc gada, pieciem vai ilgākā laika periodā, kas izskaidrojams ar Latvijas ekonomiskās
situācijas nevienmērīgo attīstību. Eksperti uzsvēra, ka jaunajiem speciālistiem būtu
jābūt universāli sagatavotiem ar vispārēju zināšanu līmeni, kas nodrošinātu viņu
prasmju un iemaņu fleksibilitāti un spēju piemēroties jaunām pārmaiņām.
Kopumā darba devēji atzinīgi vērtēja katedras absolventu darbu un potenciālās darba
iespējas, kā arī izteica gatavību iesaistīties prakšu nodrošināšanā.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā: 2007. /2008. studiju gadā programmā studēja
24 studenti.
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits:
0027./2008. studiju gadā imatrikulējās 9 studenti.
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7.3. Absolventu skaits
2006./ 2007. studiju gadā programmu absolvēja 3 studenti.
7.4. Studējošo aptauja un to analīze (2007. gada septembris, oktobris)
2007./2008. studiju gadā programmas direktors tikās ar visu kursu studentiem, lai
pārrunātu un uzzinātu studentu domas par:
* studiju programmas saturu;
* studiju programmas darba organizācijas jautājumiem, tajā skaitā, par
brīvo dienu skaitu un to lietderību;
* studijām nepieciešamo literatūru un tās izmantošanas iespējām;
* par jauno studiju modeli un studentu perspektīvām darba tirgū.
Studentu aptauja rāda, ka kopumā studentus apmierina studiju darba organizācija.
Dažkārt studenti izsaka arī neapmierinātību, ka atsevišķos gadījumos tiek norādīta
literatūra svešvalodā. Minot studiju programmas vājās vietas, studenti atzīmē:
 ka „mūs par maz māca”. Manuprāt, ja ar šo izteikumu studenti domā, ka
studiju procesā ir par maz patstāvīgā darba, tad tam jāpiekrīt un jādomā kā
patstāvīgā darba īpatsvaru palielināt;
 ir norādes arī uz izklāsta tempu (mācībspēks turpina izklāstu,
nepārliecinoties vai studenti materiālu ir sapratuši.
Pie studiju programmas stiprām pusēm studenti min:
 iespēju iegūt augstāko izglītību 3 gados;
 mazo studentu skaitu grupā;
 mācībspēku kvalifikāciju.
Atbildot uz jautājumiem par programmas pilnveides iespējām, studenti atzīmē:
 biežākas diskusijas starp studentiem un mācībspēkiem;
 vairāk praktisku piemēru teorētiskās lekcijās.
Katedras aptaujas rāda arī, ka studenti pozitīvi vērtē mācību spēku darbu mācību
līdzekļu sagatavošanā, kas ir devis iespēju samazināt lekciju skaitu un palielināt
semināru un praktisko darbu skaitu. Studenti izsaka arī vēlēšanos palielināt datorikas
kursa apjomu, kā arī palielināt stundu skaitu svešvalodā un saskarsmes psiholoģijā.
Stundu skaits datorikā iespēju robežās tiek palielināts, svešvalodās stundu skaitu
palielināt nevar: acīmredzot jāmeklē kādi citi risinājumi – literatūras patstāvīgās
studijas svešvalodās, konsultācijas terminoloģijas jautājumos, u.c. Attiecībā uz
nematemātisko disciplīnu iekļaušanu, piemēram, saskarsmes psiholoģiju studentiem ir
izskaidrots, ka šādus kursus Matemātikas bakalaura programmā iekļaut var tikai brīvās
izvēles (C) daļā 4 KRP apjomā un lēmumu, kādu kursu iekļaut, ievērojot studentu
vēlmes, pieņem, sastādot ikgadējos darba plānus.
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze ( 2007. gada 20. augusts – 1 oktobris; 4
respondenti: 1 strādā banku sektorā, 2 – izglītībā, 1 – aptaujas laikā nestrādāja,
ir informācija, ka pašlaik strādā izglītības sektorā)
Aptaujas dati liecina, ka visumā absolventi ir apmierināti ar iegūtajām
teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, īpaši uzsverot analītiskās domāšanas
attīstību. Attiecībā uz studiju darba organizāciju, absolventi piemin lekciju saraksta
optimizāciju, diemžēl nepaskaidrojot, kādā aspektā – lekciju izkārtojumā, brīvo dienu
noteikšanā,...Interesanta ir absolventu atziņa par studentu patstāvīgā darba intensitātes
palielināšanas nepieciešamību. Absolventi ierosina arī palielināt atvēlēto stundu skaitu
datorzinībās un svešvalodā.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmas studenti piedalās studiju procesa pilnveidē personīgi vai ar grupu
pārstāvjiem:
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iesniedzot konkrētus priekšlikumus Matemātikas un informātikas katedras
vadītājam vai programmas direktoram, programmas docētājiem (priekšlikumi
galvenokārt attiecas uz lekciju sakārtojumu, konsultāciju organizēšanu,
laboratorijas darbu organizēšanu, datoru klašu izmantošanu, u.t.t...);
 uzturot lietišķu saikni ar katedras vadītāju, programmas direktoru un programmas
mācību spēkiem;
 aktīvi darbojoties studentu padomē un fakultātes domē.
Studentu priekšlikumi vienmēr tiek apspriesti un iespēju robežās realizēti.

8. Programma nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Kopumā programmu apkalpo 12 mācību spēki, no kuriem pamatdarbā strādā 10.
Jāatzīmē, ka visi programmā strādājošie mācību spēki nodrošina arī pārējo
Matemātikas un informātikas katedras studiju programmu darbu (6 studiju
programmas), kā arī apkalpo visas akadēmijas studiju programmu disciplīnas
matemātikā un informātikā.
8.2. Akadēmiskās personāla kvalifikācija
Programmu nodrošina pieredzējis un kvalificēts mācību spēku sastāvs. 80 % no
programmā strādājošiem ir zinātņu doktori t.s. divi matemātikas zinātņu doktori
profesors J. Rimšāns un docents K. Dobelis un viens – fizikas zinātņu doktors asoc.
prof. J. Kaupužs, Dr. Sc com. asociētā profesore I. Skadiņa profesors, pedagoģijas
zinātņu doktors, profesors E. Ģingulis, pedagoģijas zinātņu doktores, docentes A.
Vaivode, V. Kārkliņa, K. Ģingule. Programmas mācību spēki aktīvi piedalās mācību
līdzekļu izveidē, starptautiskajos projektos, dažādās konferencēs un semināros.
8.3. Zinātņu doktori vai profesori
Studiju programmā „Matemātika” strādā divi profesori un viens asociētais
profesors: Dr. math. prof. J. Rimšāns, Dr. paed. prof. E. Ģingulis, Dr. phys. asoc. prof.
J. Kaupužs. Jāatzīmē, ka gan profesori, gan arī asoc. profesors veic ļoti aktīvu
zinātnisku darbību: piedalās dažādās starptautiskās un vietējās konferencēs un
semināros, vada maģistra un doktora darbu izstrādi. Profesors E. Gingulis un profesors
J. Rimšāns aktīvi piedalās arī katedras organizētajā Kurzemes reģiona skolēnu „Jauno
zinātnieku skolā” un Liepājas pilsētas un rajona skolēnu olimpiāžu organizēšanā.
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Programmā iesaistīto mācību spēku zinātniskā potenciāla jautājums joprojām ir
aktuāls: turpat 40% ir pensijas un pirmspensijas vecumā, doktoru skaitā samērā liels
īpatsvars ir pedagoģijas zinātnē – matemātikas didaktikā - 30%.
Pēdējos gados katedrā vērojama pozitīva dinamika paaudžu maiņā: 2007. gadā
Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūru matemātikas nozarē sekmīgi absolvēja
katedras absolvents P. Morevs. 2008. gadā LU maģistrantūru absolvēs katedras
absolvente T. Bobinska, LU doktorantūrā matemātikas nozarē sekmīgi turpina studijas
katedras lektore D.Žaime, lektore A. Jansone 2008.gadā plāno iesniegt aizstāvēšanai
disertāciju Dr. Sc com. zinātniskā grāda iegūšanai. Ar spējīgākiem studentiem
matemātikā intensīvi strādā profesors J. Rimšāns, iesaistot tos zinātnisko tēmu
izstrādē, tādējādi gatavojot tos iespējamai iestājai LU maģistrantūrā.
Kopumā ņemot, mācību spēku kvalifikācijas pilnveide galvenokārt notiek šādos
veidos:
 piedaloties zinātniskajās konferencēs, semināros ( prof. E. Ģingulis, prof.
J. Rimšāna, asoc. prof. J. Kaupužs, doc. K. Dobelis, doc. V. Kārkliņa doc.
K. Ģingule, lektore A. Kukuka, lektors Dz. Tomsons, asistente V.
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Tomsone, uc.) un stažējoties citu valstu zinātniski pētnieciskajos institūtos
(prof. J. Rimšāns, asoc. prof. J. Kaupužs);
 paaugstinot akadēmisko kvalifikāciju studējot maģistrantūrā vai
doktorantūrā: T. Bobinska LU maģistrantūrā matemātikas nozarē, D.Žaime
LU doktorantūrā matemātikas nozarē un A. Jansone datorzinību nozarē, I.
Magazeina LPA doktorantūrā pedagoģijas nozarē.
 piedaloties akadēmijas tālmācības centra organizētajos e – studiju
materiālu izstrādes kursos un dažādos projektos par moderno informācijas
tehnoloģiju pielietošanu studiju procesā:lektori A. Kukuka, Dz. Tomsons
uc.;
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade. Pielikums Nr.1
Katedras mācību spēku zinātniski pētnieciskais darbs realizējas divos
virzienos:
1. modernā elemetārā matemātika un matemātikas didaktika, vadītājs –
profesors, Dr.paed.E. Ģingulis;
2. matemātikas zinātnē, vadītājs – profesors, Dr. math. J. Rimšāns.
Modernā elemetārā matemātika un matemātikas didaktika
1. Profesora E. Ģiguļa pētījumi ir saistīti ar matemātikas vēstures un skolēnu
matemātisko spēju noteikšanu un attīstības iespējām, kā arī atšķirībām
matemātikas apguvē starp meitenēm un zēniem un "Starppriekšmetu saikni
matemātikas, lietišķās informātikas, ekonomikas un biznesa pamatu apguvē 10.12.klasē, risinot optimizācijas uzdevumus".
Šī virziena ietvaros mācību spēki: docentes A. Vaivode, V. Kārkliņa un
docents K. Dobelis nodarbojas ar augskolas pedagoģjas jautājumiem. Dz.
Tomsons, K. Dobelis, A. Kukuka, V. Tomsone pēta E – studiju pielietošanas
iespējas studiju procesā.
Matemātikas zinātnē
Matemātikas zinātnēs zinātniskais darbs galvenokārt saistīts ar profesora J.
Rimšāna pētījumiem.
Pētniecības galvenie virzieni tematiski koncentrēti uz parabolisku/eliptisku
daudzdimensiju problēmu augstas efektivitātes skaitlisko un analītisko risināšanas
metožu izstrādēm un to realizāciju datu apstrādes paralēlās tehnoloģijās, kā arī
fizikālo procesu matemātisko modeļu izstrādēm un elektronisko/optisko parādību
pētījumiem porainā silīcijā.
Iegūti analītiski atrisinājumi viendimensijas Navjē-Stoksa nelineāro vienādojumu
sistēmai planetāro turbulento atmosfēras robežslāņu aprēķiniem. Iegūtie analītiskie
atrisinājumi izmantoti propagatora diferenču shēmu stabilitātes pētījumos, kā arī
turbulento atmosfēras robežslāņu tiešiem aprēķiniem.
Ir piedāvātas jaunas skaitliskās metodes un veikti to īpašību pētījumi propagatora un
plūsmu diferenču shēmām. Noteikti shēmu stabilitātes un precizitātes kritēriji. Ar
Grīna funkciju palīdzību iegūti analītiski atrisinājumi paraboliskām/eliptiskām
daudzdimensiju Dirihlē (Dirichlet), Neimana (Neumann) un Ņūtona (Newton)
problēmām. Iegūti Ņūtona problēmas atrisināmības kritēriji, kuri saista difūzijas
koeficientus ar advektīvo procesu ātrumiem un nosaka šiem ātrumiem stingrus
ierobežojumus. Iegūtie analītiskie atrisinājumi izmantoti izstrādāto diferenču shēmu
stabilitātes pētījumos, kā arī matemātiskās fizikas problēmu risināšanai. Izstrādāti
programmu kodi advekcijas-difūzijas-reakcijas, Šŗēdingera un populāciju dinamikas
vienādojumu risināšanai, tai skaitā datu apstrādes paralēlās tehnoloģijās. Iegūti
skaitliskie atrisinājumi dažādu fizikālo procesu aprakstam, tādu kā piesārņojumu
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izplatība vidēs, ūdens hidrodinamiskie procesi, siltuma vadīšana un koncentrāciju
sadalījumi elektrolītiskā šūnā, lādiņu pārneses un bioloģiskie procesi.
Iegūts satiksmes plūsmas izlīdzināšanās nosacījums, uz kura bāzes uzbūvēti
varbūtiskie satiksmes plūsmu modeļi, kuri reducējas uz difūzijas vienādojumiem ar
laikā mainīgu difūzijas koeficientu. Pierādīta atrisinājuma eksistence un unitāte.
Latvijas Universitātes doktorantes D. Žaime doktora disertācijas tēma: „Propagatora
diferenču shēmas paraboliska tipa advekcijas-difūzijas vienādojumiem”.
Doktorantūras studiju ietvaros tiek pētīta piesārņojuma izplatības augsnē modelēšana
ar advekcijas-difūzijas reakcijas vienādojumu palīdzību, tiek strādāts pie jaunām
risinājuma metodēm.
Lektore A. Jansone ir izstrādājusi promocijas darbu: „Kadastra kartes novērtēšana”.
Promocijas darba galvenais rezultāts ir autores piedāvātā kadastra kartes
novērtēšanas pieeja, kuras rezultāts ir kvalitātes novērtēšanas matrica, kura
izstrādāta balstoties uz kadastra kartes ekspertu vērtējumiem par kadastra kartes
kvalitāti atkarībā no tās lietošanas mērķa. Kvalitātes novērtēšanas matrica satur
kadastra kartes kvalitātes parametrus, to vērtību kopas un kvalitātes klases.
Kvalitātes parametru vērtību aprēķināšanai ir definētas formulas un izstrādāti
algoritmi. Kadastra kartes kvalitātes klases aprēķināšanai ir izstrādāta programmatūra,
kura aprēķina kadastra kartes kvalitātes klasi, sagatavo iegūtos rezultātus analīzei un
nodrošina iespēju sagatavot rīcības plānu kadastra kartes kvalitātes uzlabošanai.
Izstrādātā pieeja ir pielietota Latvijas republikas Valsts Zemes Dienestā. To var
izmantot arī cita tipa objektu novērtēšanai.
Valsts pasūtījuma pētījumi (IZM projekts 2007/03: Augstas veiktspējas aprēķinu metodes
vides un satiksmes plūsmu dinamikā; dalībnieki B.sc. comp. A. Alnis, Mg. paed. V.
Egliens, studente B.mat. I. Ieraga, prof. Dr. mat. Š. Guseinovs)
Projekta veltīts efektīvu skaitlisko metožu un paralēlo rēķinu programmu koda
izstrādēm nestacionāro ģeoķīmisko, bioloģisko un satiksmes procesu aprēķiniem,
procesu modeļu izstrādēm un ietekmes novērtēšanai pilsētvides sistēmās – atkritumu
poligoni, grunts, ūdenstilpnes un satiksmes maģistrāles.
Ir piedāvātas jaunas skaitliskās metodes un veikti to īpašību pētījumi propagatora un
plūsmu diferenču shēmām. Noteikti shēmu stabilitātes un precizitātes kritēriji. Ar
Grīna funkciju palīdzību iegūti analītiski atrisinājumi paraboliskām/eliptiskām
daudzdimensiju Dirihlē (Dirichlet), Neimana (Neumann) un Ņūtona (Newton)
problēmām. Iegūti Ņūtona problēmas atrisināmības kritēriji, kuri saista difūzijas
koeficientus ar advektīvo procesu ātrumiem un nosaka šiem ātrumiem stingrus
ierobežojumus. Iegūtie analītiskie atrisinājumi izmantoti izstrādāto diferenču shēmu
stabilitātes pētījumos, kā arī matemātiskās fizikas problēmu risināšanai. Izstrādāti
programmu kodi advekcijas-difūzijas-reakcijas, Šŗēdingera un populāciju dinamikas
vienādojumu risināšanai, tai skaitā datu apstrādes paralēlās tehnoloģijās. Iegūti
skaitliskie atrisinājumi dažādu fizikālo procesu aprakstam, tādu kā piesārņojumu
izplatība vidēs, ūdens hidrodinamiskie procesi, siltuma vadīšana un koncentrāciju
sadalījumi elektrolītiskā šūnā, lādiņu pārneses un bioloģiskie procesi.
Iegūts satiksmes plūsmas izlīdzināšanās nosacījums, uz kura bāzes uzbūvēti
varbūtiskie satiksmes plūsmu modeļi, kuri reducējas uz difūzijas vienādojumiem ar
laikā mainīgu difūzijas koeficientu. Pierādīta atrisinājuma eksistence un unitāte.
Projektā pielietotās metodes ir specializētas daudzdimensiju paraboliska/eliptiska tipa
diferenciālvienādojumu skaitliskai risināšanai, tām piemīt palielināts stabilitātes
apgabals un
diferenču shēmas koeficienti, tiek uzdoti ievērojot analītisko
atrisinājumu funkcionālo veidu, tādējādi palielinot aprēķinu precizitāti. Izstrādātie
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parabolisko/eliptisko problēmu risināšanas algoritmi tika ieviesti datu apstrādes
paralēlās tehnoloģijās, kas ļauj samazināt uzdevumu aprēķinu laiku. Izstrādātā
metodoloģija ir vērsta problēmu ātrākai un precīzākai risināšanai.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli
tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
9.1.Infrastruktūras nodrošinājums
Dabaszinātņu bakalaura matemātikā studiju programmu finansē valsts.
Decentralizētajā budžetā katedrai 2008. gadam izdalīti Ls 700, budžeta grozījumos Ls
200. Decentralizētie būdzeta līdzekļi tiek izmantoti katedras mācību spēku
komandējumiem un „Jauno zinātnieku”skolas ekskursijas apmaksai uz Baldones
observatoriju. Katedras materiāli tehnisko bāzi uztur un iespēju robežās papildina no
Akadēmijas centralizētā budžeta. šajā studiju gadā no Akadēmijas centralizētā budžeta
tiks iegādāta viena datoru klase un izremontētas 337. datoru klase un 338. – tehniskā
nodrošinājuma telpa.
Programmas infrastruktūru nodrošina Dabas un sociālo zinātņu fakultāte, kuras
sastāvā ietilpst Matemātikas un informātikas katedra, piecas datoru klases, fizikas
laboratorija un katedras bibliotēka. Katedras mācību spēki un laboranti apkalpo ap 100
Matemātikas un informātikas katedras studentus un maģistrantus, kā arī citu
akadēmijas programmu studentu matemātikas un informātikas kursus.
Visi studenti, kuriem ir nepieciešams, ir nodrošināti ar kopmītnēm.
9.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, tā atbilstība studiju
programmas mērķiem un uzdevumiem
Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst
studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Katedrā ir piecas datoru klases, katra
no tām ir aprīkota ar 10-20 IBM PC tipa datoriem. Katedras rīcībā ir pieci video/datu
projektori, interaktīvā tāfele un trīs grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti
gan datoru klasēs, gan arī citās auditorijās lekciju un semināru materiālu
demonstrēšanai; katedras mācību spēkiem ir labas iespējas mācību materiālu
kopēšanai. Bez jau minētā tehniskā nodrošinājuma programmas mācību spēki un
studenti izmanto Mācību tehnisko līdzekļu laboratorijas un akadēmijas tipogrāfijas
pakalpojumus. Datoru klašu noslogojums tiek plānots tā, lai nodrošinātu studentiem
pieeju datoriem arī ārpus nodarbību laika. Patstāvīgam darbam studenti var arī
izmantot MTL laboratorijas divas datoru klases un akadēmijas bibliotēkas datorus. No
visām darba vietām pieejami ir INTERNETA pakalpojumi. LPA uztur vienu no
Latvijas akadēmiskā tīkla LATNET zariem (http://www.cs.lpu.lv). Šim nolūkam tiek
īrēta izdalītā telefona sakaru līnija Liepāja – Rīga, kas nodrošina datu apmaiņu ar
ātrumu 2Mbt/s.
Esošās datortehnikas apkalpošanu un uzraudzību veic kvalificēts personāls 4 cilvēku
sastāvā, kuri ir vairākkārt papildinājuši savas zināšanas speciālos kursos.
9.3. Mācību resursi
Akadēmijas bibliotēkā kopā ar katedras bibliotēku ir pietiekami resursi studiju
programmas nodrošināšanai. Aktuāls ir jautājums par nepārtrauktu resursu
papildināšanu: jaunas datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādi; bibliotēkas
resursu papildināšanu. Joprojām aktuāls ir jautājums par intelektuālo resursu
papildināšanu matemātikas zinātnē.
Šajā studiju gadā programmas „Matemātika” nodrošināšanai ievērojami papapildināts
iegādāto grāmatu klāsts (pielikums Nr. 2 )
9.4. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms (piedalīšanās
ERASMUS un citās Eiropas apmaiņas programmās)
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Pašnovērtējuma periodā programmas mācību spēki piedalījušies vairākos starptautiski
un LZP finansētos projektos:
 Projekts „Sprīdītis” – Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu
risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstībai”; Līguma Nr.
VPD1/ERAF/CFLA/APK /2.5.1./000077/037; līguma kopsumma Ls
200000,00; Līguma izpildē piedalās: prof. A.Samusēviča – proj. vadītāja,
koordinators – Dz. Tomsons, dalībnieki: V. Tomsone, O. Zīds, J. Letinskis,
I. Strazdiņa, M. Zeltiņa;
 IZM projekts 2007/04: Stabilu analītisku un skaitlisku tehnoloģiju izstrādes
determinēto un varbūtisko sistēmu inverso problēmu pētījumos; dalībnieki:
prof. Dr. paed. E. Ģingulis, prof. Dr. math. J. Rimšāns, prof. Dr. math.
Š.Guseinovs, Mg.sc.comp. A. Jansone, Mg. math. P. Morevs, Mg. paed. D.
Žaime, B.sc.comp. L. Začs.
Projekts veltīts analītisku un skaitlisku metožu izstrādēm siltuma vadīšanas (difūzijas,
konvekcijas, reakcijas) koeficientu noteikšanai. Paredzēts izstrādāt analītiskas un
skaitliskas metodes hiperboliska/paraboliska tipa inverso problēmu pētījumiem,
ievērojot koeficientu atkarību laikā un telpā tehnoloģiskos un ugunsgrēku procesos.
Formulētas koeficientu inversās problēmas difūzijas (satiksmes plūsmu, ugunsgrēku)
un tērauda rūdīšanas procesos ar laikā mainīgiem difūzijas koeficientiem. Uzdoti
koeficientu inverso problēmu vienādojumi un piedāvāta oriģināla, uz Tihonova
operatoru balstīta, regularizacijas metode šo vienādojumu analītisko atrisinājumu
atrašanai. Formulēti papildus nosacījumi diferenciālvienādojumu viennozīmīgai
atrisināmībai. Parādīta papildnosacījumu fizikālā jēga, uzdoti nosacījumi satiksmes
plūsmu sastrēgumu novēŗšanai, uz kuru pamata Rīgā paredzēts veikt satiksmes
plūsmu mērījumus un eksperimentus sastrēgumu mazināšanai.
Projektā izstrādātā risināšanas metode ir jauna un aplūkotā inversā uzdevuma
formulējumā pirmo reizi dod iespēju noteikt hiperboliska/paraboliska vienādojuma
siltuma vadīšanas, difūzijas, konvekcijas, reakcijas un citus koeficientus, ievērojot šo
koeficientu atkarības no laika.
2007.gada 31.oktobrī tika pabeigts 01.11.06 sāktais ESF projekts Nr.
VPD1/ESF/PIAA/05/ APK/ 3.2.7.2./0053/0094 „Matemātikas sacensības Liepājas
pilsētas un rajona 8.-12.klases skolēniem”.
Projektā darbojās tā vadītājs E.Ģingulis, praktiski visi Matemātikas un informātikas
katedras docētāji un laboranti, 646 skolēni un 50 matemātikas skolotāji..
Tā rezultāti: Projekta vispārējais mērķis bija piesaistīt vispārizglītojošo skolu
absolventus eksakto zinību apguvei, palīdzēt risināt studentu sakaita pieaugumu ne
tikai Liepājas Pedagoģijas akadēmijas (LPA) matemātikas specialitātē, bet,
domājams, arī citās augstākajās mācību iestādēs, kur apgūst matemātiku un ar to
saistītās nozarēs.
Projekts palīdzēja bagātināt un daudzveidot matemātikas sacensību sistēmu Liepājas
pilsētas un rajona 8. – 12.klases skolēniem, iedibinot un nostiprinot jauna veida
sacensību praksi. Līdz projekta īstenošanas sākumam notika galvenokārt
profesionālas skolēnu sacensības matemātikā: profesionālas tādā nozīmē, ka
sacensībām bija īpaši jāsagatavojas, apgūstot matemātikas un loģikas jautājumus, kuri
iziet tālu ārpus skolas matemātiskās izglītības standarta prasībām. Projekta ietvaros
tika izstrādāta un aprobēta tādu sacensību sistēma, kurās netiek prasītas zināšanas un
iemaņas, kas pārsniedz standarta prasības. Rezultātā skolēni tika iedrošināti un
ieinteresēti, sacensībās izdevās iekļaut arī centīgus uz zinātkārus skolēnus, kuri
neapmeklē papildu nodarbības matemātikā.
ESF finansējums:Ls 9.994,29.
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10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Bakalaura studiju programma „Matemātika” nedod profesionālo kvalifikāciju.
Programmas absolventiem tiek piedāvātas studijas divgadīgā profesionālā maģistra
studiju programmā matemātikas vai informātikas skolotājs. Pēc šīs programmas
absolvēšanas students iegūst skolotāja kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu
matemātikas vai informātikas didaktikā.
Matemātikas un informātikas katedrai tradicionāli ir laba sadarbība ar Liepājas
pilsētas un rajona skolām un skolu valdēm, kā arī ar citām Republikas izglītības
iestādēm. Sadarbības galvenie virzieni ir dažādu metodisku semināru un kursu
organizēšana vasaras periodā, katedras mācību spēku (prof. E.Ģingulis, doc. V.
Kārkliņa, lektore A. Kukuka,...) piedalīšanās skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos.
Šajā studiju gadā ir uzsākta sadarbība ar darba devējiem fokusgrupas ietvaros.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Programmas realizācijas ietvaros ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas
Universitātes Vispārīgās matemātikas katedras mācību spēkiem, Daugavpils
universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes un
Algebras un ģeometrijas katedru un Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības
centra mācību spēkiem. Sadarbība galvenokārt realizējas, piedaloties semināros un
konferencēs, kā arī. kopīgu projektu izstrādē.
10.3. Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Profesors E. Ģingulis un lektore D.Žaime ERASMUS programmas ietvaros
šajā studiju gadā lasīja lekcijas Sofijas un Šauļu universitātēs.
Profesors E. Ģingulis:
1. 12.11.07. – 16.11.07. Bulgārijā Sofijas Universitātē nolasīja 5 lekcijas
maģistrantiem un citiem interesentiem, kā arī piedalījās pieredzes apmaiņā par
skolotāju sagatavošanas un zinātniskās pētniecības jautājumiem ar kolēģiem
no Sofijas Universitātes Matemātikas un informātikas fakultātes Matemātikas
un informātikas pedagoģijas katedras.
2. 07.04.08 – 09.04.08. – 4 lekcijas Sofijas Universitātes maģistrantiem un
kolēģiem.
3. 10.04.08 – 12.04.08 Bulgārijā Veliko Tarnovas Universitātē lasīja lekcijas (2)
kolēģiem un studentiem, kā arī iepazinās ar Veliko Tarnovas Dabas zinātņu un
matemātikas ģimnāziju.
Lektore D. Žaime pasniedzēju apmaiņas programmā Šauļu Universitātē
2008.gada 27.-30. aprīlī lasīja lekcijas par sekojošām tēmām:
1. Astronomy, its history and places in our world outlook. Ancient Greeks and its
geocentric and heliocentric models. Astronomy from the Middle Ages to nowadays.
Our Solar System. The Earth-Moon System. Planets and its moons. Asteroids and
Comets. New discoveries in the outskirts of the Solar System.
2. Stars in Ancient Staratlants and today. Parallaxes. Differences between Stars:
absolute visual magnitude, spectral types, luminosity classes, mass, radius and
effective temperature. Relationships between interparameters. The HertzsprungRussel diagram. Newborn Stars and dying Stars. White dwarfs, Novas, Black holes..
3. Our Galaxy, its centrum. Our neighborhood galaxies. The evolution of galaxies.
The classification of galaxies. The discovery of radio galaxies. The discovery of
quasars. Groups of galaxies and clusters of galaxies.
4. Astronomical observations in Latvia and in the World. The Hubble Space
Telescope. The Voyager mission. Space missions today and scientific perspectives.
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10. 4. Sadarbība ar skolām
2007. gada 3. novembrī notika Liepājas pilsētas un rajona matemātikas
olimpiādes rudens posma sacensības. Pavisam piedalījās 31 pilsētas un rajona skola:
8.-9. klašu grupā bija 56 komandas, bet 10.-12. klašu grupā sacentās 44 komandas, no
tām 30 bija no Liepājas pilsētas.
2008. gada 12. aprīlī notika pavasara posma sacensības. Piedalījās 29 skolas, kas
deva 30 komandas 8.-9. klašu grupā un 18 komandas 10.-12. klašu grupā.
Šajā mācību gadā rezultatīvākās bija Kalvenes pamatskola un J.Čakstes Liepājas
pilsētas 10. vidusskola.
Šajā studiju gadā aktīvu darbību turpināja jauno zinātnieku skola, kurā piedalījās
vidēji 16 skolēnu no Liepājas pilsētas un rajona skolām. Nodarbības notika katra
mēneša pēdējā sestdienā.no oktobra līdz maijam. Jūnijā skolas dalībniekiem notika
ekskursija uz Baldones observatoriju. Nodarbības vadīja Prof. J. Rimšāns, prof. E.
Ģingulis, doc. A. Vaivode, lektori D.Žaime, A. Jansone, Dz. Tomsons, B. Bērztīse
(pielikums Nr.4).

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
augstskolā
Programmas absolventiem ir iespējas turpināt izglītību LPA vienā no trijiem otrā
līmeņa augstākās izglītības virzieniem: informācijas tehnoloģijas matemātikā,
matemātiskās tehnoloģijas, skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati, iegūstot
profesionālā maģistra grādu, kā arī citu augstskolu, piemēram, Latvijas Universitātes
maģistratūrā.
Ir noslēgta vienošanās starp LPA un Latvijas Universitāti, ka ja kaut kādu iemeslu dēļ
tiks pārtraukta bakalaura programma „Matemātika” LU apņemas nodrošināt studiju
iespējas šīs programmas studentiem saskaņā ar vienošanās protokolu ( 17.01. 07.
reģistrācijas Nr. 137 – 2911.).

12. Secinājumi
Izvērtējot studiju programmas „Matemātika”, darba grupa secināja:
1. Katedrai ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi šo studiju programmu
realizācijai:
1.1. atbilstošs intelektuālais potenciāls;
1.2.apmierinoša materiāli tehniskā bāze;
1.3. pietiekami bibliotēkas resursi programmas realizācijai.
2. Iezīmējusies pozitīva dinamika paaudžu maiņā intelektuālā potenciāla
nodrošināšanā:
* lektore A. Jansone ir sagatavojusi promocijas darbu iesniegšanai
padomē Dr.comp. sc. grāda iegūšanai;
* lektore D. Žaime sekmīgi turpina studija LU doktorantūrā; laboratorijas vadītāja
I. Magazeina – LPA doktorantūrā pedagoģijas jomā.
3. Pašnovērtējuma periodā ir veikts nozīmīgs zinātniski pētnieciskais darbs aktuālu
problēmu izpētē matemātikas nozarē (profesors J. Rimšāns) un matemātikas didaktikā
(profesors E. Gingulis)
5. Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Liepājas pilsētas un rajona skolām un pilsētas un
rajona matemātikas skolotāju metodiskajām apvienībām: palielinās pilsētas un rajona
skolēnu olimpiāžu dalībnieku skaits, pilnveidojas Jauno zinātnieku skolas darbība
6. Katedras pasniedzēji (prof. E. Ģingulis, lektore D. Žaime) piedalījušies Eiropas
Savienības finansētajos mācību spēku mobilitātes projektos
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7. Katedra iesaistījusies vairākos vietējos un Eiropas Savienības finansētos projektos
(3)
Pašnovērtējuma periodā konstatēti arī vairāki trūkumi un nepilnības katedras
darbā:
1.Joprojām nepietiekami plaša ir katedras locekļu iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā
darbā matemātikas nozarē.
2. Nepietiekami intensīvs ir studentu patstāvīgais darbs: samērā mazs tiek izmantoti
akadēmijas bibliotēkas resursi, neapmierinoši pildās
3. Programmā mazs studentu skaits. Joprojām aktuāls ir programmas reklamēšanas
jautājums
4. Studiju procesā maz tiek izmantotas programmu paketes, MatCAD, MathLab,
Matematica, SPSS, AutoCAD.
5. Nerealizējas studentu mobilitāte Eiropas Savienības finansētajos projektos.
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13. Priekšlikumi studiju programmu attīstībai 2008./09. studiju gadam
N.p
. k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Risināmas
problēmas/
plānotās aktivitātes
Personāla atjaunošana
un
tā
zi nāt ni skās
kvalifikācija pilveide

Priekšlikumi to risināšanai

Izpildes laiks

Personāla kvalifikācijas celšanas plāns 2008./2009.
studiju
programmas
perspektīvai studiju gads
nodrošināšanai.
Jaunu mācību spēku
piesaiste ilgtermiņā

Izpētīt pēctecības un
saskaņotības
jautājumus starp studiju
programmām
„Matemātika” (Bmat)
un „Matemātikas un
informātikas didaktiku”
(PMmid)

Izveidot
anketi
programmas
PMmid studentu
( katedras
pasniedzēju
kvalifikācis
celšanas 2008. / 2009.
aptaujai;
st.gads
plāns)
veikt studentu aptauju;
izstrādāt priekšlikumus studiju programmu
Bmat un PMmid pilnveidei

Bibliotēkas
resursu
atjaunošana
un
papildināšana
un
Studentu izvēle bloku
absolventiem
B1, B2, B3 ietvaros

Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi 2008./ 2009.
literatūras papildināšanai.
st.gads
A r a p t a u j u d i s ku s i j u palī dzību 2009.g. janvāris
noskaidrot iespējamās studentu vēlmes
studiju plāna ,,Matemātika” kontekstā un
izskaidrot piedāvāto bloku saturu un
konsekvences

Atbildīgais par Izpildītāji
izpildi
K. Dobelis

K. Dobelis

Atskaite par katedras
pasniedzēju kvalifikācijas
celšanas plāna izpildi

E. Ģingulis
K. Ģingule
V. Kārkliņa
A. Kukuka

Katedras sēdē akceptēti
priešlikumi programmu
piulnveidei

K. Dobelis

Kursu
pasniedzēji

Studiju gadā iegādātās
literatūras saraksts

K. Dobelis

J. Rimšāns

E. Ģingulis

E. Ģingulis

Studiju
programmas Informācija presē, vēstules izglītības 2008./
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes 2009.st.g.
reklamēšana sabiedrībā
reģiona skolās

K. Dobelis

Studiju programmas
LPA matemātikas olimpiādes
reklamēšana Liepājas un organizēšana 8.-12. klašu skolēniem;
Liepājas rajona skolās
Jauno zinātnieku skolas darbības
nodrošināšana;

A. Kukuka,
E. Ģingulis,
D. Žaime

2008./2009. st. g.

J. Rimšāns

Izpildes apliecinājums/
novērtējums

K. Dobelis
Programmas
docētāji

Matemātikas un
informātikas
katedras
docētāji

Studentu iesniegumi studiju
virzieniem

Reklāmas pasākumu
apliecinājumi: publikācijas
laikrakstos, viesošanās skolās,
piedalīšanās Informācijas un
sabiedrisko attiecību daļas
rīkotajos pasākumos
Atskaites:
par olimpiāžu rezultātiem;
par Jauno zinātnieku skolas
darbību:

piedalīšanās dažādos skolotāju
kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
7.

Akadēmiskā personāla
iesaistīšanās studentu
zinātniski pētnieciskā
darbā

8.

Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana

9.

IT nepietiekama
izmantošana studiju
procesā studentu
patstāvīgā darba
kontekstā.

par semināru vadīšanu,

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai 2008.g. oktobris
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
organizēšanu, atskaites grafiku studiju un
bakalauru darbu izpildei
Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
līdz 2008.g.
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
novembrim
izveidei.
Izstrādāt priekšlikumus studentu patstāvīgā
darba pilnveidei

2008. g.novembris
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K. Dobelis

J. Rimšāns,
E. Ģingulis,
A. Vaivode

K. Dobelis

Atbildīgie par
zinātnes
apakšnozarēm:
J. Rimšāns,
E.Ģingulis
A. Kukuka,
D. Barute,
V. Kārkliņa

K. Dobelis

Katedras sēdē apstirināts plāns
un informācija par tā izpildi

Atskaite par ārējo sakaru
realizāciju

Priekšlikumi studentu patstāvīgā
darba pilnveidei

Pielikums Nr. 1
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku publikācijas
(2007./2008. studiju gads)
Matemātika
1. A.Jansone (2008). Information Technologies for Data Quality Evaluation,
3.starptautiskajā konferencē „Information Society and Modern Business”
Ventspilī, 21.-22.sept.,2007.,10 lpp
2. D.Žaime, J.Rimshans and Sh.Guseynov (2008). Analytical and numerical
solutions of temperature transients in electrochemical machining, In:
"Advanced Computer Techniques in Applied Electromagnetics", Springer
series in Advances in Soft Computing, series 4240, Proc. of XIII
International Symposium on Electromagnetic Fields, Springer, p.60.-66
3. R. Mahnke, J. Kaupužs, J. Hinkel, H. Weber (2007). Application of
thermodynamics to driven systems, Eur. Phys. J. B, vol. 57, p. 463-471
4. D. Žaime. 3.starptautiskajā konference „Information Society and Modern
Business” Ventspilī, 21.-22.sept.,2007., referāts „Numerical propagator
method for solving of mathematical modelling problems”, tēzes 44.lpp.
5. D. Žaime. 7. matemātikas biedrības konference Rēzeknē, 18.-19. aprīlis
2008, referāts “Stabilitātes nosacījumu salīdzināšana pusaizklātai diferenču
shēmai ADR vienādojumu risināšanai”, tēzes 7th Latvian Mathematical
Conference Abstracts, 49.lpp., (1 lapa)
6. 9. starptautiskā konference „Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives”, Viļņa, Lietuva, 16.-17.maijs 2008., referāts „Mathematical
Models in the New Course of Mathematical Biology in LPA”, tēzes 82.84.lpp. (3 lapas)
7. J.Rimšāns and D.Žaime, „Propagator Method for Numerical Solution of the
Cauchy Problem for ADR Equation”, Journ.of Differential Equations, Latvia
Univesity press, Riga, 8,2008
8. D. Žaime, J. Rimšāns, Š. Guseinovs. ISEF2007 konference (XIII
International Symposium on Electromagnetic Fields), Prāga, Čehija, 13.15.sept.2007., referāts „Analytical and numerical solutions of temperature
transients in electrochemical machining”, tēzes ISEF2007, Book of Digests,
2007. 468.-469.lpp. (2 lapas). D. Žaime.12th International Conference
MMA2008 (Mathematical Modelling and Analysis), Tartu, Igaunija, 4.jun7.jun. 2008., referāts “Implicit Propagator Difference Scheme for ADR
Equation”, tēzes “Abstracts of the 13th Internationale Conference 2008”, (1
lapa)
9. J.Rimshans and Sh.E.Guseynov (2008). Numerical propagator method
solutions for the linear parabolic initial boundary-value problems. –
Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2 pp. (iesniegts)
10. J.Rimšāns, D.Žaime (2008). Numerical Propagator Method for ADR
Equation, Journal of Difference Equations and Applications, 16 pp.)
Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika
1.Gingulis E. Impact of learning mathematics on the personality development. //
7.Latvijas matemātikas konference. Rēzekne, 18.-19.aprīlis, 2008. Tēzes –
Rēzekne, 2008., 20.lpp
2. Гингулис Э.Ж. История учебников математики в Латвии. Тезисы
докладов
3-й
международной
конференции
„Функциональные
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пространства. Диференциальные операторы. Общая топология. Проблемы
математического образования.”, посв. 85-летию Л.Д. Кудрявцева. M.:
MФТИ, 2008. C. 701 – 703.
3. Ģingulis E. Inner Mathematical Models During Studies of Mathematics. //
IX International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics:
Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas,
2008., p. 90 - 91.
4. Гингуле К. Сотрудничество в ходе изучения математики. // IX
International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics:
Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas,
2008., p. 69 - 70.
5. Krūče Dz. Visual Modelling of Mathematical Relations. // IX International
Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 2008., p. 96 - 98.
6. Žaime D. Mathematical Models in the New Course of Mathematical Biology
in LPA. // IX International Conference 16-17 May 2008 Teaching
Mathematics: Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis
universitetas, 2008., p. 82 - 84.
7. Dobelis K. Education of Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of
Pedagogy. // IX
International Conference 16-17 May 2008 Teaching
Mathematics: Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis
universitetas, 2008., p. 38 - 39.
8. V. Kārkliņa. . Education of Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of
Pedagogy. // IX International Conference 16-17 May 2008 Teaching
Mathematics: Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis
universitetas, 2008., p. 38 - 39.
9.Tomsons Dz., Tomsone V. Project Management Skills for Teachers of
Mathematics and Informatics. // IX International Conference 16-17 May 2008
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Abstracts, Vilnius
pedagoginis universitetas, 2008., p. 47 - 48.
Mācību līdzekļi
1. E. Ģingulis. Projektīvā ģeometrija: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2007. 58
lpp.
2. E. Ģingulis. Diferenciālģeometrijas elementiģ: mācību līdzeklis.
Liepāja:LiePa, 2007.
51 lpp.
3. E. Ģingulis.Domāšanas tehnoloģijas: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2008.
75 lpp.
4. E. Ģingulis, A. Kukuka. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas matemātikas
olimpiādes 2005 – 2007: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2007. 80 lpp.
5. E. Ģinguļa redakcijā.Starppriekšmetu saikne starp skolas matemātikas ,
informātikas un ekonomikas pamatu kursiem: Rakstu krājums. Liepāja:LiePa,
2007. 52 lpp
6. K. Ģingule.Treniņ Liepāja:LiePa, 2007. 58 lpp. Liepāja:LiePa, 2007. 58
lpp.uzdevumi Diskrētajā matemātikā: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2007.
28 lpp.
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Pielikums Nr. 2
Matemātika
Dabas zinātņu vispārīgie jautājumi
1

Matemaatika Opetamine Ja Selle Perspektiivid : 7.rahvusvaheline konverents 12. - 13. mai
2006 : 7th international conference May 12 - 13, 2006 = Teaching Mathematics:
Retrospective and Perspectives / red. Elts Abel ... [u.c.]. - Tartu : Eesti Matemaatika Selts,
2006. - 229 lpp. - Bibliogr. nodaļu beigās. ISBN 978-9985-94447-9.

2

Bahmate, Antoņina. Pārbaudi savas spējas! : darba burtnīca matemātikā 5.klasei / Antoņina
Bahmate, red. Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 60 lpp. . Darba burtn.
ISBN 978-9984-406-29-9.

3

Baudoin, Fabrice. An Introduction to the Geometry of Stochastic Flows / Fabrice Baudoin. London : Imperial College Press, c2004. - x, 140 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical
references (p.133-138) and index. ISBN 1-86094-481-7.

4

Mathematical Olympiad in China : problems and Solutions / ed. Xiong Bin, Lee Peng Yee. Shanghai : World Scientific, 2007. - xxii, 251 p. : sh. ISBN 978-981-270-789-5.

5

Cain, George. Separation of Variables for Partial Differential Equations : an Eigenfunction
Approach / George Cain, Gunter H. Meyer. - London : Chapman & Hall/CRC, 2006. - xv, 281
p. : ill. ; 24 cm. - (Studies in Advanced Mathematics). - Includes bibliographical references
(p. 277-278) and index. ISBN 1-584-88420-7.

6

Chow, Pao-Liu, 1936-. Stochastic Partial Differential Equations / Pao-Liu Chow. - New York :
Chapman Hall/CRC, c2007. - ix, 281 p. ; 25 cm. - (Chapman Hall/CRC Applied Mathematics
and Nonlinear Science Series). - Includes bibliographical references (p. 273-278) and index.
ISBN 978-1-584-88443-9.

7

Cīrulis, J.(Jānis), 1943-. Matemātiskā loģika un kopu teorija : [māc. līdz.] / Jānis Cīrulis ;
red. Biruta Siliņa ; vāka dizains: Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 (a/s
"Poligrāfists"). - 278 lpp. : tab., zīm. ; 25 cm. - Simbolu un terminu rād.: [275.]-278. lpp.
ISBN 978-9984-404-89-9.

8

Constanda, Christian. Solution Techniques for Elementary Partial Differential Equations /
Christian Constanda. - London : Chapman & Hall/CRC Press, c2002. - xvi, 253 p. : ill. ; 24
cm. - (Chapman & Hall/CRC mathematics). - Includes bibliographical references (p. 247)
and index.

9

Debnath, Lokenath. Integral Transforms and Their Applications / Lokenath Debnath,
Dambaru Bhatta. 2nd ed. - New York : Chapman Hall/CRC, c2007. - 700 p. : ill. ; 25 cm. Includes bibliographical references (p. 673-688) and index. ISBN 978-1-584-88575-7.

Duffy, Dean G. Green's Functions With Applications / Dean G. Duffy. - New York : Chapman
10 Hall/CRC, c2001. - 443 p. : ill. ; 25 cm. - (Studies in Advanced Mathematics). - Includes
bibliographical references and index. ISBN 1-584-88110-0.
Duffy, Dean G. Transform Methods for Solving Partial Differential Equations / Dean G. Duffy.
11 2nd ed. - London : Chapman Hall/CRC, 2004. - xvii, 708 p. : ill. ; 25 cm. - Includes
bibliographical references and index. ISBN 1-584-88451-7.
Dumortier, Freddy. Qualitative Theory of Planar Differential Systems / Freddy Dumortier,
Jaume Llibre, Joan C. Artes. - Berlin : Springer, c2006. - xvi, 298 p. : ill. ; 24 cm. 12
(Universitext). - Includes bibliographical references (p. [285]-293) and index. ISBN 978-3540-32893-3.
Durrett, Richard, 1951-. Stochastic Calculus : a Practical Introduction / Richard Durrett. 13 London : CRC Press, c1996. - vi, 341 p. ; 24 cm. - (Probability and Stochastics Series). Includes bibliographical references (p. [335]-338) and index. ISBN 0-8493-8071-5.
Galaktionov, Victor A. Exact Solutions and Invariant Subspaces of Nonlinear Partial
Differential Equations in Mechanics and Physics / Victor A. Galaktionov, Sergey R.
14 Svirshchevskii. - Boca Raton, FL : Chapman Hall/CRC, c2007. - xxx, 498 p. : ill. ; 25 cm. (Chapman Hall/CRC Applied Mathematics and Nonlinear Science Series). - Includes
bibliographical references (p. [467]-492) and index. ISBN 978-1-584-88663-1.
Ģingule, Klavdija, doc.; LPA. Treniņuzdevumi diskrētajā matemātikā : mācību līdzeklis /
15 Klavdija Ģingule. - Liepāja : LiePA, 2007. - 28 lpp. : il. - Bibliogr. 28.lpp. ISBN 978-99848210-5-4.
16

Гингулис, Э. Ж. Развитие математических способностей учащихся / Э. Ж. Гингулис. Чебоксары : Чувашский гос. пед. ун-т им. И.Я.Яковлева, 2007. - 154 с. : ил.
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Starppriekšmetu saikne starp skolas matemātikas, informātikas un ekonomikas pamatu
kursiem : rakstu krājums / red. Edvīns Ģingulis ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
17
Matemātikas un informātikas katedra. - Liepāja : LiePA, 2007. - 52 lpp. : tab. - Bibliogr.
52.lpp. ISBN 978-9984-8210-4-7.
Ģingulis, Edvīns, 1950-. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas matemātikas olimpiādes, 20052007 : mācību līdzeklis / Edvīns Ģingulis, Aija Kukuka ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
18
Matemātikas un informātikas katedra. - Liepāja : LiePA, 2007. - 80 lpp. : il., tab. ISBN
978-9984-8210-8-5.
Ģingulis, Edvīns, 1950-. Projektīvā ģeometrija : mācību līdzeklis / Edvīns Ģingulis ; lit. red.
Biruta Petre ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Matemātikas un informātikas katedra. 19
Liepāja : LiePA, 2008. - 58 lpp. : zīm., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 51. lpp. (13 nos.). ISBN
978-9984-8211-3-9.
Free and Moving Boundaries : analysis, Simulation and Control / edited by Roland Glowinski,
Jean-Paul Zolesio. - New York : Chapman Hall/CRC, c2007. - 454 p. : ill. ; 26 cm. - (Lecture
20
Notes in Pure and Applied Mathematics ; v. 252). - Includes bibliographical references.
ISBN 978-1-584-88606-8.
Frontiers in Interpolation and Approximation : dedicated to the Memory of Ambikeshwar
Sharma / [edited by] N.K. Govil ... [et al.]. - New York : Chapman Hall/CRC, c2007. - xliii,
21
431 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics ; 282).
- Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-584-88636-5.
22
Higham, Nicholas J. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms / Nicholas J. Higham.
2nd ed. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, c2002. - xxx, 680 p
23 : ill. ; 26 cm. - Includes bibliographical references (p. 587-656) and index. - Pieejams arī
tīmeklī WWW.URL: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0665/2002075848-d.html.
ISBN 0-89871-521-0.
Probability and Statistics in Engineering / William W. Hines ... [et al.]. 4th ed. - Hoboken, NJ
: Wiley, 2003. - xii, 655 p. : ill. ; 27 cm. - Includes bibliographical references (p. 637-638)
24
and index. - Rev. ed. of: Probability and statistics in engineering and management science /
William W. Hines, Douglas C. Montgomery. ISBN 0-471-24087-7.
Howison, Sam. Practical Applied Mathematics : modelling, Analysis, Approximation / Sam
Howison. - New York : Cambridge University Press, 2005. - xiv, 326 p. : ill. ; 25 cm. 25
(Cambridge Texts in Applied Mathematics). - Includes bibliographical references (p. 318320) and index. ISBN 0-521-60369-2.
26

Hsiang, W.Y. Lectures on Lie Groups / W.Y. Hsiang. - London : World Scientific, 2000. - 108
p. - (Series on University Mathematics ; Vol. 2). ISBN 981-02-3529-1.

27

Joglekar, S. D. Mathematical Physics : the Basics / S. D. Joglekar. - New York : CRC Press,
2007. - viii, 247 lpp. : ill. ISBN 978-1-420-05302-9.

28

Joglekar, S. D. Mathematical Physics : advanced Topics / S. D. Joglekar. - New York : CRC
Press, 2007. - viii, 253 lpp. - Bibliogr. 248.lpp. ISBN 978-1-420-02303-6.

Jones, D. S.(Douglas Samuel). Differential Equations and Mathematical Biology / D.S. Jones,
B.D. Sleeman. - New York : Chapman Hall/CRC, c2003. - xii, 390 p. : ill. ; 25 cm. 29
(Chapman Hall/CRC mathematical biology and medicine series). - Includes index. ISBN
978-1-584-88296-1.
Jorgensen, Palle E. T., 1947-. Analysis and Probability : wavelets, Signals, Fractals / Palle
E.T. Jorgensen ; graphics by Brian Treadway. - New York, NY : Springer, c2006. - xliv, 276
30
p. : ill. ; 24 cm. - (Graduate Texts in Mathematics ; 234). - Includes bibliographical
references (p. [237]-250) and index. ISBN 978-0-387-29519-0.
31

Cilvēks un vide : zinātniski metodisko rakstu krājums / sast. Ludmila Karule. - Liepāja :
LiePA, 2005. - 141 lpp. : sh., tab. - Bibliogr.: nod. beigās. ISBN 9984-7545-0-2.

32

Populārā dabas enciklopēdija / sastādītājs Guntis Kavacs. - Rīga : Jumava, 2007. - 573 lpp.
ISBN 978-9984-382-71-5.

33

Skaidrojošā matemātikas jēdzienu vārdnīca / sast. Natālija Kaže. - Rīga : Retorika A, 2005. 80 lpp. - (Bilingvālās izglītības bibliotēka). - Teksts latv. un kr.val. ISBN 9984-670-68-6.

Vides zinātne / Māris Kļaviņš ... [u.c.] ; Māra Kļaviņa redakcijā. - [Rīga] : LU Akadēmiskais
34 apgāds, 2008. - 599 lpp. : diagr., il., sh., tab., kartes ; 24 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās.
ISBN 978-9984-8250-9-4.
36

Kythe, Prem K. Computational Methods for Linear Integral Equations / Prem K. Kythe, Pratap
Puri. - Boston : Birkhauser, c2002. - xviii, 508 p. ; 25 cm. - Includes bibliographical
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references (p. 473-500) and index.

ISBN 0-8176-4192-0.

Majda, Andrew, 1949-. Introduction to PDEs and Waves for the Atmosphere and Ocean /
Andrew Majda. - New York : Courant Institute of Mathematical Sciences ; American
39 Mathematical Society, c2003. - ix, 234 p. : ill. ; 26 cm. - (Courant Lecture Notes in
Mathematics , 1529-9031 ; 9). - Includes bibliographical references (p. 233-234). ISBN 08218-2954-8.
Mavron, Vassilis C. Elements of Mathematics for Economics and Finance / Vassilis C. Mavron
40 and Timothy N. Phillips. - London : Springer, c2007. - x, 312 p. : ill. ; 24 cm. - Includes
index. ISBN 978-1-8462-8560-8.
Mencis, Jānis, juniors. Matemātika 5. klasei : mācību grāmata / Jānis Mencis (sen.), Jānis
41 Mencis (jun.). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 288 lpp. : krās. il., tab. ; 24 cm. - Alf. rād.:
286.-287. lpp. . Māc. grām. ISBN 978-9984-401-38-6.
Orlovska, Ausma. Uzdevumu krājums statistikā / Ausma Orlovska ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Inženierekonomikas fak. Atkārt. izd. - Rīga : RTU izdevniecība, 2007 (Rīgas
42
Tehniskā universitāte). - 52 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 52. lpp. (6 nos.). ISBN 9789984-329-96-3.
43

Ošiņa, Aiva. Matemātika : palīglīdzeklis mācību satura apguvei 7.-9. klašu skolēniem / Aiva
Ošiņa. - Rīga : Multineo, 2007. - 156 lpp. ISBN 978-9984-99327-0.

Matemātika bilingvāli 6.klasei / sast. V.Paradoviča ; konsult. N.Koposova. - Rīga : Retorika
44 A, 2004. - 96 lpp. - (Bilingvālās izglītības bibliotēka). - Teksts latv. un krievu val. ISBN
9984-670-19-8.
Ryabenkii, Victor S. A Theoretical Introduction to Numerical Analysis / Victor S. Ryaben'kii,
45 Semyon V. Tsynkov. - New York : Chapman Hall/CRC, c2007. - xiii, 537 p. : ill. ; 25 cm. Includes bibliographical references (p. 509-519) and index. ISBN 978-1-584-88607-5.
Sauvigny, Friedrich. Partial Differential Equations 2 : functional Analytic Methods / Friedrich,
46 Sauvigny. - Berlin : Springer, 2006. - xiv, 392 p. - (Universitext). - Bibliogr.: p.383-384.
Vol. 2. ISBN 978-3-540-34461-2.
Mathematik : lehrbuch fur die Klasse 5 : Mecklenburg-Vorpommern / Herausgeber Hans47 Dieter Sill. 2.stark uberarbeitete und erweiterte Auflage. - Berlin : Verlag fur
Bildungsmedien, 2003. - 240 S. : il. - (Paetec). ISBN 3-89518-154-5.
Mathematik : lehrbuch fur die Klasse 6 : Mecklenburg-Vorpommern / Herausgeber Hans48 Dieter Sill. 2.stark uberarbeitete und erweiterte Auflage. - Berlin : Verlag fur
Bildungsmedien, 2004. - 240 S. : il. - (Paetec). ISBN 3-89518-156-1.
Mathematik : Sachsen-Anhalt : klasse 7 : Gymnasium / Herausgeber Hans-Dieter Sill. 1.
49 Auflage. - Berlin : Verlag fur Bildungsmedien, 2000. - 227 S. : il. - (Paetec). ISBN 389517-176-x.
Mathematik : lehrbuch fur die Klasse 8 : Sachsen-Anhalt : Gymnasium / Herausgeber Hans50 Dieter Sill. 1. Auflage. - Berlin : Verlag fur Bildungsmedien, 2001. - 224 S. : il. - (Paetec).
ISBN 3-89517-198-0.
Mathematik : lehrbuch fur die Klasse 9 : Sachsen-Anhalt : Gymnasium / Herausgeber Hans51 Dieter Sill. 2.stark uberarbeitete und erweiterte Auflage. - Berlin : Schulbuchverlag, 2007. 216 S. : il. - (Duden Paetec). ISBN 978-3-89818-591-2.
Mathematik : lehrbuch fur die Klasse 10 : Mecklenburg-Vorpommern : Gymnasium /
52 Herausgeber Hans-Dieter Sill. 1. Auflage. - Berlin : Verlag fur Bildungsmedien, 2002. - 232
S. : il. - (Paetec). ISBN 3-89517-986-8.
Soare, Mircea V. Ordinary Differential Equations with Applications to Mechanics / by Mircea
V. Soare, Petre P. Teodorescu and Ileana Toma. - Dordrecht : Springer, c2007. - x, 488 p. :
53 ill. ; 25 cm. - (Mathematics and Its Applications (Kluwer Academic Publishers). - Includes
bibliographical references and index. - Translated from the Romanian. Vol. 585. ISBN
978-1-402-05439-6.
Matemātika bilingvāli 5.klasei / sast. N.Suima ; konsult. G.Glebova. - Rīga : Retorika A,
54 2004. - 96 lpp. - (Bilingvālās izglītības bibliotēka). - Teksts latv. un krievu val. ISBN 9984670-67-8.
Swift, Randall J. A Course in Ordinary Differential Equations / Randall J. Swift, Stephen A.
55 Wirkus. - New York : Chapman Hall/CRC, c2007. - 667 p. : ill. ; 25 cm. - Includes
bibliographical references (p. 655-657) and index. ISBN 978-1-584-88476-7.
Veselijs, Mareks. Reiz bija... : (matemātiskas pasakas) : pamatskolas 2. līmenim (5.-9.
56 klase) / Mareks Veselijs ; no čehu val. tulk. un pēcv. sarakst. Halina Lapiņa ; red. Anita
Dūdiņa ; māksl. Jānis Kārkliņš. - Rīga : Pētergailis, [2007] (SIA "Apgāds Imanta"). - 117,
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[2] lpp. : il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: . Bylo nebylo. ISBN 978-9984-332-29-1.
Yates, Paul, 1961-. Chemical Calculations : mathematics for Chemistry / Paul Yates. 2nd ed.
57 - New York : CRC Press, c2007. - xi, 366 p. : ill. ; 26 cm. - Includes indexes. ISBN 978-08493-9164-4.
Zheng, Songmu. Nonlinear Evolution Equations / Songmu, Zheng. - Boca Raton : Chapman
Hall/CRC Press, 2004. - xiv, 287 p. ; 24 cm. - (Monographs and surveys in pure and applied
58
mathematics ; 133.). - Includes bibliographical references (p. 273-286) and index. ISBN
1-584-88452-5.
Гуц, А. К.(Александр Константинович). Математические методы в социологии / А. К. Гуц,
Ю. В. Фролова. - Москва : URSS, 2007. - 209 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 19859 203. - На обл. в подзаг.: Динамические социальные системы, теория катастроф,
синергетика, первичные структуры социальных и экономических отношений, методы
обработки данных. ISBN 978-5-382-00094-7.
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Pielikums Nr. 3
LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Daugavpils
universitātes studiju programmu „Matemātika”

Daugavpils universitāte

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšanas pamati
Operētājsistēmas
Svešvaloda
Fizika
Skaitļu teorija
Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija
Diferenciālā ģeometrija
Lebega mērs un integrālis
Polinomu algebra
Parastie diferenciālvienādojumi
Objektorientēta programmēšana
Funkcionālanalīze
Algebriskās struktūras
Matemātiskā statistika
Datu bāzes
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšana un datori

Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Polinomu algebra
Diferenciālvienādojumi

Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes
Diskrētā matemātika
Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs
Bakalaura darbs
Kopā 80 KRP

Bakalaura darbs
Kopā 96 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Optimizācijas pamati
Matemātikas datorprogrammas
Algoritmi un datu struktūras
Matemātikas vēsture
Matemātiskā modelēšana un
diferenciālvienādojumi
Attēlošanas metodes
Ģeometriskās transformācijas

Obligātās izvēles B daļa
Matemātiskie modeļi un optimizācija

Ģeometrija (pēc izvēles divi kursi):
* ģeometrijas pamati;
 diferenciālģeometrija;
 projektīvā ģeometrija
Tēlotāja ģeometrija

Ģeometrijas pamati
Matemātiskie modeļi ekonomikā

Skaitļu sistēmas
Grafu teorija
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Projektīvā ģeometrija
Neeiklīda ģeometrija
Trijstūru un riņķa līniju ģeometrija
Vispārīgā topoloģija
Datortīkli un komunikācijas
Funkcionālanalīze
Skaitļu teorija
Vispārīgā fizika
Svešvaloda
Kopā 26 KRP
Ierobežotā izvēla atkarībā no izvēlētās
specializācijas 10 KRP
B1 Informācijas tehnoloģijas matemātikā
Datu bāzu tehnoloģija
Web tehnoloģijas pamati
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Statistikas programmu paketes
Sistēmu modeļi un simulācija
Kopā 10 KRP
B2 Matemātiskās tehnoloģijas
Matemātiskās fizikas vienādojumi
Finanšu matemātika
Matemātisko programmu paketes
Biomatemātika
Aktuārmatemātika
Programmēšanas tehnoloģijas
Kopā 10 KRP
B3 Skolas matemātikas kursa zinātniskie
pamati
Skaitļu sistēmas
Elementārā matemātika
Kopā 10 KRP
Kopā 36 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofijas pamati
Astronomija

Kopā 20 KRP

Kopā 20 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofija
Latvijas kultūras vēsture
Pasaules kultūras vēsture
Reliģijas vēsture
Ekonomikas pamati
Ētika
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LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Latvijas Universitātes
„Matemātikas bakalaura” studiju programmu
Latvijas universitātes studiju
kursi (A daļa)

Apjoms
KRP

Liepājas Pedagoģijas
akadēmijas studiju kursi
(A daļa)
Nepārtruktās matemātikas
kursi:

Apjoms
KRP

Nepārtruktās matemātikas
kursi:

35 –
40

Matemātiskā analīze

Matemātiskā analīze

16

Diferenciālvienādojumi

Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Kompleksā mainīgā funkciju
teorija
Diferenciālvienādojumi

2

Diskrētās matemātikas
kursi

20

Lineārā algebra

3

Polinomu algebra

4

Ģeometrija

Analītiskā ģeometrija

3

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika

4

Informātika un
skaitliskās metodes

15

Skaitliskās metodes
Programmēšana un datori

6
9

Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas

2
2

Studiju darbs

2

Bakalaura darbs

12

Kopā A daļā

80

Funkcionālanalīze

Diskrētās matemātikas
kursi

25 –
30

Algebra

Informātika un
skaitliskās metodes

20

Skaitliskās metodes
Programmēšana un datori

Kopā A daļā

75 –
85
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27

4
5

2
4

Pielikums Nr.4

„Jauno zinātnieku skolas” tematika
Novembris
1. Kas lielāks – vidējais ģeometriskais vai vidējais aritmētiskais? Kā hipotēze kļūst par
teoriju (Dr. math. J. Rimšāns)
2. Zvaigznes - juniores un zvaigznes – pensionāres (Mg. sc. educ. D.Žaime)
3. Kāpēc dators ne vienmēr dara tā kā Tu vēlies? (Mg. sc. comp.A. Jansone)

Decembris
1. Kas ir pamatviela dabā, ja tā nav ne gāze, ne šķidrums, ne cieta viela. (Dr. math.
J.Rimšāns)
2. Kas uzvarēs Omas mazdārziņā – pele vai zebiekste? (mg. sc.educ. D.Žaime)
3. Plaknes figūra, kurai neeksistē laukums (Dr. paed. A. Vaivode)

Janvāris
1. Matemātikas slavenākās nevienādības: Cauchy-Schwartz novērtējums - izeja no bezizejas
(Dr. math. J. Rimšāns)
2. Simulācija – pētniecība vai rotaļāšanās? (Mg. sc. comp. Dz Tomsons)
3. Vienādojumi un nevienādības ar parametriem (Mg. paed. B. Bērztīse)

Februāris
1. Vai Klapeironam varēja palīdzēt Ņūtons? (Dr. math. J. Rimšāns)
2. Vienkārši simulācijas modeļi (Mg. sc.comp. Dz Tomsons)
3. Kāpēc dators ne vienmēr dara tā kā Tu vēlies? (Mg. sc. comp.A. Jansone)

Marts
1.Nobela lekcijām fizikā pa pēdām: 1 9 1 0 . g .
Johannes Diderik van
der Waals (Dr. math. J. Rimšāns)
2. Uzdevumu risināšanas stratēģijas. Kā iesākt risināt un atrisināt uzdevumu, ja sākumā
nepavisam nav skaidrs, kā tam vispār ķerties klāt (Dr. paed. E. Ģingulis)
3. Vienkārši simulācijas modeļi (mg. sc. comp. Dz Tomsons)

Aprīlis
1. Nezināmais zem moduļa zīmes vienādojumos. Vai tos var atrisināt? (Dr. math. J.
Rimšāns)
2. Loģikas pamatlikumi, to neievērošanas un citu iemeslu dēļ radušies paradoksi. Par gurķu
lietošanas kaitīgumu uzturā, nepanākamu bruņurupuci un citiem loģiskiem paradoksiem
(Dr.paed. E. Ģingulis)
3. Kā ieraudzīt neredzamo? Dažādi eksperimenti (Mg. sc. educ. D.Žaime)

Maijs
1. Nezināmais par parametriem. Viena augstākas kārtas vienādojumu risināšanas metode
(Dr. math. J. Rimšāns)
2.Matemātikas metodikas vēsture. No kādām grāmatām un kā mācījās matemātiku mūsu
vecvecāki un ko no tā visa varam mācīties mēs…(Dr. paed. E. Ģingulis)
3. Programmēšanas valodas (Mg. sc.comp. A. Jansone)

Jūnijs
Ekskursija uz Baldones observatoriju (Mg. sc. educ. D Žaime)
Nodarbības notiek katra mēneša pēdējā sestdienā, plkst 10.00 Liepājā, Lielā ielā 14, Liepājas
Pedagoģijas Akadēmija, 132. auditorijā.
Dr. math. profesors J. Rimšāns
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Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju
rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Programmas organizācija
Programmas struktūra
Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma periodā
Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un citu pasākumu
anotācija
Vērtēšanas sistēma
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju metodes, to izvēles pamatojums
Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā studiju procesa sastāvdaļa
Palīdzība studentiem
Programmas perspektīvais novērtējums
Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
Studējošie
Studējošo skaits programmā
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Absolventu skaits
Studējošo aptauja un to analīze
Absolventu aptauja un to analīze
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Programmā nodarbināto akadēmiskā personāla novērtējums
Akadēmiskā personāla skaits
Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Zinātņu doktoru vai profesoru skaits
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli tehniskais un
metodiskais nodrošinājums)
Infrastruktūras nodrošinājums
Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
Mācību resursi
Finansēto pētījumu projektu skaits un apjoms
Ārējie sakari
Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Sadarbība ar skolām
Studējošo iespējas turpināt studijas citās programmās vai augstskolās
Secinājumi
2008./2009.st. g. pilnveides matricas izvērtējums
Programmas attīstības plāns 2009./2010.st.g.
Pielikumi
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Studiju programmas
„Matemātika”
Pašnovērtējuma ziņojums
(2009. maijs)
Studiju programma „Matemātika” (kods 43460), Licence Nr. 04043.07.03.2005.)
akreditēta 2006. gada decembrī uz 6 gadiem, Akreditācijas komisijas 2006. gada
20.decembra lēmums Nr.2016.

1. Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Mērķi:
1. Nodrošināt iespēju studentiem iegūt akadēmisko izglītību matemātikā,
nodarboties ar akadēmiskajiem un lietišķajiem pētījumiem matemātikas zinātnē;
2. Dot iespēju dabaszinātņu bakalauriem matemātikā, turpinot izglītību, iegūt:
matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kvalifikāciju informācijas tehnoloģijā
matemātikā vai arī matemātiskās tehnoloģijās, kā arī atbilstošās profesionālās
kompetences;
3. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos.
Uzdevumi:
1. Radīt studentiem apstākļus un iespējas iegūt akadēmisko izglītību matemātikā
* sasniegšanas veids: nodrošināt bakalaura programmas izpildei nepieciešamos
intelektuālos un materiālos resursus atbilstoši programmas standartam; veicināt
patstāvīgās studijas, nodrošinot nepieciešamos resursus un nepieciešamo studiju darba
kontroli; iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas;
2. Sniegt zinātniski pamatotu izpratni par matemātiku, tās attīstību
* sasniegšanas veidi: dot zināšanas par matemātikas disciplīnu attīstību, to
savstarpējo saistību un mijiedarbību un praktiskās pielietošanas iespējām; nodrošināt
programmas nepārtrauktu pilnveidi;
3. Dot studentiem nepieciešamās zināšanas par informācijas tehnoloģijām matemātikā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B1) izvēles daļā attiecīgos kursus
informācijas tehnoloģijā: datu bāzu tehnoloģijas, Web tehnoloģijas pamatus,
datorizētās projektēšanas sistēmas, statistikas programmu paketes, sistēmu modeļi un
simulācija;
4. Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas matemātikas tehnoloģijā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B2) izvēles daļā attiecīgos kursus
matemātikas tehnoloģijās: matemātiskās fizikas vienādojumi, finanšu matemātika,
matemātisko
programmu
paketes,
biomatemātiku,
aktuārmatemātiku,
programmēšanas tehnoloģijas;
5. Sniegt studentiem zinātniski pamatotu priekšstatu par skolas matemātikas kursa
uzbūvi un saturu, veicinot interesi par matemātikas pedagoģiju un uzsverot
matemātikas nozīmi personības attīstībā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B3) izvēles daļā skolas matemātikas
kursa zinātniskos pamatus: elementāro matemātiku, skaitļu sistēmas.
Pēc programmas apguves – bakalaura eksāmena nokārtošanas un bakalaura darba
aizstāvēšanas studentiem jāprot: orientēties matemātiskajā un informācijas
tehnoloģiju literatūrā, saskatīt problēmas un iezīmēt to iespējamos risināšanas ceļus,
pielietot matemātisko aparātu atsevišķu problēmu risināšanā; jāizprot skolas
matemātikas kursa uzbūvi un to nozīmi matemātisko zināšanu un prasmju ieguvē.
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2. Programmas organizācija
Trīsgadīgā bakalaura studiju programmas „Matemātika” realizācija sākta
2005./ 2006. studiju gadā un tā ir attīstījusies uz četrgadīgās studiju programmas
„Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā” bāzes. Programmu realizē Dabas un sociālo
zinātņu fakultātes Matemātikas un informātikas katedra pilna laika studiju formā.
Programmas realizācija notiek atbilstoši „Noteikumiem par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” (Ministru kabineta noteikumi Nr.2, Rīga 2002.g. 3. janvāris), kā
arī saskaņā ar Liepājas Pedagoģijas akadēmijas „Nolikumu par studijām” (apstiprināts
Senātā 2001.gada 21. maijā, protokols Nr.9; papildināts, labots apstiprināts Senātā
2003. g. 20. oktobrī, protokols Nr. 2).
2.1. Programmas struktūra:
* studiju programmas apjoms – 120 KRP;
* obligātā (A) daļa – 80 KRP , ieskaitot bakalaura eksāmenu 2
KRP un bakalaura darbu 10 KRP
* obligātās izvēles (B) daļa – 26 KRP;
* obligātā izvēle atkarībā no izvēlētās specializācijas:
- B(1) informācijas tehnoloģijas matemātikā 10 KRP;
- B(2) matemātiskās tehnoloģijas 10 KRP;
- B(3) skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati 10 KRP
* obligātā izvēle (C) daļa 4 KRP;
* studiju darbs 4. semestris, 2KRP
Studiju programma „Matemātika” atbilst Akadēmija stratēģiskajam mērķim – iegūt
universitātes statusu, kā arī konkrētam mērķim par studiju programmu satura un
organizācijas pilnveidi. Studiju programmas pārveide pārejai no četrgadīgās (modelis
4 + 1) uz trīsgadīgo ( modelis 3 + 2), dodot izvēles iespēju studentiem izvēlēties vienu
no trijiem otrā līmeņa augstākās izglītības virzieniem: informācijas tehnoloģijas
matemātikā, matemātiskās tehnoloģijas un skolas kursa zinātniskie pamati, atbilst
Akadēmijas izvirzītam mērķim attiecībā uz struktūras un studiju procesa optimizācijas
jautājumiem. Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu
galvenokārt veido šādi komponenti:
* studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo
priekšlikumi studiju procesa uzlabošanā);
* vērtēšanas sistēmas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.481
un atbilstoši LPA noteikumiem par pārbaudījumiem;
* programmas ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde un
apspriešana
2008.g. 2.oktobra Matemātikas un informātikas katedras sēdē (Protokols Nr.2)
apstiprināts mācību spēku novērtēšanas grafiks (studentu aptaujas grafiks)
2008./2009. studiju gadam. Nolemts, ka novērtēšanu veiks par docētājiem: K. Dobeli,
E. Ģingulu, A. Jansoni, Dz. Tomsonu, J. Letinski, A. Kukuku, V. Kārkliņu, I.
Znotiņu, D.Žaimi atbildīgā par ankešu izdalīšanu un savākšanu V. Tomsone. Nolemts
arī, ka mācību spēku nodarbības, kuru ievēlēšanas termiņš beidzas 2008./2009.st. g.
attiecīgās studiju jomas kolēģi hospitēs. Hospitācijas protokols jāiesniedz lietvedei V.
Tomsonei.
2.2. Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma periodā
2008./2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
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3. Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un citu
pasākumu anotācija
2008./2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav.

4. Vērtēšanas sistēma
2008./2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
2008. g. 4. decembra Matemātikas un informātikas katedras sēdē (Protokols Nr.4)
apstiprinātas prasības bakalaura un maģistra darbiem un to vērtēšanai (Papildinājums
universitātes Studiju padomes apsiprinātiem kritērijiem 12.12. 2005. protokols Nr. 4)
Ikgadējo aptaujas anketu rezultātu analīze liecina, ka studentus kopumā apmierina
vērtēšanas sistēma.

5. Programmas praktiskā īstenošana
2008. /2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav
Uzņemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek konkursa kārtībā
saskaņā ar LPA Senāta apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas
noteikumiem. Iestājpārbaudījumi pilna laika studijās ir centralizētie eksāmeni
matemātikā un svešvalodā. Ja reflektantiem ir vienāds punktu skaits centralizētajos
eksāmenos, tiek ņemts vērā vērtējums profilējošos priekšmetos: matemātikā (algebrā,
ģeometrijā), lietišķā informātikā, fizikā vai dabas zinātnēs. Konkursa gadījumā tiek
ņemti vērā: CE rezultāti matemātikā – zināšanas un pamata prasmes, CE rezultāti
svešvalodā – lasīšana un klausīšanās.
5.1. Studiju metodes, to izvēles pamatojums
2008./2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
5.2. Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā mācību procesa sastāvdaļa
Studiju kvalitātes pilnveidē nozīmīga loma ir studentu zinātniski pētnieciskai darbībai
kā mācību procesa sastāvdaļai un mācību spēku zinātniski pētnieciskā darba
integrācijai studiju procesā. Studentu zinātniski pētnieciskais darbs galvenokārt
realizēja studiju un bakalaura darbos, kuru izvēle ir saistīta ar mācību spēku zinātniski
pētniecisko darbu, piemēram, ar eksponenciālo diferenču shēmu adekvāciju –
difūzijas vienādojumam daudz dimensiju telpā, loģisko uzdevumu sastādīšanu un
risināšanu, ar uzdevumiem, kas saistīti ar telpas iztēles attīstību ģeometrijā,
matemātisko modelēšanu, noteiktā integrāla teorijas jautājumiem, u.c. Zinātnisko
pētījumu rezultātus studenti parasti izklāsta studentu zinātniskās konferencēs (2009.g.
25.marts): profesora E. Ģinguļa vadībā studenti pētīja jautājumus, kas saistīti ar
Lobačevska ģeometriju , vienādojumiem un vienādojumu sistēmām skolas
matemātikas kursā, kā arī starpriekšmetu saikni skolas matemātikas kusrā; docente K.
Ģingules vadībā studenti pētīja jautājumus, kas saistīti ar daudzskaldņu rotāciju,
docente V. Kārkliņas vadībā studenti pētīja algebriska rakstura tēmas, docenta K.
Dobeļa vadībā studenti pētīja diferenciālvienādojumu skaitlskā atrisinas metodes.
25.03.09. radošuma nedēļas ietvaros studenti un maģistranti uzstājās ar šādiem
referātiem:
Ilze Tobija
1. Skaitļu pāri skolas matemātikas kursā (zin. vad. doc. V. Kārkliņa)
BrigitaPelēķe
2. Starpriekšmetu saikne skolas matemātikas kursā (zin. vad. prof. E. Ģingulis)
Einārs Ronis
3. Par diferenciālvienādojumu skaitliskām atrisināšanas metodēm (zin. vad. doc.
K. Dobelis)
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Inga Locāne
4. Vienādojumi pamatskolā un to risināšana izmantojot interaktīvās mācību
metodes (zin. vad. doc. V. Kārkliņa)
Aija Kupča – 1. vieta
5. Datorizētu mācību līdzekļu izmantošana Tēmas „Vienādojumi un
vienādojumu sistēmas” apguvei matemātikas vidusskolas kursā (zin. vad. prof.
E. Ģingulis)
Eva Kleina
6. Daudzskaldņi un rotācijas ķermeņi (zin. vad. doc. K. Ģingule)
Anastasija Tokmakova
7. Lobačevska ģeometrija Latvijā (zin vad. prof. E. Ģingulis)
Artis Freimanis
8. Skolēnu loģiskās domāšanas attīstība vidusskolas matemātikas stundās (zin.
vad. prof. E. Ģingulis)
Lāsma Sudmale
9. Koordinātu metodes lietojums modernajā elementārā matemātikā.
Analizējot situāciju, jākonstatē, ka studentu zinātniski pētnieciskās darbības
pilnveidošanai ir jāveicina studentu iesaistīšana mācībspēku zinātniskajās aktivitātēs,
jāpilnveido sudentu zinātniskā darba uzskaites un kontroles mehānisms, piemēram,
organizējot atklātu studiju un bakalaura darbu priekšaizstāvēšanu.
5.3. Palīdzība studentiem
2008./2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
Studentu ikgadējo aptauju rezultāti un neformālās diskusijas ar studentiem rāda, ka ir
lietderīgi palielināt studentu atbalsta institūcijas darbu: lielāku uzmanību pievērst
studentu konsultēšanai – ne tikai piedāvāt konsultācijas, bet arī atsevišķus studentus
aicināt uz konsultācijām; nepārtraukti informēt studentus par akadēmijas un katedras
aktualitātēm, izskaidrot studentiem atsevišķu lēmumu un normatīvo dokumentu
būtību, utt. Praktiski visa nepieciešamā informācija ir pieejama:
 akadēmijas mājas lapā www.lieppa.lv;
 katedras mājas lapā www.cs.lpu.lv;
 2008./2009. studiju gada LPA prospektā, kas adresēts nākamajiem
studentiem.

6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
2008./2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
6.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
Viens no svarīgākajiem studiju kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem ir absolventu un
darba devēju iesaistīšana studiju programmas pilnveidē, izzinot viņu viedokļus par
studiju programmas kvalitāti. Saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas principiem
Akadēmijā šis process realizējas centralizēti darba devēju fokusgrupu ietvaros.
Studiju programmas „Matemātika” esošo un potenciālo darba devēju fokusgrupa
dabas zinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju studiju programmām notika
2009. gada 7. maijs
Fokusgrupas galvenais uzdevums bija noskaidrot:
3. kādi speciālisti, ar kādām kompetencēm būs nepieciešami dabas zinātnēs,
matemātikā un informācijas tehnoloģijās;
4. kāda varētu būt turpmākā sadarbība ar pārstāvētās jomas darba devējiem.
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Darba devēji atzina, ka eksakti izglītoti cilvēki ar skolotāju profesiju (tajā skaitā
matemātikas skolotāji) ir pieprasīti ne tikai skolās, bet arī privātajā sektorā, kas spēj
piedāvāt konkurētspējīgāku atalgojumu, kas, savukārt, ietekmē skolu darba kvalitāti
un izaugsmes iespējas. Nozares eksperti akcentēja arī eksakto zinātņu popularitāti/
nepopularitāti jauniešu vidū, pasvītrojot, ka problēmas ar eksaktajām zinātnēm un to
pievilcību rodas jau skolās. Tādēļ augstskolām vajadzētu sadarboties ar skolām, lai
nodrošinātu eksakto zinātņu popularitāti.
Darba devējiem ir problēma nosaukt konkrētus speciālistus, kas būtu nepieciešami
pēc gada, pieciem vai ilgākā laika periodā, kas izskaidrojams ar Latvijas ekonomiskās
situācijas nevienmērīgo attīstību. Eksperti uzsvēra, ka jaunajiem speciālistiem būtu
jābūt universāli sagatavotiem ar vispārēju zināšanu līmeni, kas nodrošinātu viņu
prasmju un iemaņu fleksibilitāti un spēju piemēroties jaunām pārmaiņām.
Kopumā darba devēji atzinīgi vērtēja katedras absolventu darbu un potenciālās darba
iespējas, kā arī izteica gatavību iesaistīties prakšu nodrošināšanā.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā: 2008. /2009. studiju gadā programmā studēja
26 studenti:1. kurss 11, 2. k. – 6 , 3.k. – 9
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits:
0028./2009. studiju gadā imatrikulējās 10 studenti.
7.3. Absolventu skaits
2006./ 2007. studiju gadā programmu absolvēja 3 studenti.
7.4. Studējošo aptauja un to analīze (2007. gada septembris, oktobris)
2008./2009. studiju gadā programmas direktors vairākkārt tikās ar visu kursu
studentiem, lai pārrunātu un uzzinātu studentu domas par:
* studiju programmas saturu;
* studiju programmas darba organizācijas jautājumiem, tajā skaitā, par
brīvo dienu skaitu un to lietderību;
* studijām nepieciešamo literatūru un tās izmantošanas iespējām;
* par jauno studiju modeli un studentu perspektīvām darba tirgū.
Studentu aptauja rāda, ka kopumā studentus apmierina studiju darba organizācija.
Dažkārt studenti izsaka arī neapmierinātību, ka atsevišķos gadījumos tiek norādīta
literatūra svešvalodā. Minot studiju programmas vājās vietas, studenti atzīmē:
 ka „mūs par maz māca”. Manuprāt, ja ar šo izteikumu studenti domā, ka
studiju procesā ir par maz patstāvīgā darba, tad tam jāpiekrīt un jādomā kā
patstāvīgā darba īpatsvaru palielināt;
 ir norādes arī uz izklāsta tempu (mācībspēks turpina izklāstu,
nepārliecinoties vai studenti materiālu ir sapratuši.
Pie studiju programmas stiprām pusēm studenti min:
 iespēju iegūt augstāko izglītību 3 gados;
 mazo studentu skaitu grupā;
 mācībspēku kvalifikāciju.
Atbildot uz jautājumiem par programmas pilnveides iespējām, studenti atzīmē:
 biežākas diskusijas starp studentiem un mācībspēkiem;
 vairāk praktisku piemēru teorētiskās lekcijās.
Katedras aptaujas rāda arī, ka studenti pozitīvi vērtē mācību spēku darbu mācību
līdzekļu sagatavošanā, kas ir devis iespēju samazināt lekciju skaitu un palielināt
semināru un praktisko darbu skaitu. Studenti izsaka arī vēlēšanos palielināt datorikas
kursa apjomu, kā arī palielināt stundu skaitu svešvalodā un saskarsmes psiholoģijā.
Stundu skaits datorikā iespēju robežās tiek palielināts, svešvalodās stundu skaitu
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palielināt nevar: acīmredzot jāmeklē kādi citi risinājumi – literatūras patstāvīgās
studijas svešvalodās, konsultācijas terminoloģijas jautājumos, u.c. Attiecībā uz
nematemātisko disciplīnu iekļaušanu, piemēram, saskarsmes psiholoģiju studentiem ir
izskaidrots, ka šādus kursus Matemātikas bakalaura programmā iekļaut var tikai
brīvās izvēles (C) daļā 4 KRP apjomā un lēmumu, kādu kursu iekļaut, ievērojot
studentu vēlmes, pieņem, sastādot ikgadējos darba plānus.
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze ( 2007. gada 20. augusts – 1 oktobris; 4
respondenti: 1 strādā banku sektorā, 2 – izglītībā, 1 – aptaujas laikā nestrādāja,
ir informācija, ka pašlaik strādā izglītības sektorā)
Aptaujas dati liecina, ka visumā absolventi ir apmierināti ar iegūtajām
teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, īpaši uzsverot analītiskās domāšanas
attīstību. Attiecībā uz studiju darba organizāciju, absolventi piemin lekciju saraksta
optimizāciju, diemžēl nepaskaidrojot, kādā aspektā – lekciju izkārtojumā, brīvo dienu
noteikšanā,...Interesanta ir absolventu atziņa par studentu patstāvīgā darba intensitātes
palielināšanas nepieciešamību. Absolventi ierosina arī palielināt atvēlēto stundu
skaitu datorzinībās un svešvalodā.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmas studenti piedalās studiju procesa pilnveidē personīgi vai ar
grupu pārstāvjiem:
 iesniedzot konkrētus priekšlikumus Matemātikas un informātikas katedras
vadītājam vai programmas direktoram, programmas docētājiem (priekšlikumi
galvenokārt attiecas uz lekciju sakārtojumu, konsultāciju organizēšanu,
laboratorijas darbu organizēšanu, datoru klašu izmantošanu, u.t.t...);
 uzturot lietišķu saikni ar katedras vadītāju, programmas direktoru un programmas
mācību spēkiem;
 aktīvi darbojoties studentu padomē un fakultātes domē;
 apspiežot studentu anketēšanas rezultātus katedras sēdēkā arī individuāli ar
mācībspēkiem
Studentu priekšlikumi vienmēr tiek apspriesti un iespēju robežās realizēti.

8. Programma nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
2008./2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
8.2. Akadēmiskās personāla kvalifikācija
Programmu nodrošina pieredzējis un kvalificēts mācību spēku sastāvs. 80 % no
programmā strādājošiem ir zinātņu doktori t.s. divi matemātikas zinātņu doktori
profesors J. Rimšāns un docents K. Dobelis un viens – fizikas zinātņu doktors asoc.
prof. J. Kaupužs, Dr. Sc comp. A. Jansone, pedagoģijas zinātņu doktors, profesors E.
Ģingulis, pedagoģijas zinātņu doktores, docentes A. Vaivode, V. Kārkliņa, K.
Ģingule. Programmas mācību spēki aktīvi piedalās mācību līdzekļu izveidē,
starptautiskajos projektos,, dažādās konferencēs un semināros.
8.3. Zinātņu doktori vai profesori
2008./2009. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Programmā iesaistīto mācību spēku zinātniskā potenciāla jautājums joprojām ir
aktuāls: turpat 40% ir pensijas un pirmspensijas vecumā, doktoru skaitā samērā liels
īpatsvars ir pedagoģijas zinātnē – matemātikas didaktikā - 30%.
Pēdējos gados katedrā vērojama pozitīva dinamika paaudžu maiņā: 2009. gadā
Latvijas Universitātes (LU) iestājās 2008. gada Matemātikas specialitātes absolvente
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I. Ieraga, fizikas specialitātē P. Morevs, kurš 2008. sekmīgi beidza LU maģistratūru
matemātikā 2009. gadā iestājās LU maģistratūrā fizikas specialitātā.LU doktorantūrā
matemātikas nozarē sekmīgi turpina studijas katedras lektore D.Žaime, lektore A.
Jansone 2008.gadā novembrī aizstāvēja disertāciju Dr. Sc com. zinātniskā grāda
iegūšanai. Ar spējīgākiem studentiem matemātikā intensīvi strādā profesors J.
Rimšāns, iesaistot tos zinātnisko tēmu izstrādē, tādējādi gatavojot tos iespējamai
iestājai LU maģistrantūrā.
Kopumā ņemot, mācību spēku kvalifikācijas pilnveide galvenokārt notiek šādos
veidos:
 piedaloties zinātniskajās konferencēs, semināros ( prof. E. Ģingulis, prof.
J. Rimšāna, asoc. prof. J. Kaupužs, doc. K. Dobelis, doc. V. Kārkliņa doc.
K. Ģingule, lektore A. Kukuka, lektors Dz. Tomsons, asistente V.
Tomsone, uc.) un stažējoties citu valstu zinātniski pētnieciskajos institūtos
(prof. J. Rimšāns, asoc. prof. J. Kaupužs);
 paaugstinot akadēmisko kvalifikāciju studējot maģistrantūrā vai
doktorantūrā: D.Žaime un I. Ieraga LU doktorantūrā matemātikas nozarē,
P. Morevs – LU maģistratūrā fizikas nozarē, I. Znotiņa RTU doktorantūrā
E – studiju virzienā, I. Magazeina LiepU doktorantūrā pedagoģijas nozarē.
 piedaloties akadēmijas tālmācības centra organizētajos e – studiju
materiālu izstrādes kursos un dažādos projektos par moderno informācijas
tehnoloģiju pielietošanu studiju procesā:lektori A. Kukuka, Dz. Tomsons
uc.;
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade. Pielikums Nr.1
Katedras mācību spēku zinātniski pētnieciskais darbs realizējas divos virzienos:
1. modernā elemetārā matemātika un matemātikas didaktika, vadītājs –
profesors, Dr.paed.E. Ģingulis;
2. matemātikas zinātnē, vadītājs – profesors, Dr. math. J. Rimšāns.
Modernā elemetārā matemātika un matemātikas didaktika
Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika.
Īss rezultātu raksturojums.
Noskaidrotas iekšējās matemātiskās modelēšanas iespējas un izplatība matemātikas
mācību līdzekļos, to dažādošanas iespējas un lietderība.
Izvērtējot iekšējās modelēšanas iespējas un reālo izplatību matemātikas mācību
līdzekļu saturā, secināts, ka šīs iespējas izmantotas tikai daļēji, ka nepieciešamas
jaunas izstrādnes, jo īpaši saistībā ar IKT izmantošanu.
Izveidoti un ieviesti praksē jauni iekšēji modeļi elementārās matemātikas jautājumu
izklāstam. Izstrādāti un aktīvi tiek lietoti materiāli interaktīvai tāfelei nepilna laika
studiju programmās matemātikas didaktikā un algebrā, pilna laika studiju programmās
skaitļu teorijā un matemātikas mācīšanas metodikā sākumskolā. Izveidoti animatīvi
modeļi funkciju īpašību apguvei pamatskolas matemātikas kursā.
Sagatavoti un izdoti mācību līdzekļi, kuros plaši lietota iekšējā matemātiskā
modelēšana:
prof. E.Ģingulis – mācību līdzekli „Projektīvā ģeometrija”, „Matemātikas vēsture”
Pārbaudīta jauno izstrādņu lietošanas lietderība matemātikas skolotāju metodiskajā
sagatavotībā, skolēnu ieinteresēšanā par matemātiku un pētniecisku darbību.
Katedra turpina iesākto darbu Liepājas pilsētas un rajona skolēnu matemātikas
olimpiāžu organizēšanā – 2008. gada 18. oktobrī olimpiādē piedalījās 385 skolēni.
2009. gada 28. martā 376 skolēni.
Turpinās darbs „Jauno zinātnieku skola” (JZS) ietvaros, kurā pulcējas Liepājas
pilsētas un rajona skolēni, kuriem interesē dabas zinātņu un datorzinātņu cikla

293

priekšmeti. Nodarbības JZS notiek katra mēneša pēdējā sestdienā, pēc īpaša visam
gadam sastādīta plāna – 3 nodarbības vienā reizē.
Matemātikas zinātnē
Matemātikas zinātnē galvenie pētījumi ir saistīti ar profesora J. Rimšāna zinātnisko
pētniecisko darbu.
Pētniecības galvenie virzieni tematiski koncentrēti uz parabolisku/eliptisku
daudzdimensiju problēmu augstas efektivitātes skaitlisko un analītisko risināšanas
metožu izstrādēm un to realizāciju datu apstrādes paralēlās tehnoloģijās, kā arī
fizikālo procesu matemātisko modeļu izstrādēm un elektronisko/optisko parādību
pētījumiem porainā silīcijā.
Iegūti analītiski atrisinājumi viendimensijas Navjē-Stoksa nelineāro vienādojumu
sistēmai planetāro turbulento atmosfēras robežslāņu aprēķiniem. Iegūtie analītiskie
atrisinājumi izmantoti propagatora diferenču shēmu stabilitātes pētījumos, kā arī
turbulento atmosfēras robežslāņu tiešiem aprēķiniem. Piedāvātas jaunas skaitliskās
metodes un veikti to īpašību pētījumi propagatora un plūsmu diferenču shēmām.
Noteikti shēmu stabilitātes un precizitātes kritēriji. Ar Grīna funkciju palīdzību iegūti
analītiski atrisinājumi paraboliskām/eliptiskām daudzdimensiju Dirihlē (Dirichlet),
Neimana (Neumann) un Ņūtona (Newton) problēmām. Iegūti Ņūtona problēmas
atrisināmības kritēriji, kuri saista difūzijas koeficientus ar advektīvo procesu
ātrumiem un nosaka šiem ātrumiem stingrus ierobežojumus. Iegūtie analītiskie
atrisinājumi izmantoti izstrādāto diferenču shēmu stabilitātes pētījumos, kā arī
matemātiskās fizikas problēmu risināšanai. Izstrādāti programmu kodi advekcijasdifūzijas-reakcijas, Šŗēdingera un populāciju dinamikas vienādojumu risināšanai, tai
skaitā datu apstrādes paralēlās tehnoloģijās. Iegūti skaitliskie atrisinājumi dažādu
fizikālo procesu aprakstam, tādu kā piesārņojumu izplatība vidēs, ūdens
hidrodinamiskie procesi, siltuma vadīšana un koncentrāciju sadalījumi elektrolītiskā
šūnā, lādiņu pārneses un bioloģiskie procesi.
Iegūts satiksmes plūsmas izlīdzināšanās nosacījums, uz kura bāzes uzbūvēti
varbūtiskie satiksmes plūsmu modeļi, kuri reducējas uz difūzijas vienādojumiem ar
laikā mainīgu difūzijas koeficientu. Pierādīta atrisinājuma eksistence un unitāte
Aktīvu zinātniski pētniecisko darbu doktorantūras ietvaros veic lektore D. Žaime:
Darba tēma “Propagatora diferenču shēmas paraboliska tipa advekcijas-difūzijas
vienādojumiem”. Doktorantūras studiju ietvaros tiek pētīta piesārņojuma izplatības
augsnē modelēšana ar advekcijas-difūzijas reakcijas vienādojumu palīdzību, tiek
strādāts pie jaunām risinājuma metodēm.
Pētījuma rezultāti prezentēti 4 starptautiskās konferencēs par skaitlisko metožu un
vides modelēšanas tēmām.
Lektore A. Jansone ir izstrādājusi promocijas darbu: „Kadastra kartes novērtēšana”.
Promocijas darba galvenais rezultāts ir autores piedāvātā kadastra kartes
novērtēšanas pieeja, kuras rezultāts ir kvalitātes novērtēšanas matrica, kura
izstrādāta balstoties uz kadastra kartes ekspertu vērtējumiem par kadastra kartes
kvalitāti atkarībā no tās lietošanas mērķa. Kvalitātes novērtēšanas matrica satur
kadastra kartes kvalitātes parametrus, to vērtību kopas un kvalitātes klases.
Kvalitātes parametru vērtību aprēķināšanai ir definētas formulas un izstrādāti
algoritmi. Kadastra kartes kvalitātes klases aprēķināšanai ir izstrādāta programmatūra,
kura aprēķina kadastra kartes kvalitātes klasi, sagatavo iegūtos rezultātus analīzei un
nodrošina iespēju sagatavot rīcības plānu kadastra kartes kvalitātes uzlabošanai.
Izstrādātā pieeja ir pielietota Latvijas Republikas Valsts Zemes Dienestā. To var
izmantot arī cita tipa objektu novērtēšanai.
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli
tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
9.1.Infrastruktūras nodrošinājums
2008./2009. st. gadā infrastruktūras nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo studiju
gadu būtiski samazinājies- decentralizēto izdevumu sadaļā katedrai izdalīti Ls 340
(2008.g. – Ls 700; infrastruktūras pilnveidošanai finansešjums navparedzēts).
9.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, tā atbilstība studiju
programmas mērķiem un uzdevumiem
Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst
studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Katedrā ir piecas datoru klases, katra
no tām ir aprīkota ar 10-20 IBM PC tipa datoriem. Katedras rīcībā ir pieci video/datu
projektori, interaktīvā tāfele un trīs grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti
gan datoru klasēs, gan arī citās auditorijās lekciju un semināru materiālu
demonstrēšanai; katedras mācību spēkiem ir labas iespējas mācību materiālu
kopēšanai. Bez jau minētā tehniskā nodrošinājuma programmas mācību spēki un
studenti izmanto Mācību tehnisko līdzekļu laboratorijas un akadēmijas tipogrāfijas
pakalpojumus. Datoru klašu noslogojums tiek plānots tā, lai nodrošinātu studentiem
pieeju datoriem arī ārpus nodarbību laika. Patstāvīgam darbam studenti var arī
izmantot MTL laboratorijas divas datoru klases un akadēmijas bibliotēkas datorus. No
visām darba vietām pieejami ir INTERNETA pakalpojumi. LPA uztur vienu no
Latvijas akadēmiskā tīkla LATNET zariem (http://www.cs.lpu.lv). Šim nolūkam tiek
īrēta izdalītā telefona sakaru līnija Liepāja – Rīga, kas nodrošina datu apmaiņu ar
ātrumu 2Mbt/s.
Esošās datortehnikas apkalpošanu un uzraudzību veic kvalificēts personāls 4 cilvēku
sastāvā, kuri ir vairākkārt papildinājuši savas zināšanas speciālos kursos.
9.3. Mācību resursi
Akadēmijas bibliotēkā kopā ar katedras bibliotēku ir pietiekami resursi studiju
programmas nodrošināšanai. Aktuāls ir jautājums par nepārtrauktu resursu
papildināšanu: jaunas datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādi; bibliotēkas
resursu papildināšanu. Joprojām aktuāls ir jautājums par intelektuālo resursu
papildināšanu matemātikas zinātnē.
Šajā studiju gadā programmas „Matemātika” nodrošināšanai ievērojami papapildināts
iegādāto grāmatu klāsts (pielikums Nr. 2 )
9.4. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms (piedalīšanās
ERASMUS un citās Eiropas apmaiņas programmās)
Pašnovērtējuma periodā programmas mācību spēki piedalījušies vairākos
starptautiski un LZP finansētos projektos:
 Projekts „Sprīdītis” – Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu
risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstībai”; Līguma Nr.
VPD1/ERAF/CFLA/APK /2.5.1./000077/037; līguma kopsumma Ls
200000,00; Līguma izpildē piedalās: prof. A.Samusēviča – proj. vadītāja,
koordinators – Dz. Tomsons, dalībnieki: V. Tomsone, O. Zīds, J. Letinskis,
I. Strazdiņa, M. Zeltiņa;
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10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Bakalaura studiju programma „Matemātika” nedod profesionālo kvalifikāciju.
Programmas absolventiem tiek piedāvātas studijas divgadīgā profesionālā maģistra
studiju programmā matemātikas vai informātikas skolotājs. Pēc šīs programmas
absolvēšanas students iegūst skolotāja kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu
matemātikas vai informātikas didaktikā.
Matemātikas un informātikas katedrai tradicionāli ir laba sadarbība ar Liepājas
pilsētas un rajona skolām un skolu valdēm, kā arī ar citām Republikas izglītības
iestādēm. Sadarbības galvenie virzieni ir dažādu metodisku semināru un kursu
organizēšana vasaras periodā, katedras mācību spēku (prof. E.Ģingulis, doc. V.
Kārkliņa, lektore A. Kukuka,...) piedalīšanās skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos.
Šajā studiju gadā ir uzsākta sadarbība ar darba devējiem fokusgrupas ietvaros.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Programmas realizācijas ietvaros ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas
Universitātes Vispārīgās matemātikas katedras mācību spēkiem, Daugavpils
universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes un
Algebras un ģeometrijas katedru un Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības
centra mācību spēkiem. Sadarbība galvenokārt realizējas, piedaloties semināros un
konferencēs, kā arī. kopīgu projektu izstrādē.
10.3. Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Lektore D. Žaime ERASMUS programmas ietvaros pasniedzēju apmaiņas
programmā Rostokas Universitātē 2008.gada novembrī nolasīja lekciju kursu
astronomijā par sekojošām tēmām:
1. Astronomy, its history and places in our world outlook. Ancient Greeks and its
geocentric and heliocentric models. Astronomy from the Middle Ages to nowadays.
Our Solar System. The Earth-Moon System. Planets and its moons. Asteroids and
Comets. New discoveries in the outskirts of the Solar System.
2. Stars in Ancient Staratlants and today. Parallaxes. Differences between Stars:
absolute visual magnitude, spectral types, luminosity classes, mass, radius and
effective temperature. Relationships between interparameters. The HertzsprungRussel diagram. Newborn Stars and dying Stars. White dwarfs, Novas, Black holes..
3. Our Galaxy, its centrum. Our neighborhood galaxies. The evolution of galaxies.
The classification of galaxies. The discovery of radio galaxies. The discovery of
quasars. Groups of galaxies and clusters of galaxies.
4. Astronomical observations in Latvia and in the World. The Hubble Space
Telescope. The Voyager mission. Space missions today and scientific perspectives.
10. 4. Sadarbība ar skolām
Matemātikas un informātikas katedra sadarbībā ar pilsētas un rajona skolām turpina
organozēt skolēnu rudens un pavasara matemātikas olimpiādes.
2009. gada 28. martā notika pavasara posma sacensības, kurā piedalījās 376 skolēni.
Aktīvu darbību turpināja jauno zinātnieku skola, kurā piedalījās vidēji 16 skolēnu no
Liepājas pilsētas un rajona skolām. Nodarbības notika katra mēneša pēdējā
sestdienā.no oktobra līdz maijam. Jūnijā skolas dalībniekiem notika ekskursija uz
Baldones observatoriju. Nodarbības vadīja Prof. J. Rimšāns, prof. E. Ģingulis, doc. A.
Vaivode, lektori D.Žaime, A. Jansone, Dz. Tomsons, B. Bērztīse (pielikums Nr.4).

296

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
augstskolā
Programmas absolventiem ir iespējas turpināt izglītību LPA vienā no trijiem otrā
līmeņa augstākās izglītības virzieniem: informācijas tehnoloģijas matemātikā,
matemātiskās tehnoloģijas, skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati, iegūstot
profesionālā maģistra grādu, kā arī citu augstskolu, piemēram, Latvijas Universitātes
maģistratūrā.
Ir noslēgta vienošanās starp LPA un Latvijas Universitāti, ka ja kaut kādu iemeslu dēļ
tiks pārtraukta bakalaura programma „Matemātika” LU apņemas nodrošināt studiju
iespējas šīs programmas studentiem saskaņā ar vienošanās protokolu ( 17.01. 07.
reģistrācijas Nr. 137 – 2911.).

12. Secinājumi
Izvērtējot studiju programmas „Matemātika”, darba grupa secināja:
1. Katedrai ir nepieciešamie priekšnosacījumi šo studiju programmu realizācijai:
1.1. atbilstošs intelektuālais potenciāls;
1.2.apmierinoša materiāli tehniskā bāze;
1.3. pietiekami bibliotēkas resursi programmas realizācijai.
2. Iezīmējusies pozitīva dinamika paaudžu maiņā intelektuālā potenciāla
nodrošināšanā:
 lektore A. Jansone ir aizstāvējusi promocijas darbu Dr.comp. sc. grāda
iegūšanai;.
 lektore D.Žaime sekmīgi turpina studijas LU doktorantūrā matemātikas
nozarē;
 asistents P. Morevs iestājies LU maģistrantūrā fizikas nozarē
(2007./2008. st. g. P. Morevs semīgi beidz LU maģistratūru matemātikas
nozarē).
 studijas LU maģistrantūrā matemātikas nozarē turpina I. Ieraga (iestājās
2008. septembrī)
3. Pašnovērtējuma periodā ir veikts nozīmīgs zinātniski pētnieciskais darbs aktuālu
problēmu izpētē matemātikas nozarē (profesors J. Rimšāns) un matemātikas didaktikā
(profesors E. Gingulis)
5. Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Liepājas pilsētas un rajona skolām un pilsētas un
rajona matemātikas skolotāju metodiskajām apvienībām: divas reizes studiju gadā –
novembrī un martā notiek pilsētas un rajona skolēnu olimpiādes. Olimpiāžu
dalībnieku skaits stabilizējies – apmēram 300, pilnveidojas Jauno zinātnieku skolas
darbība.
6. Licenzēšanai iesniegta jauna studiju programma fizikas bakalaura grāda iegūšana.
7. Pārveidota katedras mājas lapa.
8. Uz 6 gadiem akreditātas divas studiju programmas „Matemātikas un informātikas
didaktika”, programmas direktors Prof. E. Ģingulis, „Informācijas tehnoloģija”,
programmas direktors – prof. J. Rimšāns.
9. Darbību uzsācis prof. E. Ģinguļa seminārs matemātikas didaktikas jautājumos,
darbību turpina prof. J. Rimšāna seminārs.
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Pašnovērtējuma periodā konstatēti arī vairāki trūkumi un nepilnības katedras
darbā:
1.Joprojām nepietiekami plaša ir katedras locekļu iesaistīšanās zinātniski
pētnieciskajā darbā matemātikas nozarē.
2. Nepietiekami intensīvs ir studentu patstāvīgais darbs: samērā mazs tiek izmantoti
akadēmijas bibliotēkas resursi, neapmierinoši pildās patstāvīgā darba grafiki.
3. Programmā mazs studentu skaits. Joprojām aktuāls ir programmas reklamēšanas
jautājums
4. Studiju procesā maz tiek izmantotas programmu paketes, MatCAD, MathLab,
Matematica, SPSS, AutoCAD.
5. Nerealizējas studentu mobilitāte Eiropas Savienības finansētajos projektos.
6. Nav uzlabota un papildināta katedras materiāli tehniskā bāze.
7. Aktuāls ir pēctecības jautājums nepārtrauktās matemātikas disciplīnās.
8. Nav izveidoti lietišķi sakari ar ārzemju augstskolām.
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13. 2008./09. studiju gada pilnveides matricas izvērtējums
N.p. Risināmas problēmas
k.
plānotās aktivitātes
1. Personāla atjaunošana
un
tā
zi nāt ni skās
kvalifikācija pilveide

Priekšlikumi to risināšanai

Personāla kvalifikācijas celšanas plāns
studiju
programmas
perspektīvai
nodrošināšanai.
Jaunu mācību spēku
piesaiste ilgtermiņā
( katedras
pasniedzēju
kvalifikācis
celšanas
2. Izpētīt pēctecības un Izveidot
anketi
programmas
PMmid studentu
plāns)
saskaņotības
aptaujai;
jautājumus starp studiju veikt studentu aptauju;
programmām
izstrādāt priekšlikumus studiju programmu
„Matemātika” (Bmat) Bmat un PMmid pilnveidei
un „Matemātikas un
informātikas didaktiku”
3. Bibliotēkas
resursu Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi
(PMmid)
atjaunošana
u n literatūras papildināšanai.

Izpildes laiks
2009./2009.
studiju gads

Atbildīgais
par izpildi
izpildi
K. Dobelis
izpildiizpildi

Izpildītāji
J. Rimšāns
K. Dobelis

E. Ģingulis
K. Ģingule
V. Kārkliņa
A. Kukuka

Katedras sēdē akceptēti
priešlikumi programmu
piulnveidei

K. Dobelis

Kursu
pasniedzēji

Jaun Grāmatu un metodisko
līdzekļu saraksts.
Pielikums Nr.2

4. Studentu izvēle bloku B1, A r a p t a u j u d i s ku s i j u palī dzību 2009.g. janvāris
B2, B3 ietvaros
noskaidrot iespējamās studentu vēlmes
studiju plāna ,,Matemātika” kontekstā un
izskaidrot piedāvāto bloku saturu un
5. un
Studiju
programmas Informācija
konsekvences presē, vēstules izglītības 2008./ 2009.st.g.
reklamēšana
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes
absolventiemsabiedrībā
reģiona skolās

K. Dobelis

J. Rimšāns
E. Ģingulis
K. Dobelis

LPA matemātikas olimpiādes organizēšana 8.-12.
klašu skolēniem;
2008./2009. st. g.
Jauno zinātnieku skolas darbības
nodrošināšana;
piedalīšanās dažādos skolotāju kvalifikācijas
paaugstināšanas semināros;

A. Kukuka,
E. Ģingulis,
D. Žaime

2008. / 2009.
st.gads

2008./ 2009.
st.gads

E. Ģingulis

papildināšana

6.

Izpildes apliecinājums/
novērtējums
Izpildes gaita apspriesta
katedras sēdēs: 23.12.08.
protolkols Nr. 5

Studiju programmas
reklamēšana Liepājas un

Liepājas rajona skolās

K. Dobelis

24. 03.09. Protokola Nr 7.

Studentu iesniegumi studiju
virzieniem:
Saņemti 4 iesniegumi B3,
virzienam; seši B2 virzienam
Programmas Izstāde Skola 2009. 30. 04.
docētāji
Talsu ģimnāzija, 6.05.09.;
Liepājas 1.ģimnāzija, 6. 05. 09.;
Liepāja 8. vidusskola. 7.08.09.
Kuldīgas ģimnāzija 05.09.
18. 02.09. – ēnu diena (1
students)
16. 04. 09. studentam pa pēdām
Matemātikas un Atskaites: par olimpiāžu (nov.,
(1 students)
informātikas marts) rezultātiem; par Jauno
katedras
zinātnieku skolas darbību. Jauno
docētāji
zinātnieku skolas nodarbības
notika katra mēneša pēdējā
sestdienā.

7.

Akadēmiskā personāla
iesaistīšanās studentu
zinātniski pētnieciskā
darbā

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
organizēšanu, atskaites grafiku studiju un
bakalauru darbu izpildei
Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
izveidei.

8.

Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana

9.

Mācību spēku un studentu Sadarbībā ar ārējo sakaru daļu izskatīt
mobilitāte
iespējas pasniedzēju un studentu mobilitātei
Erasmus programmas ietvaros

9.

IT nepietiekama
izmantošana studiju
procesā studentu
patstāvīgā darba
kontekstā.

Izstrādāt priekšlikumus studentu patstāvīgā
darba pilnveidei

2008.g. oktobris

K. Dobelis

J. Rimšāns,
E. Ģingulis,
A. Vaivode

Studentu iesaistīšana
zinātniskajā darbā galvenokārt
notiek sudiju un bakalauru darbu
aspektā

līdz 2008.g.
novembrim

K. Dobelis

A. Kukuka, K. Dobelis Elblonga
augstskola, referāts 19.11.08.

līdz 2008.
novembrim

K. Dobelis

Atbildīgie par
zinātnes
apakšnozarēm:
J. Rimšāns,
E.Ģingulis
K. Dobelis

2008. g.novembris

K. Dobelis

A. Kukuka,
D. Barute,
V. Kārkliņa

Marta katedras sēde 26. 03.09.
prot.Nr.8
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D. Zāime. Rostokas universitāte,
2008. g. novembris. Lekciju
kurss astronomijā.

14. 2009./10. studiju gada pilnveides matrica
N.p. Risināmas problēmas
k.
plānotās aktivitātes
1. Personāla atjaunošana
un
tā
zi nāt ni skās
kvalifikācija pilveide
2. Nodrošināt
iespēju
Matemātikas bakalaura
B1,
B2
studiju
programmas
absolventiem
turināt
izglītību
LiepU
profesionālās maģistrat.
informācijas
2. Izpētīt
pēctecības
tehnoloģijas
nozarē un–
saskaņotības
PMinf
jautājumus starp studiju
programmām
„Matemātika” (Bmat)
un „Matemātikas un
informātikas didaktiku”
3. Bibliotēkas
resursu
(PMmid)
atjaunošana
un

Priekšlikumi to risināšanai

Izpildes laiks

Personāla kvalifikācijas celšanas plāns
studiju
programmas
perspektīvai
nodrošināšanai.
Jaunu mācību spēku
piesaiste ilgtermiņā
( katedras pasniedzēju kvalifikācis celšanas
1.Izstrādāt
programmu 14 KRP apjomā
plāns)
datorzinību programmas kodola apguvei;
2. Sa kārtot juridiskos jautājumus, kas saistīti
ar
absolventu
iestāšanos
minētajā
programmā.

2009./2010.
studiju gads

Atbildīgai
par izpildi
K. Dobelis
izpildi

Izpildītāji
J. Rimšāns
K. Dobelis

izpildiizpildi
2009. g. oktobris, K. Dobelis
novembris

Izveidot anketi programmas PMmid studentu 2008. / 2009.
aptaujai;
st.gads
veikt studentu aptauju;
izstrādāt priekšlikumus studiju programmu
Bmat un PMmid pilnveidei
Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi 2009./ 2010.
literatūras papildināšanai.
st.gads

E. Ģingulis

K. Dobelis

papildināšana
4. Studentu izvēle bloku B1, A r a p t a u j u , d i s ku s i j u palī dzī bu 2010.g. februāris K. Dobelis
B2, B3 ietvaros
noskaidrot iespējamās studentu vēlmes
studiju plāna ,,Matemātika” kontekstā un
izskaidrot piedāvāto bloku saturu un
5. Studiju
programmas Informācija
konsekvences presē, vēstules izglītības 2009./ 2010.st.g. K. Dobelis
reklamēšana
sabiedrībā
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes
un
reģiona skolās
absolventiem
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K. Dobelis,
Dz. Tomsons

Izpildes apliecinājums/
novērtējums
Atskaite par katedras
pasniedzēju kvalifikācijas
celšanas plāna izpildi
(iesniegta zinātnes prorektorei
2008. g. dec.)
Studiju programmas pielikums.

E. Ģingulis
K. Ģingule
V. Kārkliņa
A. Kukuka

Katedras sēdē akceptēti
priešlikumi programmu
piulnveidei

Kursu
pasniedzēji

Studiju gadā iegādātās
literatūras saraksts

J. Rimšāns
E. Ģingulis
K. Dobelis

Studentu iesniegumi studiju
virzieniem

Programmas
docētāji

Reklāmas pasākumu
apliecinājumi: publikācijas
laikrakstos, viesošanās skolās,
piedalīšanās Informācijas un
sabiedrisko attiecību daļas
rīkotajos pasākumos, Skola
2010

6.

Studiju programmas
reklamēšana Liepājas un

Liepājas rajona skolās

LPA matemātikas olimpiādes organizēšana 8.-12.
A. Kukuka,
klašu skolēniem;
2008./2009. st. g. E. Ģingulis,
Jauno zinātnieku skolas darbības
D. Žaime
nodrošināšana;
piedalīšanās dažādos skolotāju kvalifikācijas
paaugstināšanas semināros;

Matemātikas un

J. Rimšāns,
E. Ģingulis,
Dz.. Tomsons

7.

Akadēmiskā personāla
iesaistīšanās studentu zinātniski
pētnieciskā darbā

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai zinātniski
2009.g. oktobris
pētnieciskā darbā: regulāru zinātniski un zinātnisku
metodisku semināru organizēšanu, atskaites grafiku studiju un
bakalauru darbu izpildei

8.

Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana

Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
izveidei.

līdz 2009.g.
novembrim
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K. Dobelis

K. Dobelis

informātikas
katedras
docētāji

Atskaites:
par olimpiāžu rezultātiem;
par Jauno zinātnieku skolas
darbību:
par semināru vadīšanu,
Katedras sēdē apstirināts plāns un
informācija par tā izpildi

Atbildīgie par
Atskaite par ārējo sakaru
zinātnes
realizāciju
apakšnozarēm:
J. Rimšāns,
E.Ģingulis, Dz.
Tomsons

Pielikums Nr. 1
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku publikācijas
(2007./2008. studiju gads)
Matemātika
1. E.Ģingulis. Проблемы математического образования в Латвии // Математическое
образование: концепции, методики, технологии: сборник трудов IV Международной
научной конференции «Математика. Образование. Культура», 21-24 апреля 2009 г.,
Россия, г. Тольятти / под общ. Ред. Р.А. Утеевой. B 3-х ч. Ч. 2. – Тольятти: ТГУ,
2009. – 368 c., c. 12 – 16. ISBN 978-5-8259-0461-0
2. E. Ģingulis. Системный подход в исследовании математических способностей
учащихся // Математическое образование: концепции, методики, технологии: сборник
трудов IV Международной научной конференции «Математика. Образование.
Культура», 21-24 апреля 2009 г., Россия, г. Тольятти / под общ. Ред. Р.А. Утеевой. B 3х ч. Ч. 2. – Тольятти: ТГУ, 2009. – 368 c., c. 88 – 92. ISBN 978-5-8259-0461-0
3. Ģingulis E. Some ideas on teaching mathematics in Latvia in the1920 – 30. and nowodays //
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Abstract of the International
Conference, Tallin University, May 14. – 16. 2009. 29 – 30. pp. ISBN 978 – 9985 – 58 –
637 – 2
4. Ģingulis E., Krūče Dz. Внутреннее моделирование при обучении математике //
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, Proceedings of the 9th International
Conference, Vilnius Pedagogical University, May 16-17 2008., p. 173 - 178. ISBN 9789955-20-385-8.
5. K. Dobelis, A. Kukuka. E – studies: Reality and Perspectives in the Department of
Mathematics and Computer Studies of Liepāja Academy of Pedagogy. Opus universale.
Kulturowe, edukacyjne i technologiezne prezestsznu internetu.. OBLICA INTERNETU.
Elblag, 2008, 74 – 78 pp.
6. Dzintars Tomsons, Alīda Samuseviča, Vineta Tomsone. Development of Competencies by
Playing Games and Using E-learning Environment. In Proceedings of 7th International
JTEFS/BBCC Conference ”Sustainable Development. Culture. Education. Research and
Implementation of Education for Sustainable Development”, May 5-8, 2009, Daugavpils
University, Latvia (iesniegts publicēšanai, nolasīts referāts)
7. Dzintars Tomsons, Atis Kapenieks. Assessment of learning outcomes and collaborative
efforts in computer-supported environments. Iesniegts publicēšanai Rīgas Tehniskās
universitātes 50.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā, 14.-16.oktobris,
2009, Rīga.
8. A. Jansone. An Approach to Cadastre Map Quality Evaluation, „Innovations and Advanced
Techniques in Systems, Computing Sciences and Software Engineering”, editor Khaled
Elleithy, ISBN: 978-1-4020-8734-9, Springer, 2008, pp.105-110
7. Anita Jansone. Kadastra kartes novērtēšana : promocijas darba kopsavilkums, ISBN:
978-9984-45-013-1, Rīga, Latvijas Universitāte, 2008, 47 lp.
9.
A.Jansone. An Approach to Cadastral Map Quality Evaluation in Republic of
Latvia. 13th International Conference on Database Systems for Advanced
Applications (DASFAA), Data Quality and High-Dimensional Data Analysis,
Proceedings of the DASFAA 2008 Workshops, New Delhi, India 19 – 22 March
2008, ISBN 978-981-4273-48-0, 2009, pp.78-92
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10. D.Žaime. „Propogator differencescheme for solving of thedissipative Murray equation”,
thesis, 14. International Conference”Mathematical Modellin and Analysis”, Daugavpils, 2009.
maijs,
11.Žaime D. Mathematical Models in the New Course of Mathematical Biology in LPA //
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives, Proceedings of the 9th International
Conference, Vilnius Pedagogical University, May 16-17 2008., p. 168 - 173. ISBN 978-995520-385-8.
12. J.Kaupužs,J.Rimshans,N.Smyth. Polarization Kinetics in Ferroelectrics with Regard to
Fluctuations, Modelling and Simulation in Material Science and Engineering, Vol. 16, 2008,
0650054, 12 pp.
13. J.Rimšāns, D.Žaime. Propagator Method for Numerical Solution of the Cauchy Problem for
ADR
Equation,
Journal
of
Differential
Equations,
LU
MII
paper
collection: Mathematics. Differential Equations, vol. 8, p. 111 – 124, 2008
14. J. Kaupužs, R.V.N. Melnik and J.Rimšāns. Advanced Monte Carlo study of the Goldstone
mode singularity in the 3D XY model, Commun. Comput. Phys., V 4, N 1, p. 124-134, 2008
15. D.Žaime,J.Rimshans and Sh.Guseynov. Analytical and numerical solutions of temperature transients
in electrochemical machining, In: Studies in Computational Intelligence, Vol 119, Intelligent Computer
Techniques in Applied Electromagnetics, Springer, p.179-186, 2008

Pielikums Nr.2
Mācību līdzekļi
6. E. Ģingulis. Projektīvā ģeometrija: mācību līdzeklis: Liepāja:LiePa, 2008. 58 lpp.
7. E. Ģingulis.Matemātikas vēsture: mācību līdzeklis. Liepāja:LiePa, 2009. 88 lpp.
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Pielikums Nr.3
Matemātika

1

Ryabenkii, Victor S. A Theoretical Introduction to Numerical Analysis / Victor S. Ryaben'kii, Semyon V.
Tsynkov. - New York : Chapman Hall/CRC, c2007. - xiii, 537 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical
references (p. 509-519) and index.
ISBN 978-1-584-88607-5.
Numerical analysis.
AUGSTĀKĀ MATEMĀTIKA.

2

Zheng, Chunmiao. Applied Contaminant Transport Modeling / Chunmiao Zheng, Gordon D. Bennett. 2nd ed. - New York : Wiley-Interscience, 2002. - xx, 621 p. : ill., maps ; 25 cm. - Includes bibliographical
references (p. 559-611) and index.
ISBN 978-0-471-38477-9. - ISBN 0-471-38477-1.
Matemātika. Matemātiskā modelēšana. Pazemes ūdeņi. Piesārņojums.

3

Eberhards, G.(Guntis), 1936-. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi : atlants = Processes on the Latvian
Coast of the Baltic Sea : atlas / Guntis Eberhards, Jānis Lapinskis ; latviešu val. teksta red. Ieva Zarāne ;
angļu val. teksta red. Māra Antenišķe ; angļu val. tulk. Valdis Bērziņš ; Valsts pētījumu programma
"Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi" (KALME). - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 63,
[1] lpp. : diagr., il., kartes ; 30 cm. - Bibliogr.: 58. lpp. - Paral. latviešu, angļu val.
ISBN 978-9984-450-20-9.
Krasta izmaiņas - Latvija - Kartes. Jūras ģeoloģija.
Baltijas jūras piekraste (Latvija).

4

Bols, Džonijs. Brīnumainā skaitļu pasaule : [spēles un uzdevumi skolas vecuma bērniem] / Džonijs Bols ;
no angļu val. tulk. Linda Zemīte ; red. Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 96 lpp. : il. ; 28
cm. - Rād.: 96. lpp. - Oriģ. nos.:Think of Numbers / Jony Ball.
ISBN 9984-376-79-6. - ISBN 978-9984-376-79-0.
MATEMĀTIKAPOPULĀRZINĀTNISKĀ LITERATŪRA BĒRNIEM.

5

Stinson, Douglas R.(Douglas Robert), 1956-. Cryptography : theory and Practice / Douglas R.
Stinson. - 3rd ed. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2006. - 593 p. : ill. ; 25 cm. - (The CRC Press
Series on Discrete Mathematics and its Applications). - Includes bibliographical references (p. 561-582)
and index.
ISBN 1-584-88508-4.
Matemātika. Kriptogrāfija.

6

Aigner, Martin. Das Buch der Beweise / Martin Aigner, Gunter M. Ziegler. - 2.Aufl. - Heidelberg :
Springer, 2004. - viii, 271 S. : ill.
ISBN 3-540-40185-7.
Matemātika.

7

Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas / aut. grupas
vad. Edvīns Vanags. - Rīga : Latvijas Statistikas institūts ; Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2004. 539 lpp. : il.
ISBN 9984-97610-6.
Ekonomika.
LATVIJAS EKONOMIKA.

8.

Al-Gawaiz, M. A. Elements of Real Analysis / M.A. Al-Gawaiz and S.A. Elsanousi. - Boca Raton :
Chapman & Hall/CRC, 2007. - xiii, 436 p. ; 25 cm. - (Monographs and Textbooks in Pure and Applied
Mathematics ; 284).
ISBN 978-1-584-88661-7.
Matemātika. Matemātiskā analīze.

9.

LeVeque, Randall J., 1955-. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations :
steady-State and Time-Dependent Problems / Randall J. LeVeque. - Philadelphia : Society for Industrial
and Applied Mathematics, 2007. - xv, 341 p. : ill. ; 26 cm. - Includes bibliographical references (p. 329335) and index.
Finite difference approximations -- Steady states and boundary value problems -- Elliptic equations - Iterative methods for sparse linear systems -- The initial value problem for ordinary differential
equations -- Zero-stability and convergence for initial value problems -- Absolute stability for ordinary
differential equations -- Stiff ordinary differential equations -- Diffusion equations and parabolic problems
-- Addiction equations and hyperbolic systems -- Mixed equations -- Appendixes: A. Measuring errors -- B.
Polynomial interpolation and orthogonal polynomials -- C. Eigenvalues and inner-product norms -- D.
Matrix powers and exponentials -- E. Partial differential equations.
ISBN 978-0-89871-629-0.
Matemātika. Diferenciālvienādojumi, lineārie.

10.

Kantorovitz, Shmuel, 1935-. Introduction to Modern Analysis / Shmuel Kantorovitz. - Oxford : Oxford
University Press, 2006. - xii, 434 p. ; 24 cm. - (Oxford Graduate Texts in Mathematics ; 8). - Includes
bibliographical references (p. [421]-424) and index.
ISBN 978-0-19-920315-4.
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Matemātiskā analīze.

11.

Klimata pārmaiņas: izaicinājumi Latvijai starptautiskajā vidē : [rakstu krāj.] / Stratēģiskās analīzes
komisija ; zin. red. un priekšv. sarakst. Gunda Reire ; red. Ināra Stašulāne. - Rīga : Latvijas Valsts
prezidenta kanceleja ; Zinātne, 2008 (a/s "Preses nams"). - 222 lpp., [4] lpp. krās. il. : diagr., tab. ; 25
cm. - Bibliogr. rakstu beigās.
ISBN 978-9984-8083-4-5.
Klimatoloģija. Klimata pārmaiņas - Latvija. Globālā sasilšana.

12.

Ezera, Ilona, 1955-. Lietišķā komunikācija / Ilona Ezera. - Rīga : Multineo, 2007. - 111, [3]lpp. : sh.,
tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: [113.-114.] lpp. (27 nos.).
1. d.
ISBN 978-9984-99328-7.
Komunikācija. Biznesa komunikācija. Lietišķā rakstītprasme. Lietišķā sarakste.

13.

Ģingulis, Edvīns, 1950-. Matemātikas vēsture : metodisks līdzeklis matemātikas bakalaura un
pamatskolas skolotāja programmas studentiem / Edvīns Ģingulis ; rec. Klavdija Ģingule ; lit. red. Biruta
Petre ; Liepājas Universitāte. Matemātikas un informātikas katedra. - Liepāja : LiePA, 2009. - 88 lpp.
ISBN 978-9984-8215-6-6.
Matemātika - Vēsture.
MATEMĀTIKAS VĒSTURE.

14.

Cīrulis, J.(Jānis), 1943-. Matemātiskā loģika un kopu teorija : [māc. līdz.] / Jānis Cīrulis ; red. Biruta
Siliņa ; vāka dizains: Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 (a/s "Poligrāfists"). - 278 lpp. : tab.,
zīm. ; 25 cm. - Simbolu un terminu rād.: [275.]-278. lpp.
ISBN 978-9984-404-89-9.
Loģika, simboliskā un matemātiskā - Mācību līdzekļi augstskolām. Kopu teorija - Mācību līdzekļi
augstskolām.

15.

Frolova, Ludmila. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā : teorija un prakse / Ludmila
Frolova. - Pārstr. un papild. 2. izd. - Rīga : Izglītības soļi, 2005. - 438 lpp.
ISBN 9984-617-64-5.
Matemātiskā modelēšana. Ekonomika, matemātiskā.
MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA.

16.

Mathematical Epidemiology / Fred Brauer, Pauline van den Driessche, Jianhong Wu (eds.) ; with
contributions by L.J.S. Allen ... [et al.]. - Berlin : Springer, 2008. - xviii, 408 p. : ill. (some col.) ; 24 cm. (Mathematical Biosciences Subseries ; 1945). - Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-3-540-78910-9.
Matemātika. Epidemioloģija.

17.

Kapadia, Asha Seth, 1937-. Mathematical Statistics with Applications / Asha Seth Kapadia, Wenyaw
Chan, Lemuel A. Moye. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC Press, 2005. - xxiii, 617 p. : ill. ; 24 cm. (Statistics, Textbooks and Monographs ; v. 180). - Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-8247-5400-6.
Matemātika. Matemātiskā statistika.

18.

Qin, Qing-Hua. MATLAB and C Programming for Trefftz Finite Element Methods / Qing-Hua Qin, Hui
Wang. - Boca Raton : CRC Press, 2008. - 450 p. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 978-1-420-07275-4.
Matemātika. Programmēšana.

19.

Schatzman, M. Numerical Analysis : a Mathematical Introduction / Michelle Schatzman ; translated by
John Taylor. - Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 2002. - xix, 496 p. : ill. ; 25
cm. - Includes bibliographical references (p. 479-484) and index.
ISBN 0-19-850852-2.
Skaitliskā analīze. Matemātika.

20.

Frolova, Ludmila, 1948-. Optimizācijas teorija : lekcijas izdales materiāls 2007./2008. akad. gadam /
Ludmila Frolova. - 8. izd. - Rīga : Izglītības soļi, 2007. - 120 lpp. : tab.
ISBN 9984-7123-8-9.
Ekonomika, matemātiskā.

21

Siliņa, Biruta. Rokasgrāmata matemātikā : elementārā matemātika, augstākā matemātika : vecāko
klašu skolēniem un studentiem / Biruta Siliņa, Kārlis Šteiners ; aut. red. ; māksl. red. Eduards Groševs ;
Dmitrija Šešukova tehn. zīm. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006 (a/s "Poligrāfists"). - 367 lpp. : diagr., tab.,
zīm. ; 25 cm. - Bibliogr.: 356. lpp.
ISBN 9984-371-41-7. - ISBN 978-9984-371-41-2.
MATEMĀTIKAROKASGRĀMATAS.

22.

Barbu, Luminita. Singularly Perturbed Boundary-Value Problems / Luminita Barbu and Gheorghe
Morosanu. - Berlin : Birkhauser, 2007. - xiii, 230, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (International Series of Numerical
Mathematics ; v. 156). - Includes bibliographical references (p. [227]-230) and index.
ISBN 978-3-7643-8330-5.
Matemātika.
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23.

Quittner, Pavol. Superlinear Parabolic Problems : blow-up, Global Existence and Steady States / Pavol
Quittner, Philippe Souplet. - Berlin : Birkhauser, 2007. - xi, 584 p. - (Birkhaeuser Advanced Texts).
ISBN 978-3-7643-8441-8.
Matemātika.

24.

Basmadjian, Diran. The Art of Modeling in Science and Engineering with Mathematica / Diran
Basmadjan. - 2nd ed. / Diran Basmadjian and Ramin Farnood. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2007.
- 509 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 499-502) and index.
ISBN 978-1-584-88460-6.
Matemātika. Matemātiskā modelēšana.

25.

Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā / aut.: D.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence ; red. M.Zandere,
U.Grinfelds. - 4.izd., ar laboj. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 332 lpp.
ISBN 9984-223-74-4.
Matemātika.

276.

Scheid, Harald. Zahlentheorie / Harald Scheid, Andreas Frommer. - 4.Aufl. - Heidelberg : Spektrum
Akademischer Verlag, 2007. - viii, 509 S.
ISBN 978-3-8274-1692-6.
Skaitļu teorija.
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Pielikums Nr. 3
LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Daugavpils universitātes studiju
programmu „Matemātika”

Daugavpils universitāte

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšanas pamati
Operētājsistēmas
Svešvaloda
Fizika
Skaitļu teorija
Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija
Diferenciālā ģeometrija
Lebega mērs un integrālis
Polinomu algebra
Parastie diferenciālvienādojumi
Objektorientēta programmēšana
Funkcionālanalīze
Algebriskās struktūras
Matemātiskā statistika
Datu bāzes
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšana un datori

Bakalaura darbs
Kopā 96 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Optimizācijas pamati
Matemātikas datorprogrammas
Algoritmi un datu struktūras
Matemātikas vēsture
Matemātiskā modelēšana un
diferenciālvienādojumi
Attēlošanas metodes
Ģeometriskās transformācijas

Ģeometrijas pamati
Matemātiskie modeļi ekonomikā

Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Polinomu algebra
Diferenciālvienādojumi

Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes
Diskrētā matemātika
Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs
Bakalaura darbs
Kopā 80 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Matemātiskie modeļi un optimizācija

Ģeometrija (pēc izvēles divi kursi):
* ģeometrijas pamati;
 diferenciālģeometrija;
 projektīvā ģeometrija
Tēlotāja ģeometrija

Skaitļu sistēmas
Grafu teorija
Projektīvā ģeometrija
Neeiklīda ģeometrija
Trijstūru un riņķa līniju ģeometrija
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Vispārīgā topoloģija
Datortīkli un komunikācijas

Kopā 20 KRP

Kopā 20 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofija

Funkcionālanalīze
Skaitļu teorija
Vispārīgā fizika
Svešvaloda
Kopā 26 KRP
Ierobežotā izvēla atkarībā no izvēlētās
specializācijas 10 KRP
B1 Informācijas tehnoloģijas matemātikā
Datu bāzu tehnoloģija
Web tehnoloģijas pamati
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Statistikas programmu paketes
Sistēmu modeļi un simulācija
Kopā 10 KRP
B2 Matemātiskās tehnoloģijas
Matemātiskās fizikas vienādojumi
Finanšu matemātika
Matemātisko programmu paketes
Biomatemātika
Aktuārmatemātika
Programmēšanas tehnoloģijas
Kopā 10 KRP
B3 Skolas matemātikas kursa zinātniskie
pamati
Skaitļu sistēmas
Elementārā matemātika
Kopā 10 KRP
Kopā 36 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofijas pamati
Astronomija

Latvijas kultūras vēsture
Pasaules kultūras vēsture
Reliģijas vēsture
Ekonomikas pamati
Ētika
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LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Latvijas Universitātes
„Matemātikas bakalaura” studiju programmu
Latvijas universitātes studiju kursi
(A daļa)

Apjoms
KRP

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas
studiju kursi
(A daļa)
Nepārtruktās matemātikas kursi:
Matemātiskā analīze

Apjoms
KRP

Nepārtruktās matemātikas kursi:
Matemātiskā analīze

35 – 40

Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Diferenciālvienādojumi

2

Diskrētās matemātikas kursi

20

Lineārā algebra

3

Polinomu algebra

4

Ģeometrija

Analītiskā ģeometrija

3

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika

4

Informātika un skaitliskās
metodes

15

Skaitliskās metodes

Skaitliskās metodes

6

Programmēšana un datori

Programmēšana un datori

9

Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs

2
2
2

Bakalaura darbs

12

Kopā A daļā

80

Diferenciālvienādojumi
Funkcionālanalīze

Diskrētās matemātikas kursi 25 – 30
Algebra

Informātika un skaitliskās
metodes

Kopā A daļā

20

75 – 85
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27
16

4
5

2
4

Jauno zinātnieku skola
(2008./2009.st.g.)

Novembris
1. Automobilis un fizika ( Dr. math. J. Rimšāns)
2. Astronomija Latvijā (Mg. sc. educ. D. Žaime)
3. Kā mācīties matemātiku…(Dr. paed. E. Ģingulis)

Decembris
1. Nepieciešamais un pietiekamais matemātikā (Dr. math. J. Rimšāns)
2. Mēbiusa lapa, tās īpašības (Dr. paed. E. Ģingulis)
3. Nano fizika (LU maģistrants P. Morevs)

Janvāris
1. Racionālais un iracionālais algebrā. (Jānis Rimšāns)
2. Saules sistēmas planētu pētījumi (Mg. sc. educ. D Žaime)
3. Formu veidošana, datu aizsardzība (Dr. sc. comp. A. Jansone)

Februāris
1. Kompleksā algebra (Dr. math. J. Rimšāns)
2. Programmēšana ar MS Excel (MS Visual Basic) (Dr. sc. comp. A. Jansone)
3. Datorizēta eksperimenta un mērījumu veikšana (Mg. sc. educ. D Žaime)

Marts
1. Uzdevums atrisināts... Ko tālāk? (Dr. paed. E. Ģingulis)
2. Programmēšana ar MS Excel (MS Visual Basic) (Dr. sc. comp. A. Jansone)
3. Jēdziens kā domāšanas forma. Matemātiskie jēdzieni, to savstarpējās attiecības

(Mg. paed. B.

Bērztīse)

Aprīlis
1. Bezū teorēma (Dr. math. J. Rimšāns)
2. Jēdzienu definēšana. Definēšanas veidi. Kļūdas definēšanā (Mg. paed. B. Bērztīse)
3. Nestandarta uzdevumi lietišķajā informātikā. Mg. sc. comp. Dz Tomsons)

Maijs
1. Iracionālas algebriskas daļas. (Dr. math. J. Rimšāns)
2. Pamata elementārās funkcijas un daži to definēšanas veidi (Dr. paed. A. Vaivode)
3. Informācijas kodēšana datorā (Mg. sc. comp. Dz Tomsons)

Jūnijs
1. Kalendāru rēķini (Dr. paed. V. Kārkliņa)
2. Binārie meklēšanas koki (Mg. sc. comp. Dz Tomsons)
3. Ekstrēmu uzdevumi (Dr. math. K. Dobelis)
Jūnijs. Ekskursija
Nodarbības notiek katra mēneša pēdējā sestdienā, plkst 10.00 Liepājā, Lielā ielā 14, Liepājas Universitāte,
132. auditorijā.
Dr. math. profesors J. Rimšāns
Rezervē;
1. Mezglu teorija (Dr. paed. V. Kārkliņa)
2. Nano fizika LU maģistrants (P. Morevs)
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312

313

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
12.
13
13.
14.

Saturs
Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju
rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Programmas organizācija
Programmas struktūra
Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma periodā
Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un citu pasākumu
anotācija
Vērtēšanas sistēma
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju metodes, to izvēles pamatojums
Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā studiju procesa sastāvdaļa
Palīdzība studentiem
Programmas perspektīvais novērtējums
Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
Studējošie
Studējošo skaits programmā
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Absolventu skaits
Studējošo aptauja un to analīze
Absolventu aptauja un to analīze
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Programmā nodarbināto akadēmiskā personāla novērtējums
Akadēmiskā personāla skaits
Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Zinātņu doktoru vai profesoru skaits
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli tehniskais un
metodiskais nodrošinājums)
Infrastruktūras nodrošinājums
Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
Mācību resursi
Finansēto pētījumu projektu skaits un apjoms
Ārējie sakari
Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Sadarbība ar skolām
Studējošo iespējas turpināt studijas citās programmās vai augstskolās
Secinājumi
2009./2010.st. g. pilnveides matricas izvērtējums
Programmas attīstības plāns 2010./2011.st.g.
Pielikumi
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4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
14
16
18

Studiju programmas
„Matemātika”
Pašnovērtējuma ziņojums
(2010. maijs)
Studiju programma „Matemātika” (kods 43460), Licence Nr. 04043.07.03.2005.)
akreditēta 2006. gada decembrī uz 6 gadiem, Akreditācijas komisijas 2006. gada
20.decembra lēmums Nr.2016.

1. Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Mērķi:
1. Nodrošināt iespēju studentiem iegūt akadēmisko izglītību matemātikā,
nodarboties ar akadēmiskajiem un lietišķajiem pētījumiem matemātikas zinātnē;
2. Dot iespēju dabaszinātņu bakalauriem matemātikā, turpinot izglītību, iegūt:
matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kvalifikāciju informācijas tehnoloģijā
matemātikā vai arī matemātiskās tehnoloģijās, kā arī atbilstošās profesionālās
kompetences;
3. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos.
Uzdevumi:
1. Radīt studentiem apstākļus un iespējas iegūt akadēmisko izglītību matemātikā
* sasniegšanas veids: nodrošināt bakalaura programmas izpildei nepieciešamos
intelektuālos un materiālos resursus atbilstoši programmas standartam; veicināt
patstāvīgās studijas, nodrošinot nepieciešamos resursus un nepieciešamo studiju darba
kontroli; iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas;
2. Sniegt zinātniski pamatotu izpratni par matemātiku, tās attīstību
* sasniegšanas veidi: dot zināšanas par matemātikas disciplīnu attīstību, to
savstarpējo saistību un mijiedarbību un praktiskās pielietošanas iespējām; nodrošināt
programmas nepārtrauktu pilnveidi;
3. Dot studentiem nepieciešamās zināšanas par informācijas tehnoloģijām matemātikā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B1) izvēles daļā attiecīgos kursus
informācijas tehnoloģijā: datu bāzu tehnoloģijas, Web tehnoloģijas pamatus,
datorizētās projektēšanas sistēmas, statistikas programmu paketes, sistēmu modeļi un
simulācija;
4. Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas matemātikas tehnoloģijā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B2) izvēles daļā attiecīgos kursus
matemātikas tehnoloģijās: matemātiskās fizikas vienādojumi, finanšu matemātika,
matemātisko
programmu
paketes,
biomatemātiku,
aktuārmatemātiku,
programmēšanas tehnoloģijas;
5. Sniegt studentiem zinātniski pamatotu priekšstatu par skolas matemātikas kursa
uzbūvi un saturu, veicinot interesi par matemātikas pedagoģiju un uzsverot
matemātikas nozīmi personības attīstībā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B3) izvēles daļā skolas matemātikas
kursa zinātniskos pamatus: elementāro matemātiku, skaitļu sistēmas.
Pēc programmas apguves – bakalaura eksāmena nokārtošanas un bakalaura darba
aizstāvēšanas studentiem jāprot: orientēties matemātiskajā un informācijas
tehnoloģiju literatūrā, saskatīt problēmas un iezīmēt to iespējamos risināšanas ceļus,
pielietot matemātisko aparātu atsevišķu problēmu risināšanā; jāizprot skolas
matemātikas kursa uzbūvi un to nozīmi matemātisko zināšanu un prasmju ieguvē.
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2. Programmas organizācija
Trīsgadīgā bakalaura studiju programmas „Matemātika” realizācija sākta
2005./ 2006. studiju gadā un tā ir attīstījusies uz četrgadīgās studiju programmas
„Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā” bāzes. Programmu realizē Dabas un sociālo
zinātņu fakultātes Matemātikas un informātikas katedra pilna laika studiju formā.
Programmas realizācija notiek atbilstoši „Noteikumiem par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” (Ministru kabineta noteikumi Nr.2, Rīga 2002.g. 3. janvāris), kā
arī saskaņā ar LiepU „Nolikumu par studijām” (apstiprināts Senātā 23.04.2007. g.).
2.1. Programmas struktūra:
* studiju programmas apjoms – 120 KRP;
* obligātā (A) daļa – 80 KRP , ieskaitot bakalaura eksāmenu 2 KRP un
bakalaura darbu 10 KRP
* obligātās izvēles (B) daļa – 26 KRP;
* obligātā izvēle atkarībā no izvēlētās specializācijas:
- B(1) informācijas tehnoloģijas matemātikā 10 KRP;
- B(2) matemātiskās tehnoloģijas 10 KRP;
- B(3) skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati 10 KRP
* obligātā izvēle (C) daļa 4 KRP;
* studiju darbs 4. semestris, 2KRP
Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu galvenokārt veido
šādi komponenti:
* studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo
priekšlikumi studiju procesa uzlabošanā);
* vērtēšanas sistēmas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.481
un atbilstoši LPA noteikumiem par pārbaudījumiem;
* programmas ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde un
apspriešana;
* studentu anketēšana mācību spēku vērtēšanai
2009.g. 22. oktobra Matemātikas un informātikas katedras sēdē (Protokols Nr.3)
apstiprināts mācību spēku novērtēšanas grafiks (studentu aptaujas grafiks)
2009./2010. studiju gadam. Nolemts, ka novērtēšanu veiks docētājiem: D. Žaimi, I.
Brišku, D. Baruti. Atbildīgā par ankešu izdalīšanu un savākšanu V. Tomsone.
2.2. Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma periodā
2009. /2010. st. gadā būtisku izmaiņu nav

3. Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un citu
pasākumu anotācija
2009./2010. st. gadā lekciju kursu, praktisko darbu, semināru saturā notikušās
izmaiņas galvenokārt noteica auditoriju stundu samazinājums.

4. Vērtēšanas sistēma
2009./2010. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
Ikgadējo aptaujas anketu (22.02.2010.) rezultātu analīze liecina, ka studentus kopumā
apmierina gan vērtēšanas sistēma, gan arī informācija par pārbaudījumu kārtošanu un
to veidiem (1 students informācijas kvalitāti vērtē negatīvi).
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5. Programmas praktiskā īstenošana
2009. /2010. st. gadā būtisku izmaiņu nav
Uzņemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek konkursa kārtībā
saskaņā ar LPA Senāta apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas
noteikumiem. Iestājpārbaudījumi pilna laika studijās ir centralizētie eksāmeni
matemātikā un svešvalodā. Ja reflektantiem ir vienāds punktu skaits centralizētajos
eksāmenos, tiek ņemts vērā vērtējums profilējošos priekšmetos: matemātikā (algebrā,
ģeometrijā), lietišķā informātikā, fizikā vai dabas zinātnēs. Konkursa gadījumā tiek
ņemti vērā: CE rezultāti matemātikā – zināšanas un pamata prasmes, CE rezultāti
svešvalodā – lasīšana un klausīšanās.
5.1. Studiju metodes, to izvēles pamatojums
2009./2010. st. gadā, salīdzinot ar 2008./2009.studiju gadu, studiju darba organizācijā
bija būtiskas izmaņas, kuras noteica kredītpunkta apjoma izmaiņa no 16 stundām uz
12 stundām. Šo izmaiņu dēl studiju darbs tika organizēts pēc principa 2 + 1,
respektīvi, 2 nedēļas auditoriju darbs un viena nedēļa studentu patstāvīgais darbs.
Trešajā nedēļā tika plānots studentu patstāvīgais darbs un konsultācijas. Atsevišķi
mācību spēki šajā laikā piedāvāja arī lekcijas un praktiskos darbus. Vairums studentu
principu 2 + 1 vērtēja negatīvi.
5.2. Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā mācību procesa sastāvdaļa
Studiju kvalitātes pilnveidē nozīmīga loma ir studentu zinātniski pētnieciskai darbībai
kā mācību procesa sastāvdaļai un mācību spēku zinātniski pētnieciskā darba
integrācijai studiju procesā. Studentu zinātniski pētnieciskais darbs galvenokārt
realizēja studiju un bakalaura darbos, kuru izvēle ir saistīta ar mācību spēku zinātniski
pētniecisko darbu, piemēram, ar eksponenciālo diferenču shēmu adekvāciju –
difūzijas vienādojumam daudz dimensiju telpā, loģisko uzdevumu sastādīšanu un
risināšanu, ar uzdevumiem, kas saistīti ar telpas iztēles attīstību ģeometrijā,
matemātisko modelēšanu, noteiktā integrāla skaitliskām aprēķināšanas metodēm u.c.
Zinātnisko pētījumu rezultātus studenti parasti izklāsta studentu zinātniskās
konferencēs.
25.03.10. radošuma nedēļas ietvaros studenti un maģistranti uzstājās ar šādiem
referātiem:
Lilita Ikauniece
Diferenciālvienādojumu skaitliskās atrisināšanas metodes (zin. vad. doc. K. Dobelis)
Aneta Krastiņa
Diferenciālie modeļi (zin. vad. doc. K. Dobelis)
Zane Ozoliņa
Planimetrijas un stereometrijas tēmas apguve vidusskolām, izmantojot dinamiskās
ģeometrijas programmu „Geonext” (zin. vad. lekt. D.Žaime)
Inese Reboka
Skolas matemātikas kursa zinātniskā satura un matemātikas didaktikas attīstība
Aizputes skolās (zin. vad. prof. E. Ģingulis)
Arturs Teihmanis
Vācijas Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federatīvās zemes un Latvijas 5. –
12.klases skolas matemātikas kursa zinātniskā satura salīdzinājums (zin. vad. prof. E.
Ģingulis)
Studentu zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošanai ir:
 jāveicina studentu iesaistīšana mācībspēku zinātniskajās aktivitātēs, piemēram,
2009./ 2010. studiju gadā profesora J. Rimšāna pētnieciskajā darbībā iesaistīti
otrā kursa studenti I. Reinfelde un A. Hižņaks;
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jāpilnveido sudentu zinātniskā darba uzskaites un kontroles mehānisms,
piemēram, organizējot atklātu studiju un bakalaura darbu priekšaizstāvēšanu;
 jāiesaista studentus prof. E. Ģinguļa un prof. J. Rimšāna vadītajos semināros.
5.3. Palīdzība studentiem
2009./2010. studiju gadā formālas izmaiņas aktivitātēs, kas saistītas ar palīdzību
studentiem netika plānotas. Manuprāt, tomēr pasniedzēji centās vairāk palīdzēt
studentiem patstāvīgā darba nedēļās gan vadot nodarbības, plānojot konsultācijas, gan
arī aicinot studentus uz konsultācijām dažādos laikos. Studenti nepārtraukti tika
informēti par akadēmijas un katedras aktualitātēm, izskaidrojot atsevišķu lēmumu un
normatīvo dokumentu būtību, utt. Praktiski visa nepieciešamā informācija ir
pieejama:
 akadēmijas mājas lapā www.lieppa.lv;
 katedras mājas lapā www.cs.lpu.lv;
 2008./2009. studiju gada LPA prospektā, kas adresēts nākamajiem
studentiem.

6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
2009./2010. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
6.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
2009. /2010. st. gadā būtisku izmaiņu nav
Viens no svarīgākajiem studiju kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem ir absolventu un
darba devēju iesaistīšana studiju programmas pilnveidē, izzinot viņu viedokļus par
studiju programmas kvalitāti. Saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas principiem
Universitātē šis process realizējas centralizēti darba devēju fokusgrupu ietvaros.
Darba devēji apstiprina, ka eksakti izglītoti cilvēki, tajā skaitā matemātikas skolotāji,
ir pieprasīti ne tikai skolās, bet arī privātajā sektorā, kas spēj piedāvāt
konkurētspējīgāku atalgojumu, kas, savukārt, ietekmē skolu darba kvalitāti un
izaugsmes iespējas. Nozares eksperti akcentēja arī eksakto zinātņu popularitāti/
nepopularitāti jauniešu vidū, pasvītrojot, ka problēmas ar eksaktajām zinātnēm un to
pievilcību rodas jau skolās.
Darba devējiem ir problēma nosaukt konkrētus speciālistus, kas būtu nepieciešami
pēc gada, pieciem vai ilgākā laika periodā, kas izskaidrojams ar Latvijas ekonomiskās
situācijas nevienmērīgo attīstību. Eksperti uzsvēra, ka jaunajiem speciālistiem būtu
jābūt universāli sagatavotiem ar vispārēju zināšanu līmeni, kas nodrošinātu viņu
prasmju un iemaņu fleksibilitāti un spēju piemēroties jaunām pārmaiņām.
Kopumā katedras absolventu darbu un potenciālās darba iespējas, tiek vērtētas
atzinīgi.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā: 2009. /2010. studiju gadā programmā studēja
27 studenti:1. kurss – 13, 2. k. – 9 , 3.k. – 5 studenti
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits:
2009./2010. studiju gadā imatrikulējās 15 studenti.
7.3. Absolventu skaits
2008./ 2009. studiju gadā programmu absolvēja 8 studenti;
2009./2010. studiju gadā programmu absolvēja 5 studenti
7.4. Studējošo aptauja un to analīze (22. 02.2010. g.)
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Aptaujas analīze liecina, ka kopumā studiju programma studentus apmierina/daļēji
apmierina, atzīmējot, ka tā ir interesanta un nodrošina pēctecību ar visdusskolā apgūto
vielu. Studenti arī uzsver, ka iegūtās zināšanas būtiski papildina redzesloku un dod
jaunas inovatīvas atziņas. Anketās atzīmēta arī pasniedzēju kompetenci un atsaucību.
Attiecībā uz trūkumiem galvenokārt tiek minēts:
 lekciju skaita samazināšanu sakarā ar studiju procesa reorganizāciju režīmā
2 + 1;
 konsultāciju nepietiekamība dažos studiju kursos.
Attiecībā uz studentu vēlmēm papildināt studiju kursus, galvenokārt tiek minēti
datorikas priekšmeti.
2009./2010. studiju gadā programmas direktors ir vairākkārt ticies ar visu kursu
studentiem, lai pārrunātu un uzzinātu studentu domas par:
 studiju programmas saturu;
 darba organizācijas jautājumiem, tajā skaitā, par brīvo dienu skaitu un
patstāvīgā darba nedēļu;
 studijām nepieciešamo literatūru un tās izmantošanas iespējām;
 par izvēles iespējām studiju programmas ietvaros un studentu perspektīvām
darba tirgū.
Atbildot uz jautājumiem par programmas pilnveides iespējām, studenti atzīmē:
 biežākas diskusijas starp studentiem un mācībspēkiem;
 vairāk praktisku piemēru teorētiskās lekcijās.
Katedras aptaujas rāda arī, ka studenti pozitīvi vērtē mācību spēku darbu mācību
līdzekļu sagatavošanā, kas ir devis iespēju samazināt lekciju skaitu un palielināt
semināru un praktisko darbu skaitu.
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
Katedra 2008./2009. st. gada absolventus nav anketējusi. Ir notikušas pārrunas ar
2008./ 2009. st. gada absolventem Matemātikas didaktikas maģistra programmas 1.
kursa studentiem. Pārrunas liecina, ka visumā absolventi ir apmierināti ar iegūtajām
teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, īpaši uzsverot analītiskās domāšanas
attīstību. Attiecībā uz studiju darba organizāciju, absolventi piemin lekciju saraksta
optimizāciju, diemžēl nepaskaidrojot, kādā aspektā – lekciju izkārtojumā, brīvo dienu
noteikšanā.
Absolventi ierosina arī palielināt atvēlēto stundu skaitu datorzinībās un svešvalodā.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
2009./2010. st. gadā būtisku izmaiņu nav.

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
2009./2010. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
8.2. Akadēmiskās personāla kvalifikācija
Programmu nodrošina pieredzējis un kvalificēts mācību spēku sastāvs. 75 % no
programmā strādājošiem ir zinātņu doktori t.s. divi matemātikas zinātņu doktori
profesors J. Rimšāns un docents K. Dobelis un viens – fizikas zinātņu doktors asoc.
prof. J. Kaupužs, Dr. Sc comp. A. Jansone, pedagoģijas zinātņu doktors, profesors E.
Ģingulis, pedagoģijas zinātņu doktores, V. Kārkliņa, K. Ģingule. Programmas mācību
spēki aktīvi piedalās mācību līdzekļu izveidē, starptautiskajos projektos, dažādās
konferencēs un semināros.
8.3. Zinātņu doktori vai profesori
2009./2010. st. gadā izmaiņu nav.
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8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Programmā iesaistīto mācību spēku zinātniskā potenciāla jautājums joprojām ir
aktuāls: turpat 40% ir pensijas un pirmspensijas vecumā, doktoru skaitā samērā liels
īpatsvars ir pedagoģijas zinātnē – matemātikas didaktikā - 50%.
Katedras mācību spēku satāvā var saskatīt pozitīvu perspektīvi attiecībā uz paaudžu
maiņu – 2009./2010. studiju gadā Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūrā
Matemātikas specialitātē studēja 2008./2009. studiju gada programmas absolvente I.
Ieraga, fizikas specialitātē P. Morevs, kurš 2008. sekmīgi beidza LU maģistrantūru
matemātikā un 2009. gadā iestājās LU maģistrantūrā fizikas specialitātē.
LU doktorantūrā matemātikas nozarē sekmīgi turpina studijas katedras lektore
D.Žaime.
Kopumā ņemot, mācību spēku kvalifikācijas pilnveide galvenokārt notiek šādos
veidos:
 piedaloties zinātniskajās konferencēs, semināros ( prof. E. Ģingulis, prof.
J. Rimšāns, asoc. prof. J. Kaupužs, lektore I. Briška), stažējoties citu valstu
zinātniski pētnieciskajos institūtos (prof. E. Ģingulis, doc. A. Jansone,
lektore A. Kukuka);
 paaugstinot akadēmisko kvalifikāciju studējot maģistrantūrā vai
doktorantūrā: D.Žaime un I. Ieraga LU doktorantūrā matemātikas nozarē,
P. Morevs – LU maģistratūrā fizikas nozarē, I. Znotiņa – LiepU
doktorantūrā E – studiju virzienā.
 piedaloties e – studiju materiālu izstrādes kursos un dažādos projektos par
moderno informācijas tehnoloģiju pielietošanu studiju procesā: lektori A.
Kukuka, Dz. Tomsons uc.;
Doktorantu studiju plānu izpilde izskatīta Matemātikas un informātikas

katedras sēdē

sēdē
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade (Pielikums Nr.1)
Programmas mācību spēku zinātniski pētnieciskais darbs realizējas trijos virzienos:
 augstskolas un skolas matemātikas didaktikā, vadītājs – profesors Dr.
paed. E. Ģingulis;
 matemātikas zinātnē, vadītājs – profesors, Dr. math. J. Rimšāns;
 datorzinātnēs: programmatūras kvalitāte, tais skaitā, programmatūras
testēšana, IS datu kvalitātes nodrošināšana.
Augstskolas un skolas matemātikas didaktika
Profesors E. Ģingulis izanalizējis matemātikas metodikas attīstību Latvijā 20.
gadsimta 20. – 30. gados un secinājis, ka spilgtākie šīs jomas pārstāvji bijuši Oskars
Priedītis un Longins Ausējs. Viņi abi rakstījuši kā matemātikas metodikas mācību
grāmatas, tā matemātikas mācību grāmatas, kurās ir daudz praktiska satura uzdevumu,
kas nav zaudējuši savu aktualitāti arī mūsdienās.
Matemātika zinātnē
Izpētīta propagatora metodes pielietojamība Nelineāra vienādojuma – Mareja
vienādojuma gadījumā, pierādīta konverģence un stabilitāte. Tiek pētīts nelineāra
vienādojuma vispārināts gadījums, ir pierādīta propagatora metodes konverģence
vispārinātam nelineāras problēmas aprakstam (pētījuma autore – lektore D. Žaime).
Pētījuma rezultāti prezentēti 4 starptautiskās konferencēs par skaitlisko metožu un
vides modelēšanas tēmām.
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Zinātniski pētnieciskā darba virzieni datorzinātnēs (A. Jansone 12.11.09.):
-Informāciju sistēmu (IS) analīze,
-programmatūras kvalitāte, tai skaitā, programmatūras testēšana,
-IS datu kvalitātes nodrošināšana.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli
tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
9.1.Infrastruktūras nodrošinājums
2009./2010. studiju gadā infrastruktūras nodrošinājums, salīdzinot ar iepriekšējo
studiju gadu būtiski samazinājies – decentralizēto izdevumu sadaļā katedrai izdalīti Ls
100 (2008./2009.studiju gadā – Ls 700; 2009./2010. studiju gadā Ls 340
infrastruktūras pilnveidošanai finansējums nav paredzēts) .
9.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, tā atbilstība studiju
programmas mērķiem un uzdevumiem
Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst
studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Katedrā ir piecas datoru klases, katra
no tām ir aprīkota ar 10-20 IBM PC tipa datoriem. Katedras rīcībā ir pieci video/datu
projektori, interaktīvā tāfele un trīs grafiskie projektori, kuri tiek intensīvi izmantoti
gan datoru klasēs, gan arī citās auditorijās lekciju un semināru materiālu
demonstrēšanai; katedras mācību spēkiem ir labas iespējas mācību materiālu
kopēšanai. Bez jau minētā tehniskā nodrošinājuma programmas mācību spēki un
studenti izmanto Mācību tehnisko līdzekļu laboratorijas un akadēmijas tipogrāfijas
pakalpojumus. Datoru klašu noslogojums tiek plānots tā, lai nodrošinātu studentiem
pieeju datoriem arī ārpus nodarbību laika. Patstāvīgam darbam studenti var arī
izmantot MTL laboratorijas divas datoru klases un akadēmijas bibliotēkas datorus. No
visām darba vietām pieejami ir INTERNETA pakalpojumi. LPA uztur vienu no
Latvijas akadēmiskā tīkla LATNET zariem (http://www.cs.lpu.lv). Šim nolūkam tiek
īrēta izdalītā telefona sakaru līnija Liepāja – Rīga, kas nodrošina datu apmaiņu ar
ātrumu 2Mbt/s.
Esošās datortehnikas apkalpošanu un uzraudzību veic kvalificēts personāls: iženieri I.
Magazeina (1/2 slodze), L. Virsis (1/2 slodze) un tīkla administrators V. Egliens.
9.3. Mācību resursi
Akadēmijas bibliotēkā kopā ar katedras bibliotēku ir pietiekami resursi studiju
programmas nodrošināšanai. Aktuāls ir jautājums par nepārtrauktu resursu
papildināšanu: jaunas datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādi; bibliotēkas
resursu papildināšanu. Joprojām aktuāls ir jautājums par intelektuālo resursu
papildināšanu matemātikas zinātnē.
Šajā studiju gadā programmas „Matemātika” nodrošināšanai papapildināts iegādāto
grāmatu klāsts (pielikums Nr. 5)
9.4. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms (piedalīšanās
ERASMUS un citās Eiropas apmaiņas programmās)
Pašnovērtējuma periodā programmas mācību spēki ir piedalījušies vairākos
projektos:
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra īstenots
Eiropas sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika” (nr.
2008/0002/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/001)
Projekta darbības virzieni:
 mācību saturs, metodiskais atbalsts skolotājiem un skolēniem, profesionālā
pilnveide, intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku; projektā
piedalās lektore I. Znotiņa;
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Matemātisko spēju attīstība; projekta aktivitāte – „Skolotāju studiju programmu
satura izstrāde” ID Nr. VISC2009/57ESF docente V. Kārkliņa piedalās jauna,
modernizēta metodikas kursa izstrādē dabaszinātņu cikla priekšmetiem, kurš
atbilst jaunajam mācību standartam.

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Bakalaura studiju programma „Matemātika” nedod profesionālo kvalifikāciju.
Programmas absolventiem tiek piedāvātas studijas divgadīgā profesionālā maģistra
studiju programmā matemātikas vai informātikas skolotājs. Pēc šīs programmas
absolvēšanas students iegūst skolotāja kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu
matemātikas vai informātikas didaktikā.
Matemātikas un informātikas katedrai tradicionāli ir laba sadarbība ar Liepājas
pilsētas un rajona skolām un skolu valdēm, kā arī ar citām Republikas izglītības
iestādēm. Sadarbības galvenie virzieni ir dažādu metodisku semināru un kursu
organizēšana vasaras periodā, katedras mācību spēku (prof. E.Ģingulis, doc. V.
Kārkliņa, lektore A. Kukuka,...) piedalīšanās skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos.
Šajā studiju gadā ir uzsākta sadarbība ar darba devējiem fokusgrupas ietvaros.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Programmas realizācijas ietvaros ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas
Universitātes Vispārīgās matemātikas katedras mācību spēkiem, Daugavpils
universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes un
Algebras un ģeometrijas katedru un Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības
centra mācību spēkiem. Sadarbība galvenokārt realizējas, piedaloties semināros un
konferencēs, kā arī. kopīgu projektu izstrādē.
Katedrai veidojas labi kontakti ar Polijas augstskolu „The Sate Higher School of
Vocational Education in Elblag”: ERASMUS programmas ietvaros katedras
mācību spēki lasījuši lekcija Elblagas augstskolā: lektore A. Kukuka – 2009.gada
novembrī; doc. A. Jansone – 2010. gada aprīlī; Šauļu universitātē – prof. E.
Ģingulis 2010. g. februarī.
10.3. Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Lektore A. Kukuka ERASMUS programmas ietvaros pasniedzēju apmaiņas
programmā Elblagas augstskolā 2009.gada novembrī nolasīja lekciju kursu analītiskās
ģeometrijas jautājumos, doc. A. Jansone 2010. g. aprīlī – programmatūras kvalitātes
un testēšanas jautājumos; Šauļu universitātē prof. E. Ģingulis – jautājumos par
matemātisko spēju attīstību.
10. 4. Sadarbība ar skolām
Matemātikas un informātikas katedra sadarbībā ar pilsētas un rajona skolām turpina
organizēt skolēnu rudens un pavasara matemātikas olimpiādes.
2009. gada 24. oktobrī un 2010. gada 20. martā notika rudens un pavasara sacensības,
kurā piedalījās 376 skolēni.
Aktīvu darbību turpināja jauno zinātnieku skola, kurā piedalījās vidēji 16 skolēnu no
Liepājas pilsētas un rajona skolām. Nodarbības notika katra mēneša pēdējā
sestdienā.no oktobra līdz maijam. Nodarbības vadīja Prof. J. Rimšāns, prof. E.
Ģingulis, doc. A. Jansone, doc. K. Dobelis, lektori D.Žaime, Dz. Tomsons, B.
Bērztīse (pielikums Nr.4).
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11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
augstskolā
Programmas absolventiem ir iespējas turpināt izglītību LPA vienā no trijiem otrā
līmeņa augstākās izglītības virzieniem: informācijas tehnoloģijas matemātikā,
matemātiskās tehnoloģijas, skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati, iegūstot
profesionālā maģistra grādu, kā arī citu augstskolu, piemēram, Latvijas Universitātes
maģistratūrā.
Ir noslēgta vienošanās starp LPA un Latvijas Universitāti, ka ja kaut kādu iemeslu dēļ
tiks pārtraukta bakalaura programma „Matemātika” LU apņemas nodrošināt studiju
iespējas šīs programmas studentiem saskaņā ar vienošanās protokolu ( 17.01. 07.
reģistrācijas Nr. 137 – 2911.).

12. Secinājumi
Izvērtējot studiju programmas „Matemātika”, darba grupa secināja:
1. Katedrai ir nepieciešamie priekšnosacījumi šo studiju programmu realizācijai:
1.1. atbilstošs intelektuālais potenciāls;
1.2. apmierinoša materiāli tehniskā bāze;
1.3. pietiekami bibliotēkas resursi programmas realizācijai.
2. Turpinās pozitīva dinamika paaudžu maiņā intelektuālā potenciāla nodrošināšanā:
 lektore D.Žaime 2010. gada rudenī plāno iesniegt promocijas darbu
matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai;
 asistents P. Morevs turpina studijas LU maģistrantūrā fizikas nozarē
(2007./2008. st. g. P. Morevs semīgi beidz LU maģistratūru matemātikas
nozarē).
 LU maģistrantūrā matemātikas nozarē 2009. g. iestājās 2008. g. studiju
programmas „Matemātika” absolvente I.Ieraga
3. Pašnovērtējuma periodā ir veikts nozīmīgs zinātniski pētnieciskais darbs aktuālu
problēmu izpētē matemātikas nozarē (profesors J. Rimšāns) un matemātikas didaktikā
(profesors E. Gingulis)
4. Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Liepājas pilsētas un rajona skolām un pilsētas un
rajona matemātikas skolotāju metodiskajām apvienībām: divas reizes studiju gadā –
novembrī un martā notiek pilsētas un rajona skolēnu olimpiādes matemātikā un fizikā.
Olimpiāžu dalībnieku skaits stabilizējies – apmēram 300 – 350, turpinās Jauno
zinātnieku skolas darbība,
5. Izvērtēts studiju programmas „Matemātika” un profesionālās maģistra studiju
programmas „Informācijas tehnoloģijas” saturs un apstiprinātas būtiskas izmaiņas
studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas”, lai studiju programmas
„Matemātikas” absolventi varētu turpināt studijas arī šajā programmā.
Pašnovērtējuma periodā konstatēti arī vairāki trūkumi un nepilnības katedras
darbā:
1.Joprojām nepietiekami plaša ir katedras locekļu iesaistīšanās zinātniski
pētnieciskajā darbā matemātikas nozarē.
2. Nepietiekami intensīvs ir studentu patstāvīgais darbs: samērā maz tiek izmantoti
akadēmijas bibliotēkas resursi, neapmierinoši pildās patstāvīgā darba grafiki.
3. Programmā mazs studentu skaits. Joprojām aktuāls ir programmas reklamēšanas
jautājums
5. Nerealizējas studentu mobilitāte Eiropas Savienības finansētajos projektos
6. Nav uzlabota un papildināta katedras materiāli tehniskā bāze
8. Nav izveidoti stabili lietišķi sakari ar ārzemju augstskolām.
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13. 2009./10. studiju gada pilnveides matrica
N.p. Risināmas problēmas Priekšlikumi to risināšanai
k.
plānotās aktivitātes
1. Personāla atjaunošana Personāla kvalifikācijas celšanas plāns
un
tā
zi nāt ni skās studiju
programmas
perspektīvai
kvalifikācija pilveide
nodrošināšanai. Jaunu mācību spēku piesaiste
ilgtermiņā
( katedras pasniedzēju kvalifikācijas celšanas
plāns)
2. Nodrošināt
iespēju 1.Izstrādāt programmu 14 KRP apjomā
Matemātikas
bakalaura datorzinību programmas kodola apguvei;
B1,
B2
studiju 2. Sa kārtot juridiskos jautājumus, kas saistīti
programmas absolventiem ar
absolventu
iestāšanos
minētajā
turpināt izglītību LiepU programmā.
profesionālās maģistrat.
informācijas tehnoloģijas
nozarē – PMinf
2. Izpētīt pēctecības un
saskaņotības jautājumus
starp studiju programmām
„Matemātika” (Bmat) un
„Matemātikas
un
informātikas didaktiku”
(PMmid)
3. Bibliotēkas
resursu
atjaunošana
un
papildināšana
4. Studentu izvēle bloku B1,
B2, B3 ietvaros
un
absolventiem

Izpildes laiks

Atbildīgais
par izpildi

Izpildītāji

Izpildes apliecinājums/
novērtējums

2009./2010.
studiju gads

K. Dobelis

J. Rimšāns
K. Dobelis

Zin. pētn. darbs un kval.
celšanas rezult. apspriesti kat
sēdēs: 18.12.09.,13.01.2010..
Atskaite iesniegta zin. prorekt.
2009.g. dec.

2009. g. oktobris, K. Dobelis,
novembris
A. Jansone

K. Dobelis,
A. Jansone

Plāna projekts apspriests
1.04.2010. katedras sēdē.
Programmas projekts iesniegts
studiju prorektorei.

E. Ģingulis
K. Ģingule
V. Kārkliņa
A. Kukuka

Katedras sēdē akceptēti
priešlikumi programmu
piulnveidei

Studiju gadā iegādātās
literatūras saraksts, Pielikums
Nr.5
Studentu iesniegumi studiju
virzieniem

Izveidot anketi programmas PMmid studentu 2008. / 2009.
aptaujai;
st.gads
veikt studentu aptauju;
izstrādāt priekšlikumus studiju programmu
Bmat un PMmid pilnveidei

E. Ģingulis

Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi 2009./ 2010.
literatūras papildināšanai.
st.gads

K. Dobelis

Kursu
pasniedzēji

A r a p t a u j u , d i s ku s i j u palī dzī bu 2010.g. februāris
noskaidrot iespējamās studentu vēlmes
studiju plāna ,,Matemātika” kontekstā un
izskaidrot piedāvāto bloku saturu un
konsekvences

K. Dobelis

J. Rimšāns
E. Ģingulis
K. Dobelis
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5. Studiju
programmas Informācija presē, vēstules izglītības 2009./ 2010.st.g. K. Dobelis
reklamēšana sabiedrībā
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes
reģiona skolās

6.

7.

8.

Studiju programmas
LPA matemātikas un fizikas olimpiādes
reklamēšana Liepājas un organizēšana 8.-12. klašu skolēniem;
Liepājas rajona skolās
Jauno zinātnieku skolas darbības
nodrošināšana;
piedalīšanās dažādos skolotāju
kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
Akadēmiskā personāla
Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai
iesaistīšanās studentu
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski pētnieciskā
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
darbā
organizēšanu, atskaites grafiku studiju un
bakalauru darbu izpildei
Ārējo sakaru veidošana Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
un to intensificēšana
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
izveidei.

Programmas
docētāji

Reklāmas pasākumu
apliecinājumi: publikācijas
laikrakstos, viesošanās skolās,
piedalīšanās Informācijas un
sabiedrisko attiecību daļas
rīkotajos pasākumos, Skola
2010

A. Kukuka,
2009. gada 24.
E. Ģingulis,
oktobris un 2010. D. Žaime
gada 20. marts

Matemātikas un
informātikas
katedras
docētāji

Atskaites:
par olimpiāžu rezultātiem;
par Jauno zinātnieku skolas
darbību:
par semināru vadīšanu,

2009.g. oktobris

K. Dobelis

J. Rimšāns,
E. Ģingulis,

Profesora J. Rimšāna grupā
darbojas Matemātikas
specialitātes 2. kursa studenti: I.
Reinfelde, A. Hižņaks

līdz 2009.g.
novembrim

K. Dobelis

Atbildīgie par
zinātnes
apakšnozarēm:
J. Rimšāns,
E.Ģingulis,

Reāli ārējie sakari izveidojušies
prof. E. Ģingulim,
prof. J. Rimšānam, kuri aktīvi
piedalās zinātniskajās
konferencēs un semināros.
ERASMUS programmas
ietvaros prof. E. Ģingulis, doc.
A. Jansone, lekt. A. Kukuka
piedalījušies mācību spēku
mobilitātes projektos
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14. 2010./2011. studiju gada pilnveides matrica
N.p. Risināmas problēmas Priekšlikumi to risināšanai
k.
plānotās aktivitātes
1. Personāla atjaunošana Personāla kvalifikācijas celšanas plāns
un
tā
zi nāt ni skās studiju
programmas
perspektīvai
kvalifikācija pilveide
nodrošināšanai.
Jaunu mācību spēku
piesaiste ilgtermiņā
( katedras pasniedzēju kvalifikācis celšanas
plāns)
2. Nodrošināt
iespēju 1.Izstrādāt programmu 14 KRP apjomā
Matemātikas
bakalaura datorzinību programmas kodola apguvei;
B1,
B2
studiju 2. Sa kārtot juridiskos jautājumus, kas saistīti
programmas absolventiem ar
absolventu
iestāšanos
minētajā
turpināt izglītību LiepU programmā.
profesionālās maģistrat.
informācijas tehnoloģijas
nozarē – PMinf
3. Bibliotēkas
resursu Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi
atjaunošana
un literatūras papildināšanai.
papildināšana
4. Studentu izvēle bloku B1, A r a p t a u j u , d i s ku s i j u palī dzī bu
B2, B3 ietvaros
noskaidrot iespējamās studentu vēlmes
studiju plāna ,,Matemātika” kontekstā un
izskaidrot piedāvāto bloku saturu un
konsekvences
5. Studiju
programmas Informācija presē, vēstules izglītības
reklamēšana sabiedrībā
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes
reģiona skolās

6.

Izpildes laiks
2010./2011.
studiju gads

Atbildīgais
par izpildi
K. Dobelis
izpildi

Izpildītāji
J. Rimšāns
K. Dobelis

Izpildes apliecinājums/
novērtējums
Atskaite zinātnes prorektorei

izpildiizpildi

2010. g. oktobris, K. Dobelis,
novembris
A. Jansone

K. Dobelis,
A. Jansone

Sudiju plāns. Apstiprinātas
būtiskas izmaiņas studiju plānā
„Informācijas tehnoloģijas”
profesionālā maģistra studiju
programma matemātikas
bakalauriem

2010./ 2011.
st.gads

K. Dobelis

Kursu
pasniedzēji

Studiju gadā iegādātās
literatūras saraksts

2011.g. februāris

K. Dobelis

J. Rimšāns
E. Ģingulis
K. Dobelis

Studentu iesniegumi studiju
virzieniem

2009./ 2010.st.g. K. Dobelis

Studiju programmas
LPA matemātikas un fizikas olimpiādes
A. Kukuka,
reklamēšana Liepājas un organizēšana 8.-12. klašu skolēniem;
2010. gada
E. Ģingulis,
Liepājas rajona skolās
Jauno zinātnieku skolas darbības
oktobris un 2010. D. Žaime
nodrošināšana;
gada. marts
piedalīšanās dažādos skolotāju
kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
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Reklāmas pasākumu
apliecinājumi: publikācijas
laikrakstos, viesošanās skolās,
piedalīšanās Informācijas un
sabiedrisko attiecību daļas
rīkotajos pasākumos, Skola
Matemātikas un 2011.
Atskaites:
informātikas
par olimpiāžu rezultātiem;
katedras
par Jauno zinātnieku skolas
docētāji
darbību:
par semināru vadīšanu,

Programmas
docētāji

7.

Bakalaura eksāmenu
jautājumu pārskatīšana
un koriģēšana

Līdzsvarot diskrētās un nepārtrauktās
2010. gada
matemātikas jautājumu skaitu; iepriekš
februāris
gatavojamo jautājumu satura korekcija,...

K. Dobelis

7.

Akadēmiskā personāla
iesaistīšanās studentu
zinātniski pētnieciskā
darbā

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai 2010.g. oktobris
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
organizēšanu

K. Dobelis

8.

Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana

Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
izveidei.

K. Dobelis

līdz 2010.g.
novembrim
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E. Ģingulis, K. Bakalaura eksāmena jautājumi
Ģingule, A,
Kukuka, V.
Kārkliņa, I.
Briška, K.
Dobelis
J. Rimšāns,
Semināru plāns, reģistrācijas
E. Ģingulis,
lapa
studiju un
bakalauru darbu
vadītāji
Atbildīgie par
zinātnes
apakšnozarēm:
J. Rimšāns,
E.Ģingulis,

Atskaite par ārējo sakaru
realizāciju

Pielikums Nr. 1
Studiju programmā iesaistīto mācībspēku publikācijas
(2009./2010. studiju gads)
Matemātika
1. E. Ģingulis. Liepaja University Masters, studentsResearches on Mathematical Didactics. 11th
International Conference. Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives,Daugavpils, 2010.
pp 26;
2. I. Briška. Increasing the Role of mathematical Calculus Studies in Developing the Future
Teaher,s professional Competences. International Conference. Teaching Mathematics:Retrospective
and Perspectives may 6 – 7, 2010 Daugavpils, 2010. pp 12;
Perspectives,Daugavpils, 2010. pp 26;
3.I. Briška muzikas radītās harmonijas izmantošana atsevišķu matemātiskās analīzes temu
apguvē.13. Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija. LiepU,
Liepāja 2010.g
4. D. Žaime. Teaching of Mathematics for Non – Mathematical Students. International Conference.
Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives,Daugavpils, 2010. pp 57;
5. A. Jansone. Information Technologies for Mathematical Physic Problems Solution. International
Conference. Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives,Daugavpils, 2010. pp 26;
6. Dz. Tomsons. Mathematical Problems and Simulatons Models in E – learning Course of it
Projest Management. International Conference. Teaching Mathematics:Retrospective and
Perspectives,Daugavpils, 2010. pp 26;
7. I. Magazeina. Harmonija un haosa elementi studentu un docētāju savstarpējās attiecībās - ceļš uz
profesionālo kopetenču apguvi. 13. Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra:
Haoss un harmonija. LiepU Liepāja 2010.g

Pielikums Nr.2
Mācību līdzekļi
8. I. Znotiņa. Programmēšana un datori 1.,2. MOODLE. LiepU. LV
9. A. Kukuka. Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija. MOODLE LiepU. LV
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Pielikums Nr. 3
LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Daugavpils universitātes studiju
programmu „Matemātika”

Daugavpils universitāte

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšanas pamati
Operētājsistēmas
Svešvaloda
Fizika
Skaitļu teorija
Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija
Diferenciālā ģeometrija
Lebega mērs un integrālis
Polinomu algebra
Parastie diferenciālvienādojumi
Objektorientēta programmēšana
Funkcionālanalīze
Algebriskās struktūras
Matemātiskā statistika
Datu bāzes
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšana un datori

Bakalaura darbs
Kopā 96 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Optimizācijas pamati
Matemātikas datorprogrammas
Algoritmi un datu struktūras
Matemātikas vēsture
Matemātiskā modelēšana un
diferenciālvienādojumi
Attēlošanas metodes
Ģeometriskās transformācijas

Ģeometrijas pamati
Matemātiskie modeļi ekonomikā

Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Polinomu algebra
Diferenciālvienādojumi

Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes
Diskrētā matemātika
Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs
Bakalaura darbs
Kopā 80 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Matemātiskie modeļi un optimizācija

Ģeometrija (pēc izvēles divi kursi):
* ģeometrijas pamati;
 diferenciālģeometrija;
 projektīvā ģeometrija
Tēlotāja ģeometrija
Skaitļu sistēmas

Grafu teorija
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Projektīvā ģeometrija
Neeiklīda ģeometrija
Trijstūru un riņķa līniju ģeometrija
Vispārīgā topoloģija
Datortīkli un komunikācijas

Kopā 20 KRP

Kopā 20 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofija

Funkcionālanalīze
Skaitļu teorija
Vispārīgā fizika
Svešvaloda
Kopā 26 KRP
Ierobežotā izvēla atkarībā no izvēlētās
specializācijas 10 KRP
B1 Informācijas tehnoloģijas matemātikā
Datu bāzu tehnoloģija
Web tehnoloģijas pamati
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Statistikas programmu paketes
Sistēmu modeļi un simulācija
Kopā 10 KRP
B2 Matemātiskās tehnoloģijas
Matemātiskās fizikas vienādojumi
Finanšu matemātika
Matemātisko programmu paketes
Biomatemātika
Aktuārmatemātika
Programmēšanas tehnoloģijas
Kopā 10 KRP
B3 Skolas matemātikas kursa zinātniskie
pamati
Skaitļu sistēmas
Elementārā matemātika
Kopā 10 KRP
Kopā 36 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofijas pamati
Astronomija

Latvijas kultūras vēsture
Pasaules kultūras vēsture
Reliģijas vēsture
Ekonomikas pamati
Ētika

330

LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Latvijas Universitātes
„Matemātikas bakalaura” studiju programmu
Latvijas universitātes studiju kursi
(A daļa)

Apjoms
KRP

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas
studiju kursi
(A daļa)
Nepārtruktās matemātikas kursi:
Matemātiskā analīze

Apjoms
KRP

Nepārtruktās matemātikas kursi:
Matemātiskā analīze

35 – 40

Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Diferenciālvienādojumi

2

Diskrētās matemātikas kursi

20

Lineārā algebra

3

Polinomu algebra

4

Ģeometrija

Analītiskā ģeometrija

3

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika

4

Informātika un skaitliskās
metodes

15

Skaitliskās metodes

Skaitliskās metodes

6

Programmēšana un datori

Programmēšana un datori

9

Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs

2
2
2

Bakalaura darbs

12

Kopā A daļā

80

Diferenciālvienādojumi
Funkcionālanalīze

Diskrētās matemātikas kursi 25 – 30
Algebra

Informātika un skaitliskās
metodes

Kopā A daļā

20

75 – 85
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27
16

4
5

2
4

Pielikums Nr.4

Jauno zinātnieku skola
(2009./2010.st.g.)

Novembris
1. Ģeometriskās konstrukcijas (profesors E. Ģingulis)
2. Teorijas par Visuma uzbūvi (lektore D.Žaime)
3. Viela kritiskā stāvoklī (profesors J. Rimšāns)

Decembris
1. Attēlošanas metodes (profesors E. Ģingulis)
2. Termodinamikas pirmais likums (profesors J. Rimšāns)
1. Grafi programmēšanas uzdevumos (lektors Dz. Tomsons)

Janvāris
1.Telpas uztvere, tās attīstība (profesors E. Ģingulis)
2. Mehāniskais darbs (profesors J. Rimšāns)
3 Dabas matemātika (docente V. Kārkliņa)

Februāris
1. Pierādījuma uzdevumi ģeometrijā (profesors E. Ģingulis)
2. Procesa jēdziens un tā modelēšana (docente A. Jansone)
3. Dabaszinātņu projekti skolēniem internetā (lekt. Dz. Tomsons)

Marts
1. Tālo Visuma objektu pētniecība (lektore D.Žaime)
2. Modelēšanas rīks GRADE (docente A. Jansone)
3. Šķidrumi un cietvielas (profesors J. Rimšāns)

Aprīlis
1. Procesa modelēšana, izmantojot modelēšanas rīku GRADE (docente A. Jansone)
2. Mezglu teorija (docente V. Kārkliņa)
3. Kas ir IT speciālists? (leltors Dz. Tomsons)

Maijs
1. Fizikas praktikuma demonstrējumi (lektore D.Žaime)
2. Ja cipari nav no nulles līdz 9 (lektore A. Kukuka)
3. Ekstrēmu uzdevumi (docents K. Dobelis)
Profesors J. Rimšāns
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Pielikums Nr.5.

1.

Creativity, Giftedness, and Talent Development in Mathematics / edited by Bharath
Sriraman. - Charlotte, NC : IAP - Information Age Pub., 2008. - xi, 297 p. : ill. (Montana Mathematics Enthusiast Monograph Series in Mathematics Education ;
Monograph 4). - Includes bibliographical references.
ISBN 978-1-593-11977-5.
Matemātika.

2.

Aigner, Martin. Das Buch der Beweise / Martin Aigner, Gunter M. Ziegler. - 2.Aufl. Heidelberg : Springer, 2004. - viii, 271 S. : ill.
ISBN 3-540-40185-7.
Matemātika.

3.

Kantorovitz, Shmuel, 1935-. Introduction to Modern Analysis / Shmuel Kantorovitz.
- Oxford : Oxford University Press, 2006. - xii, 434 p. ; 24 cm. - (Oxford Graduate
Texts in Mathematics ; 8). - Includes bibliographical references (p. [421]-424) and
index.
ISBN 978-0-19-920315-4.
Matemātiskā analīze.

4.

LeVeque, Randall J., 1955-. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial
Differential Equations : steady-State and Time-Dependent Problems / Randall J.
LeVeque. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007. - xv,
341 p. : ill. ; 26 cm. - Includes bibliographical references (p. 329-335) and index.
Finite difference approximations -- Steady states and boundary value problems - Elliptic equations -- Iterative methods for sparse linear systems -- The initial value
problem for ordinary differential equations -- Zero-stability and convergence for initial
value problems -- Absolute stability for ordinary differential equations -- Stiff ordinary
differential equations -- Diffusion equations and parabolic problems -- Addiction
equations and hyperbolic systems -- Mixed equations -- Appendixes: A. Measuring
errors -- B. Polynomial interpolation and orthogonal polynomials -- C. Eigenvalues and
inner-product norms -- D. Matrix powers and exponentials -- E. Partial differential
equations.
ISBN 978-0-89871-629-0.
Matemātika. Diferenciālvienādojumi, lineārie.

5.

Mikosch, Thomas. Elementary Stochastic Calculus with Finance in View / Thomas
Mikosch. - London : World Scientific, 1998. - ix, 212 p. : ill. - (Advanced Series on
statistical Science & Applied Probability ; Vol. 6). - Includes bibliographical references
(p. [195]-198) and index.
ISBN 978-981-02-3543-7.
Stohastiskā analīze.

Promislow, S. David. Fundamentals of Actuarial Mathematics / S. David Promislow. Chichester : John Wiley & Sons, 2006. - xix, 372 p. : ill. - Includes bibliographical
6. references (p. [367]-368) and index.
ISBN 978-0-470-01689-3.
Matemātika. Biznesa matemātika.
Qin, Qing-Hua. MATLAB and C Programming for Trefftz Finite Element Methods /
Qing-Hua Qin, Hui Wang. - Boca Raton : CRC Press, 2008. - 450 p. : ill. ; 25 cm + 1
8. CD-ROM (4 3/4 in.). - Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-1-420-07275-4.
Matemātika. Programmēšana.
Schatzman, M. Numerical Analysis : a Mathematical Introduction / Michelle
Schatzman ; translated by John Taylor. - Oxford : Clarendon Press ; New York :
Oxford University Press, 2002. - xix, 496 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical
9.
references (p. 479-484) and index.
ISBN 0-19-850852-2.
Skaitliskā analīze. Matemātika.
Scheid, Harald. Zahlentheorie / Harald Scheid, Andreas Frommer. - 4.Aufl. Heidelberg : Spektrum Akademischer Verlag, 2007. - viii, 509 S.
10.
ISBN 978-3-8274-1692-6.
Skaitļu teorija.
11. Stinson, Douglas R.(Douglas Robert), 1956-. Cryptography : theory and Practice /
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Douglas R. Stinson. - 3rd ed. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2006. - 593 p. : ill.
; 25 cm. - (The CRC Press Series on Discrete Mathematics and its Applications). Includes bibliographical references (p. 561-582) and index.
ISBN 1-584-88508-4.
Matemātika. Kriptogrāfija.
Weisstein, Eric W. CRC Encyclopedia of Mathematics : 3 Volumes / Eric W.Weisstein.
- 3-rd ed. - Boca Raton : CRC Press / Taylor & Francis, 2009. - 1472 p. : ill. ; 29 cm. Includes bibliographical references.
12
Vol. 1.
ISBN 978-1-420-07221-1.
Matemātika. Enciklopēdijas un vārdnīcas.
Weisstein, Eric W. CRC Encyclopedia of Mathematics : 3 Volumes / Eric W.Weisstein.
- 3-rd ed. - Boca Raton : CRC Press / Taylor & Francis, 2009. - 2785 p. : ill. ; 29 cm. Includes bibliographical references.
13.
Vol. 2.
ISBN 978-1-420-07221-1.
Matemātika. Enciklopēdijas un vārdnīcas.
Weisstein, Eric W. CRC Encyclopedia of Mathematics : 3 Volumes / Eric W.Weisstein.
- 3-rd ed. - Boca Raton : CRC Press / Taylor & Francis, 2009. - 4307 p. : ill. ; 29 cm. Includes bibliographical references.
19
Vol. 3.
ISBN 978-1-420-07221-1.
Matemātika. Enciklopēdijas un vārdnīcas.
Zheng, Chunmiao. Applied Contaminant Transport Modeling / Chunmiao Zheng,
Gordon D. Bennett. - 2nd ed. - New York : Wiley-Interscience, 2002. - xx, 621 p. : ill.,
20 maps ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 559-611) and index.
ISBN 978-0-471-38477-9. - ISBN 0-471-38477-1.
Matemātika. Matemātiskā modelēšana. Pazemes ūdeņi. Piesārņojums.
Ģingulis, Edvīns, 1950-. Sacensības vienkāršu matemātikas uzdevumu risināšanā /
Edvīns Ģingulis ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2009. - 149 lpp. - (Pedagoģiskā
22 bibliotēka). - Literatūra: 149. lpp.(11 nos.).
ISBN 978-9984-460-88-8.
Matemātika - Konkursi, sacensības - Uzdevumi, vingrinājumi utt.
Šteiners, Kārlis. Augstākā matemātika : lekciju kospekts inženierzinātņu un
dabaszinātņu studentiem / Kārlis Šteiners. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 130 lpp.
23
5.d. Vairākargumentu funkciju integrāļi. Lauka teorijas elementi.
ISBN 9984-17-930-3.
Matemātika.

334

335

336

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
12.
13.
14.

Saturs
Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju
rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Programmas organizācija
Programmas struktūra
Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma periodā
Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un citu pasākumu
anotācija
Vērtēšanas sistēma
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju metodes, to izvēles pamatojums
Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā studiju procesa sastāvdaļa
Palīdzība studentiem
Programmas perspektīvais novērtējums
Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
Studējošie
Studējošo skaits programmā
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Absolventu skaits
Studējošo aptauja un to analīze
Absolventu aptauja un to analīze
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Programmā nodarbināto akadēmiskā personāla novērtējums
Akadēmiskā personāla skaits
Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Zinātņu doktoru vai profesoru skaits
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli tehniskais un
metodiskais nodrošinājums)
Infrastruktūras nodrošinājums
Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums
Mācību resursi
Finansēto pētījumu projektu skaits un apjoms
Ārējie sakari
Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Sadarbība ar skolām
Studējošo iespējas turpināt studijas citās programmās vai augstskolās
Secinājumi
2010./2011.st. g. pilnveides matricas izvērtējums
Programmas attīstības plāns 2011./2012.st.g.
Pielikumi
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4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
11
11
11
11
11
13
12
13
13
13
14
14
15
17
19

Studiju programmas
„Matemātika”
Pašnovērtējuma ziņojums
(2010. maijs)
Studiju programma „Matemātika” (kods 43460), Licence Nr. 04043.07.03.2005.)
akreditēta 2006. gada decembrī uz 6 gadiem, Akreditācijas komisijas 2006. gada
20.decembra lēmums Nr.2016.

1. Programmas mērķi un uzdevumi, pēc programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Mērķi:
1. Nodrošināt iespēju studentiem iegūt akadēmisko izglītību matemātikā,
nodarboties ar akadēmiskajiem un lietišķajiem pētījumiem matemātikas zinātnē;
2. Dot iespēju dabaszinātņu bakalauriem matemātikā, turpinot izglītību, iegūt:
matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kvalifikāciju informācijas tehnoloģijā
matemātikā vai arī matemātiskās tehnoloģijās, kā arī atbilstošās profesionālās
kompetences;
3. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos.
Uzdevumi:
1. Radīt studentiem apstākļus un iespējas iegūt akadēmisko izglītību matemātikā
* sasniegšanas veids: nodrošināt bakalaura programmas izpildei nepieciešamos
intelektuālos un materiālos resursus atbilstoši programmas standartam; veicināt
patstāvīgās studijas, nodrošinot nepieciešamos resursus un nepieciešamo studiju darba
kontroli; iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas;
2. Sniegt zinātniski pamatotu izpratni par matemātiku, tās attīstību
* sasniegšanas veidi: dot zināšanas par matemātikas disciplīnu attīstību, to
savstarpējo saistību un mijiedarbību un praktiskās pielietošanas iespējām; nodrošināt
programmas nepārtrauktu pilnveidi;
3. Dot studentiem nepieciešamās zināšanas par informācijas tehnoloģijām matemātikā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B1) izvēles daļā attiecīgos kursus
informācijas tehnoloģijā: datu bāzu tehnoloģijas, Web tehnoloģijas pamatus,
datorizētās projektēšanas sistēmas, statistikas programmu paketes, sistēmu modeļi un
simulācija;
4. Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas matemātikas tehnoloģijā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B2) izvēles daļā attiecīgos kursus
matemātikas tehnoloģijās: matemātiskās fizikas vienādojumi, finanšu matemātika,
matemātisko
programmu
paketes,
biomatemātiku,
aktuārmatemātiku,
programmēšanas tehnoloģijas;
5. Sniegt studentiem zinātniski pamatotu priekšstatu par skolas matemātikas kursa
uzbūvi un saturu, veicinot interesi par matemātikas pedagoģiju un uzsverot
matemātikas nozīmi personības attīstībā
* sasniegšanas veids: iekļaut obligātajā (B3) izvēles daļā skolas matemātikas
kursa zinātniskos pamatus: elementāro matemātiku, skaitļu sistēmas.
Pēc programmas apguves – bakalaura eksāmena nokārtošanas un bakalaura darba
aizstāvēšanas studentiem jāprot: orientēties matemātiskajā un informācijas
tehnoloģiju literatūrā, saskatīt problēmas un iezīmēt to iespējamos risināšanas ceļus,
pielietot matemātisko aparātu atsevišķu problēmu risināšanā; jāizprot skolas
matemātikas kursa uzbūvi un to nozīmi matemātisko zināšanu un prasmju ieguvē.
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2. Programmas organizācija
Trīsgadīgā bakalaura studiju programmas „Matemātika” realizācija sākta
2005./ 2006. studiju gadā un tā ir attīstījusies uz četrgadīgās studiju programmas
„Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā” bāzes. Programmu realizē Dabas un sociālo
zinātņu fakultāte pilna laika studiju formā. Programmas realizācija notiek atbilstoši
„Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (Ministru kabineta
noteikumi Nr.2, Rīga 2002.g. 3. janvāris), kā arī saskaņā ar LiepU „Nolikumu par
studijām” (apstiprināts Senātā 23.04.2007. g., pēdējie grozījumi 18.04.11.).
2.1. Programmas struktūra:
* studiju programmas apjoms – 120 KRP;
* obligātā (A) daļa – 80 KRP , ieskaitot bakalaura eksāmenu 2 KRP un
bakalaura darbu 10 KRP
* obligātās izvēles (B) daļa – 26 KRP;
* obligātā izvēle atkarībā no izvēlētās specializācijas:
- B(1) informācijas tehnoloģijas matemātikā 10 KRP;
- B(2) matemātiskās tehnoloģijas 10 KRP;
- B(3) skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati 10 KRP
* obligātā izvēle (C) daļa 4 KRP;
* studiju darbs 4. semestris, 2 KRP
Programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismu galvenokārt veido
šādi komponenti:
* studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (studējošo priekšlikumi
studiju procesa uzlabošanā);
* vērtēšanas sistēmas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 un
atbilstoši LiepU noteikumiem par pārbaudījumiem;
* programmas ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde un apspriešana;
* studentu anketēšana mācību spēku vērtēšanai
2.2. Programmas satura un struktūras izmaiņa pašnovērtējuma periodā
2010. /2011. St. gadā būtisku izmaiņu nav

3. Programmas lekciju kursu, praktisko darbu, semināru un citu
pasākumu anotācija
2010./2011. St. gadā lekciju kursu, praktisko darbu, semināru organizācija notika
atbilstoši apstiprinātajam studiju plānam.

4. Vērtēšanas sistēma
2010./2011. St. gadā būtisku izmaiņu nav.
Pārrunas ar studentiem un aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā studentus apmierina
gan vērtēšanas sistēma, gan arī informācija par pārbaudījumu kārtošanu un to
veidiem.

5. Programmas praktiskā īstenošana
2010. /2011. St. gadā būtisku izmaiņu nav
Uzņemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek konkursa kārtībā
saskaņā ar LiepU Senāta apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem. Iestājpārbaudījumi
pilna laika studijās ir centralizētie eksāmeni matemātikā un svešvalodā. Ja
reflektantiem ir vienāds punktu skaits centralizētajos eksāmenos, tiek ņemts vērā
vērtējums profilējošos priekšmetos: matemātikā (algebrā, ģeometrijā), lietišķā
informātikā, fizikā vai dabas zinātnēs. Konkursa gadījumā tiek ņemti vērā: CE
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rezultāti matemātikā – zināšanas un pamata prasmes, CE rezultāti svešvalodā –
lasīšana un klausīšanās.
5.1. Studiju metodes, to izvēles pamatojums
2010./2011. St. gadā, salīdzinot ar 2009./2010.studiju gadu, studiju darba organizācijā
galvenās izmaiņas noteica kredītpunkta apjoma izmaiņa no 12 stundām uz 16 stundām
(kā tas jau bija iepriekšējos gados), atgriežoties pie parastā darba ritma – bez īpaši
izdalītās patstāvīgā darba nedēļas.
5.2. Studentu zinātniski pētnieciskā darbība kā mācību procesa sastāvdaļa
Studiju kvalitātes pilnveidē nozīmīga loma ir studentu zinātniski pētnieciskai darbībai
kā mācību procesa sastāvdaļai un mācību spēku zinātniski pētnieciskā darba
integrācijai studiju procesā. Studentu zinātniski pētnieciskais darbs galvenokārt
realizēja studiju un bakalaura darbos, kuru izvēle ir saistīta ar mācību spēku zinātniski
pētniecisko darbu, piemēram, ar eksponenciālo diferenču shēmu adekvāciju –
difūzijas vienādojumam daudz dimensiju telpā, loģisko uzdevumu sastādīšanu un
risināšanu, ar nestandarta pieeju uzdevumu risināšanā, matemātisko modeļu
optimizāciju.
Zinātnisko pētījumu rezultātus studenti parasti izklāsta studentu zinātniskās
konferencē (25.03.2011.).
2010./2011.studiju gadā programmas studenti izstrādāja zinātniski pētnieciskos
darbus nepārtrauktās matemātikas nozarē – skaitliskajās metodē prof. J. Rimšāna
vadībā, skaitļu teorijas jautājumos docentes V. Kārkliņas vadībā, modernās
matemātikas jautājumos, profesora E. Ģinguļa vadībā.
Trešā kursa studenti I. Neimane pētīja jautājumus, kas saistīti ar parabolisko
diferenciālvienādojumu tuvinātajām risināšanas metodē – augstāku kārtu diferenču
shēmu izstrādi;
A.Bukšs pētīja gadījuma soļu metodi lādiņu transporta un rekombinācijas procesu
aprakstam nesakārtotās, optiski jūtīgās vidēs, nono struktūrās un biopusvadītājos;
A.Sokolovska aplūkoja atsevišķus skaitļu teorijas jautājumus un to pielietošanu
praksē, piemēram, kriptogrāfijā;
E. Tapiņš, pētot šūnveida struktūras, izstrādāja spēles „Dzīvība” atsevišķus aspektus;
J. Baziļuka veica Bulgārijas un Latvijas skolas matemātikas kursu satura salīdzinoša
analīze;
I. Fergūte pētīja ar skaitļu ar skaitļu teoriju saistītus jautājumus – mezglu teoriju;
Studentu zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošanai ir:
 jāveicina studentu iesaistīšana mācībspēku zinātniskajās aktivitātēs, piemēram,
2010./ 2011. studiju gadā profesora J. Rimšāna pētnieciskajā darbībā iesaistīti
programmas trešā kursa studenti I. Reinfelde, A. Bukšs un A. Hižņaks;

jāpilnveido studentu zinātniskā darba uzskaites un kontroles mehānisms,
piemēram, organizējot atklātu studiju un bakalaura darbu priekšaizstāvēšanu;
 jāiesaista studentus prof. E. Ģinguļa un prof. J. Rimšāna vadītajos semināros.
5.3. Palīdzība studentiem
2010./2011. studiju gadā jaunas aktivitāšu formas, kas saistītas ar palīdzību
studentiem netika plānotas. Galvenās atbalsta/ palīdzības formas – grupveida un
individuālās konsultācijas. No aptaujas rezultātiem izriet, ka informācijas kvalitāti
studenti vērtē „loti labi”- 3 studenti un „labi”- 12 studenti (Pielikumi Nr.6, Nr.7)
Praktiski visa nepieciešamā informācija ir pieejama:
 universitātes mājas lapā http://www.liepu.lv;
 Matemātikas
un
informātikas
zinātniskā
institūta
mājas
lapa
http://www.imsit.liepu.lv/;
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2010./2011. studiju gada Liepājas universitātes prospektā, kas adresēts
nākamajiem studentiem.

6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
2010./2011. st. gadā būtisku izmaiņu nav. Plānoto un realizēto kredītpunktu skaits
atbilst Standartā noteiktajam kredītpunktu sadalījumam.
6.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
2010. /2011. st. gadā būtisku izmaiņu nav
Viens no svarīgākajiem studiju kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem ir absolventu un
darba devēju iesaistīšana studiju programmas pilnveidē, izzinot viņu viedokļus par
studiju programmas kvalitāti. Saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas principiem
Universitātē šis process realizējas centralizēti darba devēju fokusgrupu ietvaros.
Darba devēji ir apstiprinājuši, ka eksakti izglītoti cilvēki, tajā skaitā matemātikā, ir
pieprasīti ne tikai izglītības iestādēs, bet arī privātajā sektorā, kas spēj piedāvāt
konkurētspējīgāku atalgojumu. Nozares eksperti akcentēja arī eksakto zinātņu
popularitāti/ nepopularitāti jauniešu vidū, pasvītrojot, ka problēmas ar eksaktajām
zinātnēm un to pievilcību rodas jau skolās.
Darba devējiem ir problēma nosaukt konkrētus speciālistus, kas būtu nepieciešami
pēc gada, pieciem vai ilgākā laika periodā, kas izskaidrojams ar Latvijas ekonomiskās
situācijas nevienmērīgo attīstību. Eksperti uzsvēra, ka jaunajiem speciālistiem būtu
jābūt universāli sagatavotiem ar vispārēju zināšanu līmeni, kas nodrošinātu viņu
prasmju un iemaņu fleksibilitāti un spēju piemēroties jaunām pārmaiņām.
Kopumā programmas absolventu darbs un potenciālās darba iespējas, tiek vērtētas
atzinīgi.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā: 2010. /2011. studiju gadā programmā studēja 28
studenti:1. kurss – 10, 2. k. – 11, 3.k. – 7 studenti
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits:
2006./2007.st.g. imatrikulēja 14 studentus
2007./2008.st.g. imatrikulēja 9 studentus
2008./2009.st.g. imatrikulēja 16 studentus
2009./2010.st.g. imatrikulēja 12 studentus
Vērtējot pēdējo gadu uzņemšanas rezultātus, redzam, ka vidējais imatrikulēto
studentu skaits gadā ir 13. Neskatoties uz dažādiem informatīviem pasākumiem:
informācijas dienām, studentam pa pēdām, ēnu dienām, matemātikas un fizikas
olimpiādēm, jauno zinātnieku skolu, Skola 2011,... – pozitīva dinamika pēdējo gadu
laikā nav vērojama.
7.3. Absolventu skaits
2006./2007. studiju gadā programmu absolvēja 2 studenti
2007./2008. studiju gadā programmu absolvēja 4 studenti
2008./ 2009.studiju gadā programmu absolvēja 8 studenti
2009./2010. studiju gadā programmu absolvēja 5 studenti
2010./2011. studiju gadā programmu absolvēja 5 studenti
Analizējot pēdējo gadu absolventu nodarbošanos, jāsaka, ka vairums no viņiem
strādā skolās un turpina izglītību kvalifikācijas iegūšanai LiepU profesionālajā
maģistrantūrā matemātikas didaktikas nozarē. 3 no pēdējo gadu absolventiem
iestājušies LU maģistrantūrā matemātikas nozarē.
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2009./2010. gada 4 absolventi mācās LiepU profesionālajā maģistrantūrā
matemātikas didaktikas nozarē, 3 absolventi strādā skolā, viena biznesa struktūrā,
viena absolvente A. Krastiņa iestājusies LU maģistrantūrā matemātikas nozarē.
7.4. Studējošo aptauja un to analīze (Pielikums Nr.6, Nr.7)
Aptaujāti 15 programmas „Matemātika” studenti. Rezultātu analīze liecina, ka
kopumā studiju programma studentus apmierina/daļēji apmierina. Studentu atbildes
liecina, ka tā ir interesanta un nodrošina pēctecību ar vidusskolā apgūto vielu.
Studenti arī uzsver, ka iegūtās zināšanas būtiski papildina redzesloku un dod jaunas
inovatīvas atziņas. Anketu rezultāti liecina, ka vairums gadījumos studiju procesa
organizācija – nodarbību plānojums un plānojums pa semestriem studentus apmierina
(3 studenti norāda, ka viņus plānojums pa semestriem daļēji neapmierina). Atzinīgi
studenti izsakās arī attiecībā uz piedāvāto apmācību MOODLE vidē (13 no 15
studentiem būtu gatavi apgūt arī citus kursus MOODLE vidē) Attiecībā uz trūkumiem
galvenokārt tiek minēts literatūras trūkums latviešu valodā.
2010./2011. studiju gadā programmas direktors ir vairākas reizes ir ticies ar visu kursu
studentiem, lai pārrunātu un uzzinātu studentu domas par:
 studiju programmas saturu;
 darba organizācijas jautājumiem, tajā skaitā, par brīvo dienu skaitu un
patstāvīgā darba nedēļu;
 studijām nepieciešamo literatūru un tās izmantošanas iespējām;
 par izvēles iespējām studiju programmas ietvaros un studentu perspektīvām
darba tirgū.
Atbildot uz jautājumiem par programmas pilnveides iespējām, studenti atzīmē:
 virtuālās vides MOODLE plašāku pielietošanu studiju procesā;
 vairāk praktisku piemēru teorētiskās lekcijās.
Aptaujas rāda arī, ka studenti pozitīvi vērtē mācību spēku darbu mācību līdzekļu
sagatavošanā, kas ir devis iespēju samazināt lekciju skaitu un palielināt semināru un
praktisko darbu skaitu.
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
Ir notikušas pārrunas ar 2009./ 2010. st. gada absolventiem Matemātikas didaktikas
maģistra programmas 1. kursa studentiem. Pārrunas liecina, ka visumā absolventi ir
apmierināti ar iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, īpaši uzsverot
analītiskās domāšanas attīstību. Attiecībā uz studiju darba organizāciju, absolventi
piemin lekciju saraksta optimizāciju.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
2010./2011. st. gadā būtisku izmaiņu nav.

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
2010./2011. st. gadā būtisku izmaiņu nav.
8.2. Akadēmiskās personāla kvalifikācija
Programmu nodrošina pieredzējis un kvalificēts mācību spēku sastāvs. 75 % no
programmā strādājošiem ir zinātņu doktori t.s. divi matemātikas zinātņu doktori
profesors J. Rimšāns un docents K. Dobelis un viens – fizikas zinātņu doktors asoc.
prof. J. Kaupužs, pedagoģijas zinātņu doktors, profesors E. Ģingulis, pedagoģijas
zinātņu doktores, V. Kārkliņa, K. Ģingule. Programmas mācību spēki aktīvi piedalās
mācību līdzekļu izveidē, starptautiskajos projektos, dažādās konferencēs un
semināros.
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Studiju programma iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts
Nr.
p.k.

Vārds,
uzvārds

Amats,
Zinātniskais Izglītības
ievēlēts vai uz vai
iestāde,
kurā
laiku
akadēmiskais iegūta augstākā
pieņemts
grāds
izgl.
lekt. ievēlēta
Liepājas Ped. inst.
Mg. educ.

1.

D. Barute

2.

I. Briška

lekt. pieņemta

Mg. educ.

3.
4.

B. Berztīse
K. Dobelis

lekt. ievēlēta
doc. ievēlēts

Mg.paed
Dr. math.

5.

K. Gingule

doc. ievēlēta

Dr. paed.

6.

E. Ģingulis

prof. ievēlēts

Dr. paed.

7.

J. Kaupužs

Dr. phyc.

8.

V. Kārkliņa

asoc. prof.
ievēlēts
doc. ievēlēta

9.

A. Kukuka

lekt. ievēlēta

Mg. paed.

10.

J. Rimšāns

prof. ievēlēts

Dr. math.

11.

I. Znotiņa

lekt. ievēlēta

Mg.sc.comp.

12.

D. Žaime

lekt. ievēlēta

Mg.educ.

Dr. paed

Programmas kursi

Varbūtība un
matemātiskā statistika
Liepājas Ped. inst.
Matemātiskā analīze,
Datorizētās projekt.
sistēmas
Liepājas Ped. inst
Matemātiskā loģika
Liepājas Ped. inst.
Diferenciālvienādojumi,
Kompl. main. f. teor.
Reāl. m f.t. Mat. modeļi
un to optimizācija
Čeboksārijas Ped.
Diskrētā matemātika,
inst.
Elementārā mat.
Latvijas
Ģeometrija: ģeom.
universitāte.
pamati, projektīvā ģeom.
diferenciālģeom.
Matem. vēsture
Latvijas universitāte
Funkcionālanalīzes,
Mat. fizikas vienādojumi
Liepājas Ped. inst.
Polinomu algebra,
skaitļu teor.,skaitļu
sistēmas
Liepājas Ped. inst.
Analītiskā ģeometrija;
Lineārā algebra
Latvijas universitāte
Vispārīgā fizika,
Skaitliskās metodes
Liepājas Ped. inst.
Programmēšana un
datori
Latvijas universitāte
Vispārīgā fizika,
Skaitliskās metodes
astronomija

8.3. Zinātņu doktori vai profesori
2010./2011. st. gadā izmaiņu nav.
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Programmā iesaistīto mācību spēku zinātniskā potenciāla jautājums joprojām ir
aktuāls: turpat 45% ir pensijas un pirmspensijas vecumā, doktoru skaitā samērā liels
īpatsvars ir pedagoģijas zinātnē – matemātikas didaktikā - 50%.
Programmas mācību spēku sastāvā var saskatīt pozitīvu perspektīvi attiecībā uz
paaudžu maiņu – 2010./2011. studiju gadā Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūrā
Matemātikas specialitātē studēja 2008./2009. studiju gada programmas absolvente I.
Ieraga, fizikas specialitātē P. Morevs, kurš 2008. gadā sekmīgi beidza LU
maģistrantūru matemātikā un 2009. gadā iestājās LU maģistrantūrā fizikas
specialitātē.
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Darbu pie matemātikas zinātņu doktora disertācijas turpina katedras lektore D.Žaime.
Kopumā ņemot, mācību spēku kvalifikācijas pilnveide galvenokārt notiek šādos
veidos:
 piedaloties zinātniskajās konferencēs, semināros ( prof. E. Ģingulis, prof.
J.Rimšāns, asoc. prof. J. Kaupužs, doc. K. Dobelis, doc. V. Kārkliņa, lektores
A. Kukuka, I. Briška);

pieredzes apmaiņā citu valstu universitātēs (docente V. Kārkliņa 1.03. 2011. –
31.03.2011. Vācijā, Brēmenes universitātē);
 paaugstinot akadēmisko kvalifikāciju studējot maģistrantūrā vai doktorantūrā:
D. Žaime LU doktorantūrā matemātikas nozarē; I. Ieraga LU maģistratūrā
matemātikas nozarē, P. Morevs – LU maģistratūrā fizikas nozarē;
 piedaloties e – studiju materiālu izstrādes kursos un dažādos projektos par
moderno informācijas tehnoloģiju pielietošanu studiju procesā: lektori A.
Kukuka, I. Znotiņa,u.c.;
sēdē

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade (Pielikums Nr.1)
Programmas mācību spēku zinātniski pētnieciskais darbs realizējas divos virzienos:
 augstskolas un skolas matemātikas didaktikā, vadītājs – profesors Dr. paed. E.
Ģingulis;
 matemātikas zinātnē, vadītājs – profesors, Dr. math. J. Rimšāns;
Matemātikas didaktika
Profesors E. Ģingulis veic aktīvu zinātniski pētniecisko darbu saistībā ar skolēnu
matemātisko spēju attīstību, matemātikas mācīšanas jautājumiem un matemātikas
mācīšanas vēsturi
Matemātikas zinātnē
Pētīta semi – harakteristiska pieeja paraboliska tipa diferenciālvienādojumu skaitliskai
risināšanai. Noskaidrots, ka gadījumos, kad advektīvā pāreja kļūst dominējoša, lineāru
un nelineāru advekcijas – difūzijas parabolisku diferenciālvienādojumu skaitliskai
risināšanai ir jāpiemēro specializētas diferenču shēmas. Tradicionālas diferenču
shēmas, kuras ir bāzētas uz otrās un pirmās kārtas diferenču atvasinājumiem uzrāda
ļoti lielas disipatīvās īpašības, t. i., atrisinājuma vērtības ir pakļautas neadekvātam
samazinājumam diferenču shēmu mākslīgas difūzijas ietekmē.
Semi – harakteristisku algoritmu realizācijai tiek pētītas eksponenciālas interpolācijas
iespējas un īpašības.
Izpētīta propagatora metodes pielietojamība Nelineāra vienādojuma – Mareja
vienādojuma gadījumā, pierādīta konverģence un stabilitāte. Tiek pētīts nelineāra
vienādojuma vispārināts gadījums, ir pierādīta propagatora metodes konverģence
vispārinātam nelineāras problēmas aprakstam (pētījuma autore – lektore D. Žaime).
Pētījuma rezultāti prezentēti vairākās starptautiskās konferencēs par skaitlisko metožu
un vides modelēšanas tēmām.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums (materiāli
tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
9.1.Infrastruktūras nodrošinājums
2010./2011. studiju gadā programmas nodrošinājuma infrastruktūrā būtisku izmaiņu
nav.
9.2. Materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums, tā atbilstība studiju
programmas mērķiem un uzdevumiem
Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums atbilst
studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Studentu un mācībspēku rīcībā ir
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piecas datoru klases, katra no tām ir aprīkota ar 10-20 IBM PC tipa datoriem vairāki
video/datu projektori, interaktīvā tāfele un trīs grafiskie projektori, kuri tiek izmantoti
gan datoru klasēs, gan arī citās auditorijās lekciju un semināru materiālu
demonstrēšanai; mācību spēkiem ir labas iespējas mācību materiālu kopēšanai. Bez
jau minētā tehniskā nodrošinājuma programmas mācību spēki un studenti izmanto
Informāciju tehnoloģiju servisa laboratorijas un universitātes tipogrāfijas
pakalpojumus. Datoru klašu noslogojums tiek plānots tā, lai nodrošinātu studentiem
pieeju datoriem arī ārpus nodarbību laika. Patstāvīgam darbam studenti var arī
izmantot Informāciju tehnoloģiju un servisa laboratorijas divas datoru klases un
universitātes bibliotēkas datorus. No visām darba vietām pieejami ir INTERNETA
pakalpojumi.
Esošās datortehnikas apkalpošanu un uzraudzību veic kvalificēts personāls: inženieri
I. Magazeina (1/2 slodze), L. Virsis (1/2 slodze) un tīkla administrators V. Egliens.
9.3. Mācību resursi
Akadēmijas bibliotēkā ir pietiekami resursi studiju programmas nodrošināšanai.
Aktuāls ir jautājums par nepārtrauktu resursu papildināšanu: jaunas datortehnikas un
programmnodrošinājuma iegādi; bibliotēkas resursu papildināšanu, kā arī intelektuālo
resursu papildināšanu matemātikas zinātnē.
Šajā studiju gadā programmas „Matemātika” nodrošināšanai ievērojami papildināts
grāmatu klāsts (Pielikums Nr. 5)
9.4. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms (piedalīšanās
9.4.1. ERASMUS un citās Eiropas apmaiņas programmās)
Pašnovērtējuma periodā programmas mācību spēki ir piedalījušies vairākos
projektos:
„Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un
skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos”
Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142.
ESF projekts "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", „Matemātiskās fizikas tiešo un
inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes
materiālzinātņu,
vides
un
ekonomikas
pētījumos”,
projekta
Nr.
1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/1422009, Liepājas Universitāte, Matemātikas
zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt risinājumu
kompleksu starpnozaru problēmām. Pētījums ar matemātikas metodēm risina
materiālzinātņu, matemātiskās fizikas, vides zinātnes un ekonomikas problēmas.
Projektā tiek pētītas sešas patstāvīgas problēmas no netriviālām matemātiskās fizikas;
materiālzinātnes; seismiskās ģeofizikas, kā apkārtējas vides sfēra ar sarežģīti
organizēto struktūru un sarežģītiem procesiem; matemātiskās ekonomikas un
matemātiskās programmēšanas jomām. Tiek izstrādātas specializētas skaitliskas
metodes un programmu produkti definēto problēmu realizācijai. Projekts veltīts
efektīvu skaitlisko metožu un paralēlo rēķinu programmu koda izstrādēm,
materiālzinātņu, vides un ekonomikas nestacionāro procesu modeļu aprēķiniem. Par
pētījumu rezultātiem tiek ziņots matemātiskās fizikas, materiālzinātņu, vides zinātnes,
ekonomikas tēmām veltītajiem semināriem un starptautiskās konferencēs. Pētījumu
materiāli un zinātniski raksti tiks publicēti starptautiskos zinātniskos izdevumos. Zin.
vadītājs Š. Guseinovs, izpildītāji J.Rimšāns, J.Kaupužs, A.Jansone, D.Žaime,
P.Morevs
9.4.2. ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001. Projekta
vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un
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profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu
ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo
pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās
mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības
uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, t.
sk. nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas
sistēmas ieviešanā. Projekta īstenošana aptver visu Latvijas teritoriju – 118 novadus
un pilsētas. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) projektu īsteno sadarbībā ar
novadu un republikas pilsētu pašvaldībām vai attiecīgā novada un republikas pilsētu
pašvaldības izglītības pārvaldi (Sadarbības partneris), pamatojoties uz noslēgtajiem
līgumiem par sadarbību Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanā (2009.gadā – 63
sadarbības partneri; 2010.gadā – 65 sadarbības partneri). Darbības laiks 2007. 2013.gadam. Izpildītāja D.Žaime- lektore.
9.4.3. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra īstenots
Eiropas sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika” (nr.
2008/0002/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/001);
Eiropas Sociālā fonda projekts „Dabaszinātnes un matemātika” (identifikācijas
numurs VISC 2009/57 ESF), īsteno Valsts izglītības satura centrs.
Veiktie pienākumi - skolotāju studiju programmu satura izstrāde, materiālu izstrāde.
Projekta mērķi - pilnveidot mācību saturu dabaszinātņu un matemātikas mācību
priekšmetos 7. - 9. klases posmā, akcentējot skolēnu praktiski pētniecisko darbību un
prasmes lietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmēt informācijas
tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Nodrošināt metodisku atbalstu skolotājiem
un skolēniem dabaszinātņu un matemātikas apguvē vispārējā izglītībā – sagatavot
daudzveidīgus materiālus par mācību metožu izmantošanu, skolēnu sasniegumu
vērtēšanu, kā arī dažādus vizuālos materiālus skolotājiem un skolēniem drukātā un
elektroniskā formātā. Paaugstināt dabaszinātņu un matemātikas skolotāju, arī nozares
ekspertu un topošo skolotāju profesionalitāti darbā ar modernizēto mācību saturu un
izstrādātajiem skolotāju atbalsta materiāliem. Sekmēt skolēnu interesi par
dabaszinātnēm un matemātiku, organizējot daudzpusīgu sadarbību ar augstskolām,
zinātnes iestādēm un uzņēmējiem. Projekta īstenošanas periods: 2008.gada
15.decembris – 2011.gada 31.oktobris. Izpildītāji Kārkliņa V., D.Žaime- eksperte.

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Bakalaura studiju programma „Matemātika” nedod profesionālo kvalifikāciju.
Programmas absolventiem tiek piedāvātas studijas divgadīgās profesionālā maģistra
studiju programmās:
 matemātikas vai informātikas didaktika;
 informācijas tehnoloģiju nozarē (sākot ar 2010./2011.studiju gadu).
Pēc programmas „Matemātika vai informātikas didaktika” absolvēšanas students
iegūst skolotāja kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu matemātikas vai
informātikas didaktikā.
Matemātikas jomas mācību spēkiem tradicionāli ir laba sadarbība ar Liepājas pilsētas
un rajona skolām un skolu valdēm, kā arī ar citām Republikas izglītības iestādēm.
Sadarbības galvenie virzieni ir:
 dažādu metodisku semināru un kursu organizēšana vasaras periodā (prof.
E.Ģingulis, doc. V. Kārkliņa, lektore A. Kukuka,...)
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 katedras mācību spēku (prof. E.Ģingulis, doc. V. Kārkliņa, lektore A.
Kukuka,...) piedalīšanās skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos;
 Liepājas Universitātes pedagogu profesionālās pilnveides programmas
„Matemātika 5.-6. klasē” prasībām un saturam, kas tiek realizēts projektā
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”. Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 no
2010.g. 11.IX līdz 2010. g. 18.XII
 matemātikas un fizikas olimpiāžu organizēšana,...
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Programmas realizācijas ietvaros ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas Universitātes
Vispārīgās matemātikas katedras mācību spēkiem un Rīgas Tehniskās universitātes
Tālmācības centra mācību spēkiem. Sadarbība galvenokārt realizējas, piedaloties
semināros un konferencēs, kā arī. kopīgu projektu izstrādē.
Matemātikas un datorzinību jomā veidojas labi kontakti ar Šauļu (Lietuva) universitāti
un Polijas augstskolu „The Sate Higher School of Vocational Education in Elblag”:
ERASMUS programmas ietvaros katedras mācību spēki lasījuši lekcija u piedalījušies
konferencēs Elblagas augstskolā: lektore A. Kukuka – 2009.gada novembrī; asoc.
prof. A. Jansone, lektors Dz Tomsons un lektore I. Znotiņa – 2010. gada aprīlī; Šauļu
universitātē – prof. E. Ģingulis 2011. g. februarī, asoc. prof. A. Jansone 2011. g.
maijā.
10.3. Pasniedzēju un studentu mobilitāte
Profesors E. Ģingulis laikā no 1.11.2010. – 5.11.2010. ERASMUS mūžizglītības
programmas ietvaros Šauļu (Lietuva) universitātē lasīja lekcijas par skolēnu
matemātisko spēju attīstību.
Lektore D. Žaime laikā no 24.10.2010. – 30.10.2010. ERASMUS mūžizglītības
programmas ietvaros Šauļu (Lietuva) universitātē lasīja lekcijas astronomijā.
Docente V. Kārkliņa ar Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAD) stipendiju laika
posmā no 1.03. 2011. – 31.03.2011. stažējās Brēmenes universitātē.
10. 4. Sadarbība ar skolām
Matemātikas un informātikas katedra sadarbībā ar pilsētas un rajona skolām turpina
organizēt skolēnu rudens un pavasara matemātikas olimpiādes.
Rudens olimpiāde notika 2010. gada 23. oktobrī un tajā piedalījās 365 skolēni;
pavasara olimpiāde – 2011. gada 2. aprīlī, kurā piedalījās 376 skolēni.

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
augstskolā
Programmas absolventiem ir iespējas turpināt izglītību LiepU vienā no diviem otrā
līmeņa augstākās izglītības virzieniem: informācijas tehnoloģijas matemātikā, skolas
matemātikas kursa zinātniskie pamati, iegūstot profesionālā maģistra grādu, kā arī citu
augstskolu, piemēram, Latvijas Universitātes maģistratūrā.
Ir noslēgta vienošanās starp LiepU un Latvijas Universitāti, ka ja kaut kādu iemeslu
dēļ tiks pārtraukta bakalaura programma „Matemātika”, LU apņemas nodrošināt
studiju iespējas šīs programmas studentiem saskaņā ar vienošanās protokolu ( 17.01.
07. reģistrācijas Nr. 137 – 2911.).
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12. Secinājumi
Izvērtējot studiju programmas „Matemātika”, darba grupa secināja:
1. Dabas un sociālo zinātņu fakultātei ir nepieciešamie priekšnosacījumi studiju
programmas realizācijai:
1.1. atbilstošs intelektuālais potenciāls;
1.2. apmierinoša materiāli tehniskā bāze;
1.3. pietiekami bibliotēkas resursi programmas realizācijai.
2. Vērojama pozitīva dinamika paaudžu maiņā intelektuālā potenciāla nodrošināšanā:
 lektore D.Žaime 2011.gada rudenī plāno iesniegt promocijas darbu
matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai;
 asistents P. Morevs turpina studijas LU maģistrantūrā fizikas nozarē
(2007./2008. st. g. P. Morevs sekmīgi beidz LU maģistratūru matemātikas
nozarē);
 LU maģistrantūrā matemātikas nozarē 2009. g. iestājās 2008. g. studiju
programmas „Matemātika” absolvente I. Ieraga; 2010.g. – 2011.g absolvente
A. Krastiņa.
3. Pašnovērtējuma periodā ir veikts nozīmīgs zinātniski pētnieciskais darbs aktuālu
problēmu izpētē matemātikas nozarē (profesors J. Rimšāns) un matemātikas didaktikā
(profesors E. Gingulis).
4. Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Liepājas pilsētas un rajona skolām un pilsētas un
rajona matemātikas skolotāju metodiskajām apvienībām: divas reizes studiju gadā –
novembrī un martā notiek pilsētas un rajona skolēnu olimpiādes matemātikā un fizikā
Olimpiāžu dalībnieku skaits stabilizējies – apmēram 300 – 350. Programmas mācību
spēki piedalās Jauno zinātnieku skolas darbā.
Pašnovērtējuma periodā konstatēti arī vairāki trūkumi un nepilnības katedras
darbā:
1. Mazs studentu skaits programma.
2. Joprojām nepietiekami plaša ir programmas mācību spēku iesaistīšanās zinātniski
pētnieciskajā darbā matemātikas nozarē.
3. Nepietiekami intensīvs ir studentu patstāvīgais darbs: samērā maz tiek izmantoti
akadēmijas bibliotēkas resursi, neapmierinoši pildās patstāvīgā darba grafiki it
īpaši studiju un bakalauru darbu izstrādes grafiki.
4. Programmā mazs studentu skaits. Joprojām aktuāls ir programmas reklamēšanas
jautājums.
5. Nerealizējas studentu mobilitāte Eiropas Savienības finansētajos projektos.
6. Nepilnveidojas materiāli tehniskā bāze.
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13. 2010./2011. studiju gada pilnveides pasākumu izpilde (sk. 7. kolonu – izpildes apliecinājums)
N.p. Risināmas problēmas
k.
plānotās aktivitātes

Priekšlikumi to risināšanai

1. Personāla atjaunošana un Personāla kvalifikācijas celšanas plāns
tā zinātniskās
studiju programmas perspektīvai
kvalifikācija pilveide
nodrošināšanai. Jaunu mācību spēku
piesaiste ilgtermiņā
( katedras pasniedzēju kvalifikācijas celšanas
plāns)
2. Nodrošināt iespēju
1.Izstrādāt programmu 14 KRP apjomā
Matemātikas bakalaura
datorzinību programmas kodola apguvei;
B1, B2 studiju
2. Sakārtot juridiskos jautājumus, kas saistīti
programmas absolventiem ar absolventu iestāšanos minētajā
turpināt izglītību LiepU programmā.
profesionālās maģistrat.
informācijas tehnoloģijas
nozarē – PMinf
3. Bibliotēkas resursu
Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi
atjaunošana un
literatūras papildināšanai.
papildināšana
4. Studentu izvēle bloku B1, A r a p t a u j u , d i s ku s i j u palī dzību
B2, B3 ietvaros
noskaidrot iespējamās studentu vēlmes
studiju plāna ,,Matemātika” kontekstā un
izskaidrot piedāvāto bloku saturu un
konsekvences
5. Studiju programmas
Informācija presē, vēstules izglītības
reklamēšana sabiedrībā
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes
reģiona skolās

6.

Studiju programmas
LPA matemātikas un fizikas olimpiādes
reklamēšana Liepājas un organizēšana 8.-12. klašu skolēniem;
Liepājas rajona skolās
Jauno zinātnieku skolas darbības
nodrošināšana;

Izpildes laiks

Atbildīgais
par izpildi

Izpildītāji

Izpildes apliecinājums/
novērtējums

2010./2011.
studiju gads

K. Dobelis

J. Rimšāns
K. Dobelis

Atskaite zinātnes prorektorei
Sakarā ar katedru likvidāciju
plāni un to izpilde un kontrole
nodota Dabas un soc. zin . fak.
dekanātam

2010. g. oktobris, K. Dobelis,
novembris
A. Jansone

K. Dobelis,
A. Jansone

Sudiju plāns. Apstiprinātas
būtiskas izmaiņas studiju
plānā „Informācijas
tehnoloģijas” profesionālā
maģistra studiju programma
matemātikas bakalauriem

2010./ 2011. st.
gads

K. Dobelis

Kursu
pasniedzēji

2011.g. februāris

K. Dobelis

J. Rimšāns
E. Ģingulis
K. Dobelis

Studiju gadā iegādātās
literatūras saraksts. Sk.
pielikumu Nr.5
Studentu iesniegumi studiju
virzieniem.
Izpildīts: iesniegumi nodoti
dekanātā 4 studenti B1, 5 – B2

2010./ 2011.st.g. K. Dobelis

A. Kukuka,
2010. gada
E. Ģingulis,
oktobris un 2010. D. Žaime
gada. marts
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Reklāmas pasākumu
apliecinājumi: publikācijas
laikrakstos, viesošanās skolās,
piedalīšanās Informācijas un
sabiedrisko attiecību daļas
rīkotajos pasākumos, Skola
2011.
daļēji
Matemātikas un Izpildīts
Atskaites:
informātikas
par olimpiāžu rezultātiem Lekt.
jomas mācību A. Kukuka
spēki
par Jauno zinātnieku skolas

Programmas
docētāji

7.

Bakalaura eksāmenu
jautājumu pārskatīšana
un koriģēšana

piedalīšanās dažādos skolotāju
kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
Līdzsvarot diskrētās un nepārtrauktās
2011. gada
matemātikas jautājumu skaitu; iepriekš
februāris
gatavojamo jautājumu satura korekcija,...

7.

Akadēmiskā personāla
iesaistīšanās studentu
zinātniski pētnieciskā
darbā

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai 2010.g. oktobris
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
organizēšanu

K. Dobelis

8.

Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana

Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
izveidei.

K. Dobelis

līdz 2010.g.
novembrim
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K. Dobelis

darbību:
par semināru vadīšanu,
E. Ģingulis, K. Bakalaura eksāmena jautājumi
Ģingule, A,
Eksāmenu jautājumus
Kukuka, V.
papildināja ar 3 prof. J.
Kārkliņa, I.
Kaupuža jautājumiem
Briška, K.
matemātiskās fizikas
Dobelis
vienādojumos; vienu
jautājumu koriģēja
parciāldiferenciālvienādojumos.
J. Rimšāns,
Semināru plāns, reģistrācijas
E. Ģingulis,
lapa
studiju un
Nav izpildīts
bakalauru darbu
vadītāji
Atbildīgie par
zinātnes
apakšnozarēm:
J. Rimšāns,
E.Ģingulis,

Atskaite par ārējo sakaru
realizāciju
Izpildīts .

14. 2011./2012. studiju gada pilnveides matrica
N.p. Risināmas problēmas
k.
plānotās aktivitātes
1. Studiju programmas
personāla t ā
zi nāt ni skās
kvalifikācija pilnveide

Priekšlikumi to risināšanai

Izpildes laiks

Sadarbībā ar fakultātes prodekāni realizēt
kvalifikācijas celšanas plāns studiju
programmas perspektīvai
nodrošināšanai un jaunu mācību spēku
piesaiste ilgtermiņā
Esošās literatūras caurskate un priekšlikumi
literatūras papildināšanai.

2011./2012.
studiju gads

2. Bibliotēkas resursu
atjaunošana un
papildināšana
3. Studentu izvēle bloku B1, A r a p t a u j u , d i s ku s i j u palī dzību
B2, B3 ietvaros
noskaidrot iespējamās studentu vēlmes
studiju plāna ,,Matemātika” kontekstā un
izskaidrot piedāvāto bloku saturu un
konsekvences
Studentu patstāvīgā
Pilnveidot patstāvīgā darba grafikus un to
4. darba intesifikācija.
kontroli;
Sagatavot jaunu kursu virtuālajā vidē
MOODLE;
Pārrunas ar studentiem par brīvo dienu
noslodzi
5. Studiju programmas
Informācija presē, vēstules izglītības
reklamēšana sabiedrībā
iestādēm, darbs ar absolventiem, vizītes
reģiona skolās

6.

Atbildīgais
par izpildi

Izpildītāji

Izpildes apliecinājums/
novērtējums
Sakarā ar katedru likvidāciju
plāni un to izpildes kontrole
nodota Dabas un soc. zin . fak.
dekanātam

2011./ 2012.
st.gads

K. Dobelis

Kursu
pasniedzēji

Studiju gadā iegādātās
literatūras saraksts.

2012.g. februāris

K. Dobelis

K. Dobelis

Studentu iesniegumi studiju
virzieniem.

2011./2012.
studiju gads

K. Dobelis

Programmas
docētāji

Patstāvīgā darba grafiki;
kurss virtuālajā vidē MOODLE.

2011./ 2012.st.g. K. Dobelis

Programmas
docētāji

Reklāmas pasākumu
apliecinājumi: publikācijas
laikrakstos, viesošanās skolās,
piedalīšanās Informācijas un
sabiedrisko attiecību daļas
rīkotajos pasākumos, Skola
2012.

Studiju programmas
LPA matemātikas un fizikas olimpiādes
A. Kukuka,
reklamēšana Liepājas un organizēšana 8.-12. klašu skolēniem;
2011. gada
E. Ģingulis,
Liepājas rajona skolās
Jauno zinātnieku skolas darbības
oktobris un 2012. D. Žaime
nodrošināšana;
gada. marts
piedalīšanās dažādos skolotāju
kvalifikācijas paaugstināšanas semināros;
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Matemātikas un Atskaites:
informātikas
par olimpiāžu rezultātiem Lekt.
jomas docētāji A. Kukuka
par Jauno zinātnieku skolas
darbību:
par semināru vadīšanu,

7.

Bakalaura eksāmenu
jautājumu pārskatīšana
un koriģēšana

Akadēmiskā personāla
iesaistīšanās studentu
zinātniski pētnieciskā
darbā
9.. Ārējo sakaru veidošana
un to intensificēšana
8.

Līdzsvarot diskrētās un nepārtrauktās
2012. gada
matemātikas jautājumu skaitu; iepriekš
februāris
gatavojamo jautājumu satura korekcija,...

K. Dobelis

Izstrādāt gada plānu studentu iesaistīšanai 2011.g. oktobris
zinātniski pētnieciskā darbā: regulāru
zinātniski un zinātnisku metodisku semināru
organizēšanu
Pārskatīt esošo sadarbību intensificēšanas
līdz 2011.g.
nolūkā; meklēt iespējas jaunu sakaru
novembrim
izveidei.

K. Dobelis
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E. Ģingulis, K.
Ģingule, A,
Kukuka, V.
Kārkliņa, I.
Briška,
K. Dobelis
Studiju un
bakalauru darbu
vadītāji

Atbildīgie par Mācību spēki
zinātnes
apakšnozarēm

Bakalaura eksāmena jautājumi
.

Semināru plāns, reģistrācijas
lapa
Nav izpildīts
Atskaite par ārējo sakaru
realizāciju

Pielikums Nr. 1

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku publikācijas
(2010./2011. studiju gads)
Matemātika
1. A.V Berezhnoy, Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans. 1D modeling of non-deterministic traffic
flow motion "without preference". Proceedings of The 2nd International Conference on
Mathematical Sciences (ICMS2 2010), University Kebangsaan Malaysia, Putra World Trade
Centre, November 30 – December 03, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia,
http://pkukmweb.ukm.my/~ppsmfst/icms2/
2. A.V.Berezhnoy, Sh.E.Guseynov, J.S.Rimshans. Determination of time-dependent
sensitivity coefficient of non-deterministic 2D traffic flow. Proceedings of The 2nd
International Conference on Mathematical Sciences (ICMS2 2010), University Kebangsaan
Malaysia, Putra World Trade Centre, November 30 – December 03, 2010, Kuala Lumpur,
Malaysia, http://pkukmweb.ukm.my/~ppsmfst/icms2/
3. J.Kaupuzs. Longitudinal and Transverse Correlation Functions in the Model Below and
Near The Critical Point. Progress of Theoretical Physics Vol. 124, No.4, pp. 613-643
(2010)
Tēzes konferenču tēžu krājumos
1. I. Ieraga, S.E.Guseynov and J. Rimshans. Newton problem solutions for 3D parabolic
differential equation, In: Proc. of The16th International Conference on Difference Equations
and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.30, 2010
2. P. Morevs and J. Rimshans. Functional nodal method for 2D Helmholtz equation and
truncation error analysis thereof, In: Proc. of The16th International Conference on
Difference Equations and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.41, 2010
3. D.Zaime and J.Rimshans. Developing and use of propagator difference scheme for solving
of ADR equations, In: Proc. of The16th International Conference on Difference Equations
and Applications, July 19-23, 2010, Riga, Latvia, p.58, 2010
4. J.S. Rimshans, J. Kaupuzs, Sh.E. Guseynov, A.Medvids and D.Zaime. A Method of
Conversion of Some Coefficient Inverse Parabolic Problems to a Unified Type of IntegralDifferential Equation. The 9th International Conference on Global Research and Education"
(INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia, http://ia2010.rtu.lv/, p.6566, 2010
5. J.Kaupužs, Sh.E.Guseynov, J.Rimshans, A.Medvid. Modeling of surface structure
formation after laser irradiation. The 9th International Conference on Global Research and
Education" (INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia,
http://ia2010.rtu.lv/, p.56-57, 2010
6. D. Zaime, J.Rimshans, Sh.E.Guseynov. Propagator Method for Numerical Solution of
Convective Fisher Equation. The 9th International Conference on Global Research and
Education" (INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia,
http://ia2010.rtu.lv/, p.69-70, 2010
7. P.Morevs, J.Rimshans, S.E.Guseynov. Nodal Numerical 2D Helmholtz Equation:
Truncation Analysis. The 9th International Conference on Global Research and Education"
(INTER ACADEMIA 2010), August 09-12, 2010, Riga, Latvia, http://ia2010.rtu.lv/, p.7172, 2010
Zinātniski raksti starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos Latvijā
1. Briška I. Increasing the Role of Mathematical Calculus Studies in Developing the Future
Mathematics Teacher’s Professional Competences. International Conference. Teaching
Mathematics: Retrospective and Perspectives, Abstracts, Daugavpils 2010. pp 12;
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2.

Briška I. Iesniegts publikācijai: 13. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un
kultūra: Haoss un harmonija” raksts „Mūzikas radītās harmonijas izmantošana atsevišķu
matemātiskās analīzes tēmu apguvē”; Liepāja, 2010.g. 29.-30.aprīlis.

Starptautiskas konferences Latvijā
1. Briška I. Referāts „Matemātiskās analīzes latviskās terminoloģijas attīstība” 15.starptautiskajā
zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti”; Liepāja, 2010.g.2.- 3.decembris.
2. Briška I. Referāts „Matemātiskās analīzes studiju metodoloģijas loma topošā matemātikas
skolotāja profesionālās varēšanas „robežu” paplašināšanā. 14. starptautiskā zinātniskā
konference „Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi”; Liepāja, 2011.g. 19. – 20.
maijs.
3. Dobelis K. Referāts „Pārmaiņas – kvalitātes pilnveides rīks”. 14. starptautiskā zinātniskā
konference „Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršņi”; Liepāja, 2011.g. 19. – 20.
maijs.
4. Ģingulis E. Referāts „LiepU maģistrantu pētījumi matemātikas didaktikā” 11. starptautiskajā
zinātniskajā konferencē „Matemātikas mācīšana: retrospektīva un perspektīvas”, Daugavpils
Universitātē 06.05.10 – 07.05.10.
Informācija par pētniecības darbu: starptautiskā un valsts līmeņa zinātniskā sadarbība, saņemtais
pētniecības rezultātu novērtējums, pētniecības popularizēšana u.c.
1. Prof., Dr.paed. Ģingulis E. Dota atsauksme par J.A. Jermolajeva autoreferātu „Elektīvie
ģeometrijas kursi vecākajās klasēs ar matemātikas novirzienu (tēmas „Laukums. Vienlieli un
vienādi sastādīti daudzstūri” piemērā). Autoreferāts ir par disertāciju pedagoģijas zinātņu
kandidāta grāda ieguvei matemātikas metodikas specialitātē. Disertācija tika aizstāvēta 2010.
gada septembrī Mordovijas Valsts pedagoģiskajā institūtā Saranskā (Krievijā).
2. Prof., Dr.paed. Ģingulis E. Dota atsauksme par T. Bakanovienes promocijas darba
kopsavilkumu „Skolotāju kompetence darbā ar matemātikā apdāvinātiem sākumskolas un
pamatskolas skolēniem”. Promocijas darbs tika aizstāvēts Šauļu Universitātē 2010. gada
novembrī, lai iegūtu doktora grādu edukoloģijas nozarē (izglītības zinātnēs).
3. Prof., Dr.paed. Ģingulis E. Recenzents un 01.12.2010 piedalījās Guntas Lāces promocijas
darba aizstāvēšanā Latvijas Universitātē. Promocijas darbs „Latvijas pamatskolas matemātikas
skolotāju kompetence matemātikas didaktikā” tika aizstāvēts matemātikas nozares apakšnozarē
„Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika”.

Pielikums Nr.2
Mācību līdzekļi
1. E. Ģingulis, A. Kukuka. Liepājas universitātes matemātiskas olimpiādes. Liepājas
universitāte, Dabas un sociālo zinātņu fakultāte.. Liepāja:LiePa,2011. 101. lpp.
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Pielikums Nr. 3
LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Daugavpils universitātes studiju
programmu „Matemātika”

Daugavpils universitāte

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšanas pamati
Operētājsistēmas
Svešvaloda
Fizika
Skaitļu teorija
Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija
Diferenciālā ģeometrija
Lebega mērs un integrālis
Polinomu algebra
Parastie diferenciālvienādojumi
Objektorientēta programmēšana
Funkcionālanalīze
Algebriskās struktūras
Matemātiskā statistika
Datu bāzes
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes

A daļa
Matemātiskā analīze
Analītiskā ģeometrija
Lineārā algebra
Programmēšana un datori

Bakalaura darbs
Kopā 96 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Optimizācijas pamati
Matemātikas datorprogrammas
Algoritmi un datu struktūras
Matemātikas vēsture
Matemātiskā modelēšana un
diferenciālvienādojumi
Attēlošanas metodes
Ģeometriskās transformācijas

Ģeometrijas pamati
Matemātiskie modeļi ekonomikā

Matemātiskā loģika
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Polinomu algebra
Diferenciālvienādojumi

Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Skaitliskās metodes
Diskrētā matemātika
Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs
Bakalaura darbs
Kopā 80 KRP
Obligātās izvēles B daļa
Matemātiskie modeļi un optimizācija

Ģeometrija (pēc izvēles divi kursi):
* ģeometrijas pamati;
 diferenciālģeometrija;
 projektīvā ģeometrija
Tēlotāja ģeometrija

Skaitļu sistēmas
Grafu teorija
Projektīvā ģeometrija
Neeiklīda ģeometrija
Trijstūru un riņķa līniju ģeometrija
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Vispārīgā topoloģija
Datortīkli un komunikācijas

Kopā 20 KRP

Kopā 20 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofija

Funkcionālanalīze
Skaitļu teorija
Vispārīgā fizika
Svešvaloda
Kopā 26 KRP
Ierobežotā izvēla atkarībā no izvēlētās
specializācijas 10 KRP
B1 Informācijas tehnoloģijas matemātikā
Datu bāzu tehnoloģija
Web tehnoloģijas pamati
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Statistikas programmu paketes
Sistēmu modeļi un simulācija
Kopā 10 KRP
B2 Matemātiskās tehnoloģijas
Matemātiskās fizikas vienādojumi
Finanšu matemātika
Matemātisko programmu paketes
Biomatemātika
Aktuārmatemātika
Programmēšanas tehnoloģijas
Kopā 10 KRP
B3 Skolas matemātikas kursa zinātniskie
pamati
Skaitļu sistēmas
Elementārā matemātika
Kopā 10 KRP
Kopā 36 KRP
Brīvās izvēles C daļa
Filozofijas pamati
Astronomija

Latvijas kultūras vēsture
Pasaules kultūras vēsture
Reliģijas vēsture
Ekonomikas pamati
Ētika
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Pielikums Nr.4
LPA studiju programmas „Matemātika” salīdzinājums ar Latvijas Universitātes
„Matemātikas bakalaura” studiju programmu
Latvijas universitātes studiju kursi
(A daļa)

Apjoms
KRP

Nepārtruktās matemātikas kursi:
Matemātiskā analīze

35 – 40

Diferenciālvienādojumi
Funkcionālanalīze

Diskrētās matemātikas kursi 25 – 30

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas
studiju kursi
(A daļa)
Nepārtruktās matemātikas kursi:
Matemātiskā analīze

Apjoms
KRP

Reālā mainīgā funkciju teorija un
funkcionālās analīzes elementi
Kompleksā mainīgā funkciju teorija
Diferenciālvienādojumi

2

27
16

4
5

Diskrētās matemātikas kursi

20

Algebra

Lineārā algebra
Polinomu algebra

3
4

Ģeometrija

Analītiskā ģeometrija

3

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika

Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika
Matemātiskā loģika
Diskrētā matemātika

4

Informātika un skaitliskās
metodes

15

Skaitliskās metodes

Skaitliskās metodes

6

Programmēšana un datori

Programmēšana un datori

9

Matemātikas vēsture
Matemātikas aktuālas problēmas
Studiju darbs

2
2
2

Bakalaura darbs

12

Kopā A daļā

80

Informātika un skaitliskās
metodes

Kopā A daļā

20

75 – 85
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Pielikums Nr.5 MATEMĀTIKA PĒC 1.08.2010.
Urban, Karsten. Wavelet Methods for Elliptic Partial Differential Eequations / Karsten Urban. Oxford : Oxford University Press, 2009. - xxvii, 480 p. : ill. - (Numerical Mathematics and
1. Scientific Computation). - Includes bibliographical references (p. 465-476) and index.
ISBN 978-0-19-852605-6.
Matemātika. Diferenciālvienādojumi, lineārie.
Zawaira, Alexander. A Primer for Mathematics Competition / Alexander Zawaira and Gavin
Hitchcock. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - xvii, 344 p. : ill. - (Oxford Mathematics). 2. Includes bibliographical references (p. [337]-338) and index.
ISBN 978-0-19-953987-1.
Matemātika.
Krzanowski, Wojtek J. Statistical Principles and Techniques in Scientific and Social
Investigations / Wojtek J. Krzanowski. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - xiv, 241 p. : ill.
3. - Includes bibliographical references (p. [229]-230) and index.
ISBN 978-0-19-921309-2.
Matemātiskā statistika.
Kirsch, Andreas. An Introduction to the Mathematical Theory of Inverse Problems / Andreas
Kirsch ; ed. J.E.Marsden, L.Sirovich, F.John. - New York : Springer, 1996. - 282 p. - (Applied
4. Mathematical Sciences ; Vol.120).
ISBN 978-0-387-94530-9.
Matemātika.
Dynamical Modeling and Analysis of Epidemics / ed. by Zhien Ma, Jia Li. - Hackensack, NJ :
World Scientific, 2009. - xiii, 498 p. : ill. - Includes bibliographical references (p. 469-492) and
5. index.
ISBN 978-981-279-749-0.
Matemātiskā modelēšana.
Venkatachala, B.J. Inequalities / B.J.Venkatachali ; advisory ed. C.S.Seshadri. - New Delhi :
Hindustan Book Agency, 2009. - 392 p. - (Texts and Readings in Mathematics ; 49). 6. Bibliography : p. 389. Index : 391.-392. p.
ISBN 978-81-85931-88-3.
Nevienādības (matemātika).
Bhatia, Rajendra. Positive definite Matrices / Rajendra Bhatia ; advisory ed. C.S.Seshadri. New Delhi : Hindustan Book Agency, 2007. - 254 p. - (Texts and Readings in Mathematics ; 44).
7.
ISBN 978-93-8025-003-8.
Matemātika. Matricas (algebra).
Yahaghi, Bamdad R. Iranian Mathematics Competitions 1973-2007 / Bamdad R. Yahaghi. New Delhi : Hindustan Book Agency, 2010. - xiv, 284 p. : ill. - (Texts and Readings in
8. Mathematics ; 56). - Index: p. 279-284.
ISBN 978-81-85931-99-9.
Matemātika.
Matemātika skolā : metodisku rakstu krājums / Ilze France, Jānis Mencis (jun.), Jānis Vilciņš,
Dace Bonka, Indra Muceniece, Inga Riemere, Līga Čakāne, Gunta Lāce. - Lielvārde : Lielvārds,
9. 2010. - 224 lpp. : zīm., tab. - Bibliogr.: 219.-220.lpp.
ISBN 978-9984-11-300-5.
Matemātika - Mācīšana un mācīšanās.
10.

Matemātika, 7.klase [elektroniskais resurss] / Valsts izglītības satura centrs. - [Rīga] : VISC,
2010. - 1CD. - (Dabaszinātnes un matemātika).

. Vizuālie materiāli.
Saturs: Ievads planimetrijā ; Leņķi, to veidi ; Lineāras algebriskas izteiksmes un lineāri
vienādojumi ; Ievads kombinatorikā un varbūtību teorijā ; Lineāras nevienādības ; Trijstūri ;
Sakarības trijstūrī ; Lineāras funkcijas ; Centrālā un aksiālā simetrija ; Pakāpes ; Polinomi.
Matemātika.
Matemātika, 7.klase [elektroniskais resurss] / Valsts izglītības satura centrs. - [Rīga] : VISC,
2010. - 1CD. - (Dabaszinātnes un matemātika).
. Interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai.
11.
Saturs: Ievads planimetrijā ; Leņķi, to veidi ; Lineāras algebriskas izteiksmes un lineāri
vienādojumi ; Ievads kombinatorikā un varbūtību teorijā ; Lineāras nevienādības ; Trijstūri ;
Sakarības trijstūrī ; Lineāras funkcijas ; Centrālā un aksiālā simetrija ; Pakāpes ; Polinomi.
Matemātika.
Simetriskas figūras veidošana [spēle] : matemātika / Valsts izglītības satura centrs. - [Rīga] :
VISC, 2010. - 1 spēle. - (Dabaszinātnes un matemātika).
12.
. Mācību spēle.
Matemātika.
Nevienādību trimino [spēle] : matemātika / Valsts izglītības satura centrs. - [Rīga] : VISC, 2010.
- 1 spēle. - (Dabaszinātnes un matemātika).
13.
. Mācību spēle.
Matemātika.
Hirst, A.E. Vectors in 2 or 3 Dimensions / A.E.Hirst. - Amsterdam : Elsevier ; Boston, 2003. 134 p. - (Modular Mathematics Series).
14.
ISBN 978-0-340-61469-3.
Matemātika. Vektoru analīze.
Szirtes, Thomas. Applied Dimensional Analysis and Modeling / Thomas Szirtes ; with a chapter
on mathematical preliminaries by Pal Roozsa. - 2nd ed. - Amsterdam : Elsevier/Butterworth15. Heinemann ; Boston, 2007. - xxxi, 820 p. : ill. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-12-370620-1.
Skaitliskā analīze. Matemātika.
Rjasanow, Sergej. The Fast Solution of Boundary Integral Equations / Sergej Rjasanow, Olaf
Steinbach. - New York : Springer, 2007. - xi, 279 p. : ill. - Includes bibliographical references (p.
16. [269]-275) and index.
ISBN 978-0-387-34041-8.
Tehnika. Inženiermatemātika.
Feireisl, Eduard. Asymptotic Behavior of Dynamical Systems in Fluid Mechanics / Educard
Feireisl and Dalibor Pražak. - [Springfield, Mo] : American Institute of Mathematical Sciences,
2010. - xii, 298 p. - (AIMS Series on Applied Mathematics ; Vol. 4). - Includes bibliographical
17.
references (p. [285]-293) and index.
ISBN 978-1-601-33003-1.
Tehnika. Matemātika.
Garavello, Mauro. Traffic Flow on Networks : conservation Laws Models / Mauro Garavello,
Benedetto Piccoli. - [Springfield, Mo] : American Institute of Mathematical Sciences, 2006. xvi, 243 p. : ill. - (AIMS Series on Applied Mathematics ; Vol. 1). - Includes bibliographical
18.
references (p. [235]-240) and index.
ISBN 978-1-601-33000-0.
Tehnika. Matemātika.
19.

Kevorkian, J. Partial Differential Equations : analytical Solution Techniques / J.Kevorkian. - 2nd
ed. - New York : Springer, 2000. - xi, 636 p. : ill. ; 24 cm. - (Texts in Applied Mathematics ; 35). -
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Includes bibliographical references (p. [617]-619) and index.
ISBN 978-0-387-98605-0.
Matemātika. Diferenciālvienādojumi.
Alinhac, Serge. Hyperbolic Partial Differential Equations / Serge Alinhac. - New York : Springer,
2009. - xi, 150 p. - (Universitext). - Includes bibliographical references (p. [147]-148) and index.
20.
ISBN 978-0-387-87822-5.
Diferenciālvienādojumi, hiperboliskie. Matemātika.
Stalker, John. Complex Analysis : fundamentals of the Classical Theory of Functions / John
Stalker. - Boston : Birkhauser, 2009. - xiii, 228 p. : ill. - (Modern Birkhauser Classics). - Bibliogr.:
21. p. 221-225. - Reprint of the 1998 edition.
ISBN 978-0-8176-4918-0.
Kompleksā mainīgā funkcijas. Matemātiskā analīze. Matemātika.
Chicone, Carmen. Ordinary Differential Equations with Applications : [textbook for graduates]
/ Carmen Chicone. - 2nd ed. - New York : Springer, 2006. - xix, 636 p. : ill. - (Texts in Applied
22. Mathematics ; 34). - Includes bibliographical references (p. [603]-618) and index.
ISBN 978-0-387-30769-5.
Diferenciālvienādojumi. Matemātika.
Holmes, Mark H. Introduction to the Foundations of Applied Mathematics / Mark H. Holmes. New York : Springer, 2009. - xiv, 467 p. : ill. - (Texts in Applied Mathematics ; 56). - Includes
23. bibliographical references (p. 455-461) and index.
ISBN 978-0-387-87749-5.
Inženiermatemātika. Fluīdi. Matemātiskā modelēšana. Matemātiskā fizika. Matemātika.
Matemātikas uzdevumu risināšana ar Mathematica 5 / Sarmīte Veģere, Inta Volodko, Andrejs
Koliškins, Vladislavs Kremeņeckis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. 24. Rīga : RTU Izdevniecība, 2009. - 225 lpp. : zīm., diagr. ; 30 cm. - Alf. rād.: 224.-225. lpp.
ISBN 978-9984-321-73-8.
Matemātika - Datu apstrāde - Mācību līdzekļi augstskolām.
Teterovska, Edīte. Darba lapas algebrā vidusskolai / Edīte Teterovska ; red. Anita Dūdiņa. Rīga : Pētergailis, 2005. - 86 lpp. - (Ieskaitēm, eksāmeniem - JĀ!). - Uz grām. vāka uzrād. nos.:
25. Algebra vidusskolai.
ISBN 9984-331-11-3.
Algebra.
Teterovska, Edīte. Ģeometrija vidusskolai : darba lapas / Edīte Teterovska ; red. Ilga Čečina. Rīga : Pētergailis, 2006. - 80 lpp. : il. - (Ieskaitēm, eksāmeniem jā!).
26.
. Darba lapas.
ISBN 9984-331-51-2.
Ģeometrija.
Ļivanova, Anna. Trīs likteņi : stāsts par lielu atklājumu / Anna Ļivanova. - Rīga : Zinātne, 1988. 208 lpp. : ģīm. - (Apvārsnis).
27.
ISBN 5-7966-0028-1.
Ģeometrija.
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Pielikums Nr.6
Matemātika
3. Studiju programmas stiprās puses?
Papildina (nostiprina) zināšanas: 2X
Attīsta loģisko domāšanu, izpratni: 34x
Palīdzēs ārpus universitātes – darba tirgū (noder pēc studiju beigām): 4X
Laba konkurēt spēja.
Labs studiju lekciju izkārtojums.
Plašas iespējas.
Iespējas studentiem, jo studijas ir 3 dienas.
Kvalitatīva izglītība.
Darba iespējas.
Nostiprinātās praktiskās zināšanas un iegūt ko jaunu.
Pretimnākoši pasniedzēji: 2X
4. Studiju programmas vājās puses, trūkumi?
Atsevišķos priekšmetos pārāk ātros tempos jāizņem mācību viela: 3x
Samērā sarežģīti priekšmeti.
Nepietiekami intensīvas mācības.
Vajadzētu kādas sporta nodarbības atslodzi.
Tādi priekšmeti, kuri dzīvē nebūs nepieciešami: 2X
Dažu pasniedzēju neieinteresētība mācīt savu mācību priekšmetu.
Pasniedzēji nesaprotami paskaidro.
Grūti atrast darbu ar šādu izglītību.
Tas ka rektoram nav laika apmeklēt lekcijas un pēc tam tās jāatstrādā.
Daži pasniedzēji un literatūras trūkums.
5. Kā, Jūsuprāt, varētu uzlabot studiju programmu?
Varētu saīsināt studiju programmu (3. gadiem) uz tā rēķina, ka ne katru dienu notiek
lekcijas.
Visi pasniedzēji varētu lietot MOODLE: 3X
Visiem pasniedzējiem savu darba plānu, mācību materiālus.
Visos priekšmetos pieejamus darba materiālus.
Tie kas mācās par skolotājiem noderētu prakse.
Nepieciešama prakse.
Pasniedzējiem precīzāk, izskaidrot, paskaidrot.
Varētu būt lielāka priekšmetu dažādība, lai varētu apgūt arī citas nozares, kaut vai zemākā
līmenī.
Salikt lekciju sarakstu tā, lai pasniedzējs var ierasties uz lekcijām.
10. Jūsu komentāri par MOODLE vidi?
Ļoti ērts veids, kā sekot līdzi mācībām, ērti lietojams, vajadzētu visus priekšmetus tur,
nevis tikai 2, 3.
Patīkams palīgs mācībām.
Skaidri un saprotami.
Tas ir labi un ērti.
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Dažreiz šausmīgi lēni strādā.
Novecojusi sistēma.
19. Nosauciet, lūdzu, kādu no LiepU jaunrades, kultūras vai sporta kolektīviem:
Banga: 10, Arabeska: 5, Atbalss: 6, Lakros: 2X
20. Kādas vēl jaunrades, kultūras un sporta aktivitātes LiepU būtu nepieciešams
ieviest?
Basketbola komandu. Vajadzētu atjaunot volejbola treniņus. Vairāk sporta aktivitātes: 3X
24.1. Jūsu komentāri, par mājas lapu:
Dažreiz grūti atrast nepieciešamo. Mazliet nepārskatāmi.
25. Jūsu ierosinājumi / ieteikumi LiepU darbības pilnveidei?
Nodrošināt intensīvākas mācības. Vairāk izmantot studentu piedāvāto palīdzību. Siltākas
telpas: 3X
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Studiju programma "'Matemātika"
aptaujāti kopā 15 studenti
Pielikums Nr.7
1.kurss
7

2.kurss
8

1. Cik lielā mērā jūs kopumā apmierina izvēlētā studiju programma?
Pilnīgi
apmierina

Daļēji
apmierina

0

6

Daļēji
Pilnīgi
neapmierina neapmierina
9

0

2. Kuri no apgalvojumiem visvairāk attiecas uz Jūsu studiju programmu (lūdzu atzīmējiet ne vairāk kā 3
atbildes)?
(apkopojot skaitīts minēšanas biežums)

Tiek piedāvāta
interesanta
studiju
programma

Studiju kursi
papildina
zināšanas, kas
iegūtas iepriekš
(vidusskolā,
bakalaura
studijās u.tml.)

2

11

6. Cik lielā mērā Jūs apmierina/neapmierina:
6.1. nodarbību plānojums
Pilnīgi
nav atbildes
apmierina
1

6

Daļēji
apmierina
7

Šī ir iespēja bez
īpašas piepūles
iegūt izglītību

Iegūtās
zināšanas man
noder/noderēs
darbā

Studijas papildina
manu vispārējo
redzesloku

Studiju procesā
ir iespēja
iepazīties ar
nozares
specifiku ārpus
lekcijām

0

2

0

0

Daļēji
Pilnīgi
neapmierina neapmierina
1
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0

Studiju maksa ir
atbilstoša
kvalitātei

0

Studiju
maksa
nav
atbilstoša
kvalitātei

0

6.2. studiju kursu plānojums pa semestriem
Pilnīgi
nav atbildes
apmierina
0

7

Daļēji
apmierina
5

Daļēji
Pilnīgi
neapmierina neapmierina
3

0

6.3. studiju procesa nodrošinājums ar literatūru un metodiskajiem materiāliem
Pilnīgi
Daļēji
Daļēji
Pilnīgi
nav atbildes
apmierina
apmierina
neapmierina neapmierina
0

2

8

4

1

8. Vai studiju kursu ietvaros tiek piedāvātas apmācības MOODLE vidē:
jā
nē
15

0

9. Vai Jūs būtu gatavs (-a) apgūt arī citus studiju kursus MOODLe vidē:
jā
nē
13

2

13. Cik bieži jūs izmantojat pasniedzēju konsultācijas:
nav atbildes

0

Vairākas reizes
nedēļā

Reizi nedēļā

Reizi 2 nedēļās

Divas reizes
mēnesī

Reizi mēnesī

Retāk

Nekad

0

4

2

1

3

5

0

14. Cik nodarbības kopumā Jūs apmeklējāt pagājušajā studiju semestrī?
nav atbildes
0

75%-100%

50%-74%

25%-49%

mazāk nekā
25%

15

0

0

0

labas

vidējas un
labas

vidējas

1

9

0

15. Studējot LiepU Jūsu sekmes ir:
labas un
nav atbildes
teicamas
0

5

16. Cik bieži Jūs iegriežaties:
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16.1. iegriežaties Studiju daļā

Vairākas
reizes
nedēļā

Reizi nedēļā

Reizi 2
nedēļās

Divas reizes
mēnesī

Reizi
mēnesī

Retāk

Nekad

0

1

0

1

3

8

2

0

0

0

0

1

1

8

5

0

0

0

0

0

0

5

10

0

2

3

2

1

3

4

0

0

2

5

2

2

1

1

2

0

3

4

2

4

0

0

2

0

5

7

1

0

2

0

0

Neesmu
bijis/-usi
1
6
10

Jūsu
komentāri

nav atbildes
0

16.2. iegriežaties Dekanātā
16.3. iegriežaties Sabiedrisko
attiecību daļā
16.4. izmantojat LiepU
bibliotēkas abonementa
pakalpojumus
16.5. apmeklējat Lasītavu
16.6. apmeklējat Datorklases
(ārpus nodarbībām)
16.7. Kopēšanas /printēšanas
pakalpojumus LiepU
16.8. cits
variants____________________
17. Kā Jūs vērtējat apkalpošanas kultūru dažādās LiepU struktūrvienībās:

17.1. Studiju daļā
17.2. Dekanātā
17.3. Sabiedrisko attiecību daļā

nav atbildes
0
0
2

Ļoti labi

Labi

Slikti

Ļoti slikti

2
1
1

10
6
1

2
2
1

0
0
0
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17.4. Abonementā (Bibliotēkā)
17.5. Lasītavā
17.6. Datorklasēs
17.7. Kopēšanas/printēšanas
17.8. Garderobē
17.9. cits
variants____________________

0
0
0
0
0

9
8
7
9
6

6
4
6
6
8

18. 1. Vai ārpus studiju JAUNRADES aktivitātes LiepU ir svarīgas :
nav atbildes
jā
nē
1

8

6

18. 1. Vai ārpus studiju JAUNRADES aktivitātes LiepU atbilst Jūsu interesēm :
nav atbildes
jā
nē
0

9

6

18. 2. Vai ārpus studiju KULTŪRAS aktivitātes LiepU ir svarīgas :
nav atbildes
jā
nē
0

7

8

18. 2. Vai ārpus studiju KULTŪRAS aktivitātes LiepU atbilst Jūsu interesēm :
nav atbildes
jā
nē
3

6

6

18. 3. Vai ārpus studiju sSPORTA aktivitātes LiepU ir svarīgas :
nav atbildes
jā
nē
3

7

5

18. 3. Vai ārpus studiju SPORTA aktivitātes LiepU atbilst Jūsu interesēm :
nav atbildes
jā
nē
4

5

6
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0
2
0
0
0

0
0
0
0
1

0
1
2
0
0

21. Jūs:

nav atbildes

Plānojat
izmantot LiepU
piedāvātās
iespējas studēt
ārezemēs

Esat izmantojis
LiepU
piedāvātās
iespējas studēt
ārzemēs

Nav
informācijas
par šādām
piedāvātām
iespējām

neizmantojat,
jo nav
atbilstošu
svešvalodu
zināšanu

neizmantojat, jo
kavē
nepieciešamība
strādāt

neizmantojat,
jo traucē
ģimenes
apstākļi

neizmantojat, jo:
nav interese par
tāda veida
studijām

ir citi
kavējoši
apstākļi

0

1

0

2

3

0

3

4

2

22. Kā Jums būtu visērtāk saņemt informāciju par aktualitātēm studiju procesā un LiepU (atzīmējiet, lūdzu, ne vairāk kā 2 atbildes)?
(apkopojot skaitīts minēšanas biežums)
tikšanās
reizē ar
programmas mājas lapā
savā ecitā veidā
nav atbildes
direktoru
www.liepu.lv
pastā
SMS veidā
LAIS
(kādā)
4
1
9
7
4
5
0

23. Kā Jūs vērtējat informācijas kvalitāti par (apvelciet atbilstošo ciparu):
23.1. Studiju programmas saturu un apjomu
nav atbildes

ļoti labi

labi

slikti

ļoti slikti

nav
informācijas

0

3

12

0

0

0

23.2. Pārbaudījmu kārtošanu un tā veidiem
nav atbildes

ļoti labi

labi

slikti

ļoti slikti

nav
informācijas

0

4

10

1

0

0

nav atbildes

ļoti labi

labi

slikti

ļoti slikti

nav
informācijas

0

0

4

11

0

0

23.3. izvēles kursiem
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23.4. izmaiņām nodarbību sarakstā
nav atbildes

ļoti labi

labi

slikti

ļoti slikti

nav
informācijas

1

2

12

0

0

0

26. Vai Jūs apsverat iespēju pārtraukt studijas finanšu trūkuma dēļ?
nav atbildes
Jā
Nē
1

grūti pateikt

3

7

4

strādājat ar
studijām
saistītā jomā

strādājat ar
studijām
nesaistītā
jomā

nestrādāju

1

1

13

27. Vai Jūs paralēli studijām:

nav atbildes
0
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