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Ievads 
Transporta un sakaru institūts (TSI) ir uz neierobežotu laiku akreditēta augstākās izglītības un 

zinātnes institūcija. Augstskolas attīstības stratēģija nosaka TSI kā augstākās izglītības un zinātnes 
institūcijas lomu sabiedrībā, tās misiju, vīziju, mērķus un uzdevumus.  

Izstrādājot attīstības stratēģiju un apzinoties augstskolas lomu Baltijas jūras reģiona izaugsmē un 
Latvijas nākotnes veidošanā, ir ievērotas Eiropas Savienības prioritātes, kā arī nacionālā un reģionālā 
līmeņa izglītības un inovāciju politikas plānošanas dokumentu nostādnes.  

Latvijas Nacionālajā  attīstības plānā līdz 2020.gadam kā viens no stratēģiskajiem uzdevumiem 
minēts apstākļu radīšana kvalitatīvai augstākajai izglītībai, kas integrēta ar zinātniskajiem pētījumiem un 
inovācijām. TSI ir viens no nozīmīgiem dalībniekiem Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2020. gadam 
noteiktā stratēģiskā mērķa sasniegšanai – izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un 
tehnoloģiskai izcilībai1. Tādēļ sekmīga augstskolas attīstības stratēģijas īstenošana dos ieguldījumu uz 
zināšanām balstītas Latvijas sabiedrības veidošanā.  

Eiropas Komisijas 11.07.2013. apstiprinātajā paziņojumā “Eiropas augstākā izglītība pasaulē” ir 
teikts, ka izglītībai ir izšķiroša nozīme individuālā un sabiedrības attīstībā, un, labvēlīgi ietekmējot 
inovācijas un pētniecību, tā nodrošina augsti kvalificētu cilvēkkapitālu, kas ir nepieciešams uz zināšanām 
balstītā ekonomikā, lai radītu ekonomisko izaugsmi un labklājību.2 TSI stratēģija pilnībā atbilst šim 
mērķim, jo tā paredz stiprināt pētniecisko darbību, un ir virzīta uz zināšanu pārnesi no augstākā izglītības 
uz zinātni un uz biznesa sektoru.   
 

Kopumā augstākās izglītības galvenais mērķis šodien ir trešās paaudzes universitātes (3GU) 
koncepcijas attīstība, izveidojot augstas kvalitātes akadēmiskās izglītības un zinātnisko pētījumu 
integrētu platformu.3 Tādēļ visas augstskolas šodien saskaras ar izaicinājumu kvalitatīvi sagatavot 
nākamos zinātniekus, inženierus, menedžerus un ekonomistus, kuri savā praktiskajā darbā būs spējīgi 
orientēties uz jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju radīšanu arvien pieaugošajā globālajā telpā.  
 

Šajā stratēģijā ietvertie mērķi un uzdevumi ir vērsti uz pētnieku un studentu skaita palielināšanu 
STEM nozaru TSI viedās specializācijas virzienos, kā arī uz viņu iegūto zināšanu kvalitātes uzlabošanu.  
  

                                                           
1 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam , http://www.pkc.gov.lv/par-nap2020 
2 Eiropas augstākā izglītība pasaulē, Eiropas Komisija, COM(2013) 499 final. 
3 Wissema, J. (2009). Towards the third generation university. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 
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1. Transporta un sakaru institūta nākotnes redzējums  
Pamatojoties uz TSI darbības iepriekšējā plānošanas periodā analītisku izvērtējumu, stratēģijas 

sagatavošanas un realizācijas pamatā likti šādi principi: 

(1) pētniecība kā kodols visu TSI attīstības mērķu un darbību noteikšanai un realizācijai;  
(2) studiju kvalitāte kā indikators atpazīstamībai Eiropas augstākās izglītības telpā, un kā pamata faktors 
konkurencē un TSI misijas īstenošanā; 
(3) mijiedarbība ar sabiedrību kā atvērts un radošs process, prognozējot sabiedrības attīstību un 
atsaucoties uz sabiedrības vajadzībām. 

Stratēģija ir atklāts dokuments, kas papildināms tā realizācijas laikā, atbilstoši sasniegtajiem 
rezultātiem, jaunām zināšanām un pieredzei, identificētajām problēmām un ārējās vides izmaiņām. 

TSI Senāts Stratēģijas izpildi analizē un attīstības uzdevumus koriģē reizi gadā (vienā no 
kalendārā gada pirmajām sēdēm), iepriekš nosakot analīzes virzienus un metodes. 

Stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā aktuālie Latvijas Republikas un Eiropas Savienības plānošanas 
un rīcībpolitikas dokumenti, īpaši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas RIS3 nostādnes, kā arī Latvijas 
normatīvie akti, kuru prasības jāievēro, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus. 

Stratēģija mērķu noteikšanā un sasniegšanā tiek plānota 2 līmeņos:  

(1) TSI un tās struktūrvienības līdz 2020. gadam iegūst konkurētspēju Eiropas augstākās izglītības telpā; 
(2) līdz 2020. gadam tiek izstrādāti stratēģiskie mērķi un uzdevumi TSI un tās struktūrvienību darbībai 

globālā pētniecības un studiju vidē nākamajiem 5–10 gadiem. 

Stratēģijas mērķu sasniegšanai tiek izstrādāti detalizētāki rīcības plāni (TSI struktūrvienību, 
zinātnes nozaru, noteiktu darbības jomu, piemēram, doktorantūru attīstības u. tml. plāni), kuru veidus, 
realizācijas laika posmu un citus parametrus nosaka TSI Senāta redzējums par attīstības stratēģiju un 
taktiku. Rīcības plāniem jāietver pasākumu realizācijas laika grafiki un rezultātu novērtēšanas veidi. 

1.1. Misija, vīzija un vērtības  
Misija  

Transporta un sakaru institūta misija ir radīt un izplatīt progresīvas zināšanas sabiedrības dzīves 
kvalitātes uzlabošanai  

 

Vīzija  

Transporta un sakaru institūta vīzija ir kļūt par Eiropas līmeņa universitāti, kas piedāvā izglītību un 
zinātniskos pētījumus IKT  un transporta nozarēs 

 

Vērtības 

Transporta un sakaru institūta vērtības ir kvalitāte, sociālā atbildība, internacionalizācija un atklātība 

 

Kvalitāte. Mēs nodrošinām nemainīgi augstu pētniecības un augstākas izglītības pakalpojumu 
kvalitāti. Mūsu stratēģijas pamatā ir tiekšanās uz izcilību. Mūsu mērķis ir augstākā kvalitāte visā, ko 
darām, izvērtējot jau sasniegto un veicot pastāvīgus uzlabojumus. Pilnīga uzticēšanās mūsu darbiniekiem 
un konstruktīvs personāla atbalsts ir būtisks faktors. Mūsu pētniecības stratēģija būs ambicioza, selektīva 
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un vērsta uz izaugsmi, sasaucoties ar ārējo pētījumu kontekstu un finansēšanas iespējām, jo mēs 
palielinām ienākumus no pētniecības, lai radītu ilgtspējīgu pētniecības vidi. Mēs izveidosim jaunu 
augstskolas struktūru un sagatavosim zināšanu pakalpojumu stratēģiju, kas atbalstīs mūsu darbības 
paplašināšanos un paaugstinās TSI, kā izvēlētā inovāciju vadītas pētniecības pakalpojumu sniedzēja, 
prestižu. 

Sociālā atbildība. Mēs esam sociāli atbildīga augstskola, apņēmības pilna uzlabot savu sociālo 
mobilitāti. Būt atbildīgiem mums nozīmē – saskatīt izaicinājumus, meklēt, rast un ieviest ilgtspējīgus, 
patiesās zināšanās balstītus risinājumus. Mūsu darbības pamatvērtības ir vienlīdzība, atvērtība, iecietība 
un cieņa. Mēs demonstrējam un sagaidām no citiem ētisku un atbildīgu uzvedību. 

Internacionalizācija. Mēs uzlabosim mūsu, kā mūsdienīgas augstskolas, pozīcijas, izmantojot 
progresīvas apmācības metodes, iesaistoties starptautiskajā pētniecībā un nodrošinot visaugstākajiem 
standartiem atbilstošus mācību pakalpojumus, kas ļaus sniegt nozīmīgu ieguldījumu sociālajā, kultūras, 
izglītības un ekonomikas attīstībā. 

Atvērtība. Mēs esam gatavi auglīgai sadarbībai visās jomās. Mēs esam atvērti idejām, zināšanām 
un atklātai sadarbībai, kas balstās tolerancē un nepieļauj diskrimināciju.  

Lai īstenotu misiju un sasniegtu vīziju, ir nepieciešams stiprināt TSI darbības spējas, izmantojot 
iekšējos spēkus un ārējo sociālekonomisko procesu sniegtās iespējas, kā arī īstenot pasākumus, kas ļautu 
uzlabot darbību aspektos, kuri ir apzināti kā darbību kavējoši un ierobežojoši faktori. Vienlaikus ir jāņem 
vērā un jārēķinās ar ārējās vides apstākļiem, kurus izmainīt vai novērst nav iespējams. Šo apstākļu un 
faktoru ietekmes apzināšanai ir veikts esošās situācijas, nākotnes iespēju un izaicinājumu novērtējums 
(SVID analīze). 

1.2.  SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 TSI realizē pilna cikla (bakalaura, maģistra, doktora) 
akadēmiskās studijas 

 Vienīgā privātā augstskola, kura realizē STEM programmas 

 Vienīgā privātā augstskola ar savu doktorantūru un Promocijas 
padomi inženieru zinātņu nozarē 

 Pieaugošs ārvalstu studējošo un viesdocētāju skaits, kas 
nodrošina studiju vides internacionalizāciju 

 Daudzveidīga un sekmīga sadarbība ar ārzemju partneriem, 
aktīva studējošo un personāla mobilitāte  

 Zinātniskas institūcijas statuss un pozitīvs vērtējums 2013.gada 
akreditācijā  

 Studentiem radītas iespējas iegūt profesionālos sertifikātus IKT 
un aviācijas jomā (CISCO, PART147 utt.); noslēgtas specializētas 
partnervienošanās ar Microsoft, CISCO par Microsoft Academy 
un CISCO Academy izveidošanu uz TSI bāzes 

 Mūžizglītības centrs, kas realizē iedzīvotāju apmācības atbilstoši 
pieprasījumam 

 Akadēmiskais personāls pārstāv Latviju starptautiskās 
zinātniskās organizācijās: 

 COST – (European Commission on  Cooperation in the field 
of Science and Technical Research) 

 Joint Transport Research Center of OECD (Organisation for 
Economic  Co-operation and Development) and ECMT 
(European Organisation of Ministers of Transport) 

 European Conference of Transport Research Institute 
(ECTRI)  

 Ierobežota finansējuma avotu diversifikācija  

 Nav doktorantūras un promocijas padomes sociālo 
zinātņu jomā  

 Nav kopēju studiju programmu ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām  

 Trūkst aktīvu zinātnisko darbinieku, kas nodarbotos 
tikai ar zinātniskajiem pētījumiem  

 Nepietiekoša pedagoģiskā sastāva atjaunošanas 
dinamika  

 Ierobežots apgrozāmo līdzekļu apjoms, kas traucē IKT 
infrastruktūras attīstību  

 Ierobežotas iespējas parakstīties uz zinātniskajām 
datu bāzēm  

 Nepietiekoša bibliotēkas digitalizācija, kas kavē 
tālmācības attīstību  

 Galvenā korpusa zema energoefektivitāte  

 Nav savas kopmītnes  
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 European Informatics u.c. 

 Plaša sadarbība ar Latvijas biznesa struktūrām IKT jomā (Darba 
devēju stipendijas, zinātniskie projekti utt.) 

 TSI ir bāzes organizācija un tās vadība aktīvi piedalās vadošo 
zinātnisko sabiedrisko organizāciju vadībā: 

 Latvijas aviācijas asociācija 

 Latvijas Tālvadības gaisa kuģu asociācija 

 Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija 

 Latvijas loģistikas klasteris  

 Latvijas Operāciju pētījumu sabiedrība 

 LETERA  

 LIKTA  u.c. 

 Laba augstākās izglītības un zinātnes integrācija, iesaistot 
pētniekus un vadošos pētniekus studiju procesā 

 Akadēmiskā personāla novērtēšanas sistēma, kas ņem vērā 
zinātnisko, akadēmisko un organizatorisko darbību, un kadru 
rezerves sistēma  
 

Labvēlīgās ārējās iespējas Negatīvā ārējā ietekme 

 Eiropas Savienības stratēģija paredz nepieciešamību palielināt 
iedzīvotāju skaitu ar augstāko izglītību 

  Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognoze liecina, ka 
palielināsies pieprasījums pēc speciālistiem inženierzinātņu 
jomā 

 Nacionālā līmenī noteiktas prioritārās studiju programmas, 
kuras jau realizē TSI 

 Precīzi noteikta augstskolas niša izglītības pakalpojumu tirgū 

 Darba tirgus akūta nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem 
inženierzinātņu, dabaszinātņu un transporta jomā; prasību 
pieaugums pēc augstas kvalifikācijas speciālistiem aviācijas 
nozarē 

 Iespēja piesaistīt ES fondu un struktūrfondu un citu ārvalstu 
finanšu instrumentu finansējumu  

 Aktīvas mārketinga darbības rezultātā katru gadu palielinās 
ārvalstu studentu skaits 
 
 

 Tehnoloģiskā revolūcija, kas pieprasa strauju 
akadēmisko laboratoriju attīstību ar jaunās paaudzes 
STEM virziena iekārtām  

 Dabaszinātņu un matemātikas zināšanu līmeņa 
pazemināšanās vidusskolu absolventiem 

 Nacionālās likumdošanas nevienlīdzīgā attieksme pret 
privātajām izglītības iestādēm un privātajām 
zinātniskajām institūcijām  

 Potenciālo studēt gribētāju skaita samazināšanās 
sakarā ar demogrāfisko situāciju valstī, migrācija un 
cilvēku intelektuālā potenciāla aizplūšana uz citām 
pasaules valstīm 

 Studentu maksātnespēja un studiju kreditēšanas 
ierobežošana, palielinoties studiju maksai un inflācijas 
līmenim valstī 

 Privāto un valsts augstākās izglītības iestāžu atšķirīgas 
piekļuves iespējas valsts un Eiropas fondu līdzekļiem 
un cilvēkresursu un zinātnisko pētījumu programmu 
finansējumam   

 

1.3. Virsmērķis un mērķi līdz 2020.gadam 
Transporta un sakaru institūta virsmērķis ir universitātes statusa iegūšana. 

Stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai - 2020.gadā iegūt universitātes statusu, nepieciešams pārveidot un 
pilnveidot visas TSI darbības jomas, resursus. Tas ietekmē visas darbinieku kategorijas.  

Transporta un sakaru institūta ilgtermiņa stratēģiskie mērķi ir: 

 Zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar plašu 
iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē tehnoloģiju 
pārnesi un inovāciju attīstību.  

 Studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca kritiski 
uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas un 
pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 
speciālistus.  
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 Organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna augstskolas darba 
organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā arī TSI atpazīstamību pasaulē.  

 Infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs 
informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Rīgā un attīstītu filiāļu tīklu.  

Lai sasniegtu definēto virsmērķi, ilgtermiņa mērķus un nākotnes vīziju, Transporta un sakaru 
institūts izvirza 5 savstarpēji saistītus un sinerģiskus vidēja termiņa mērķus: 

1. Nodrošināt Latvijas un Eiropas tautsaimniecību ar pieprasītiem speciālistiem – inženieriem, IKT 
jomas speciālistiem, pētniekiem, analītiķiem, menedžeriem, kas apveltīti ar kompetencēm 
atbilstoši labākajiem intelektuālo un pārvaldības resursu paraugiem.  

2. Izveidot Eiropas līmeņa zinātnisko pētījumu centru ar specializāciju IKT, transportā un loģistikā.  
3. Piedalīties inovatīvu zināšanu un pieredzes izplatīšanā.  
4. Izveidot personāla sastāva bāzi, kāda nepieciešama pētniecības universitātes darbībai.  
5. Izveidot izglītības un zinātnisko pētījumu infrastruktūru labāko zinātnes-izglītības centru līmenī.  

Kopejais studējošo skaits Transporta un sakaru institūtā ar perspektīvu līdz 2020.gadam 

Mērķu  sasniegšanas gaitā paredzēts studējošo skaita pieaugums. 

1.1.tabula. Studējošo skaita pieaugums līdz 2020.gadam 

 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

Studejošo skaits 2814 3000 3300 3700 4000 

 

Lai sasniegtu šos mērķus un plānoto studējošo skaitu, līdz 2020.gadam risināmie uzdevumi: 

1. Izveidot zinātnisko pētījumu un izglītības vidi, kas nodrošinātu kvalitatīvu personāla 
sagatavošanu un zinātnisko pētījumu un izstrāžu īstenošanu Baltijas valstu līmenī prioritārajos 
augstskolas attīstības virzienos.  

2. Ieņemt vadošās pozīcijas Baltijas valstu zinātnes un augstākās izglītības telpā, nepārtraukti 
sagatavojot speciālistus un zinātniskos pētniekus sekojošās nozarēs: informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas, transports, tostarp, aviācijas transports. 

3. Izveidot kvalitatīvi jaunu izglītības, zinātnes un biznesa savstarpējās sadarbības saikni, tai skaitā 
attīstīt universitātes sadarbības sistēmu ar vadošajiem Latvijas, Eiropas un Āzijas zinātniskajiem 
institūtiem un asociācijām. 

4. Sagatavot ar Eiropas līmeņa kompetencēm apveltītu zinātniski tehnisko personālu, balstoties uz 
universitātes izglītības procesa un pētniecības integrāciju Latvijas tautsaimniecības interesēs. 

5. Stiprināt tehniskās izglītības prestižu, koncentrējot augstskolā konkurētspējīgu zinātnes un 
akadēmisko personālu, tostarp, labākos jaunos speciālistus, izveidojot pievilcīgu zinātnes un 
izglītības vidi. 

6. Attīstīt visa veida darbības mērķtiecīgas plānošanas un iekšējās budžetēšanas sistēmu.  
7. Attīstīt organizācijas infrastruktūru atbilstoši universitātes līmeņa augstskolas prioritārajiem 

attīstības virzieniem. 
8. Radīt, izmantot un izplatīt augsta līmeņa starpdisciplinārās zināšanas.  

TSI izvirzīto mērķu sasniegšanai ir izstrādātas 6 rīcības programmas, kuras vērstas uz ilgtermiņa 
un vidēja termiņa mērķu sasniegšanu: izglītības programma, pētniecības programma, sadarbības 
attīstības programma, cilvēkresursu attīstības programma, resursu un nodrošinājuma programma un 
pārvaldības programma.  
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2. Augstskolas darbības atbilstība stratēģiskajiem dokumentiem 

Eiropas un nacionālajā līmenī 
Eiropas Komisijas stratēģijā “EIROPA 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 

izaugsmei” 4  ir noteiktas pamatprioritātes Eiropas attīstībai dažādos virzienos. ES stratēģijas trīs 
pamatvirzieni ir savstarpēji saistīti un visi ir attiecināmi uz augstākās izglītības iestāžu darbību: 

 Gudra izaugsme - uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstība.  

 Ilgtspējīga izaugsme - resursu ziņā efektīvākas, videi nekaitīgākas un konkurētspējīgākas 
ekonomikas veicināšana. 

 Integrējoša izaugsme - tādas ekonomikas veicināšana, kurā ir augsts nodarbinātības līmenis un 
kas nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju. 

TSI kā augstskola un zinātniskā institūcija ir šīs sistēmas neatņemama sastāvdaļa, un pateicoties 
zinātniskajai kapacitātei ir arī inovāciju katalizators.  TSI tiešā veidā sekmē tādu ES pamatmērķu 
sasniegšanu kā: 

 vismaz 40 % jaunākās paaudzes iedzīvotāju jābūt augstākajai izglītībai. 

 3 % no ES IKP jāiegulda pētniecībā un attīstībā. 

TSI rada izglītotu cilvēkkapitālu darba tirgum un netiešā veidā sekmē šādu ES pamatmērķu 
sasniegšanu: 

 jābūt nodarbinātiem 75 % iedzīvotāju vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem. 

 par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuriem draud nabadzība. 

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 5  ir teikts, ka pieaugot globālajai 
konkurencei augstākajā izglītībā un zinātnē un vienlaikus samazinoties potenciālajam studējošo skaitam 
Latvijā, aktualizējas nepieciešamība izveidot elastīgu augstākās izglītības sistēmu, kas ir starptautiski 
atvērta, plaši pieejama, kvalitatīva, t.i., tāda, kas spēj apmierināt pieprasījumu pēc atbilstošas 
kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām un globālā izglītības 
tirgus tendencēm un vienlaikus veicina indivīda personības izaugsmi un sabiedrības attīstību. 
Pamatnostādnes nosaka tādas pamatprioritātes kā cilvēkorientēta izglītība, izglītība ilgtspējīgai attīstībai 
un uz zināšanām balstītu sabiedrību veicinošā izglītība. TSI savā darbības stratēģijā līdz 2020.gadam seko 
šiem valsts stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem principiem. 

Latvijas viedās specializācijas mērķi ir noteikti Viedās Specializācijas stratēģijā6  (turpmāk tekstā - 
RIS3), kas ir ekonomiskās attīstības stratēģija. Viena no būtiskām RIS3 sastāvdaļām ir cilvēkkapitāla 
kapacitātes veidošana Latvijai svarīgās zināšanu jomās, ņemot vērā esošo tautsaimniecības sektoru 
attīstības potenciālu, kā arī pētniecības un izglītības sektora modernizācijas nolūkā panākt augstāku šo 
sektoru mobilitāti. Faktiski RIS3 un „Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam”7 (turpmāk tekstā – NIP) ir ekonomiskās attīstības plāna divas savstarpēji koordinētas daļas 
un nodrošina vienota mērķa sasniegšanu – tautsaimniecības strukturālās izmaiņas, lai palielinātu 
augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā.  

                                                           
4 Komisijas paziņojums. EIROPA 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Eiropas Komisija. 2010 - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF 
5 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. Izglītības un zinātnes ministrija, 2014 - 
http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406&cs=f521ff1e  
6 Viedās specializācijas  stratēģija. Pieejams: petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/IZM_Viedas_Specializ_strategija.doc  
7 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes2014.-2020.gadam. Pieejams:  http://polsis.mk.gov.lv/documents/4391 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF
http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406&cs=f521ff1e
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4391
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RIS3 kopā ar NIP, Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020.gadam8 (turpmāk tekstā – NAP) 
un Nacionālo reformu programmu veido vienotu plānošanas dokumentu sistēmu Latvijas nacionālo 
mērķu sasniegšanai, un RIS3 un NIP mērķi paredz sasniegt kopējo ieguldījumu pētniecībā un attīstībā 
1,5% apmērā līdz 2020.gadam. NAP definēts pamatmērķis - “ekonomikas izrāviens”, kas sasniedzams ar 
attīstītu pētniecības, inovāciju un augstākās izglītības sistēmu, kā arī kompetenču attīstību. 

Latvijai RIS3 ietvaros jāveido inovāciju kapacitāte piecās jomās, tostarp informāciju un 
komunikācijas tehnoloģijās, jo tā ir visu tautsaimniecības jomu izaugsmi atbalstošā nozarē, un 
inženierzinātnēs (arī elektronikā). TSI 2016./2017.mācību gadā piedāvā apmācības 11 STEM 
programmās šādos studiju virzienos: 

a) Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 
datorzinātne (3 bakalaura, 3 maģistra, 1 profesionālā un 1 doktora programma) 

b) Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašinzinības (2 bakalaura un 1 
profesionālā programma). 

Tuvākajos gados TSI plāno paplašināt STEM programmu klāstu līdz ar jaunas aviācijas fakultātes 
atvēršanu – tiks izveidota atsevišķa maģistra programma aviācijas jomā. 

Uz TSI ir attiecināmas divas no RIS3 iezīmētajām ekosistēmām -  “Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas” un “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Ekosistēmas atspoguļo katras 
viedās specializācijas jomas spēlētājus un to savstarpējas attiecības. Ekosistēmas spēlētāju shēma ir 
atspoguļota 1.attēlā, un tā ir identiska visām piecām ekosistēmām.  

 

 

 

2.1.attēls. RIS3 noteikto specializācijas jomu ekosistēmas shēma [avots – IZM] 

Augstskolas ir nopietni ekosistēmas spēlētāji, jo sekmē tādu uzdevumu izpildi, kā speciālistu skaita 
palielināšana nozarēs “Datorzinātne un informātika” un “Elektrotehnika, elektroniskās tehnoloģijas, 
informācijas inženierija”, kā arī spēju paaugstināšana esošajiem speciālistiem datorzinātnes un 
informātikas jomā. TSI aktīvi sadarbojas ar nozares uzņēmumiem kā tiešajiem darba devējiem, tādā 
veidā uzturot izglītības programmas atbilstoši nozares teorijas un prakses vajadzībām un nodrošinot 
prakses vietas studentiem. 

                                                           
8 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam. Pieejams:  
http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf 

http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf
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Viedās specializācijas jomas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” ekosistēmas analītiskajā 
aprakstā ir secināts, ka IKT jomā ir akūta nepietiekamība un aizvien pieaugošs pieprasījums pēc dažāda 
kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem IT izstrādē un pakalpojumu sniegšanā, izglītībā un zinātnē. Arī 
Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā „Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”9 
(2016) ir teikts, ka pat pie relatīvi augsta atalgojuma līmeņa, atsevišķās profesijās jau pašlaik ir grūtības 
apmierināt pieaugošo pieprasījumu ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku. Darbaspēka piedāvājuma un 
pieprasījuma prognozes rāda, ka 2022.gadā speciālistu deficīts tematiskajā grupā “Dabas zinātnes, 
matemātika un informācijas tehnoloģijas” sasniegs 133% no šobrīd esošā piedāvājuma, bet 2030.gadā – 
138%. Darba tirgus prognozes Eiropas Savienības līmenī liecina par līdzīgu tendenci - pieprasījums augs 
jomās, kas saistītas ar progresīvo rūpniecību, galvenokārt nanotehnoloģijās, materiālajās zinātnēs, 
elektronikā, IKT un biotehnoloģijās. Līdz ar to pieaugs darba devēju interese nodarbināt jaunos 
darbiniekus ar zināšanām digitālajās tehnoloģijās, datorzinātnēs, cilvēkus ar analītisku domāšanu. 
Eiropas Komisija specializēšanos augstajās tehnoloģijās un zināšanu ietilpīgās jomās ir nosaukusi kā vienu 
no galvenajām ES konkurētspējas priekšrocībām pasaules tirgos. Šīs izmaiņas arī noteiks to, ka arvien 
pieprasītākas kļūs specifiskas prasmes un zināšanas. 

RIS3 ir definēts pasākumu plāns nacionālā līmenī inovāciju nākotnes kapacitātes veidošanai, un 
TSI veiktās aktivitātes saskan ar vairākiem pasākumiem, kas tiek veikti valstī kopīgajā pasākumu 
ietvarā. Attiecībā uz cilvēkkapitāla atjaunināšanu un attīstību, TSI plāno attīstīt jaunas doktorantūras 
programmas, tai skaitā nodrošinot uzņēmumu stipendijas doktorantūrā studējošajiem, kā arī sekmēt 
jauno zinātnieku piesaisti nozarēs, tai skaitā plāno realizēt pēcdoktorantūras projektus. Attiecībā uz 
izglītības kvalitātes paaugstināšanu viedās specializācijas kvalitatīvai nodrošināšanai, TSI papildus jau 
esošajai sadarbībai ar vairākām augstskolām ārvalstīs, plāno izstrādāt kopīgu doktorantūras programmu, 
kā arī turpināt nodrošināt mācību procesu angļu valodā. Savukārt inovāciju komercializācijas 
veicināšanas aspektā augstskolas studenti un topošie pētnieki aktīvi tiek iesaistīti uzņēmējdarbībā; šo 
procesu sekmē arī TSI dalība kompetences centros un klasteros. Tehnoloģiju pārneses sistēmas izveide 
uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras bāzes tuvākajā nākotnē dos papildus iespējas augstskolas 
un pētniecības organizācijas ciešākai sadarbībai ar uzņēmumiem. Attiecībā uz jaunu darbavietu radīšanu 
un kvalitatīva darbaspēka nodrošināšanu TSI piemēro vairākus instrumentus – rīko Karjeras dienas, 
piešķir uzņēmumu apmaksātas stipendijas, nodrošina prakses vietas vairākos uzņēmumos.  

Attiecībā uz RIS3 noteiktajiem tautsaimniecības transformācijas virzieniem, prioritātēm un 
specializācijas jomām, ir jāmin, ka augstākā izglītība un zinātne ir nozares ar nozīmīgu horizontālo 
ietekmi tautsaimniecības attīstības procesā. Ieguldījumi TSI infrastruktūras attīstībā tiešā un netiešā 
veidā ietekmēs RIS3 virsmērķa un makrolīmeņa rādītāju sasniegšanu, kas ir atspoguļots 2.1.tabulā. 

2.1.tabula. TSI infrastruktūras modernizācijas ietekme uz RIS3 virsmērķa un makrolīmeņa rādītāju sasniegšanu 

RIS3 virsmērķu rādītāji Bāzes 
vērtība 

Vērtība 
2020.g. 

TSI ietekme uz mērķu/rādītāju 
sasniegšanu STEM programmu 
modernizācijas rezultātā 

Ieguldījumi R&D (% no IKP)  0,6 (2013) 1,5 Netiešā ietekme. 
TSI loma – cilvēkresursu sagatavošana zinātnei 
un uzņēmējdarbībai modernizētajā 
infrastruktūrā, pētījumi sadarbībā ar 
uzņēmumiem. 

Pozīcija Eiropas inovāciju rādītāju 
grupā 

pieticīgs 
(2013) 

sekotājs Netiešā ietekme. 
TSI loma – cilvēkresursu sagatavošana inovatīvai 
uzņēmējdarbībai modernizētajā infrastruktūrā. 

                                                           
9 Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. Pieejams 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf
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Produktivitāte apstrādes rūpniecībā 
(EUR uz 1 strādājošo) 

20 126 (2013) 29 000 Netiešā ietekme. 
TSI loma – cilvēkresursu sagatavošana ar 
apstrādes rūpniecību saistītajās nozarēs.  

Privātā sektora investīcijas R&D (% 
no kopējiem ieguldījumiem) 

21,8 (2013) 48 Tiešā ietekme. 
TSI loma: 
- cilvēkresursu sagatavošana modernizētajā 
infrastruktūrā zinātniskajai darbībai un inovatīvai 
uzņēmējdarbībai,  
- uzņēmumu stipendijas,  
- pētījumu veikšana sadarbībā ar uzņēmumiem,  
- spin-off uzņēmumu dibināšana perspektīvā,  
- augstskolas dalība kompetences centros un 
klasteros,  
- nacionālā un starptautiskā līmeņa projektu 
īstenošana. 

Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars (% 
no visiem uzņēmumiem 

30,4 (2012) 40 

Augsto un vidēji augsto tehnoloģiju 
nozaru īpatsvars Latvijas preču 
eksportā (%) 

23,8 (2012) 31 

Zinātnisko darbinieku skaits 
pētniecībā un attīstībā (publiskajā, 
privātajā sektorā) 

5 593 (2013) 7 000 Tiešā ietekme. 
TSI loma – cilvēkresursu sagatavošana zinātnei 
modernizētajā infrastruktūrā, stipendijas, kā arī 
pēcdoktorantūras atbalsts. 

Absolventu (ISCED 5.un 6.) īpatsvars 
STEM jomās no kopējā absolventu 
skaita, % 

19 27 Tiešā ietekme. TSI loma – cilvēkresursu 
sagatavošana modernizētajā infrastruktūrā. 
Konkrētie sasniedzamie rādītāji katrā STEM 
programmu virzienā ir norādīti stratēģijas 
3.sadaļā. 

 

TSI STEM izglītības programmu īstenošana “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju” un “Viedo 
materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu” viedās specializācijas jomās  pozitīvi ietekmē tādus 
rezultātus, kā industrijā strādājošo inovētspējīgo darbinieku skaits, P&A darba vietas, kapacitāte un 
pētnieku skaits pētniecības organizācijās, kā arī sadarbības intensifikācija ar industriju.  

Augstskolas ir lietišķo zināšanu radītāji – attiecībā uz TSI tā ir IKT joma, viedo tehnoloģiju un 
inženiersistēmu pielietošana loģistikā un transportā. Ieguldījums augstskolas infrastruktūrā ir 
ieguldījums cilvēkkapitālā un pētnieku skaita palielināšanā, un RIS3 ir definēts, ka šie divi kritēriji ir 
izšķirīgi lēmumu pieņemšanā par ieguldījumiem infrastruktūrā, savukārt, pētniecībai un apmācībai 
nepieciešamās infrastruktūras esamība ir inovāciju kapacitātes veidošanas priekšnosacījums.  
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3. Izglītības programma 
TSI izglītības programma pamatojas augstskolas vīzijā, misijā, esošās situācijas raksturojumā un 

nākotnes iespēju novērtējumā. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi  tiek plānoti, lai: 

 paaugstinātu TSI spējas sagatavot starptautiski konkurētspējīgu intelektuālo potenciālu, īpaši 
tautsaimniecības jomās, kas ir iekļautas Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā,  

 sekmētu TSI internacionalizāciju, kļūstot par starptautiskajā vidē atpazīstamu, atzītu un 
pieprasītu augstākās izglītības un zinātnisko pētījumu pakalpojumu sniedzēju,  

 nodrošinātu STEM izglītības prestižu, koncentrētu konkurētspējīgu zinātnisko un akadēmisko 
personālu, tostarp, jaunos speciālistus, pieaicinātos pasniedzējus, izveidojot pievilcīgu augstākās 
izglītības un zinātnisko pētījumu vidi. 
 

Transporta un sakaru institūts nodrošina augstāko izglītību, mūžizglītību un zinātniskos pētījumus 
tautsaimniecības jomās, kurās uzkrātas ilggadīgas izglītības un pētnieciskās kompetences. Augstskolā 
pastāvīgi tiek veikts katra īstenotā studiju virziena un programmas atbilstības izvērtējums  atbilstoši 
Latvijas tautsaimniecības nozaru un darba tirgus pieprasījumam. Jau no  TSI  izveides sākuma īpaši 
akcentēta tiek to studiju programmu attīstība,  kuras gatavo speciālistus Latvijas Viedās specializācijas 
stratēģijā iekļauto ekosistēmu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” un “Viedie materiāli, 
tehnoloģijas un inženiersistēmas” noteiktajās jomās.  Šeit arī pamatojas TSI izglītības programmas 
mērķis - sagatavot starptautiski konkurētspējīgus speciālistus – inženierus, IKT jomas speciālistus, 
pētniekus, analītiķus, menedžerus, kas apveltīti ar kompetencēm un iemaņām, kas nepieciešamas uz 
zināšanām balstītai ekonomikai.  

 
Augstskolas izglītības programmas mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 

 Jaunu starpdisciplināru programmu izveide, reaģējot uz pārmaiņām darba tirgū, kas pieprasa 
jaunas profesionālās iemaņas pieaugošas konkurences apstākļos.  

 Ieinteresēto pušu piesaiste (iesaiste) izglītības programmu attīstībā. 

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstītas izglītības attīstība.  

 Mūžizglītības pieejamības palielināšana, attīstot modernas tālmācības metodes, lai padarītu 
mācīšanos pieejamāku.  

 Karjeras vadības centra izveide un karjeras konsultāciju piedāvājums studentiem viņu 
intelektuālai attīstībai mūžizglītības formā.  

 Svešvalodu apmācības  uzlabošana  izglītības un pētniecības starptautiskās sadarbības kontekstā.  

 Ārvalstu studentu un mācībspēku piesaiste. 
 

Transporta un sakaru institūtā trīs fakultātēs pašlaik tiek īstenotas studiju programmas 5 studiju 
virzienos, divi virzieni aptver STEM programmas: 

1. Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 
datorzinātne (8 STEM programmas); 

2. Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašinzinības (3 STEM 
programmas); 

3. Transporta pakalpojumi; 
4. Ekonomika; 
5. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība. 

Visi studiju virzieni akreditēti uz maksimālo 6 gadu termiņu līdz 2019. gada jūnijam. 
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Zemāk redzamajā 3.1.attēlā sniegti studiju virzieni ar tajās īstenotajām studiju programmām.  

 

3.1.att. TSI studiju virzieni ar tajās īstenotajām studiju programmām 

3.1. Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte  
 

Datorzinātnes un telekomunikāciju fakultātē (DTF) realizētais studiju virziens „Informācijas 
tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” nosaka 
Transporta un sakaru institūta kā inženierzinātņu augstskolas specializāciju. Studiju virzienā tiek 
īstenotas studiju programmas, kas orientētas uz LR informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un 
elektronikas nozares prasībām. Studiju virziens ietver akadēmiskās bakalaura, profesionālo, maģistra un 
inženierzinātņu doktora studiju programmas.  

 Profesionālā studiju programma „Elektronika”, 42523 

 Bakalaura studiju programma „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”, 43481 

 Bakalaura studiju programma „Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā”, 43523 

 Bakalaura studiju programma „Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” , 43523 

 Maģistra studiju programma „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”, 45481 

 Maģistra studiju programma „Informācijas sistēmu vadība”, 45526 

 Maģistra studiju programma „Inženierzinātņu maģistrs elektronikā”, 45523 

 Doktora studiju programma „Telemātika un loģistika”, 51526 
 
3.1.1. Studiju programmu pēctecība  

 

Zemāk sniegtajā attēlā redzama studiju programmu pēctecība un savienojamība ar augstāka 
līmeņa studiju programmām.  
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3.2.att. Fakultātē realizēto studiju programmu pēctecība* 

*Augstākā līmeņa studiju programmās uzņem studentus arī no citiem studiju virzieniem, ja nokārtots rakstisks pārbaudījums 
izvēlētajā studiju jomā 
 

3.1.2. Studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 
telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”  

Studiju virzienā tiek īstenotas studiju programmas, kuru mērķi ir: 

 sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus informācijas tehnoloģiju, datorzinātnes, elektronikas un 
telekomunikāciju jomā, kuri spēj īstenot informācijas tehnoloģiju, datorsistēmu, elektronisko un 
telekomunikāciju sistēmu izstrādi, ekspluatāciju, diagnostiku, analīzi un optimizāciju jebkuras 
īpašuma formas ražošanas un komercuzņēmumos, kā arī valsts pārvaldes institūcijās, un spēj  
pieņemt atbildīgus lēmumus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām; 

 nodrošināt augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanu, kuri pēc studiju pabeigšanas ir spējīgi veikt 
eksperimentāli pētniecisku, ekspluatācijas tehnoloģisku darbību ražošanā, valsts pārvaldes 
institūcijās vai uzņēmumos, kas pielieto informācijas tehnoloģiju, datorsistēmu, elektronisko, 
robotikas vai telekomunikāciju sistēmas; 

 sagatavot maģistratūras absolventus patstāvīgai zinātniskajai, projektēšanas un pedagoģiskajai 
darbībai informācijas tehnoloģiju , elektronikas un telekomunikāciju jomā; 

 nodrošināt studiju kvalitāti atbilstoši Eiropas izglītības standarta prasībām, gan organizatoriski 
metodiskajā (kredītpunktu noteikšana un studiju rezultātu novērtēšana - programmas ERASMUS 
ECTS projekts) jomā, gan akadēmiskās un profesionālās izglītības integrācijas virzienā, nodrošinot 
studējošiem brīvu studiju priekšmetu, studiju veida izvēli un iespēju turpināt izglītību. 

 
3.1.2.1. Studiju virziena studējošie 

Studiju virziena „informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” studiju programmās 2016.-2017. ak. g. studē 129 maģistranti, 17 
doktoranti un 992 pirmā cikla (bakalaura un profesionālās apmācības) studenti, kopā 1138 studējošo, tai 
skaitā 107 (vai 9,4%) ārvalstu studējošie. 
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3.3.att.  Virziena studējošo skaita dinamika 2008.-2016.g. 

2015.-2016.ak.gadā studiju virzienu „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 
telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” absolvēja un augstākās izglītības diplomu saņēma 78 
studējošie. Sudējošo skaita samazināšanās programmās saistīta ar demogrāfisko faktoru, studējošo 
grūtībām programmu satura apguvē (zināšanas un prasmes matemātikā, fizikā, programmēšanā, kuras 
pilnā apjomā mūsdienās netiek apgūtas vidusskolu humanitarizācijas dēļ), kā arī ar inženierzinātņu 
nozares prestiža zudumu jauniešu vidē. 

 
3.1.2.2. Studiju virziena struktūra, vadība un resursi  

Studiju virziena vadību nodrošina Datorzinātnes un telekomunikāciju fakultāte (DTF), fakultātes 
dekāns ir studiju virziena direktors. Vadības operatīvo jautājumu risināšanai, studiju virziena padomē 
iesaistīts  virziena direktors, virzienu īstenoto studiju programmu direktori un fakultātes katedru vadītāji. 

 
Fakultātes studiju virziena attīstības stratēģijas jautājumus izskata un apspriež DTF Dome. 

Fakultātes Domi veido  14  locekļi, no tiem 4 – ir IKT un elektronikas nozares pārstāvji. Datorzinātnes un 
telekomunikāciju fakultātes Domē iekļauti šādi ārējie pārstāvji: datortehnoloģiju kompānijas „Accenture 
Latvija” vadītājs M.Jegorovs, telekomunikāciju kompānijas „OPTRON” vadītājs A.Ivanovs, VAS „Rīgas 
Siltums” nodaļas „Energotīkli” vadošais inženieris Dr.sc.ing. I.Radčenko un kompānijas „Siemens Latvija”  
vadošais speciālists Dr.sc.ing. V. Samoilenko. Stratēģiskos lēmumus apstiprina TSI Senāta mācību 
metodiskā komisija (MMK) un TSI rektors.   

 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītas trīs fakultātes un to pakļautībā esošās katedras, kā arī citas 

struktūrvienības, kas savas kompetences ietvaros nodrošina studiju programmās paredzēto studiju 
rezultātu sasniegšanu. Studiju procesā iesaistītas: 

1. Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte:  

 Datorsistēmu programmatūras katedra;  

 Elektronikas un telekomunikāciju katedra;  

 Matemātisko metožu un modelēšanas katedra.  
2. Vadībzinātnes un ekonomikas fakultāte:  

 Ekonomikas, finanšu un vadības katedra;  

 Humanitāro zinātņu katedra. 
3. Transporta un loģistikas fakultāte:  

 Transporta un loģistikas katedra 
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4. Korporatīvo klientu daļa (prakses organizēšana). 
5. Studiju daļa (organizē darbu ar studējošajiem). 
6. Zinātniskā  nodaļa (organizē un atbalsta pētniecisko darbību). 
7. TSI Telekomunikāciju, elektronikas un robotu tehnikas centrs ar tajā ietilpstošajām 

laboratorijām, Lietišķo programmu sistēmu laboratorija, CISCO Networking Academy, Microsoft 
Academy. 
 

Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centra (TERC) sastāvā ir iekļautas 9 laboratorijas ar 
ierīcēm un programmatūru. Katra laboratorija ir tehniskā, programmatūras un metodiskā nodrošinājuma 
komplekss, kas ļauj nodarbības ar studentiem novadīt augstā līmenī. Centra ietvaros tika izveidotas un 
aprīkotas šādas laboratorijas: 

 Fizikas un elektrisko iekārtu laboratorija, 

 Elektronisko sistēmu datormodelēšanas laboratorija, 

 Iebūvējamo datorsistēmu un signālu digitālās apstrādes laboratorija, 

 Rūpnieciskās automatizācijas laboratorija, 

 Zemvirsmas radiolokācijas mērījumu laboratorija, 

 Robotikas un studentu zinātniski pētniecisko darbu laboratorija, 

 Projektēšanas un prototipēšanas laboratorija, 

 Telekomunikāciju un elektroniski optisko sistēmu laboratorija, 

 Elektronikas laboratorija. 
Laboratoriju tehniskais un metodiskais nodrošinājums ļauj sasniegt programmā izvirzītos mērķus.  

Tiek izmantotas datorklases: auditorijas 303.-306., 505., kā arī 226. (CISCO Networking Academy), 227. 
(Microsoft Academy).   Pavisam tiek izmantoti vairāk nekā 100 datori ar nepieciešamo programmatūru. 

 
3.1.2.3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

Studiju virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” programmas realizāciju nodrošina 37 mācībspēki (PLE 23.1), no tiem 35 
(95 %) TSI strādā pamatdarbā un ir ievēlēti. Habilitētā doktora un doktora grāds ir piešķirts 24 cilvēkiem 
(65%). 10 docētājiem (27%) ir profesora un asociētā profesora amats, 14 docētāji  (38%) ir docenti, 10 – 
lektori (27%), 3 – asistenti (8%) un 2 viesdocētāji (5%).  Akadēmiskā personāla sastāvā ir maz gados 
jaunu docētāju, bet studiju  programmu turpmākajai pastāvēšanai tas ir būtiski. Pensijas vecumu jau 
sasnieguši vai nākamajos 2 gados sasniegs – 9 docētāji (24%). Tiek pieaicināti jaunie docētāji, tostarp, TSI 
absolventi. Jaunie docētāji, kas piedalās programmu realizācijā, ir TSI absolventi, kas pašlaik jau 
pabeiguši studijas doktorantūras programmā „Telemātika un loģistika” un aizstāvējuši promocijas 
darbus, iegūstot doktora zinātnisko grādu. 2015./2016. gadā doktora zinātnisko grādu ieguva studiju 
virziena 3 docētāji. To varam uzskatīt par labu akadēmiskā sastāva vecuma atjaunošanās rādītāju. Lielākā 
daļa docētāju realizē aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos projektos, publicē 
darbus zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs.  

3.1.2.4. Latvijas darba un izglītības tirgus novērtējums par darba vietu pieejamību studiju 
programmu absolventiem  

Fakultāte gatavo speciālistus vispieprasītākajās Latvijas un ES tautsaimniecības nozarēs „Dabas 
zinātnes, matemātika un IT” un „Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība”.  

 
LR Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja (līdz 2020.g.) un 

ilgtermiņa (līdz 2030.g.) prognozēm, teikts, ka „Visātrāk tas varētu izpausties dabas zinātņu, 
matemātikas un informācijas tehnoloģiju grupā. Ja netiks mainīta izglītības struktūra, līdz 2020.gadam 
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var veidoties iztrūkums pēc speciālistiem ar augstāko izglītību inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, 
lauksaimniecībā, kā arī veselības aprūpē un sociālajā labklājībā. .... darbaspēka iztrūkums sagaidāms pēc 
zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākajiem speciālistiem un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomas vecākajiem speciālistiem” 10  (sk. 3.3.att.), bet speciālistu ar vidējo izglītību 
pieprasījums relatīvi samazināsies.  

 

3.4.att. Studentu skaita sadalījums augstskolas un koledžas pa izglītības tematiskajam grupām akadēmiskajā gada  

 

                                                           
10 Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. 2016. gada jūnijs. Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06_160616.pdf
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3.5.att. Uzņemto studentu skaits un atskaitīto studentu īpatsvars sadalījumā pa izglītības tematiskajam grupām (avots 
„Informatīvs ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, Ekonomikas ministrija, 2016, 132. lpp.) 

 

3.6.att. Darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma dinamika dažādiem izglītības tematiskajam grupām (avots „Informatīvais 
ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, Ekonomikas ministrija, 2016, 132 lpp.) 
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3.7.att. Darba tirgus iedāvājuma un pieprasījuma dinamika izglītības tematiskajam grupām «Dabas zinātnes, matemātika un 
IT» un «Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība» (avots „Informatīvs ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

prognozēm”, Ekonomikas ministrija, 2016, 132 lpp.) 

Atbilstoši Latvijas darba tirgus attīstības prognozēm līdz 2030. gadam („Informatīvais ziņojums par 
darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, Ekonomikas ministrija, 2016, 132 lpp.) pakāpeniski 
turpina palielināties ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību, un 2015. gadā tas bija 
par 7,6 procentpunktiem lielāks kā 2008. gadā.  

Tuvākajā nākotnē tiks novērota minētā sektora darba tirgus pieprasījuma neatbilstība 
piedāvājumam. Tā kā studiju programmas ir sarežģītas un studenti, iegūstot vidējo izglītību skolās, tiek 
vāji sagatavoti, tad augstskolu studentu skaits, kas studē STEM tematiskajos virzienos, laika posmā no  
2008. līdz 2015. gadam samazinājies  no 27% līdz 19% (3.3.un 3.4.att.).  

Pieaugošais tautsaimniecības pieprasījums dabas zinātnes, matemātikas un IT un inženierzinātnes, 
ražošanas un būvniecības izglītības tematiskajās grupās sakarā ar ražošanas ar augstu pievieno vērtību 
un pakalpojumu attīstību, pamatojoties uz IKT izmantošanu atbilstoši  Viedās specializācijas stratēģijai, 
atbilstoši prognozēm 2022. gadā novedīs pie pieprasījuma pēc speciālistiem ar augstāko izglītību  
pārsvaru pār piedāvājumu par 18-33% (3.5. un.3.6.att.). 

Savukārt, pēc avota „Council of the European Union. Employment and Social Developments in 
Europe 2012, January 2013” izriet, ka Eiropas Savienības līmenī „visaugstākais iztrūkums būs novērojams 
profesijās, kurās darbiniekiem tiek pieprasītas specifiskas kvalifikācijas, piemēram, dabaszinātņu un 
veselības aprūpes speciālisti un izglītības iestāžu speciālisti un IT speciālisti”. Varam secināt, ka 
nākamajos 10-20 gados speciālistu pieprasījums darba tirgū Eiropā un pasaulē vēl vairāk pieaugs IKT un 
elektronikas inženierzinātņu nozarē, līdz ar to vēl vairāk pieaugs arī virziena studiju programmas 
eksporta potenciāls. Ārvalstu studentu  pieprasījums pēc TSI STEM programmām pieaug katru gadu 
(vidēji 30% gadā), un tas liecina, ka esošajām programmām ir eksporta potenciāls (tas attiecas uz 
bakalaura, maģistra un  doktora līmeņa studiju programmām). 

Aplūkojot studiju virziena programmu aktualitāti var secināt, ka atbilstoši mūsdienu pasaules 
tendencēm IKT un inženierzinātņu jomā, kā arī svarīgākajiem Latvijas tautsaimniecības attīstības 
virzieniem atbilstoši viedajai specializācijai, fakultātē ir noteiktas perspektīvas specializācijas  studiju 
virziena "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 
datorzinātne“ ietvaros, t.i.:  

 iebūvētās sistēmas (Embedded Systems), 

 lietiskais internets (Internet of Things (IoT), 

 lielo datu analīze (Big Data Analysis), 

 informācijas drošība (Information Security).  
Latvijas teritorijā TSI Datorzinātnes un telekomunikācijas fakultātes studiju virziena programmas 

ieņem noteiktu nozīmīgu tirgus daļu (TSI ir vienīgā starp augstskolām, kas īsteno STEM programmas, 
kurai nav valsts budžeta finansējuma). Līdzīgus IKT nozares speciālistus sagatavo apmēram 15 
augstskolas, lielākās no kurām RTU un LU.  Elektronikas un telekomunikācijas nozarei speciālistus gatavo 
4 augstskolas: RTU, TSI, RA un VA.  TSI absolventu iegūto kompetenču kvalitātes līmenis nodrošina 
viņiem  iespēju atrast darba vietas ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs (EU, ASV, Krievija utt.).   

3.1.2.5. Studiju virziena attīstība 
Pamatojoties uz ikgadējo diskusiju ar nozares pārstāvjiem un iegūto aptauju rezultātiem,  

redzams, ka TSI studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas” 
absolventi ir pieprasīti darba tirgū. Bet ņemot vērā, kā IKT joma strauji attīstītās, nepieciešams 
nodrošināt nepārtrauktu STEM programmu attīstību, lai sekotu līdzi globālajām tendencēm un piedāvātu 
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studentiem zināšanas par aktuālajām tehnoloģijām. Sakarā ar nepieciešamību nepārtraukti veikt STEM 
programmu attīstību, tiek realizēts sekojošs attīstības plāns, kurš ņem vērā STEM programmu visas 
attīstības dimensijas. 

3.1.tabula. Studiju virziena attīstības plāns 

N. 
p.k. Pasākums Izpildes laiks 

1. Studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana  

1.1. Virziena studiju programmas modifikācija Katru gadu 

1.2. Studiju programmu realizācijas pašnovērtējums un apspriešana Katru gadu 

1.3. Ārējo speciālistu un darba devēju iesaiste fakultātes Domes darbā un to piesaistīšana 
studiju programmu izstrādei un novērtēšanai 

Katru gadu 

1.4. Izglītības kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana Saskaņā ar KVS pilnveidošanas 
programmu 

2. Studiju priekšmetu un programmu pilnveidošana  

2.1. Izglītības sistēmas, profesiju tirgus, darba tirgus monitorings Pēc fakultātes darbības plāna 

2.2. Sadarbība ar darba devējiem  Pastāvigi, un pēc rīcibas planiem 
(sadarbības līguma sastavdaļa) 

3. Metodiskā nodrošinājuma pilnveidošana  

3.1. Tālmācības apmācības pilnveide studiju virziena atsevišķās programmās. Sākot no 2016.g. 

3.2. Bibliotēkas nodrošināšana ar aktuālo literatūru un normatīvo dokumentāciju virziena 
jomā. 

Pēc fakultātes darbības plāna  

3.3. Moderno tehnisko mācību līdzekļu izmantošanas intensifikācija. Pastāvīgi 

4. Diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu kvalitātes paaugstināšana  

4.1. Ārējo speciālistu un darba devēju iesaiste gala pārbaudījuma tematu izvirzīšanā Pastāvīgi 

4.2. Ārējo speciālistu un darba devēju iekļaušana Valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā Pastāvīgi 

4.3. Ieviest ekspertu novērtējumu maģistra darbos 2018.g. 

4.4. Jauno gala pārbaudījuma darbu noformēšanas noteikumu un jaunās procedūras gala 
pārbaudījuma darbu noformēšanas pārbaudei ieviešana 

2018.g. 

5. Studiju izvēles brīvības un atklātības nodrošinājums  

5.1. Piedalīšanas ERASMUS programmas ECTS projektā Katru gadu 

5.2. Līgumu slēgšana ar ārvalstu augstskolām un to realizācija mācību un zinātniskās 
darbības jautājumos 

Pastāvīgi  

5.3. Studiju priekšmetu mācību metodisko kompleksu sagatavošana, izplatīšana un 
attīstīšana 

Sākot no 2016.g. 

6. Kvalifikācijas paaugstināšana  

6.1. Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana: 

 stažēšanās, 

 piedalīšanās zinātniskajos semināros, 

 metodiskais darbs, 

 piedalīšanās republikas un starptautiskajos zinātniskajos un konsaltinga projektos 

 
Vismaz 1 x 3 gados 
Katru gadu 
Katru gadu 
Katru gadu 
 

6.2. Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un speciālistu uzaicināšana, t.sk. no 
ārvalstīm 

Vismaz 3 katru gadu 

7. Profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšana  

7.1. Microsoft profesionālās sertificēšanas kursi  Pastāvīgi 

7.2. CISCO profesionālās sertificēšanas kursi Pastāvīgi 

7.4 LCCI Business English kursi Pastāvīgi 

7.6 Siemens profesionālās sertificēšanas kursi Pastāvīgi 

 



24 
 

 

Plānots, kā līdz 2020. gadam TSI Datorzinātnes un telekomunikācijas fakultātē (DTF) STEM 
programmu skaits palielināsies par vienu programmu. Studiju programmu slēgšana netiek  plānota, jo 
visas DTF programmas ir pievilcīgas gan Latvijas, gan arējos tirgos.  

No 2017.gada 1.septembra TSI Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātē plāno atvērt jaunu 
profesionālā bakalaura programmu “Robotika”. Programma būs  divas specializācijas: rūpnieciskā 
robotika un autonomie roboti. Programma būs orientēta uz profesionālo zināšanu un praktisko iemaņu 
iegūšanu tehniskajās un zinātnes jomās, uz kurām balstīta mūsdienu robotika: iebūvētā elektronika, 
mehatronika, viedās sistēmas un programmēšana, automātiskās kontroles un informācijas apstrādes 
algoritmi. Bez pamata un obligātiem studiju kursiem programma "Robotika" ietvers šādus specializācijas 
kursus: robotu kinemātika un dinamika, mākslīgā intelekta metodes robotikā, viedie roboti, autonomas 
robotu iebūvētas sistēmas, autonomu robotu kustības plānošana, autonomu robotu tehnisko ierīču 
izstrāde, tehniskā un datoru redzējuma sistēmas. Praktisko un laboratorijas darbu vadīšanai minētajos 
kursos ir nepieciešamas laboratorijas “Mobilo robotu laboratorija” un “Iebūvēto sistēmu un SMART 
tehnoloģiju laboratorija”. Programmu plānots pasniegt latviešu, angļu un krievu valodās. 

Pārējās studiju programmas tiks modernizētas, ņemot vēra esošo tirgus pieprasījumu un 
tehnoloģiju attīstības līmenī. Lai paaugstinātu studiju programmu apguves kvalitāti un nodrošinātu 
plānotos studiju rezultātus, no 2016./2017.ak. gada ir paredzēts:   

 Inženierzinātņu bakalaura programmām pārcelt nozares profesionālās specializācijas bloka 
studiju priekšmetus no 1.- 4. semestra uz 5.- 8. semestrī, lai harmonizētu studiju programmu 
struktūru, piedāvātu studējošiem apmācības loģisku secību no teorijas bāzes uz profesionālajām 
prasmēm, kā arī sinhronizētu studiju procesu starp līdzīgām TSI inženierzinātņu bakalaura 
studiju programmām „Elektronika” un “Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli”.   

 Iekļaut inženierzinātņu bakalaura programmu studiju procesā nodarbības laboratorijas 
praktikuma formā, kur studējošie patstāvīgi strādā ar laboratorijas iekārtām pasniedzēja vadībā, 
iegūstot profesionālās prasmes un kompetences neatkarīgi no studējošo skaitu grupā. 

 Organizēt vasaras brīvlaika periodā bakalaura programmu „Dabaszinātņu bakalaurs 
datorzinātnēs” un “Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” studējošiem pēc viņu izvēles kā 
papildus iespēju iepazīšanās praksi ar telekomunikācijas nozares uzņēmumiem 2-4 KP apjomā. 

 Fakultātē izveidot Accenture specializēto katedru (perspektīvā arī kompāniju X-Infotech un 
SAFTehnika laboratorijas), un paredzēt jaunu specializāciju atvēršanu pēc sadarbības partneru 
pasūtījuma (esošo studiju programmu ietvaros). 

 Maģistra programmā „Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” plānots atjaunot studiju kursa 
„Algoritmi un signālu ciparu apstrādes sistēmas” saturu uz mūsdienu programmējamo loģisko 
matricu pamata (FPGA).  

 Pārveidot studiju programmas „Informācijas sistēmu vadība” struktūru un saturu, iekļaujot 
šādus studiju priekšmetus: Cloud Technologies and Services (2 KP),  Human-Machine Interaction 
(2 KP),  Decision Making Tools And Methods (2 KP), Business Psychology (2 KP). 

 Veikt programmatūras un tehniskā nodrošinājuma atjaunošanu, kā arī jaunu iekārtu iegādi 
Lietišķo programmu sistēmu laboratorijai (LAS) un TERC, kas ir galvenā laboratorija, kas 
nodrošina fakultātes programmu realizāciju. 

 Maģistra studiju programmā „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs” ar University of Murcia 
(Spānija) palīdzību izveidot specializāciju “Big Data Analytics Technologies”. Specializācija iekļaus 
sekojošus studiju kursu blokus: “Big Data”, “Data Science”. “Big Data” blokā plānoti sekojoši 
studiju kursi: Large Scale Databases, Massive Data Computation Technology, Non-Structured 
Information Management Technology, Internet of Things in the Context of Big Data, “Data 
science” blokā plānoti sekojoši studiju kursi: Statistical Learning, Data Visualization, Data mining. 
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Īpaši pievēršot uzmanību studējošo piesaistei,  notiek un arī turpmāk tiek plānots aktīvs darbs ar 

Latvijas skolu jauniešiem: 

 Jaunieši tiek aicināti uz TSI organizēto Karjeras nedēļu un iepazīstināti ar esošo  laboratoriju 
darbu;  

 Tiek organizētas Karjeras Dienas, kuru laikā jaunieši var uzzināt par aktualitātēm un 
pieprasījumu darbā tirgū; 

 Tiek organizēta ikgadējā matemātikas un informātikas olimpiāde sadarbība ar IKT lielākiem 
uzņēmumiem;  

 Aktīvi piesaistām skolēnu interesi  ar tematiskajām Atvērto durvju dienām;  

 Jau otro gadu pēc kārtas skolēniem tiek organizēti sagatavošanas kursi matemātikā, angļu 
valodā un informātikā;  

 Vidusskolēniem un mūsu studentiem sadarbībā ar TSI sadarbības uzņēmumiem tiek  
organizēti zinātniski  pētnieciskie konkursi (ar naudas balvas fondu); 

 Fakultātes profilējošās jomas uzņēmumu pārstāvji tiek piesaistīti atbalstīt labākos studentus 
un piešķirt stipendijas u.c.  

 
3.2.tabula. Galvenie sasniedzamie indikatori 

 

Indikatori Indikatora vērtība 

2016.gads 2020.gads 

Tālmācības studiju formas ieviešana studiju 
programmās un e-kursu izveide  

25% 50% no programmām 

Studējošo skaits studiju virzienā: 1138 1672 

1. 2.līmeņa profesionālā studiju programma 
„Elektronika”, 42523 

40 53 

2. Bakalaura studiju programma „Dabaszinātņu 
bakalaurs datorzinātnēs”, 43481 

808 1176 

3. Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā”, 
43523 

59 93 

4. Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” , 
43523 

85 112 

5. Maģistra studiju programma „Dabaszinātņu 
maģistrs datorzinātnēs”, 45481 

49 63 

6. Maģistra studiju programma „Informācijas 
sistēmu vadība”, 45526 

74 100 

7. Maģistra studiju programma „Inženierzinātņu 
maģistrs elektronikā”, 45523 

6 14 

8. Doktora studiju programma „Telemātika un 
loģistika”, 51526 

17 21 

9. Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Robotika” (plānots licencēt līdz 01.09.2017.) 

---- 40 

Ārvalstu studējošo skaits (gadā)  107 450 

Studējošo skaits, kas studē angļu valodā   26 248 

Programmu skaits, kuras piedāvā angļu valodā  8 9 

Grādu un kvalifikāciju ieguvušo skaits (gadā)  78 108 

Uzlabota studiju kvalitātes sistēma un 
atgriezeniskā saite  

Aptaujas anketas aizpilda 30% no 
studējošo kopskaita 

Anketas aizpilda vismaz 75% no 
studējošiem  

Absolventu datubāze  nav 1 
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3.1.2.6. Studiju virziena programmu ārējā sadarbība 
TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar sadarbības augstskolām un organizācijām no Eiropas 

Savienības valstīm, Krievijas un Kazahstānas par dalību kopīgos pētniecības un inovāciju projektos, 
sadarbību sniedzot konsultāciju pakalpojumus, mācībspēku apmaiņu u.c., kur 7 līgumi ir tieši saistīti ar 
virziena specializāciju. 

Pētījumi par studiju programmu darbības rezultātiem notiek gan veicot darba devēju anketēšanu, 
gan analizējot Internetā un publicētajos izdevumos izvietotos šīs tematikas materiālus. Pētījumus 
organizē Korporatīvo klientu daļa, pētījumu rezultāti tiek noformēti ikgadējā pārskatā veidā. TSI 
sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem: “Lattelecom” ltd., “Latvian Mobile telephone”, “Microsoft Latvia”, 
“Optron”, “Latvijas Gaisa satiksme”, “Triatel”, “Tele2”, “Versija”, “IBM Zurich”, “Alfa RPAR”, "BNS", 
"Volburg", „Atalnt”, „Cisco Corp.”, „Exigen Latvia”, „Accenture”, „Siemens”, „CityCo”, „Amber Games”, 
kā arī asociācijām: LaTAIA, LIKTA, LEtERA u.c. Īpaši cieša sadarbība ir ar uzņēmumiem ar X Info Tech SIA 
un Accentura Latvija. Abi uzņēmumi aktīvi piedalās TSI pasākumos: Karjeras dienas, atvērto lekciju 
lasīšana.  X Info Tech SIA arī atbalsta TSI labākos studentus ar apmācības grantiem, kā arī organizē 
pētnieciskus konkursus TSI studentiem. Savukārt ar  Accentura Latvija 2016. gadā noslēgts sadarbības 
līgums, kurš nosaka sekojošas aktivitātes:  

 nodrošināt TSI ar programmēšanas kursa apmācības materiāliem; 

 sadarboties ar TSI pārstāvjiem zinātnisko un pētniecisko projektu izstrādē; 

 sadarboties ar TSI pārstāvjiem jautājumos, kas saistīti ar IT nozares speciālistu sagatavošanu; 

 pēc vajadzības un atbilstoši reālajām iespējām piedāvāt apmācību un prakses vietas 
studentiem un stažēšanās iespējas TSI docētājiem; 

 sniegt TSI informāciju par vakantajām darba un prakses vietām Sadarbības partnera 
uzņēmumā; 

 atbalstīt savu speciālistu piesaisti lekciju lasīšanai TSI profilējošajos virzienos, nodrošināt TSI 
studējošos ar mentoriem no savu speciālistu vidus; 

 izsludināt studējošajiem zinātniski - pētnieciskos konkursus par nozares aktuālajām tēmām; 

 piedāvāt TSI studējošajiem noslēguma darba tematus; 

 īstenot kopīgas mārketinga aktivitātes, kas vērstas uz IT jomas popularitātes veidošanu; 

 izveidot Accentura Latvija katedru TSI struktūrā, ar mērķi nodrošināt  ciešo sadarbību 
akadēmiska un pētnieciska jomas. 

Studiju virziena akadēmiskais personāls aktīvi piedalās un arī vada daudzus zinātniskos projektus 
kā valsts, tā arī starptautiskā līmenī. Pēdējo gadu laikā 17 studentu zinātniskie darbi ieguvuši godalgotas 
vietas Rīgas domes, kompāniju AS „Exigen Services”, DATI, Latvijas Zinātņu akadēmijas, VAS “Latvijas 
Gaisa satiksme” rīkotajos konkursos; studenti saņēmuši atzinības rakstus, prēmijas un stipendijas.  

 
3.1.2.7. Studiju virziena akadēmiskā personāla zinātniskās un akadēmiskās darbības 
attīstības plāns  

Atbilstoši TSI pētniecības stratēģijai (2015.-2020.), DTF fakultāte noteikta kā TSI pētniecības 
kodols, kurš nodrošina pētnieciskās aktivitātes STEM programmu ietvaros. Esošās STEM programmas 
sniedz nepieciešamās zināšanas studentiem, lai viņiem būtu iespēja realizēt sevi ne tikai profesionālā 
vidē, bet arī kļūt par zinātniekiem. TSI studenti no STEM programmām ir iesaistīti dažādos nacionāla un 
starptautiska līmeņa projektos kā asistenti. STEM programmu studenti  piedalās arī līgumpētījumos, 
kurus izpilda TSI.  
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Fakultātes zinātniskā un akadēmiskā personāla pilnveidei  2016.- 2020.gadā plānots: 

 Paaugstināt TSI maģistrantu, doktorantu un akadēmiskā personāla dalību zinātniski pētnieciskajā 
darbībā, tostarp, starptautiskajās konferencēs, programmas Horizon-2020 un citos projektos, kā 
arī līgumpētījumos pēc uzņēmumu un organizāciju pasūtījuma.  

 Paaugstināt zinātnisko publikāciju skaitu starptautiskās citējamības datubāzēs Scopus un Web of 
Science, līdz 2020.gadam sasniedzot līmeni  36-40 raksti gadā, kā arī vismaz 2 (divas) aizstāvētas 
doktora disertācijas, kas izstrādātas pēc uzņēmumu un organizāciju pasūtījuma.   

 Paaugstināt akadēmiskā personāla ar doktora grādu skaitu līdz 2020.gadam sasniedzot 80% no 
ievēlētā akadēmiskā personāla.  

 Organizēt mācībspēku stažēšanos IKT un elektronikas nozares kompānijās. 

 Paplašināt sadarbību ar ārvalstu universitātēm (slēdzot sadarbības slīgumus, t.sk. ERASMUS+ 
programmas ietvaros mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanai).  

 Organizēt kopīgu zinātnisko pētījumu veikšanu ar Fraunhofer IFF (Vācija), Vroclavas 
Tehnoloģisko universitāti (Polija), Elektronikas un datorzinātņu institūtu u.c. 

Pašlaik vecuma ziņā mazāko pasniedzēju grupu veido pasniedzēji vecumā līdz 35 gadiem, lielākā 
macībspeku daļa pieskaitāma vecuma grupai 60 gadi un vairāk. Akadēmiskā personāla attīstību plānots 
attīstīt uz augstskolas maģistratūras un doktorantūras rēķina. Katrā fakultātē ir maģistratūra un visās 
maģistra programmās ietverta pedagoģiskā prakse. Turklāt, dažas katedras  pieaicina maģistrantus 
atsevišķu studiju kursu praktisko nodarbību pasniegšanai  bakalaura programmās. Tādējādi rodas iespēja 
izvelēties un stimulēt tos absolventus, kas piemēroti pedagoģiskajai darbībai. Pēc augstskolas piedāvājot 
konkurētspējīgu darba algu, šie absolventi var kļūt par augstskolai lojāliem kvalificētiem asistentiem, 
vēlāk arī lektoriem. 

 
Ārzemju pasniedzēju, pētnieku un lektoru piesaiste TSI Datorzinātnes un telekomunikāciju fakultātes 
studiju programmu realizēšanai  

Ņemot vēra globalizācijas tendences pasaulē un tehnoloģiju attīstības intensitāti, lai nodrošinātu 
TSI STEM esošo studiju programmu kvalitāti un programmu nepārtrauktu attīstību, studiju procesā 
nepieciešams aktīvi iesaistīt ārzemju   pasniedzējus, pētniekus un lektorus. Latvijas Nacionālais attīstības 
plāns 2014.–2020. gadam ietver akadēmiskā un pētniecības personāla mobilitāti un ārvalstu lektoru 
piesaisti kā līdzekli, lai sasniegtu mērķi — nodrošinātu kvalificētu un starptautiski konkurētspējīgu 
augstākās izglītības personālu. Ārzemju pasniedzēju, pētnieku un lektoru piesaiste TSI tiek veikta, lai 
nodrošinātu: 

 jaunu studiju kursu  iekļaušanu studiju programmās vai esošo studiju kursu attīstību, ņemot 
vērā pasaules labāko pieredzi;  

 esošo mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanu un intensīvu zināšanu apmaiņas procesu; 

 jaunu studiju un pētniecības virzienu īstenošanu un attīstību TSI. 

Ārzemju pasniedzēju, pētnieku un lektoru piesaistei fakultātes budžetā tika ietverta speciāla 
budžeta līnija 4000 EUR katrai fakultātes katedrai (fakultātē ir  3 katedras) bet kopējais fakultātes gada 
budžets ir 12 000 EUR. Plānots, ka viena gada laikā katra katedra piesaistīs 2 ārzemju speciālistus, kopā 6 
ārzemju speciālistus. TSI plāno izmantot iespēju iesniegt projektu SAM 8.2.2. „Stiprināt augstākās 
izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” programmas ietvaros, kā 
arī izmantot citas programmas pieaicināto viesdocētāju finansēšanai, un paaugstināt piesaistīto ārzemju 
pasniedzēju, pētnieku un lektoru skaitu līdz 10 vizītēm gadā.  

2015./2016.ak.gadā fakultātes maģistra  programmu studējošajiem vieslekcijas un seminārus 
pasniedza Kaunas University of Technology, profesors Jusas Vacius, PhD, kurss „Software Security 
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Engineering”, MediaX, Stanford University, Rubens Neil, Ph.D., zinātniskais seminārs „Data Science”, 
Rochester Institute of Technology , Associate Professor, Radin Michael Alexander, PhD. Mathematics, 
kurss „Diskrētā matemātika”,  Alfonso Bahillo  DeustoTech  ( University of Deusto).  

Arī turpmāk TSI Datorzinātnes un telekomunikācijas fakultāte plāno aktīvi piesaistīt  ārzemju 
speciālistus tādās jomās, kā Cloud Computing, Data Science, Big Data, High Performance Computing, 
Human-Machine Interaction, Artificial Intelligence, Image Processing utt.  

3.3.tabula. Galvenie sasniedzamie indikatori 

 
3.2. Transporta un loģistikas fakultāte  

Transporta un loģistikas fakultātē tiek realizēti divi studiju virzieni: „Mehānika un metālapstrāde, 
siltumenerģētika, siltumtehnika un mašinzinības” un „Transporta pakalpojumi” . 

 
3.2.1. Studiju programmu pēctecība  

Zemāk sniegtajā attēlā redzama studiju programmu pēctecība un savienojamība ar augstāka 
līmeņa studiju programmām.  

 
3.8.att. Fakultātē realizēto studiju programmu pēctecība* 

*Augstākā līmeņa programmās uzņem studentus arī no citiem studiju virzieniem, ja nokārtots  rakstisks pārbaudījums izvēlētajā 
studiju jomā. 
 

Indikatori Indikatora vērtība 

2016 2020 

Publikāciju skaits gadā / ievēlētā akadēmiskā personāla vienu PLE  88 (3.8) 100 (4.3) 

Akadēmiskā personāla skaita ar Dr. grādu īpatsvars kopējā akad. personāla skaitā  65% 80% 

Zinātniskā personāla skaits  18 25 

Zinātnisko darbinieku ar doktora zinātnisko grādu skaits  14 20 

Piesaistīto nozares augstas klases speciālistu skaits  5 12 

Jauno zinātnieku skaits  6 10 

Ārvalstu viesprofesoru skaits no ievēlētā akadēmiskā personāla skaita 6.7% 12% 
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3.2.2. Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 
mašinzinības” 

Studiju virzienā „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašinzinības” 
īsteno studiju programmas:  

 Bakalaura programma „Aviācijas transports”, 43525 

 Profesionālā studiju programma „Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija”, 41525 

 Bakalaura studiju programma „Transporta komerciālā ekspluatācija” , 43525  
 

Virzienā īstenoto studiju programmu mērķi ir:  

 sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus aviācijas un sauszemes transporta ekspluatācijas 
jomā, kuri spēj īstenot pētījumus un izstrādes, kas saistīti ar materiālo, finanšu, informācijas vai 
to apvienoto plūsmu optimizāciju, transporta pakalpojumu loģistiku jebkuras īpašuma formas 
ražošanas un komercuzņēmumos, kā arī valsts pārvaldes institūcijās, un spēj  pieņemt atbildīgus 
lēmumus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām; 

 nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc starptautiskajām prasībām atbilstošiem aviācijas 
tehniskajiem speciālistiem, kas spējīgi strādāt aviācijas uzņēmumos tehniskos, organizatoriskos 
un citos amatos atbilstoši Eiropas Komisijas (ES) Regulas Nr. 1321/2014 un Civilās aviācijas 
aģentūras izvirzītajām prasībām to zināšanām, prasmēm un iemaņām;  

 nodrošināt augstas kvalitātes pilnvērtīgu profesionālo izglītību, teorētiskās zināšanas un 
praktisko uzdevumu risināšanas iemaņas uzņēmējdarbībā un optimizācijas procesu vadībā, 
spējas patstāvīgi apgūt un radoši izmantot uzkrātās un jauniegūtās zināšanas profesionālajā 
darbībā, kā arī izglītības turpināšanu atbilstošajā augstākā līmeņa akadēmiskajā vai 
profesionālajā programmā; 

 nodrošināt augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanu, kuri pēc studiju pabeigšanas ir spējīgi veikt 
eksperimentāli pētniecisku, ekspluatācijas tehnoloģisku, kā arī ieviešanas un vadības darbību 
ražošanā, valsts dienestā vai uzņēmumā, kas saistīta ar transporta izmantošanu; 

 sagatavot speciālistus, kas spējīgi pastāvīgi attīstīt savas profesionālās zināšanas, kā arī turpināt 
studijas maģistrantūrā  aviācijas vai tai radniecīgā jomā. 
 

3.2.2.1. Studiju virziena studējošie  

 

3.9.att. Studiju virziena studējošo skaits 
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2016.gada septembrī kopējais studiju virziena studējošo skaits 177, no kuriem 95% studē 
akadēmiskajā bakalaura programmā „Aviācijas transports”. Studiju virzienā 44%  ir ārvalstu studenti.  

Iespējas studējošo skaita īpatsvara pieauguma nodrošināšanai 
Pateicoties jaunu specializāciju atvēršanai un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, tiek plānots 

palielināt studējošo skaitu aviācijas programmās ik gadu par 25%. 

Studiju programmas „Transporta komerciālā ekspluatācija” satura un materiālās bāzes 
pilnveidošanas rezultātā, uzsākot ciešāku sadarbību ar Ļubļinas Ekonomikas un inovāciju augstskolu, un, 
iespējams, pārveidojot programmu par dubultā diplomu programmu, paaugstināsies programmas 
pievilcība un  varam prognozēt studentu skaita pieaugumu. Plānots, ka sākot ar 2019. gadu ik gadu 
studiju programmā studijas uzsāks pilna grupa - vairāk nekā 12 studējošie. 

Īpaši pievēršot uzmanību studējošo piesaistei, tiek organizēts aktīvs darbs ar Latvijas skolu 
jauniešiem: 

 Jaunieši tiek aicināti uz TSI organizēto  Karjeras nedēļu un iepazīstināti ar esošo  laboratoriju 
darbu;  

 Tiek organizētas Karjeras Dienas, kuru laikā jaunieši var uzzināt par aktualitātēm un 
pieprasījumu darbā tirgū; 

 Tiek organizēta ikgadējā matemātikas un informātikas olimpiāde sadarbība ar IKT lielākiem 
uzņēmumiem;  

 Aktīvi piesaistām skolēnu interesi  ar tematiskajām Atvērto durvju dienām;  

 Jau otro gadu pēc kārtas skolēniem tiek organizēti sagatavošanas kursi matemātikā, angļu 
valodā un informātikā;  

 Vidusskolēniem un mūsu studentiem sadarbībā ar TSI sadarbības uzņēmumiem tiek  
organizēti zinātniski  pētnieciskie konkursi (ar naudas balvas fondu); 

 Fakultātes profilējošās jomas uzņēmumu pārstāvji tiek piesaistīti atbalstīt labākos studentus 
un piešķirt stipendijas u.c.  

 
3.2.2.2. Studiju virziena struktūra  un resursi 

Studiju virzienā Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības tiek 
īstenotas studiju programmas, kas ir orientētas uz transporta (aviotransporta un sauszemes transporta) 
tehnisko un komerciālo ekspluatāciju. Virziens ietver 1. profesionāla līmeņa un bakalaura līmeņa 
programmas.  

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Transporta komerciālā ekspluatācija”, 43525, ir 
saskaņota pēc apmācības rezultātiem ar uzņemšanas prasībām TSI maģistra programmā  „Sociālo 
zinātņu maģistrs transportā un loģistikā”, 45840. 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma „Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija”, 41525, pēc uzņemšanas prasībām ir saskaņota 
ar akadēmisko bakalaura programmu „Aviācijas transports”, 43525. Akadēmiskā bakalaura programma 
„Aviācijas transports”,43525, ir saskaņota pēc apmācības rezultātiem ar TSI akadēmisko maģistra 
programmā  „ Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā”, 45840. 

Akadēmiskā bakalaura programma „Aviācijas transports” tika licencēta ar divām  specializācijā: 
bakalaurs-mehāniķis un bakalaurs-avioniķis. Šo specializāciju apguves rezultātā studējošie iegūst 
sistēmiskas teorētiskas zināšanas aviācijas jomā un prasmi veikt dažāda veida gaisa kuģu daļu un 
agregātu un to dzīvības nodrošināšanas sistēmu  diagnostiku un remontu. 2015.gadā tika atvērta vēl 
viena specializācija - gaisa kuģu lidojumu ekspluatācija. Šīs specializācijas ietvaros tiek nodrošināta 
studējošo atbilstība pilotu Eiropas aviācijas izglītības teorētiskās sagatavotības prasībām, kas ļauj 
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specializācijas absolventiem papildus augstāk minētajam kompetencēm, izejot lidojumu praksi,  turpmāk 
pretendēt uz civilās aviācijas pilota licences ieguvi.  

Aviācijas programmas tiek realizētas uz TSI Akadēmiskā un profesionālā aviācijas centra (APAC) 
bāzes, kas 2009.gadā ir sertificēta kā tehniskās apkopes apmācības organizācija atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 
1321/2014 IV pielikuma (147.daļa) iedaļai. Tāpēc augstāk minētās programmas absolventiem ir iespēja 
pretendēt uz B1 vai B2 kategoriju licenču saņemšanu. (Sīkāk skatīt 7.2.1.sadaļa)  

Papildus studējošajiem tiek nodrošināta iespēja iegūt nepieciešamo darba  pieredzi GK TA 
organizācijās (tāda pieredze ir obligāta prasība attiecīgās licences iegūšanai). 

Nodrošinot tirgus prasības pēc gaisa kuģu (GK) tehniskās apkopes (TA) speciālistiem, studiju 
programmu saturs izveidots ņemot vērā EASA Part-66 (ES Regula 1321/2014) prasības. Tas ļauj 
studējošajiem studiju procesā nokārtot profesionālo moduļu B1 (tehniķis-mehāniķis) un B2 (tehniķis -
avioniķis) eksāmenus un saņemt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) parauga sertifikātus , kas 
apliecina iegūtās  kvalifikācijas  starptautiska līmeņa kvalitāti.  

Pirmā līmeņa profesionālās programmas „Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija” sastāvā 
iekļauta prakse. Studējošie praksi iziet nozares uzņēmumos. Ar šiem uzņēmumiem tiek slēgti trīspusēji 
līgumi. Ar prakses vadību nodarbojas speciāli  noteikti augstskolas un uzņēmuma pārstāvji. Prakses norisi 
regulē prakses norises metodiskie materiāli un prakses nolikums. Vispārīgu prakses vadību augstskolā 
nodrošina Korporatīvo klientu daļa.   

Programmas „Aviācijas transports” sastāvā iekļauta prakse, kuru studējošie iziet uz Akadēmiskā un 
profesionālā aviācijas centra (APAC) iekārtām. Prakses norisi regulē metodiskie materiāli un praksi vada 
fakultātes un APAC mācībspēki un tehniskais personāls. 

Infrastruktūra un informācijas resursi (detalizēta informācija sniegta stratēģijas  9.nodaļā.) 

Studiju procesā tiek izmantotas aptuveni 100 dažādas programmu paketes, tajā skaitā: Matlab, 
Mathcad, Statistica, GPSS World, AnyLogic, ExtendSim, ArcGIS, ARIS SIDRA INTERSECTION, 3D Max, 
AutoCAD Civil 3D, VISUM/VISSIM u.c. Laboratorijas nodarbības notiek specializētās auditorijās: Lietišķo 
programmu sistēmu laboratorijā, Inteliģento transporta sistēmu laboratorijā u.c.   

Laboratorijas nodarbības notiek specializētās auditorijās: APAC, uz lidmašīnas A320 trenažiera- 
simulatora, Datoru modelēšanas un elektronisko sistēmu laboratorijā un Lietišķo programmu sistēmu 
laboratorijā. Praktiski visas lekciju auditorijas un datorklases ir aprīkotas ar stacionāriem 
videoprojektoriem un LCD-paneļiem. Divas auditorijas aprīkotas ar jaunākajiem līdzekļiem 
videokonferenču organizēšanai un nodrošina tālmācības translāciju.  

3.4.tabula. Studiju laboratorijas 

Nr.aud. Laboratorija Laboratorijas iekārtas: Daudzums 

4-03 Aviotehnikas kontroles un 
remonta laboratorija 

Dzinēji AI-24, GTD-350, М-14, ТА-6 
Laboratorijas iekārtas kniedēšanai, metināšanai, lodēšanai, 
urbšanai, locīšanai, štancēšanai 

4 
6 

4-512 Datoru modelēšanas un 
elektronisko sistēmu laboratorija 

PC “Pentium II” (ar modelēšanas programmu “Electronic 
Workbench 5.0”, lietojiumprogrammām “MatCad” un 
“MatLab”); 

8 
 
 
 

4-609 Sakaru iekārtu un mērīšanas 
tehnikas laboratorija 

Radiostacijas: Polet 2, Baklan, Majak 
Laboratorijas iekārtas: 
Oscil. C1-49, C1-55, C1-70; 
Voltm. B3-38, B3-57, B7-37; 
Ģeneratori: Г3-102, Г5-54 

11 
 
3 
5 
2 
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4-113 Elektronisko ierīču laboratorija Laboratorijas stendi ЛО-20; Barošanas bloki: БНН4, Б5-50, 
Ģeneratori: Г6-26, ЛГН- 207В, Г3-18; Oscilografi: С1-77, С1-
83, Hameg HM504-2; Voltmetri: В7-16А, В7-22А, В7-35,   
В7-37; Modulatori: УМ-2; Mērītājs: E7-11 

12 

4-112 Fizikas un elektronikas 
laboratorija 

Defektoskops УДМ-1, 
Kvalitātmērītājs Е9-4 
Mikroskops МИМ-7 
Stroboskops 
Elektriskas mašīnas (stends) 

3 
3 
3 
1 
3 

 

Augstskolas bibliotēka centralizēti nodrošina studiju virziena programmas ar mācību, zinātnisko un 
metodisko literatūru. Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir elektroniskais katalogs un elektroniskā bibliotēka ar 
elektronisko grāmatveikalu, kurš atrodas pēc adreses (www.tsi.lv/library). TSI bibliotēka tāpat tiek 
papildināta ar daudziem metodiskajiem materiāliem, kurus izstrādājuši TSI docētāji. Šīs grāmatas 
iegādājas arī paši augstskolas studenti (līdz 80% tirāžas). Līdz ar tālmācības sistēmas Moodle ieviešanu 
studiju procesa, vairākas reizes pieauga metodisko materiālu izmantošana elektroniskā veidā.  

Studiju virziena īstenošanā iesaistītas visas fakultātes un to pakļautībā esošās katedras, kā arī citas 
augstskolas  struktūrvienības, kas savas kompetences ietvaros nodrošina studiju programmās paredzēto 
studiju rezultātu sasniegšanai. Studiju virziena realizāciju pamatā nodrošina Transporta un loģistikas 
fakultāte, ar tās sastāvā ietilpstošajām katedrām: Transporta un loģistikas katedra; Aviācijas transporta 
katedra. Tāpat studiju procesā iesaistītas: 

 Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte: Elektronikas un telekomunikāciju katedra; 
Matemātisko metožu un modelēšanas katedra; Datorsistēmu programmatūras katedra.  

 Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte: Humanitāro zinātņu katedra un Ekonomikas, finanšu 
un vadības katedra. 

 Korporatīvo klientu daļa (prakses organizēšana). 

 Studiju daļa (organizē darbu ar studējošajiem). 

 TSI Telekomunikāciju, elektronikas un robotu tehnikas centrs ar tajā ietilpstošajam 
laboratorijām, Lietišķo programmu sistēmu laboratorija. 

 Akadēmiskais un profesionālais aviācijas centrs (APAC). 

Mācību  iekārtas 
1. Tranažieris А320, ko izmanto šādu akadēmisko studiju priekšmetu nodarbībās: 

- Gaisa kuģu šķidruma-gāzes sistēmas; 
- Gaisa kuģu avionikas sistēmas; 
- Gaisa kuģu avionikas sistēmas; 
- Aviācijas tehnikas tehniskā apkope; 
- Aviācijas dzinēju vadības sistēmas. 

Kā arī Akadēmiskā un profesionālā aviācijas centra (АРАС) nodarbībās par А320 tipa lidmašīnām 
un citiem profesionālajiem kursiem. 

2.  Hidraulikas stends. Uz tā tiek veikti laboratorijas darbi studiju priekšmetā Gaisa kuģu šķidruma-
gāzes sistēmas. Tiek izskatīta iespēja iekļaut inženierzinātņu studiju  programmās priekšmetu 
„Hidraulikas pamati”. 

  

http://www.tsi.lv/library
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3.5.tabula. Partnerorganizāciju tehniskie resursi, kurus TSI izmanto studiju procesa nodrošināšanā 

Organizāciju nosaukums Tehnisko resursu veids 

“Latvijas Gaisa Satiksme” 
 

Telekomunikāciju, radionavigācijas un radiolokācijas iekārtas, kuras tiek izmantotas 
gaisa kustības vadīšanā, t.sk. arī uz mākslīgo zemes pavadoņu tehnoloģijas bāzes 

Airline RAF-AVIA Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

Concors company Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

Aviatest LNK- 1 Gaisa kuģu konstrukcijas izpētes bāze 

GM Helicopters Helikopteri, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

Baltic Business Aviation Centre Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

KS AVIA Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

Lufthansa Bombardier Aviation 
Services GmbH 

Lidmašīnas, gaisa kuģu apmācības un tehnikas apkopes bāze 

AS Air Maintenance Estonia (AME) Lidmašīnas, gaisa kuģu apmācības un tehnikas apkopes bāze 

Airline Support Baltic Lidmašīnas, gaisa kuģu tehnikas apkopes bāze 

 

3.2.2.3. Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

TSI akadēmiskā personāla sastāvā, kas nodrošina studiju virziena programmu realizāciju, ir 22 
docētāji, no kuriem 21 TSI ir pamatdarba vieta. To skaitā, 4 ir profesori, 1 asociēts profesors, 12 docenti, 
5 lektori; zinātņu  doktora grāds ir 17 mācībspēkiem (77%). No šiem pasniedzējiem konkursa kārtībā ir 
ievēlēti 4 profesori un 1 asociētais profesors, 10 docenti, 5 lektori. Docentus, lektorus un asistentus ievēl 
TSI Senāts, bet profesorus un asociētos profesorus ievēl nozaru Profesoru padomes (Latvijas 
Universitātē vai Transporta un sakaru institūtā). Bez TSI pastāvīgā akadēmiskā personāla, studējošo 
apmācības procesā piedalās citu augstskolu docētāji, kopskaitā 2 cilvēki (docenti). 

 
3.2.2.4. Latvijas darba un izglītības tirgus novērtējums par darba vietu pieejamību studiju 
programmu absolventiem 

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. - 2020.gadam ir noteikta prioritāte: ilgtspējīga 
transporta infrastruktūra, kas nodrošina mobilitāti iekšzemē un starptautisko sasniedzamību.  

Transports, kā viena no galvenajām nozarēm Latvijas ekonomikā, ir prioritārs virziens.  
Aviotransporta nozare šobrīd attīstās ļoti straujos tempos. Paredzot tālāku Rīgas lidostas attīstību, kas 
ļaus tai kļūt par nozīmīgu aviācijas centru Eiropas Savienībā, strauji palielināsies pieprasījums pēc 
aviācijas speciālistiem. Līdz ar gaisa satiksmes intensitātes palielināšanos, aviosabiedrībām rodas 
nepieciešamība nodarbināt lielāku skaitu lidmašīnu apkalpojošo personālu. 

Tajā pat laikā pieaugot gaisa satiksmei Latvijā, lidojumu drošības saglabāšanai, Civilās aviācijas 
aģentūrai ieviešot jaunos ES noteikumus, nepieciešams īstenot efektīvu darbību jauno speciālistu 
sagatavošanai un sertificēšanai. 

Aviācijas nozares nepārtraukta un stabila attīstība lielā mērā atkarīga no tā, vai tiks nodrošināts 
pieprasījums pēc attiecīgas kvalifikācijas personāla. Kaut arī teorētiski Eiropas kopējo darba tirgu 
iespējams nodrošināt piesaistot ārzemju speciālistus, Latvijas nacionālās ekonomikas attīstības intereses 
saistītas ar iespēju izveidot valstī pēc iespējas vairāk augsti apmaksātu darba vietu. 

Katru gadu Latvijā gaisa satiksmes plūsma palielinās par 10-15%. Pārvadāto pasažieru skaits no 
Latvijas pēdējo trīs gadu laikā  palielinājās par 44% .  Lidostas modernizācija, saskaņā ar  Lidostas «Rīga» 
Biznesa plānu un Rīcības plānu 2016.-2036.g., dos pasažieru skaita palielināšanos no 5 162 675  līdz  5 
580 000,  lidojumu skaits gadā palielināsies no 68 078 līdz 72 700.   
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Nozares attīstības tendences ir cieši saistītas ar jaunu darba vietu radīšanu un nepieciešamību  pēc 
kvalificētiem speciālistiem.  Pašlaik Latvijas aviokompānijas jau saskārušas ar kvalificētu darbinieku 
trūkumu tirgū, kuri strādātu 10 tehniskās apkopes organizācijās lidostā „Rīga” un citos reģionos, un 
varētu veikt gaisa kuģu tehnisko apkopi. Ja Latvijā tiks atvērti jauni tehniskās apkopes centri, tad 
pieprasījums pēc speciālistiem arvien pieaugs. Lai šādi centri tiktu atvērti, viens no svarīgākajiem 
faktoriem ir nodrošinājums ar kvalificētiem aviācijas speciālistiem.  

Analizējot aviācijas izglītību Latvijā, varam minēt sekojošu problēmu: Latvijā salīdzinājumā ar 
Igauniju ir novērojami strauji nozares attīstības tempi, bet šajā sektorā  nav pietiekošas speciālistu 
sagatavotības ar aviācijas izglītību. 

 

3.2.2.5. Studiju virziena attīstība 
Studiju virziena ietvaros īstenotās aviācijas transporta programmas nosaka Transporta un sakaru 

institūta vienu no svarīgākajām specializācijā, tāpēc studiju virziena attīstība ir saskaņota ar TSI attīstības 
stratēģiju. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, TSI vadība nodrošina pastāvīgu studiju programmu un resursu 
attīstību. TSI attīstības stratēģija ietver darbību zinātniskajā un studiju jomā, vadīšanas un infrastruktūras 
pilnveidošanā, koncentrējot centienus uz zinātniskās darbības izcilību, studiju izcilību, organizācijas 
izcilību un atpazīstamību un  infrastruktūras izcilību.  

Saskaņā ar TSI stratēģiju, studiju virziena attīstības uzdevumi ir: 

 sistemātiski integrēt zinātniskos pētījumus studiju procesā; 

 paplašināt akadēmiskā personāla piedalīšanos starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības 
programmās transporta un loģistikas jomā; 

 vairāk pieaicināt transporta un loģistikas jomas speciālistus, tai skaitā no ārzemēm, piedalīties 
studiju programmu izstrādē un īstenošanā; 

 paplašināt multilingvālo izglītību studiju virziena ietvaros; 

 nodrošināt studentu, absolventu, darba devēju piedalīšanos studiju programmu kvalitātes 
vadīšanā; 

 plašāk izmantot studijās IT resursus; 

 modernizēt mācību literatūras fondu, kuru piedāvā studiju virziena studentiem. 

Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās apmācības metodes – lekcijas, praktiskās 
nodarbības un laboratorijas darbi. Studentiem ir nodrošināta palīdzība mācībās konsultāciju veidā. 
Katram docētājam obligāti ir ieplānotas ne mazāk, kā 2 konsultāciju stundas nedēļā. 

 Augstskolā ir izstrādāta un ieviesta 2-līmeņu studiju apmaksas sistēma, kura stimulē studentus 
nokārtot sesiju savlaicīgi. Labākajiem studentiem tiek piešķirtas studiju maksas atlaides vai  bezmaksas 
studiju vietas. Lai paaugstinātu studentu motivāciju, tiek izmantotas arī tikšanās ar darba devējiem  un 
absolventiem. Reizi gadā augstskolā tiek rīkotas „Karjeras dienas”. 

Pēdējo trīs gadu laika ir modernizēta un ievērojami paplašināta studentu apmācība, izmantojot 
pieeju e-apmācības videi un izstrādājot jaunus e-kursus. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti 
vērtē e-apmācības iespējas. Visi mācību materiāli programmai ir pieejami TSI Moodle sistēmā. 
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3.6.tabula. Galvenie sasniedzamie indikatori 

Indikatori Indikatora vērtība 

2016 2020 

Kopīgas studiju programmas ar Latvijas un ārzemju augstskolām 
(dubultā diploma programma) 

0 1 

Vieslektoru novadīto nodarbību skaits 25% 40% 

Studentu skaits   177 400 

1. Bakalaura studiju programma „Aviācijas transports”, 43525 168 365 

2. Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma „Aviācijas 
transporta tehniskā ekspluatācija”, 41525 

8 20 

3. Bakalaura studiju programma „Transporta komerciālā 
ekspluatācija” , 43525  

1 15 

Ārvalstu studentu skaits 81 330 

Studējošo skaits, kas studē angļu valodā   60 260 

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaits 16 51 

Ārzemju docētāju īpatsvars  % 5% 10% 

 

3.2.2.6. Studiju virziena studiju programmu attīstības plāns 
Studiju virziena programmu mācību-metodiskā satura un tehniskā aprīkojuma attīstības plāns:  

 pilnībā sagatavot visu studiju kursu mācību materiālus izvietošanai Moodle; 

 modernizēt studiju programmas un izveidot bāzi instruktoru sagatavošanai atbilstoši EASA Part-
66 prasībām; 

 noslēgt vienošanos ar nozares mācību – konsultāciju centru par atvieglojumiem apmācībai 
sertifikātu CPC un DGSA saņemšanai; 

 izstrādāt un piedāvāt profesionālās izglītības tirgū jaunus aviācijas speciālistu profesionālās 
sagatavošanas kursus;. 

 paplašināt tehnisko bāzi (komponentu iepirkšana), lai nodrošinātu praktiskos un laboratorijas 
darbus aviācijas laboratorijā APAC: 

o lidmašīna Cessna152; 
o divkontūru aviācijas dzinējs; 
o GK avionikas komponenti; 
o helihoptera reduktors (laboratorijas stenda izveidei- helihoptera transmisija);  

 palielinoties studentu skaitam Aviācijas transporta specializācijā „Gaisa kuģu lidojumu 
ekspluatācija” ,  iespējams iegādāties lidmašīnu studentu lidojumu prakses nodrošināšanai;  

 iegādāties un ieviest studiju programmas „Transporta komerciālā ekspluatācija” studiju procesā 
iekārtas: ekstenzometrs, cietības mērītājs, 3D printeris, metalogrāfiskais mikroskops, ultraskaņas 
defektoskops. 

Fakultātes Dome atbalstījusi Mācību-treniņu centra izveidi fakultātē. Centrs tiks izveidots kopīgi ar 
loģistikas kompānijām un tas nodrošinās iespēju studiju procesam piesaistīt ārējos biznesa pārstāvjus 
un  studiju procesu tuvināt transporta nozarē notiekošiem ražošanas, transporta un loģistikas procesiem  

Studiju virziena ietvaros netiek plānota studiju programmu konsolidācija, programmas tiek 
pilnveidotas, paplašinot piedāvāto specializāciju klāstu. 

 Studiju programmā „Transporta komerciālā ekspluatācija” plānots palielināt inženierzinātņu 
studiju kursu skaitu un veikt izmaiņas programmas nosaukumā, nomainot uz „Transporta 
tehnisko ekspluatāciju”. Dotās programmas ietvaros paredzēts organizēt ciešāku sadarbību ar 
citu augstskolu līdzīgām studiju programmām, tostarp, Ļubļinas Ekonomikas un inovāciju 
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augstskolu, kur tiek pasniegtas līdzīgas inženierzinātņu (STEM) programmas. Veiksmīgas 
sadarbības rezultātā, iespējams, programma tiks pārveidota par dubultā diploma programmu. 

  Bakalaura studiju programmā „Aviācijas transports” plānots atvērt vēl vienu specializāciju 
„Lidojumu operācijas dispečers”. Programmas jaunās specializācijas apguves rezultātā tiks 
sagatavoti  Aviolīniju operatīvās  vadības speciālisti, kas varēs iegūt profesionālo licenci Aircraft 
Dispatcher. 

 Izstrādes posmā atrodas starpfakultāšu profesionālā sociālo zinātņu maģistra studiju programma 
„Aviācijas menedžments”, programmu plānots iesniegt licencēšanai līdz 01.09.2017. 
(skat.stratēģijas 3.3.1.2.punktu).  
 

3.2.2.7. Studiju virzienu programmu ārējā sadarbība  
Augstskolas ārējā sadarbība studiju programmas īstenošanas jomā  – līgumi ar potenciālajiem 

darba devējiem, ar organizācijām, kas piedāvā prakses vietas.  

TSI veic regulārus (ikgadējus) Latvijas un, daļēji, Eiropas darba tirgus pētījumus. Pētījuma pamatmērķi: 
1. noskaidrot uzņēmumu nepieciešamību pēc speciālistiem, kurus sagatavo TSI; 
2. noskaidrot uzņēmumu vadības viedokli par TSI absolventu sagatavotības līmeni; 
3. savākt informāciju darba tirgū par tā attīstības virzieniem, darba devēju vēlmēm un 

izteiktajiem aizrādījumiem. 
 
Darba devēju aptauju rezultāti  

Transporta un sakaru institūtā regulāri tiek organizētas darba devēju aptaujas par studiju 
programmu absolventu pieprasījumu darba tirgū, kā arī lai noskaidrotu viņu sagatavotības kvalitāti. Ar 
darba devēju, absolventu un studējošo aptauju organizēšanu augstskolā nodarbojas Korporatīvo klientu 
daļa. Tā, pavisam nesen tika izsūtītas elektroniskas anketas vairāk nekā 60 vadošo transporta un 
loģistikas kompāniju speciālistiem.   

Lai novērtētu apmierinātību ar augstskolas absolventu sagatavotību, tika piedāvātas anketas ar 
trīs atbilžu variantiem: jā, grūti pateikt, nē. Aptuveni 56% darba devēji sniedza atbildi, ka viņus apmierina 
absolventu profesionālā sagatavotība. Tādi, kurus neapmierina, ir 13%. Vairāk neapmierina tieši 
absolventu praktiskā sagatavotība, tai skaitā lietvedības, dokumentācijas noformēšanas un svešvalodu 
zināšanas jomā, kas arī tika izteikts kā darba devēju ieteikums - vairāk uzmanības pievērst studējošo 
praktiskajai sagatavotībai un svešvalodu apguvei. Tika rekomendēts vairāk studentiem dot uzdevumus 
saistībā ar zināšanu praktisko pielietojumu dzīvē, kas studiju plānos arī tika ņemts vērā.  

Dotā studiju virziena absolventi aktīvi sadarbojas ES transporta un loģistikas jomas projektu 
ietvaros, piemēram, FP7 „B2B LOCO”. Tāpat divas reizes gadā konferences „Research and Technology – 
Step into the Future” ietvaros  tiek organizēti diskusiju klubi ar absolventiem un darba devējiem. 

Pamatojoties uz diskusiju un iegūto aptauju rezultātiem, redzams, ka studiju virziena „Transporta 
pakalpojumi” studiju programmas  un TSI absolventi ir pieprasīti darba tirgū.  

Aktīvi turpinās starptautiskā sadarbība ar partneraugstskolām. TSI studenti sekmīgi studējuši un 
studē ārvalstu universitātēs studentu apmaiņas programmu ietvaros. TSI ir parakstījusi un saņēmusi 
hartu „ADVANCED EUROPEAN UNIVERSITY ERASMUS CHARTER (No 224745-IC-1-2007-1-LV-ERASMUS-
EUC-1)”. Ārvalstu universitātes pilnībā atzinušas TSI iegūto zināšanu augsto kvalitāti, dodot iespēju mūsu 
studentiem tieši iekļauties ārvalstu augstskolu studiju programmās. TSI mācībspēki ir vadījuši nodarbības 
dažās ārvalstu augstskolās (Slovākijā, Polijā, Lietuvā, Itālijā, Igaunijā un Beļgijā).  

TSI sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:  
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AS “AirBaltic”, AS “RAF-AVIA”, SIA “Baltic Business Aviation Center”, KS AVIA, GM Helikopter, SIA 
AVIATEST, LGS , Rīgas Satiksme, LDZ, Autoosta u.c. Transporta un sakaru institūts ir starptautiskās 
asociācijas „European Association for Education of Adults” (EAEA) loceklis. 

TSI ir parakstījusi arī cita veida sadarbības līgumus, kuri paredz akadēmisko aktivitāšu veicināšanu 
starp partneraugstskolām. Līgumos paredzēts turpināt studentu un mācībspēku apmaiņu, veikt regulāru 
TSI akadēmiskās darbības kvalitātes auditu, kā arī nodrošināt TSI absolventiem studiju turpināšanas 
iespējas ārvalstī. Ar daudzām augstskolām noslēgti sadarbības līgumi. 

 

3.2.2.8. Studiju virziena akadēmiskā personāla zinātniskās un akadēmiskās darbības 
attīstības plāns 

TSI katru gadu uz savas bāzes organizē zinātniskās un mācību metodiskās konferences, no kurām 
galvenās ir RelStat, Zinātne un tehnoloģijas - solis nākotnē, MIP. Laika posmā līdz 2020.gadam fakultātes 
akadēmiskajam personālam ieplānotas 20 uzstāšanās TSI konferencēs, 5 uzstāšanās starptautiskās 
konferencēs, kā arī 17 publikācijas starptautiskajās citējamās datu bāzēs  Scopus un Web of Science.  

TSI aktīvi īsteno zinātnisko un inovācijas darbību. Ar TSI līdzdalību, sadarbojoties ar privātiem 
partneriem, 2012.gadā izveidots  aviācijas pētnieciskais centrs, par kura darbības galvenajiem virzieniem 
uzskatāmi: 

 lidmašīnu un  helihopteru konstrukciju nesagraujošās diagnostikas metodes; 

 lidmašīnu virtuālo modeļu izstrāde; 

 aviācijas tehnikas virtuālās realitātes 3D modeļu izstrāde. 
Aviācijas pētnieciskais centrs tika pabeigts 2015.gadā. Tā celtniecība tika īstenota lidostā „Rīga” un 

uz aviokompānijas RAF AVIA angāra bāzes par Eiropas fondu līdzekļiem atbilstoši piešķirtajam grantam. 

Studiju process cieši saistīts ar zinātniskajiem pētījumiem, ko veic katedru mācību spēki. 
Fakultātes zinātnieki aktīvi piedalās un arī vada daudzus zinātniskos projektus kā valsts, tā arī 
starptautiskajā līmenī. Akadēmiska un profesionālā aviācijas centra (APAC) darbinieki kopīgi ar 
Transporta un loģistikas fakultāti veic zinātniskos pētījumus šādās jomās: 

  uzņēmuma organizatoriskās struktūras pilnveidošana; 

  uzņēmuma darbības vadība; 

  transporta sistēmas pilnveidošana; 

  ekoloģiski tīru transporta līdzekļu izpēte, projektēšana un izstrāde. 
Akadēmiskā personāla attīstību plānots attīstīt uz augstskolas maģistratūras rēķina. Katrā 

fakultātē ir maģistratūra un visās maģistra programmās ietverta pedagoģiskā prakse. Turklāt, dažas 
katedras  pieaicina maģistrantus atsevišķu studiju kursu praktisko nodarbību pasniegšanai  bakalaura 
programmās. Tādējādi rodas iespēja izvelēties un stimulēt tos absolventus, kas piemēroti pedagoģiskajai 
darbībai. Pēc augstskolas piedāvājot konkurētspējīgu darba algu, šie absolventi var kļūt par augstskolai 
lojāliem kvalificētiem asistentiem, vēlāk arī lektoriem. 

Laika posmā līdz 2020.gadam ieplānota 3 Transporta un loģistikas fakultātes doktorantu 
disertāciju aizstāvēšana. 

Ārzemju pasniedzēju, pētnieku un lektoru piesaiste TSI Transporta un telekomunikāciju fakultātes 
studiju programmu realizēšanai  

Lai nodrošinātu kvalificētu un starptautiski konkurētspējīgu augstākās izglītības personālu, Latvijas 
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam paredz izmantot akadēmiskā un pētniecības personāla 
mobilitāti un piesaistīt ārvalstu lektorus. Arī TLF studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai un 
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programmu attīstībai  studiju procesā nepieciešams aktīvi iesaistīt ārzemju  lektorus un pētniekus. 
Ārzemju vieslektoru piesaistei Transporta un loģistikas fakultātes budžetā atvēlēta  speciāla budžeta 
līnija 4000 EUR apmērā.  

Pašlaik Aviācijas programmās kā pastāvīgi vieslektori pieaicināti vairāki pasniedzēji no Baltijas 
Aviācijas akadēmijas (Lietuva), lai pasniegtu tādus studiju kursus kā Meteoroloģija, Lidojumu plānošana 
un uzraudzība, Kopējā navigācija u.c. Izveidojoties ciešākai sadarbībai ar Ļubļinas Ekonomikas un 
inovācijas augstskolu, paredzot pārveidot studiju programmu „Transporta komerciālā ekspluatācija” par 
dubultā diploma programmu, kā viesdocētāji tiks pieaicināti šīs  augstskolas pasniedzēji. Programmas 
ERASMUS+ ietvaros paredzēta sadarbība ar Izraēlas (Beersheva) augstskolu, no kurienes arī pie mums 
ieradīsies vieslektori. Kā vieslektori mācību treniņu centrā tiks pieaicināti speciālisti no transporta un 
loģistikas uzņēmumiem. TSI plāno iesniegt projektu SAM 8.2.2. „Stiprināt augstākās izglītības institūciju 
akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” programmas ietvaros , kā arī izmantot citas 
programmas pieaicināto viesdocētāju finansēšanai, un paaugstināt piesaistīto ārzemju pasniedzēju, 
pētnieku un lektoru skaitu no 6 gadā (TSI finansētas vizītes) līdz 10 vizītēm 2020.gadā, ņemot vērā 
sadarbību ar Ļubļinas Ekonomikas un inovācijas augstskolu un vieslektoru piesaisti no šis augstskolas.  

 

3.2.3. Studiju virziens „Transporta pakalpojumi” 

Studiju virzienā „Transporta pakalpojumi” tiek īstenotas sekojošas studiju programmas: 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā” , 42840 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” , 42840  

 Maģistra programma „Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā, 45840 

Studiju virzienā tiek īstenotas studiju programmas, kuru mērķi ir: 

 sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus transporta un loģistikas jomā, kuri spēj īstenot pētījumus 
un izstrādes, kas saistīti ar materiālo, finanšu, informācijas vai to apvienoto plūsmu optimizāciju,  
transporta pakalpojumu loģistiku jebkuras īpašuma formas ražošanas un komercuzņēmumos, kā arī 
valsts pārvaldes institūcijās, un spēj  pieņemt atbildīgus lēmumus atbilstoši tautsaimniecības 
vajadzībām; 

 nodrošināt augstas kvalitātes pilnvērtīgu profesionālo izglītību, teorētiskās zināšanas un praktisko 
uzdevumu risināšanas iemaņas uzņēmējdarbībā un optimizācijas procesu vadībā, spējas patstāvīgi 
apgūt un radoši izmantot uzkrātās un jauniegūtās zināšanas profesionālajā darbībā, kā arī izglītības 
turpināšanu atbilstošajā augstāka līmeņa akadēmiskajā vai profesionālajā programmā; 

 nodrošināt augstākā līmeņa speciālistu sagatavošanu, kuri pēc studiju pabeigšanas ir spējīgi veikt 
eksperimentāli pētniecisku, ekspluatācijas tehnoloģisku, kā arī ieviešanas un vadības darbību 
ražošanā, valsts dienestā vai uzņēmumā, kas saistīta ar transporta izmantošanu; 

 sagatavot maģistratūras absolventus patstāvīgai zinātniskajai, projektēšanas un pedagoģiskajai 
darbībai vadības, transporta un loģistikas jomā; 

 nodrošināt studiju kvalitāti un tā atbilstību Eiropas izglītības standarta prasībām, gan organizatoriski  
metodiskajā jomā, gan arī akadēmiskās un profesionālās izglītības integrācijas virzienā, nodrošinot 
studējošiem brīvu studiju priekšmetu, studiju veida izvēli un iespēju turpināt izglītību. 
 

3.2.3.1. Studiju programmu studējošie 
2015./2016. ak. gadā kopējais studiju virziena studējošo skaits bija 948, no kuriem vairāk nekā 

90% studēja programmā „Transporta un biznesa loģistika”. Šī studiju virziena studējošo skaits Latgales 
filiālē ir 103, tālmācībā 54.  
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3.10.att. Transporta pakalpojumu studējošo skaita dinamika  
 

3.2.3.2. Studiju virziena struktūra  
 

Studiju virziens „Transporta pakalpojumi” nosaka Transporta un sakaru institūta kā transporta 
augstskolas specializāciju. Tā sastāvā ietilpst studiju programmas, kas atbilst LR transporta nozares 
prasībām.  Virziens ietver 2 profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas. 

Profesionālā  bakalaura studiju programma  „Transporta un biznesa loģistika” , 42840:   

 Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā, 

 Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Vadītājs transporta un biznesa loģistikā, 

 Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: pilna laika studijas, nepilna laika studijas 
(neklātiene un tālmācība). 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”, 42840: 

 Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta uzņēmējdarbībā,  

 Iegūstamā kvalifikācija: Vadītājs transporta uzņēmējdarbībā, 

 Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: pilna un nepilna laika  studijas. 
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Sociālo zinātņu maģistrs transporta un biznesa 

loģistikā” , 45840:   

 Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā.  

 Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums: pilna un nepilna laika  studijas 

 prasības uzņemšanai: augstākā izglītība (sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai 
ekonomikā, inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds 
datorzinātnēs vai matemātikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība loģistikā, 
transportā, uzņēmējdarbībā, ekonomikā, datorzinātnēs, informācijas sistēmās vai 
elektronikā) 

Profesionālās bakalaura programmas „Transporta un biznesa loģistika” un „Uzņēmējdarbības 
vadība transportā” pēc apmācības rezultātiem saskaņotas ar uzņemšanas prasībām maģistra programmā 
«Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā». 
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3.2.3.3. Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 
Maģistra studiju programmas realizāciju nodrošina akadēmiskais personāls 19 cilvēku sastāvā. 16 

no mācību spēkiem (84%) ir ievēlēti TSI. Profesori -5, asociētie profesori - 2, docenti - 8, lektori - 1. 
Doktora zinātniskais grāds ir 17 (95%) mācībspēkiem. 

Studiju programmas „Transporta un biznesa loģistika” realizāciju nodrošina akadēmiskais 
personāls 33 cilvēku sastāvā. 28 no mācību spēkiem (85%) ir ievēlēti TSI. Profesori un asociēti profesori 
5, docenti 12, lektori 12. Doktora zinātniskais grāds ir 18 (55%) mācībspēkiem. 

Programmas „Uzņēmējdarbības vadība transportā”   realizācijā piedalās 28 docētāji. No tiem 
25 (89%) ievēlēti amatā TSI. To skaitā, 5 ir profesori un 2 asociētie profesori, 9 docenti, 9 lektori. Doktora 
zinātniskais grāds ir 16 (64%)  mācībspēkiem. 

 
3.2.3.4. Latvijas darba un izglītības tirgus novērtējums par darba vietu pieejamību studiju 
programmu absolventiem 

Sekmīga TSI attīstības stratēģijas īstenošana ir pamats uz zināšanām balstītas Latvijas sabiedrības 
veidošanā, un TSI ir viens no nozīmīgiem partneriem Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. 
gadam noteiktā stratēģiskā mērķa sasniegšanai - izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un 
tehnoloģiskai izcilībai.   

Minētajā programmā ir paredzēts: „Valsts sadarbībā ar privāto sektoru investē uzņēmējdarbībai 
nacionāli un starptautiski svarīgajā transporta infrastruktūrā, lai ne tikai racionāli izmantotu valsts 
izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, bet arī sniegtu atbalstu Latvijas uzņēmumiem konkurētspējīgu produktu un 
pakalpojumu piegādei ārvalstu tirgiem. Arvien lielāku lomu tranzītā ieņem multimodālie tranzīta 
koridori, kurus veido tranzītceļi, dzelzceļš un ostas. Tranzīta koridoru elektrifikācija un modernizācija ļauj 
arvien palielināt pa tranzīta koridoriem pārvadāto preču apjomu un sekmē jaunu apstrādes un 
pakalpojumu industriju veidošanos Latvijā, valstij un iedzīvotājiem gūstot arvien lielāku labumu no valsts 
izdevīgā ģeogrāfiskā novietojuma”. Tas nozīmē tālāku transporta nozares svarīguma paaugstināšanu 
Latvijā un var cerēt, ka Transporta pakalpojumu studiju virziena programmas būs pieprasītas arī 
nākotnē. 

 
3.2.3.5.Studiju virziena studiju programmu attīstības plāns  

Studiju virziena realizēšanai ir jāveicina TSI studējošo skaita pieaugumu. Transporta un loģistikas 
fakultātes uzdevums ir ik gadu palielināt studiju virziena Transporta pakalpojumi studējošo skaitu. Lai 
palielinātu studējošo skaitu,  tiek organizēts aktīvs darbs ar Latvijas skolu jauniešiem: 

 Jaunieši tiek aicināti uz TSI organizēto  Karjeras nedēļu un iepazīstināti ar esošo  laboratoriju 
darbu;  

 Tiek organizētas Karjeras Dienas, kuru laikā jaunieši var uzzināt par aktualitātēm un 
pieprasījumu darbā tirgū; 

 Tiek organizēta ikgadējā matemātikas un informātikas olimpiāde sadarbība ar IKT lielākiem 
uzņēmumiem;  

 Aktīvi piesaistām skolēnu interesi  ar tematiskajām Atvērto durvju dienām;  

 Jau otro gadu pēc kārtas skolēniem tiek organizēti sagatavošanas kursi matemātikā, angļu 
valodā un informātikā;  

 Vidusskolēniem un mūsu studentiem sadarbībā ar TSI sadarbības uzņēmumiem tiek  
organizēti zinātniski  pētnieciskie konkursi (ar naudas balvas fondu); 

 Fakultātes profilējošās jomas uzņēmumu pārstāvji tiek piesaistīti atbalstīt labākos studentus 
un piešķirt stipendijas u.c.  
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Otrs neatkarīgs mērķis ir paaugstināt studiju procesa kvalitāti fakultātē, kas izraisīs studējošo 

apmierinātības novērtējuma pieaugumu, ko studenti pauž ikgadējās anketēšanas laikā. Izvirzīto mērķu 
sasniegšanai tiek plānots atrisināt šādus uzdevumus: 

 pilnībā un kvalitatīvi sagatavot un izvietot visu studiju priekšmetu mācību materiālus e-vidē 
Moodle,  

 modernizēt studiju virziena Transporta pakalpojumi studiju priekšmetus atbilstoši fakultātes 
Domes lēmumiem, tostarp: 

o studiju priekšmetu „Iepirkumu un krājumu loģistika” palielināt līdz 6KP;   
o studiju priekšmetu „Transporta līdzekļi” palielināt līdz 4 KP; 
o studiju priekšmetu „Pārvadājumu organizēšana” palielināt līdz 6 KP, priekšmeta 

sastāvā iekļaut tematus saistībā ar pārvadājumu organizēšanu ar dažādiem 
transporta veidiem, 

 izstrādāt jaunus studiju kursus: „Piegādes ķēdes kvalitātes un drošības kompleksā 
pārvaldības sistēma”, „Ražošanas procesu loģistika”; 

 noslēgt vienošanos ar nozares mācību – konsultāciju centru par atvieglojumiem apmācībai 
sertifikātu CPC un DGSA saņemšanai; 

2018.gadā plānots izstrādāt un licencēt jaunu profesionālā bakalaura programmu „Piegādes ķēdes 
vadība”. 

Fakultātes Dome atbalstījusi Mācību-treniņu centra izveidi. Centrs tiks izveidots kopīgi ar loģistikas 
kompānijām un tas nodrošinās iespēju studiju procesam piesaistīt ārējos biznesa pārstāvjus un  studiju 
procesu tuvināt transporta nozarē notiekošiem ražošanas, transporta un loģistikas procesiem . 

3.7.tabula. Galvenie sasniedzamie indikatori 

 
3.3. Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte  

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte (VEF) ir izveidota kā TSI struktūrvienība, kur realizē 
bakalaura un maģistra studiju programmas virzienos  „Vadība, administrēšana un nekustāma 
īpašumu pārvaldība” un “Ekonomika”. Fakultātē veic zinātniskos pētījumus un  sniedz konsultācijas 
ekonomikas un menedžmenta jautājumos, kas saistīti аr transportu, loģistiku, informācijas -
komunikācijas tehnoloģijām un to izmantošanu. Fakultātē realizētie  studiju virzieni akreditēti 
līdz  2019. gada 11. jūnijam.  

Fakultāte ir orientēta arī uz augstskolas biznesa skolas funkciju īstenošanu. To nosaka 
pēcbakalauratūras programmu attīstības prioritāte, inovatīvās aktivitātes attīstība mijiedarbībā ar 
biznesu, augstskolas infrastruktūras paplašināšanās, kas vērsta uz izglītības programmu un citu TSI 

 2016 2020 

Kopējais studentu skaits : 948 1131 

1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā” , 
42840  

16 26 

2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” , 42840  889 1010 

3. Maģistra programma „Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā, 45840 43 65 

4. Profesionālā bakalaura studiju programma „Piegādes ķēdes vadība” (plānots iesniegt 
licencēšanai 2018.gadā) 

-- 30 

Ārvalstu studentu skaits  144 320 

Studējošo skaits, kas studē angļu valodā   30 87 

Grādu un kvalifikāciju ieguvušo skaits   126 278 
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zinātniski izglītojošās darbības produktu virzīšanu tirgū, starptautiskās sadarbības attīstīšana un 
mijiedarbība ar akadēmiskajiem un korporatīvajiem partneriem  

Fakultātes sastāvā ietilpst divas TSI struktūrvienības:  

- Ekonomikas, finanšu un vadības katedra,  
- Humanitāro zinātņu katedra.  

 
Fakultātes studiju programmu pēctecība 

 
3.11.att. Fakultātē realizēto studiju programmu pēctecība* 

*Augstākā līmeņa programmās uzņem studenusi arī no citiem studiju virzieniem, ja nokārtots  rakstisks pārbaudījums izvēlētajā 
studiju jomā. 
 

3.3.1. Studiju virzienu „ Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība” un 
 “Ekonomika”  studiju programmas 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamā īpašumu pārvaldība” programmas 
nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences iegūšanu dažādās biznesa vadības funkcionālajās jomās, 
tajā skaitā uzņēmējdarbībā, mārketingā, cilvēkresursu un finanšu vadīšanā pastāvīgi mainīgas vides 
apstākļos globalizācijas kontekstā. Studiju virziena ietvaros tiek realizētas divas akadēmiskās studiju 
programmas:  

- akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinatnē (43345); 
- akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” (45345). 

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu.  
 

Studiju virziena „Ekonomika” studiju programmas piedāvā padziļinātas zināšanas dažādās 
ekonomiskās teorijās un biznesa ekonomikas jomās mūsdienu pasaules ekonomisko, politisko un 
sabiedriskās dzīves procesu izpratnei, ietekmes izpratnei uz uzņēmumu un organizāciju darbību 
globalizācijas apstākļos. Studiju virziena ietvaros tiek realizētas divas akadēmiskas studiju 
programmas: 

- akadēmiskā bakalaura studiju programmu „„Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”(43310);  
- akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” (45310). 
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Studiju valodas: latviešu, krievu, multilingvālā apmācība.  
 

3.3.1.1. Studiju virzienu  mērķis 
Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība  

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība” galvenais mērķis 
– sagatavot speciālistus, kuri atbilst mūsdienu darba devēju tirgus prasībām. Studiju programmu 
mērķis ir iemācīt klausītājus izveidot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku; sniegt tiem zināšanas 
par uzņēmuma vadību, novērtējumu un darbības optimizāciju, lai sasniegtu uzņēmuma darbības 
stratēģisko mērķi un misijas izpildi.  

Gan bakalaura, gan maģistra līmeņa programmu saturs tika izstrādāts šādā loģiskā secībā:  

 speciālista sagatavošanas aktualitāte un speciālista modeļa izstrādāšana;  

 speciālista profesionālo kompetenču jomas noteikšana;  

 zināšanu un prasmju noteikšana, kuras ir nepieciešamas profesionālo funkciju izpildei;  

 studiju programmas mērķu un uzdevumu noteikšana;  

 studiju kursu kopuma izveidošana saskaņā ar programmas mērķiem un uzdevumiem, kuri ir 
vērsti uz nepieciešamo zināšanu un prasmju gūšanu, t.i. mācību programmas struktūras 
izveidošana;   

 personu loka noteikšana, kurām dotā programma būtu interesanta.  
 

Studiju programmas “Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē”  mērķis – zināšanu, spēju un 
kompetenču iegūšana dažādās biznesa vadības funkcionēšanas jomās, ieskaitot uzņēmējdarbību, 
mārketingu, cilvēkresursus, finanses un operāciju vadību globalizācijas kontekstā. Studiju 
programmas apgūšanas procesā studenti mācās domāt, vadīt un efektīvi strādāt mazā un vidējā 
biznesa organizācijās globālās uzņēmējdarbības vides apstākļos.   

Priekšmetu izvēle, kuri veido studiju programmu, ir pamatota, galvenokārt, ar jebkuras 
organizācijas vadības procesa mērķi, kurš ir vērsts uz darbības rezultativitāti un efektivitāti, un 
menedžera funkcionālām lomām šo mērķu sasniegšanai:  

 organizatoriskā vadības funkcija, vērsta uz rezultātu veidošanu, tas ir produkta izveidi, kurš ir 
nepieciešams klientu vajadzību apmierināšanai, kuru dēļ organizācija eksistē; 

 organizācijas resursu administrēšana un vadīšana ar mērķi nodrošināt resursu efektīvu 
izmantošanu; 

 spēja ātri reaģēt uz biznesa vides izmaiņām un spēju noteikt kādā virzienā ir jāvirzās ņemot vērā 
izmaiņas, izstrādājot stratēģiskos plānus un pieņemot inovatīvus lēmumus; tā tiek izpausta 
menedžera uzņēmējdarbības funkcija; 

 integrācija un līderība – spēja virzīt organizāciju vienā virzienā stratēģisko mērķu sasniegšanai. 

Studiju programmas “Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē”  mērķis – padziļinātu zināšanu, 
prasmju un kompetenču gūšana dažādās funkcionālajās vadības jomās mūsdienu organizācijā; 
neatkarīgas kreatīvas un analītiskas domāšanas attīstība, kura ļauj pielietot zinātniskā pētījuma 
metodes praktisko situāciju risināšanai un ilgtermiņa biznesa stratēģiju izstrādāšanai, veikt 
konsultatīvu un pētniecisku darbību. Studiju programma ir vērsta uz analītisko, komunikācijas un 
pedagoģisko spēju attīstību, prasmju apgūšanu zinātniskā darba un zinātnisko pētījumu veikšanai, 
finanšu informācijas lomas izpratni vadības lēmumu pieņemšanā un spēju to interpretēt. Apmācības 
procesā studenti mācās izprast klientu vajadzības, izstrādāt stratēģiju un politiku, kura vērsta uz 
organizācijas mērķu izpildi un mūsdienu uzņēmuma uzdevumu izpildi. 
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Ekonomika 
Studiju programmas „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri 

spēj īstenot analītisko un organizatorisko darbību ekonomikas dažādās jomās, veicot finanšu un 
informācijas plūsmu un ražošanas procesu izpēti jebkuras īpašuma formas ražošanas un 
komercuzņēmumos, kā arī valsts pārvaldes institūcijās, un spēj  pieņemt atbildīgus lēmumus atbilstoši 
tautsaimniecības vajadzībām. Bakalaura studiju programmas uzdevums ir veidot izpratni par sociālajām 
zinātnēm, nodrošināt teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikas jomā, prasmes 
patstāvīgi apgūt un radoši izmantot uzkrātās un jauniegūtās zināšanas, kā arī turpināt izglītību nākamajā 
studiju līmeni atbilstošajā akadēmiskajā studiju programma.   

Studiju programmas „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā” mērķis ir sagatavot speciālistus, kas  
spēj īstenot analītisko, organizatorisko (administratīvo), zinātniskās pētniecības un izglītības (docētāja) 
darbību dažādās ekonomikas jomās un spēj  pieņemt atbildīgus lēmumus atbilstoši tautsaimniecības 
vajadzībām. Akadēmiskās maģistra studiju programmas uzdevums - padziļināta teorētisko zināšanu 
sniegšana, fundamentālo un profesionālo zināšanu un zinātniski praktisko iemaņu paaugstināšana, 
augstākās akadēmiskas izglītības nodrošināšana, kas ļauj patstāvīgi formulēt un risināt ar profesionālo 
funkciju izpildi saistītus zinātniskus uzdevumus, veikt zinātniskās pētniecības darbus ekonomikas jomā, 
īstenot pedagoģisko darbību, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. 

 
3.3.1.2.  Studiju virzienu attīstības stratēģija  

Atbilstoši Transporta un sakaru institūta stratēģiskajam plānam, augstākās izglītības akadēmisko 
bakalaura un akadēmisko maģistra studiju programmu mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un 
starptautiskajos uzņēmumos speciālistus ar nepieciešamajām akadēmiskām un augstākā līmeņa 
profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt bakalaura un maģistra grādu ar tiesībām turpināt 
izglītību doktora studiju programmās. Augstākās izglītības studiju programmas pilnībā atbilsts TSI 
mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti TSI Satversmē. Studiju virziena attīstība ir harmonizēta ar TSI 
attīstības stratēģiju. Lai sasniegtu virziena mērķus, TSI vadība nodrošina pastāvīgu studiju programmu un 
resursu attīstību. TSI attīstības stratēģija ietver darbību zinātniskajā un studiju jomā, vadīšanas un 
infrastruktūras pilnveidošanā.  

Saskaņā ar TSI stratēģiju studiju virzienu “Vadības, administrēšanas un nekustama īpašuma 
pārvaldības” un “Ekonomika” attīstības uzdevumi ir: 
 

 studiju virzienu un programmu tālāka pilnveidošana, ņemot vērā pieprasījumu darba tirgū un 
Latvijas un ES ekonomikas attīstības tendences, jaunu virzienu un programmu izstrādāšana; 

 Eiropas un pasaules vadošo universitāšu  pieredzes izpēte menedžmenta un ekonomikas 
mācīšanā;  

 kopīgu studiju programmu attīstība sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu augstskolā (piemēram, 
“divi diplomi” formātā”), tajā skaitā maģistra un doktora programmās;  

 aktīva mūsdienīgu  izglītības programmu realizācijas formu īstenošana studiju procesā 
(tālmācība, e-studiju attīstība, moduļu un starpdisciplinārais princips, tīkla formas u.c.);  

 studiju kursu metodoloģiskā nodrošinājuma un studiju  programmas realizācijas metožu 
uzlabošana aktīvāk ieviešot interaktīvos mācību paņēmienus, kas uzlabos izglītības pakalpojuma 
kvalitāti; 

 tālākā studiju kursu angļu valodā metodiskā nodrošinājuma izstrādāšana un pasniegšana; 

 uzņēmumu vadītāju un speciālistu pieaicināšana, tai skaitā no ārzemēs, piedalīties studiju 
programmu izstrādē un īstenošanā; 
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 ārzemju augstskolu docētāju piesaiste studiju procesam, vadot kopīgas nodarbības, 
meistarklases; 

 izglītības kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana (studentu un institūta absolventu aptaujas, 
antiplaģiāta sistēmas attīstība, dalība TSI Absolventu asociācijas darbā u.c.);  

 studentu, absolventu, darba devēju piedalīšanās studiju programmu kvalitātes vadīšanā; 

 akadēmiskā personāla dalības veicināšana starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības 
programmās vadībzinības jomā; 

 zinātnisko pētījumu integrēšana studiju procesā; 

 studentu piedalīšanās zinātniskajā darbā aktivizēšana; 

 IT resursu un laboratoriju izmantošanas studijām paplašināšana; 

 mācību literatūras fonda paplašināšana, kuru piedāvā studiju virziena studentiem; 

 ārvalstu studentu piesaistīšana, lai nākotnē tie veidotu 35% no kopējā studējošo skaita; 

 starpinstitucionālās sadarbības pilnveidošana, noslēdzot sadarbības līgumus ar mērķi izveidot 
starpaugstskolu doktora studiju programmu vadībzinātnē. 

 
Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība”  studiju programmas 

Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē: nākotnē izlaiduma kursos orientēties uz specializāciju 
Tirgzinības komunikācijas (сiti varianti: “Interneta mārketings un sociālie mēdiji” vai “Mūsdienīgā 
mārketinga komunikācijas”) un Risku vadība.  

Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē: galveno uzmanību pievērst studiju programmu kvalitātes 
nodrošināšanas jautājumiem. Tāpat viens no galvenajiem uzdevumiem ir programmas izstrādāšana 
angļu valodā tālmācībai, mācību metodiskās bāzes izstrādāšana, īpaši Moodle vidē, viesprofesoru vadīto 
nodarbību skaita palielināšana, maģistratūras studentu piesaistīšana zinātniskajiem projektiem un lekciju 
lasīšanai bakalaura programmās, lekciju lasīšana uzņēmumos u.c.  

Licencēšanai tiek gatavota profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas menedžments”. 
Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas menedžments” būs  unikāla divu gadu profesionālā 
maģistra programma, kuras veidošanā kopīgi ar TSI Transporta un loģistikas un Vadībzinātņu un 
ekonomikas fakultātēm piedalās starptautiski atzīti eksperti un Latvijas aviācijas nozares pārstāvji. 
Programmas saturs atbildīs mūsdienu akadēmiskajām un profesionālām prasībām un starptautiskajiem 
standartiem. Programma sniegs iespēju: 

 padziļinātā līmenī apgūt uzņēmuma vadības teoriju un praksi; 

 apgūt un attīstīt uzņēmējdarbības vadības prasmes aviācijas nozarē; 

 rast risinājumus un pieņemt lēmumus, balstoties uz iegūtajām zināšanām. 

Mūsdienu aviācijas nozarē valdošās tendences dod pamatu optimismam arī ilgtermiņā – gan 
lielākie aviācijas nozarē strādājošie uzņēmumi, kā, piemēram, Airbus un Boeing, gan starptautiskās 
nozari pārstāvošās organizācijas – starptautiskā aviācijas transporta asociācija (IATA – International Air 
Transport Association), Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO – International Civil Aviation 
Organization), Starptautiskā Lidostu padome (ACI – Airports Council International) paredz esošo aviācijas 
nozares izaugsmes tempu saglabāšanos nākamos 20 gadus. 

Iepriekšminētās pasaules globalizācijas un ekonomiskās sadarbības tendences ierindo aviācijas 
nozari un ar to saistītos uzņēmējdarbības virzienus starp stratēģiski un tehnoloģiski svarīgākajiem 
21.gadsimta pasaules ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem, tādēļ, ņemot vērā aviācijas nozares 
specifiku, jauni un motivēti speciālisti ar padziļinātām zināšanām aviācijas menedžmentā ir un būs vitāli 
nepieciešami valsts tautsaimniecības attīstības nodrošināšanai. 



46 
 

 

Transporta un sakaru institūts sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti gatavo jaunu kopīgu starpaugstskolu doktora studiju programmu „Ilgtspējīgas attīstības 
pārvaldība”. Katrā no augstskolām tiks īstenota sava profilējošā specializācija: 

 Transporta un sakaru institūtā - Transporta ekonomika un vadība; 

 Latvijas Lauksaimniecības universitātē - Ilgtspējīga Teritoriālās plānošanas (attīstības) 
vadība; 

 Vidzemes Augstskolā - Pakalpojumu vadība. 
Zinātniskais grāds: Dr.oec. Programma tiks īstenota, apvienojot trīs augstāko izglītības iestāžu 

zinātnisko potenciālu studiju kursu nodrošināšanā, doktorsemināru un promocijas darbu vadīšanā, 
tādējādi tiks bagātināta visu trīs sadarbības partneru zinātniskā kapacitāte. Tas kalpos par pozitīvu 
sadarbības piemēru zinātnes attīstībā Latvijas augstskolās. Doktora programmas mērķis ir realizēt 
augstākā līmeņa akadēmiskās studijas, kas nodrošina iespējas padziļināti apgūt zināšanas un prasmes, 
kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, un sagatavot starptautiska līmeņa 
speciālistus vadībzinātnes jomā, ietverot zinātniskās darbības kompetences, un padziļināti apgūstot 
teritorijas attīstības vadību, transporta vadību, pakalpojumu vadību. 

2018.gadā plānots izstrādāt un iesniegt licencēšanai bakalaura studiju programmu „Āzijas valstu 
bizness un ekonomiskā attīstība”. Programma gatavos ekspertus-analītiķus vai uzņēmējus ar 
padziļinātām zināšanām Āzijas valstu biznesā, kuri strādās biznesa un valsts struktūrās un veidos 
sadarbību ar Āzijas valstīm. Aktivizējoties Latvijas un visas ES kopumā sadarbībai ar Āzijas valstīm gan 
starpvalstu sadarbības ietvaros, gan privātā biznesa līmenī, lai veiksmīgi attīstītu biznesa attiecības,  
nepieciešami speciālisti, kas apveltīti ar zināšanām kā par vispārējo Āzijas valstu sociālekonomisko un  
politisko situāciju , tā arī par jautājumiem, kā organizēt biznesa sadarbību ar šīm valstīm. Ar šādām 
zināšanām apveltīti speciālisti būs pieprasīti Ārlietu ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Zemkopības 
ministrijā un citās valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās. 

Studiju programmas virzienos  “Ekonomika”   
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā: programmas attīstība pēc lietišķās ekonomikas modeļa 

parauga (finansu analītiķis) - Uzvedības ekonomika vai Biznesa ekonomika; izlaiduma kursos ieviest 
specializāciju šādos virzienos: Starptautiskās finanses, Uzvedības ekonomika vai Biznesa ekonomika, 
Transporta ekonomika; 20% nodarbību organizēt uzņēmumos vai pieaicinot speciālistus no 
uzņēmumiem. 

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā: šādu specializācijas virzienu attīstība – Uzņēmuma finanšu 
pārvalde  (mikro līmenis),  Finanšu investīciju un risku pārvalde (makro līmenis). Īpašu uzmanību pievērst 
studiju programmu kvalitātes jautājumiem: mācību metodiskās bāzes uzlabošana, īpaši Moodle vidē; 
viesprofesoru vadīto nodarbību skaita palielināšana, maģistratūras studentu piesaistīšana zinātniskajiem 
projektiem un lekciju lasīšanai bakalaura programmās, lekciju lasīšana uzņēmumos u.c.   

3.9.tabula. Galvenie sasniedzamie indikatori 

Indikatori Indikatora vērtība 

2016 2020 

Studiju virzienu skaits (atbilstoši universitātes statusam) 2 2 

Bakalaura un maģistra studiju programmu skaits 4 7 

Doktora studiju programmu skaits 0 1 

Kopīgas studiju programmas ar Latvijas un ārzemju augstskolām  0 2 

Mācību valodu skaits tālmācības programmās. 1 2 

Vieslektoru novadīto nodarbību skaitu 7 palielināt par 30% 

Ārvalstu  viesdocentu skaits 3 5 

Studentu skaits (gadā)   
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3.9.tabulas turpinājums. Galvenie sasniedzamie indikatori 

Indikatori Indikatora vērtība 

2016 2020 

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustāmā īpašumu 
pārvaldība 

419 637 

1. Bakalaura studiju programmu „Sociālo zinātņu bakalaurs 
vadībzinātnē, 43345 

351 460 

2. Maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs 
vadībzinātnē”, 45345 

68 109 

3. Profesionālā maģistra programma „Aviācijas   
menedžments”(plānots iesniegt licencēšanai līdz 1.09.2017) 

-- 35 

4. Doktora programma „Ilgtspējīgas attīstības pārvaldība” 
(plānots iesniegt licencēšanai līdz 1.09.2017) 

-- 8 

5. Bakalaura studiju programma „Āzijas valstu bizness un 
ekonomiskā attīstība” (plānots iesniegt licencēšanai 
2018.gadā.) 

-- 25 

Studiju virziens: Ekonomika 132 160 

6. Bakalaura studiju programmu „Sociālo zinātņu bakalaurs 
ekonomikā”, 43310 

119 135 

7. Maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs 
ekonomikā”, 45310 

13 25 

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaits 68 110 

Studējošo skaits, kas studē angļu valodā   109 277 

Uzlabota studiju kvalitātes sistēma un atgriezeniskā saite Aptaujas anketas aizpilda 
35% no studējošo kopskaita 

Anketas aizpilda vismaz 
70%  

Fakultātes studentu un absolventu datu bāze nav 1 

Ārzemju studentu un klausītāju īpatsvars % 38% 50% 

Ārzemju docētāju īpatsvars  % 5% 10% 

 
3.10.tabula. Fakultātes attīstības realizācija pa virzieniem 

Virziens Saturs Rezultāti 

Izglītības procesa 
modernizācija 

Konkurētspējīgu fakultātes izglītības programmu 
attīstība visos izglītības līmeņos. Studiju procesa 
informatīvi tehnoloģiskā nodrošinājuma veidošana 

Tuvināt izglītības procesu pasaules  
standartiem; sakārtot MMK saskaņā ar programmām, 
kas tiek realizētas Latvijas  un Eiropas vadošajās 
ekonomikas augstskolās un fakultātēs;  
Sasniegt starptautisku salīdzināmību svarīgākajos 
kvalitatīvajos un kvantitatīvajos parametros; 
Paplašināt sadarbības tīklu ar Latvijas un ES 
augstskolām. 

Zinātniski pētnieciskā 
procesa  un inovatīvās 
darbības modernizācija 

Pētnieciskās infrastruktūras un materiāli tehniskās 
bāzes attīstība saskaņā ar TSI pētniecības programmu 
(2015-2020); Inovatīvās darbības attīstība 

Pastiprināt motivāciju rakstīt publikācijas un radīt 
stabilu  mehānismu atbalstam grantu iegūšanā un 
dalībai projektos. 

Akadēmiskā personāla 
potenciāla attīstība un 
kvalitatīva studējošo 
kontingenta veidošana. 

Darbinieku profesionālās  izaugsmes un mobilitātes 
atbalstīšana, talantīgo jauniešu piesaistīšana studijām 
TSI, zinātniski pētnieciskajai un inovatīvajai darbībai. 
Studentu sagatavošana veiksmīgai karjerai, izglītības 
procesa internacionalizācija 

Organizēt darbu ar perspektīvākiem vecāko kursu 
studentiem; 
Veidot akadēmiskā personāla kadru rezervi un 
personāla profesionālās izaugsmes sistēmu 

Infrastruktūras 
modernizēšana 

IT infrastruktūras modernizācija, komfortablas un 
drošas studiju vides radīšana, zinātniski pētnieciskā un 
inovatīvā procesa realizācija 

Veidot pasaules līmeņa materiāli tehnisko bāzi  

Organizācijas struktūras 
pilnveidošana vadības 
efektivitātes 
paaugstināšana 

Organizācijas struktūras attīstība, finanšu un vadības 
administratīvās sistēmas modernizēšana, TSI zīmola 
pozicionēšana un virzīšana, fakultātes prezentēšana 
mērķauditorijai 

Veidot efektīvu organizācijas pārvaldes struktūru 
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Fakultātes prioritātes un principi:  

 Augstas prasības docētājiem (no kvalifikācijas un kompetences viedokļa) un studentiem (no 
sekmju un iestāšanās prasību viedokļa);  

 Nepārtraukta studiju procesa pilnveide un modernizācija, kas ietver sevī regulāru mācību 
metodisko materiālu atjaunošanu un  obligātu to apstiprināšanu fakultātes mācību 
metodiskajā komisijā vai programmu direktoru padomē. Aktīvo studiju procesa formu 
iedzīvināšana, kā arī mūsdienīgu prezentācijas tehniku pielietošana;  

 Zinātniski pētnieciskās darbības modernizācija (meklēt piekļuvi starptautiskiem zinātniskiem 
projektiem un paaugstināt darbinieku motivāciju sasniegt augstus rezultātus zinātniskajā 
darbā);  

 Inovatīvās darbības modernizēšana, izpaužas pastāvīgā kontaktā ar vadošajiem Eiropas 
centriem un augstskolām, kas realizē projektus, līdzīgus  TSI esošajiem;  

 Kadru potenciāla attīstība (orientēta uz docētāju kvalifikācijas celšanu, radot apstākļus 
profesionālajai mobilitātei, vieslekcijām, stažēšanās  Eiropas augstskolās);   

 Infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes modernizācija, bibliotēkas fondu palielināšana;  
 Organizācija struktūras pilnveidošana, kas vērsta uz lēmumu pieņemšanas procesa 

vienkāršošanu un paātrināšanu. 
 

3.3.2. Studiju virziena studējošie  
3.3.2.1. Virziena studējošo skaita dinamika 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība”  programmās 
2015./2016.ak.g. studē  303 studenti. Studiju programmas “Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” 
studējošo skaits – 40, t.sk. 24 studenti - ārzemju studenti,   9  - tālmācība.  Studiju programmā “Sociālo 
zinātņu bakalaurs vadībzinātnē”  studē 263 studenti, t.sk. 44 tālmācībā. Studiju virziena „Ekonomika” 
programmās 2015.-2016.ak.g. studē  124 studenti. Studiju programmas “Sociālo zinātņu maģistrs 
ekonomikā” studējošo skaits – 11, t.sk. 1 - ārzemju students,  2  - studē tālmācībā.  Studiju programmā 
“Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā” ir  113 studenti, t.sk. 22 tālmācību studenti .   

 

   

3.12.att.  Virziena studējošo skaita dinamika 2011.-2016.g. (dati uz mācību gada 01.10.) 
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3.13.att.  Virziena ārzemju studējošo skaita dinamika 2011.-2016.g.(dati uz mācību gada 01.10.)  

  

3.14.att.  Virziena tālmācību studējošo skaita dinamika 2011.-2016.g.( dati uz mācību gada 01.10. ) 

Uz 2016./2017. ak. g. 1. oktobri  virzienā „Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu 
pārvaldība” studē 419 studenti, tajā skaitā 156 ārzemju studenti, 85 - tālmācībā.  Virzienā 
„Ekonomika” -  132 studenti, tajā skaitā 26- ārzemju studenti, 31-  tālmācībā. Kopā  VEF -  551 studenti. 

Kā redzams 3.11.-3.13.attēlos, sākot ar 2013. gadu palielinās studentu skaits fakultātes studiju 
virzienos, kas apliecina piedāvāto izglītības  programmu pievilcību, piemēram,  virzienā „Vadība, 
administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība”. Īpaša interese par fakultātes studiju 
programmām ir ārzemju studentiem, kas 2016. gadā veido 35% no kopējā studējošo skaita. Pieaug 
interese par studijām angļu valodā.  

2015./2016. ak.g. ERASMUS+ projekta ietvaros fakultātes programmās studēja  4 cilvēki,  2016. 
gada rudenī -  11 cilvēki no Spānijas un Polijas augstskolām. TSI studenti, kuri ERASMUS+ projekta 
ietvaros devušies studēt uz vienu mācību semestri vai veselu gadu uz ārvalstu augstākās izglītības 
iestādēm: 2014./2015. m.g.  – 5 cilvēki, 2015./2016. – 6 cilv., 2016./2017. (rudens semestris) – 6. 

Saglabājoties šādai pozitīvai dinamikai uz 2020. gadu fakultāte ir orientēta uz studējošo skaita 
palielināšanos, tajā skaitā  virzienā „Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība” – 
palielinājās par vairāk nekā 218 cilvēkiem. Ārzemju studentiem ir jāveido 45 - 50% no kopējā skaita. Ir 
paredzams tālmācības programmās studējošo skaita pieaugums līdz 300 cilvēkiem pie nosacījuma, ka 
studijas tiek organizētas trīs valodās- latviešu, krievu un angļu.  
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3.3.2.2. Studējošo apmierinātība 

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana 
studiju programmu kvalitātes uzraudzībā. Anketēšanas mērķis bija noskaidrot studentu viedokli par 
studiju kvalitāti TSI 2015./2016.mācību gada 2. semestrī laikā no 20. marta līdz 31. maijam. Galvenā 
uzmanība tika veltīta akadēmiskā personāla vērtējumam, izvērtējot docētos studiju kursus. Studentiem 
tika piedāvāts atbildēt uz 13 jautājumiem un paust savas vēlmes studiju procesa kvalitātes uzlabošanai. 
Katram docētājam tika noteikta vidējā atzīme, kas tika ņemta vērā akadēmiskā personāla atestācijas 
procesā.  

VEF fakultātē anketēšanā piedalījās 65 cilvēki, jeb 25 procenti studentu. Lielākajai  daļai 
respondentu  (80% no kopējā skaita) bija augsts nodarbību apmeklējuma līmenis (vairāk nekā  75%). 

Jautājuma “Kā Jūs vērtējat TSI piedāvātā izglītības pakalpojuma kvalitāti?” atbilžu sadalījums bija 
šāds: 8% respondentu izglītības pakalpojuma kvalitāti TSI vērtē ka teicamu; 55% no aptaujātajiem 
atzīmēja, ka TSI izglītības pakalpojuma kvalitāti uzskata par labu. 32% izglītības pakalpojuma kvalitāti 
vērtē kā apmierinošu, bet 4% aptaujāto izglītības pakalpojuma kvalitāti  vērtē negatīvi; 1% respondentu 
atzīmēja, ka “ir grūti atbildēt”. 

Kopumā anketēšanas rezultāti norāda uz nepieciešamību paplašināt pielietoto mācību metožu 
klāstu, ieviešot interaktīvās mācību formas, uzlabot izdales materiālu kvalitāti un to pieejamību 
studentiem; pieaicināt nodarbību vadīšanai praktiskās jomas speciālistus. 

2016.gadā septembrī tika organizēta TSI VEF fakultātes absolventu (2012.-2016.g.) aptauja, kurā 
piedalījās sociālo zinātņu bakalaura un maģistra programmu absolventi -speciālisti un struktūrvienību 
vadītāji no  šādam organizācijām: Cargomax, SIA Deliar, A/S "BLB Baltijas Termināls”, SIA "4finance IT”, 
Wellness Travel Group, Diatom Enterprises, SGS Latvija Ltd., AS "NORVIK BANKA”, Dinotrans SIA, VCA 
Pavnieki, Media House, SIA Eltel Networks, AAS Baltikums, Latvijas pasta banka AS, LNK Centre, RBK 
Games, 29.vidusskola, AS SAF Tehnika, BKUS, рašnodarbinātā persona, OEG, Casino, SIA "Binarium", SIA 
CSC Telekom, TEZ TOUR, Aroma Floris, Cityfinances SIA, EHR Mediju Grupa, Rīgas Centrālcietums, AS 
Balticom, Pricewaterhouse, Coopers SIA, SIA Pilots' Club, Airline Support Baltic, SIA ExpressCredit, 
SIA"Olympic Casino Latvia", SIA "De Nova Agro" , Dinotrans, Sabi sushi, Drogas u.c. 

Izstrādātā anketa satur 26 jautājumus. Piedalījās 27 magistratūras  absolventi  un 76 bakalauru 
programmu absolventi. Vispārējais secinājums: absolventu attieksme pret studijām TSI  kopumā ir 
pozitīva.  

Pēc absolventu anketēšanas rezultātiem, nodarbināti ir 93%. Gandrīz puse absolventu nav 
nodarbināti savā specialitātē. Uz jautājumu, kas bija noteicošais tam, ka absolventi nav nodarbināti savā 
specialitātē, respondenti atzīmēja darba pieredzes trūkumu. Tika arī teikts, ka darba devēji biežāk 
uzmanību pievērš darba pieredzei un tikai tad personiskām īpašībām, un, visbeidzot, augstskolas 
diplomam. 

Turpmāk tiek plānota aktīva talantīgo jauniešu piesaistīšana studijām fakultātes programmās, 
sagatavošana veiksmīgai karjerai. Tiks organizēti kopējie zinātniskie projekti un konferences ar skolām, 
kā arī sadarbība skolām aktuālajos jautājumos.  
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3.3.2.3. VEF fakultātes   plāns darbam ar absolventiem un ārzemju studentiem  līdz 
2020.gadam 

3.11.tabula. Darba plāns ar absolventiem un ārzemju studentiem 

Plāna pasākums Mērķi un saplānotie rezultāti Izpildes 
termiņš 

Izveidot fakultātes studentu un absolventu datu bāzi, lai iegūtu 
visaptverošo informāciju par studējošajiem, viņu nodarbinātību 
pēc absolvēšanas un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas 
prasībām. 

Atgriezeniska saikne ar absolventiem; 
informācija varētu būt lietderīga 
mūžizglītības centra darbības 
organizēšanai. 

2020 

Ārvalstu studentu (mobilitātes ietvaros) īpatsvars no kopējā 
studentu skaita, % 

Vismaz 2 % no kopējā studējošo skaita  
 

2020 

Ārvalstu studentu, kas studē grāda iegūšanai, īpatsvars no 
kopējā studentu skaita, %. 
 

Palielināt ārvalstu studentu īpatsvaru VEF 
fakultātē  līdz vismaz 50% no kopējā 
studējošo skaita 

2020 

Mācību un studiju starptautiskā prakse (VEF fakultātes studentu 
skaits, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs),% 
 

Vismaz 5 % no kopējā studējošo skaita  2020 

Iespēja iesaistīties starptautiski atzītā augstākās izglītības sociālo 
zinātņu studiju programmas ikgadējā pašnovērtēšanas procesā 

Paaugstināt izglītības starptautisko 
konkurētspēju un internacionalizāciju; 1 – 3 
studiju programmas  

2020 

Latviešu valodas un kultūras apguves veicināšana ārvalstu 
plūsmas studentiem; Iekļaut studiju kursu „Latviešu valoda un 
kultūra” studiju programmās 

Popularizēt zināšanās par LR ekonomiku un 
kultūru ārzemēs 

2020 

 
3.3.3.  Studiju virzienu vadība  

Studiju virzienu realizāciju pamatā nodrošina Vadībzinātņus un ekonomikas fakultāte, ar tās 
sastāvā ietilpstošajām katedrām:  

 Ekonomikas, finanšu un vadības katedra,  

 Humanitāro zinātņu katedra. 
Studiju virzienu īstenošanā iesaistītas arī pārējās TSI fakultātes (Datorzinātņu un telekomunikācijas 

fakultāte, Transporta un loģistikas fakultāte), un to pakļautībā esošās katedras, kā arī citas TSI 
struktūrvienības, kas savas kompetences ietvaros nodrošina studiju programmās paredzēto studiju 
rezultātu sasniegšanu. 

Studiju virzienu vadību fakultātes līmenī nodrošina fakultātes dekāns sadarbībā ar studiju 
programmas direktoriem un Ekonomikas, finanšu un vadības un Humanitāro zinātņu katedru vadītājiem. 
Ņemot vērā iepriekšējo akreditāciju ekspertu sniegtos novērtējumus un ieteikumus, sadarbības ar darba 
devējiem uzlabošanai, VEF fakultātes Domes sastāvā iekļauti 4 darba devēju pārstāvji.  

 
Studiju virzienu vadības attīstība 

Studiju virzienu vadības pilnveidei tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 

 paaugstināt programmas direktora kā studiju programmas līdera un inovatora lomu 
(programmas direktora kompetences: programmas satura vadība, rekomendācijas personāla 
komplektēšanā, programmas pašnovērtēšana); 

 katrai studiju programmai izveidot Padomi, kurā piedalās konkrētās jomas profesionāļi un 
biznesa pārstāvji; 

 monitoringa sistēmas izveidošana (atgriezeniskā saite no studentiem) fakultātes līmenī 
programmu realizācijas kvalitātes noteikšanai; 

 atjaunot  Zināšanu pārneses centra pastāvīgu darbu. 
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3.3.4. Vadībzinātņu un ekonomikas fakultāte cilvēkresursu attīstība  
3.3.4.1. Esošās situācijas raksturojums  

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība”  
Studiju programmas obligātās daļas un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās 15 docētāji, 

no kuriem 13 docētāji ir ievēlēti akadēmiskajos amatos TSI. No ievēlēto docētāju skaita 10 ir ar doktora 
grādu, 4 profesori un 1 asociētā profesore. Vairāk, kā 90 % no kopējā akadēmiskā darba apjoma izpildes 
nodrošina akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir Transporta un sakaru institūts.  

Studiju virziens „Ekonomika” 
Akadēmiskā personāla sastāvs, kurš realizē studiju programmu Sociālo zinātņu bakalaurs 

ekonomikā studiju virziena ietvaros:  

- Programmas realizācijā piedalās 24 docētāji, no tiem 22 (92%) ievēlēti amatā TSI, t.sk. 4 (17%) ir 
profesori vai asociētie profesori,10 (42%) docenti un 10 (42%) lektori. Doktora zinātniskais grāds 
ir 14 (58%) docētajiem. 

Akadēmiskā personāla sastāvs, kurš realizē studiju programmu Sociālo zinātņu maģistrs 
ekonomikā studiju virziena ietvaros: 

- Programmas realizācijā piedalās 15 docētāji, no tiem 13 (86.7%) ievēlēti amatā TSI, t.sk. 5 
(33,3%) ir profesori vai asociētie profesori, 4 (26.7%) docenti un 3 (20%) lektori. Doktora 
zinātniskais grāds ir 12 (80%) docētajiem. 

Vairāk, kā 90 % no kopējā akadēmiskā darba apjoma izpildi nodrošina akadēmiskais personāls, 
kura ievēlēšanas vieta ir Transporta un sakaru institūts.  

3.3.4.2. VEF fakultātes cilvēkresursu attīstības plāns līdz 2020.gadam 
3.12.tabula 

Plāna pasākums Mērķi un saplānotie rezultāti Izpildes 
termiņš 

Akadēmiskā personāla iesaiste pētniecībā Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski 
pētniecisko kapacitāti, nodrošinot  
uzņēmējdarbības vides un tautsaimniecības 
attīstību 

2020 

Zinātniskās publikācijas starptautiski recenzētos izdevumos  Pēc TSI plāna Katru gadu 

Uzstāšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs Profesors un as.profesors – 1-2 konferences gadā; 
docentam un lektoram – 1 konference gadā.  

Katru gadu 

Uzstāšanās TSI mācību-zinātniskās konferencēs: 

  TSI zinātniski praktiskā un mācību metodiskā 
konference Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē;  

 Starptautiskā zinātniski praktiskā un mācību 
metodiskā konference  Mūsdienu izglītības problēmas, 
MIP. 

Pēc TSI plāna Katru gadu 
 

Decembris, 
Aprīlis 

Februāris 

Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu projektu un 
programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā 

2-3 projekti 2020 

Dalība starptautisko aktivitāšu projektu īstenošanā, palielinot 
augstākās izglītības internacionalizāciju un starptautisko 
konkurētspēju 

2-3 projekti 2020 

Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā; 
"Praktiskas ievirzes pētījumu projektu" pirmās kārtas 
īstenošana 

2-3 projekti 2020 

Saņemtie patenti un licences 3 patenti  2020 

Doktorantu  pētījumu plāns  Mācībspēki ar doktora grādu - 65% no kopējā VEF 
pasniedzēju skaita 
  

2020 
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Promocijas darba   aizstāvēšana VEF pasniedzēju    skaits – 5  2016 -2020 

Starptautiskās mobilitātes un pārrobežu sadarbības atbalsta 
pasākumi. Noslēgti līgumi Erasmus+ programmas (2015 – 
2020) augstākās izglītības starptautisko aktivitāšu īstenošanai 

Veicināt labās prakses pārņemšanu, informācijas 
apmaiņu, sadarbības attīstību un iekļaušanos 
kopējos Eiropas izglītības un nodarbinātības 
procesos augstākā izglītībā. 

2020 

Akadēmiskā personāla zinātniskās un profesionālās pilnveides 
un starptautiskās pieredzes apmaiņas nodrošināšana, ES 
programmas Erasmus+ finansējuma ietvaros. Labo prakšu 
piemēru apkopošana 

Akadēmiskā personāla skaits, kas piedalījušies 
mobilitātes aktivitātēs – 3 cilvēki ikgadēji. 

2016 - 2020 

Izstrādāt un ieviest starptautiska līmeņa kvalitātes kritērijus 
akadēmiskā personāla izaugsmei un ievēlēšanai 
akadēmiskajos amatos (ieviesti atklāti starptautiski konkursi 
uz profesoru vietām; sagatavots atbilstošs normatīvais 
ietvars). 

Augstskolas akadēmiskā personāla kvalitātes 
paaugstināšana; augstākās izglītības starptautisko 
konkurētspēju pastiprināšana. Pedagoģiskā un 
pētnieciskā darba vienotības nodrošināšana.   

2020 

 
Īpaša uzmanība tiks pievērsta fakultātes docētāju akadēmiskās mobilitātes un profesionālās 

izaugsmes atbalstam. Tiks pilnveidota sadarbība ar ārzemju partneraugstskolām, slēdzot līgumus par 
stažēšanos, zinātnisko un inovatīvo darbību, studiju procesa internacionalizāciju.  

Ņemot vērā, ka pašreiz docētāju vidējais vecums ir 52 gadi, lielāko vecuma grupu veido 
mācībspēki vecumā pēc 64 gadiem un vecuma grupā līdz 35 gadiem ir tikai viens docētājs, fakultātē tiek 
aktīvi strādāts tieši pie jauno pasniedzēju piesaistes, tostarp,  atsevišķi maģistranti tike pieaicināti  
studiju kursu praktisko nodarbību pasniegšanai bakalaura studiju programmās. Jaunajiem docētājiem 
tiek sastādītas individuālās programmas sekmīgas karjeras veidošanai TSI. Turpmāk tiks pastiprināts 
darbs docētāju motivēšanai aktīvai pētnieciskajai darbībai izmantojot atalgojuma sistēmas modifikāciju.  

 
3.3.5. Studiju virzienu programmu ārējā sadarbība  
3.4.5.1. Sadarbība ar ārvalstu augstskolām  

 
TSI no 2005./2006. ak.gada tiek īstenota Erasmus+ apmaiņas programma, kuras ietvaros 

„Studentu mobilitātē – studijas un prakse” aktīvi piedalās arī „Vadība, administrēšana un nekustāma 
īpašumu pārvaldība” virziena studējošie. Erasmus personāla mobilitātes programmā 2015.g. piedalījās 3 
Vadībzinātņu  un ekonomikas fakultātes pasniedzēji.  

TSI ir noslēdzis virkni sadarbības līgumu ar partneraugstskolām un organizācijām no Eiropas 
Savienības valstīm, Krievijas un Kazahstānas par dalību kopīgos pētniecības un inovāciju projektos, 
konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, mācībspēku apmaiņu u.c. Tādi līgumi ir noslēgti ar Viļņas 
Ģediminas Tehnisko universitāti, M. Tinišpajeva Kazahstānas Transporta un komunikāciju akadēmiju, 
Sanktpēterburgas Valsts politehnisko universitāti u.c. Starptautisko zinātnisko projektu ietvaros TSI 
maģistrantiem tiek sniegta iespēja izbraukt uz ārvalstu augstskolām vai zinātniskajām institūcijā 
materiālu iegūšanai bakalaura vai maģistra darba izstrādei. 

2015./2016.ak.gadā atsevišķu studiju priekšmetu pasniegšanai maģistra programmu 
studējošajiem tika pieaicināti viesprofesori: Massimo Merlino , Professor, University of Bergamo, Itālija- 
International marketing; Serkan Gursoy, Ass. Professor , Beykoz Lojistik Meslek Yuksekokolu - Big Data as 
a Big Capital and Latest Strategies for globalizing business.  Tuvākajā laikā plānotas asos. prof. Eftihia 
Nathanail (University of Thessaly, Grieķija) vieslekcijas, kā arī tiks pieaicinati profesori no citām 
sadarbības augstskolām: University of Zilina (Slovākija); Mursijas Universitāte (Spānija); Eiropas 
Humanitārā universitāte (Lietuva) u.t.t. 
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3.3.5.2. Studiju virzienu programmu ārējā sadarbība  
3.13.tabula. Ārējā sadarbība 

Plāna pasākums Mērķi un saplānotie rezultāti 
Izpildes 
termiņš 

Stratēģiskā partnerība ar Latvijas augstskolām, zinātnes 
institūcijām, un uzņēmējdarbības sektoru studiju procesa 
pārvaldības attīstībai 

Paaugstinoties doktoru īpatsvaram (līdz 67%) 
akadēmiskajā personālā, ir uzlabojusies 
akadēmiskā personāla kvalitāte 

2016 - 
2020 

Starpaugstskolu doktora Vadības zinību studiju programmas 
izstrāde un kopīgas promocijas padomes izveide  

Starpaugstskolu doktora Vadības zinību studiju 
programmu izstrāde 

2020 

Sadarbības līguma noslēgšana ar Vidzemes augstskolu un rīcības 
plāna apstiprināšana 

Sadarbības līgumu noslēgšana, rīcības plāna 
izstrāde 

2016 

Sadarbība ar darba devējiem, uzņēmējiem, uzņēmumu vadītajiem 
un nozares speciālistiem; Zināšanu pārneses centra aktivitāšu 
turpināšana  

Personāla un studentu profesionālo 
kompetences attīstība 

2016 - 
2020 

Mūžizglītības attīstība atbilstoši darba tirgus prasībām un 
personīgām interesēm un vajadzībām - Sadarbībā ar darba 
devējiem, nozaru apvienībām 

Speciālistu konkurētspējas paaugstināšana un 
profesionālās kompetences attīstība 

2020 

Pieņemt darbā 2 - 3 jaunus pasniedzējus no biznesa vides, kam ir 
vēlme attīstīt pedagoģisku karjeru un mācīties doktorantūrā.    

Sagatavot konkurētspējīgus pasniedzējus; 
aktivizēt katedras zinātniski pētniecisko darbību. 

2020 

 
3.3.6. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no LR interešu 
viedokļa 

 
Lai novērtētu studiju virziena un studiju programmu perspektīvas no Latvijas Republikas interešu 

viedokļa, tika izmantota LR Saeimas apstiprinātā „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 
gadam”. Sekmīga TSI attīstības stratēģijas īstenošana ir pamats uz zināšanām balstītas Latvijas 
sabiedrības veidošanai, un TSI ir viens no nozīmīgiem partneriem Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 
2014.-2020. gadam noteiktā stratēģiskā mērķa sasniegšanai - izglītība un zināšanas tautsaimniecības 
izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai. Minētajā programmā ir paredzēts: „Sniegt atbalstu Latvijas 
uzņēmumiem konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu piegādei ārvalstu tirgiem”. 

Mērķa sasniegšanas rādītāji uzņēmējdarbības attīstībai ir apkopoti tabulā zemāk. (Avots: 
http://likumi.lv/doc.php?id=253919 ) 

3.14.tabula. Mērķa rādītāji 

 Bāzes vērtība 2014 2017 2020 2030 

Ekonomiski aktīvu komersantu skaits 65629 (2011) 67 000 75 000 80 000 90 000 

Latvijas vieta "Doing Business" indeksā 21 (2011) 20 17 13 11 

Latvijas vieta Globālās konkurētspējas indeksā 64 (2011) 60 53 45 <40 

 
Liela uzmanība Nacionālajā programmā bija pievērsta pētniecībai. Galvenais jautājums ir sasniegt 

pētījumu rezultātu komercializāciju un apmierinošu sadarbību starp zinātnes un uzņēmējdarbības 
sektoriem, t.sk. starp Baltijas valstīm. Formulēti sekojošie uzdevumi, kuri pastiprina augstskolas nozīmi 
speciālistu sagatavošanas un zinātnes komercializācijas procesos: 

- Zinātnes kvalitatīva un kvantitatīva atjaunotne, jauno zinātnieku iesaiste pētījumos un 
zinātniskajā darbībā, kā arī akadēmiskā un zinātniskā personāla mobilitāte, lai veicinātu 
komercializējamu projektu veidošanu Latvijā; 

http://likumi.lv/doc.php?id=253919
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- Augstākās izglītības eksporta atbalsta pasākumi (izcilu programmu apvienošana un vienoto 
programmu izveide citās ES valodās vismaz 10 studiju virzienos, programmu starptautiskā 
publicitāte un ārvalstu studentu atbalsta punktu attīstība, ārvalstu pasniedzēju piesaiste); 

- Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija, materiāltehniskās bāzes (aprīkojums) 
attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide, augstskolu personāla 
zinātnisko publikāciju skaita pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko žurnālu izveide, 
pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšana. 

 
Mērķa sasniegšanas rādītāji uzņēmējdarbības attīstībai ir apkopoti tabulā zemāk. (Avots: 

http://likumi.lv/doc.php?id=253919 ) 

3.15.tabula Mērķa rādītāji 

 Bāzes 
vērtība 

2014 2017 2020 2030 

Zinātnieku skaits, kas nodarbināti privātajā 
sektorā (% no visiem, atbilstoši pilna laika 
ekvivalentam) 

16.2 (2010) 18 21 23 27 

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo studentu 
skaits augstskolās un koledžās (tūkst./ cilv.) 

24,8 (2011) 23.9 24.1 24.6 28.6 

Augstākā izglītība (iedzīvotāju īpatsvars % 
30-34 gadu vecumā ar augstāko izglītību) 

36 (2012) 37 38 40 >40 

 
Runājot par «Doing Business 2017», tas ir jau 14. pētījums par mazo un vidējo uzņēmumu 

novērtējumu par regulējumu, kas ietekmē uzņēmējdarbību. Pētījumā uzņēmējdarbības vides 
labvēlīgums vērtēts, ņemot vērā tādus šo vidi raksturojošus faktorus kā uzņēmējdarbības sākšana, 
licenču iegūšana, darba likumi, īpašuma reģistrācija, kredītu pieejamība, investoru aizsardzība, ārējā 
tirdzniecība, līgumu nosacījumu ievērošana un uzņēmējdarbības izbeigšana. Latvija pašlaik ir 
uzņēmējdarbībai 14. labvēlīgākā valsts pasaulē, kas ir augstāk nekā pirms gada, liecina publiskotais 
Pasaules Bankas (PB) un Starptautiskās Finanšu korporācijas (IFC) jaunākais pētījums «Doing Business 
2017» («Nodarbošanās ar biznesu 2017»), kurā ir izvērtēta uzņēmējdarbības vide 190 pasaules valstīs un 
teritorijās.  

Latvija pēc uzņēmējdarbības sākšanas procesa izvērtējuma ierindota 22. vietā, būvatļauju 
saņemšanas rādītājā - 23. vietā, pēc elektrības saņemšanas rādītāja - 42. vietā, īpašuma reģistrēšanas 
rādītājā - 23. vietā, kredīta saņemšanas rādītājā - 7. vietā, mazākuma investoru aizsardzības rādītājā - 42. 
vietā, nodokļu nomaksas procesa izvērtējumā - 15. vietā, pārrobežu tirdzniecības rādītājā - 25. vietā, 
līgumu apstiprināšanas rādītājā - 23. vietā, bet maksātnespējas procesa izvērtējumā - 44. vietā. 

Speciālistu sagatavošana „Vadība, administrēšana un nekustāma īpašumu pārvaldība” studiju 
virzienā atbilst speciālistu sagatavošanas un zinātnes attīstības koncepcijai. TSI ir visi nepieciešamie 
resursi, lai nodrošinātu speciālistu sagatavošanas kvalitatīvu apmācību un vairāk piesaistītu studentus 
zinātniskajā darbā. Izglītības programmas visām vecuma grupām būtu jāpārfokusē uz radošuma 
veicināšanu, kas saistīts arī ar komandas darbu un starpdisciplinaritāti, nevis tikai specifisku kompetenču 
apgūšanu (www.academia.edu).  

Salīdzinot mērķus un noteiktās stratēģijas prioritātes ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var 
secināt, ka studiju virziens:  

 nodrošina Latvijas galvenā kapitāla - cilvēku spēju, zināšanu un talantu attīstību; 

 attīsta radošumu veicināšanu un spēju sadarboties;   

http://likumi.lv/doc.php?id=253919
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 izglīto jauniešus, lai tie būtu spējīgi iekļauties globālajā darba tirgū nepametot Latviju un spējot 
piedāvāt savas zināšanas un spējas virtuālā vidē; 

 dod iespēju spējīgiem un talantīgiem cilvēkiem iegūt pasaules līmeņa zināšanas nepametot 
Latviju; 

 realizē visus galvenos Latvijas stratēģiskās attīstības principus: jaunradi, toleranci, sadarbību un 
līdzdalību; 

 spēj veicināt cilvēka kapitāla produktivitāti un līdzdalību darba tirgū; 

 nodrošina izglītības pakalpojumu efektivitāti; 

 nodrošina kvalitatīvu, visa mūža garumā pieejamu un uz radošumu orientētu izglītību. 
 

3.3.7. VEF fakultātes stratēģiskās attīstības plāna realizācijas sociālekonomiskā efektivitāte 

Izvirzīto uzdevumu izpildes rezultātā Latvijā parādās jauni menedžeri un ekonomisti analītiķi, kas 
izmantojot jaunās tehnoloģijas spēj radīt un attīstīt jaunus postindustriālās ekonomikas virzienus, veidot 
pievilcīgu sociālo vidi un jaunu dzīves kvalitāti.  

Realizējot attīstības stratēģiju, VEF kļūs par izglītības centru gan fundamentālās ekonomiskās un 
vadībzinātņu izglītības jomā, gan arī transporta un loģistikas ekonomikas izglītībā. Tas, pirmkārt, 
izpaudīsies bakalaura un maģistra programmu realizācijā: VEF katru gadu darba tirgū iepludinās  vairāk 
nekā 300 konkurētspējīgus  absolventus. Studiju procesa internacionalizācija sekmēs ārzemju studentu, 
docētāju un pētnieku piesaisti. Ārzemju studentu īpatsvars sasniegs 50% no kopējā studējošo skaita, bet 
pieaicināto ārzemju docētāju skaits fakultātē sasniegs 20 cilvēkus.  VEF TSI sastāvā kļūs par vienu no 
līderiem jaunu ekonomikas virziena pētījumu un izstrāžu jomā virknē ekonomikas virzienu; 70% docētāju 
aktīvi iesaistīsies zinātniski pētnieciskajā darbībā, kas nodrošinās plašu pētniecisko rezultātu 
izmantošanu docētajos kursos. Labāka akadēmiskā personāla koncentrācija vienotā VEF struktūrā ļaus 
izveidot pamatu ne tikai studiju procesa, bet arī zinātniski pētnieciskā potenciāla attīstībai, kā arī 
nodrošinās daudz labvēlīgākus un caurspīdīgākus apstākļus aktīvai saskarsmei ar biznesu, kur ir pieprasīti 
TSI intelektuālie resursi. Augstskola kļūs par resursu centru, kas izplata progresīvas ekonomikas 
zināšanas, tajā skaitā inovāciju pārvaldīšanā. 

 

3.4.Augstkolas studiju virzienu vadības shēma un īstenošanas kvalitāte   
 
Studiju virziena vadības  shēma (TSI organizatoriskās struktūras fragments): 
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 MĀCĪBU 

 PROREKTORS 

ZINĀTŅU 

  UN ATTĪSTĪBAS 

PROREKTORS

 ADMINISTRATĪVAIS 

PROREKTORS 

 REKTORS

 

 AKADĒMISKAIS 

DEPARTAMENTS

 - Studiju daļa

- Akadēmisko un 

profesionālo programmu  

daļa 

- Tālmācības daļa

 Fakultātes dekāns

 - studiju virziena vadītājs

  Studiju programmu 

 direktori

 ADMINISTRATĪVIE 

 DIENESTI

Katedru

 vadītāji 

SENĀTS

-  Mācību-metodiskā 

komisija

FAKULTĀTES

DOME

 
3.15.att. Augstskolas studiju virzienu vadības shēma 

 

Augstas studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs augstskolas uzdevums, kura 
atrisināšana nodrošina TSI absolventu augstu konkurētspēju darba tirgū. Konceptuāli šī uzdevuma 
risinājums balstīts uz visu studiju procesa dalībnieku (administrācijas, mācību spēku un studentu) 
savstarpējas un reālas ieinteresētības principa realizēšanu šī procesa pilnveidošanā un augstu rezultātu 
sasniegšanā. 

Studiju procesa plānošana 
Nodarbību saraksta sastādīšanas posmā tiek nodrošināta apmācāmo studiju priekšmetu pēctecība 

saskaņā ar to metodiskajiem plāniem. Šajā studiju procesa plānošanas posmā fakultātes dekāns kontrolē 
metodisko plānu un citas mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību apstiprinātajām studiju 
programmām. Visa metodiskā dokumentācija TSI studentiem un darbiniekiem ir pieejama Internet 
iekšējā mājas lapā– TSI-Intra ( intra.tsi.lv/root/). 

Kontrole 
Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes paaugstināšanai, katra semestra sākumā studentiem, 

vienlaikus ar nodarbību un eksāmenu sarakstu, tiek izsniegti patstāvīgo darbu grafiki. Studiju procesa 
kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību apmeklētības, tekošās 
sekmības un akadēmisko parādu likvidēšanas, nodarbību satura atbilstības apstiprinātajiem 
metodiskajiem plāniem (pēc ierakstiem grupu žurnālos) monitoringa veidā. Ir paredzēta nodarbību 
saraksta ievērošanas, semestra studiju  plāna un studiju programmas izpildes kontrole, kā arī nodarbību 
metodiskā nodrošinājuma kontrole, studentu sekmības pārbaude, atklāto nodarbību organizēšana.  

Lēmumu analīze un pieņemšana 
Studiju procesa un apmācības rezultātu kvalitāte tiek nodrošināta ar metodēm, kas noteiktas TSI 

iekšējos vadības noteikumos: Studiju nolikums, Studiju kārtības noteikumi, Kvalitātes rokasgrāmata. 
Atbilstoši programmu studiju plāniem un studiju priekšmetu aprakstiem tiek veikta plānveida studiju 
rezultātu tekošā, robežu un gala pārbaude. Minētajos dokumentos noteiktas kvalitātes novērtēšanas 
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skala un kritēriji. Akadēmiskajam personālam tiek organizēta kvalifikācijas paaugstināšana metodiskajos 
semināros. Koriģējošo darbību kontroles, analīzes un realizācijas procedūras noteiktas augstskolas 
kvalitātes vadības sistēmā.  

Pamatojoties uz nodarbību kontrolapmeklējumu rezultātu un gala pārbaudījumu komisijas darba 
analīzi, studentu anonīmo aptauju analīzi par apmācības saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā), studiju 
procesa plānošanu un organizēšanu, tiek atklāti šī procesa panākumi, trūkumi un nepilnības, ko izmanto 
studiju satura un apmācības metodikas korekcijai, citu augstskolas darbības jomu uzlabošanai. 

Studiju programmu vadības procesus kontrolē augstskolas Kvalitātes pārvaldības sistēma 
(apstiprināta ar 08.01.2004. rīkojumu Nr.01/4-V, sertificēta 2008. gadā atbilstībā standartam ISO 9001). 
Izglītības pakalpojumu izstrādes rokasgrāmatā aprakstīti studiju programmu izstrādes un apstiprināšanas 
procesi, to aktualitātes periodiskās pārbaudes un nepieciešamo izmaiņu veikšanas procesi. Kvalitātes 
pārvaldības sistēmas procesu efektivitāte katru gadu tiek pārbaudīta iekšējā audita laikā. Iekšējā audita 
rezultāti tiek apspriesti vadības, fakultāšu un katedru sēdēs.   

Katru semestri tiek veikta studentu anketēšana, anketās tiek uzdoti jautājumi, kas ietver 
augstskolas mācību metodisko un saimniecisko darbību. Pēc tam tiek veikta anketēšanas rezultātu 
statistiskā apstrāde un pārskata formēšana. Pārskati tiek izmantoti augstskolas visu darbības jomu 
uzlabošanai katedru, fakultātes un visas augstskolas līmenī kopumā. 

Visos studiju procesa plānošanas un realizācijas posmos tiek nodrošināta šī procesa dalībnieku 
demokrātiska līdzdalība: 

 mācību spēku, mācību palīgpersonāla un studējošo- sadarbojoties  ar Akadēmisko sapulci;  

 mācību spēku – ar katedru, fakultātes Domes, institūta Senāta līdzdalību; 

 studējošajiem – ar anketēšanas palīdzību, ar Studentu pašpārvaldes studiju komisiju un Senāta 
līdzdalību. 

Visa studiju procesa kvalitātes līmeņa celšanas pasākumu efektivitāti analizē semestra 
(akadēmiskā gada) noslēgumā Senāta Mācību metodiskās komisijas un vadības sēdē. Pamatojoties uz šo 
analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam akadēmiskajam gadam un tālākajai 
perspektīvai. Studiju programmas efektivitāte un aktualitāte tiks vērtēta ikgadējā studiju programmas 
pašnovērtējuma gaitā. Pašnovērtējuma rezultāti tiks apspriesti TSI Senāta Mācību metodiskās komisijas 
sēdē un apstiprināti TSI Senātā. 

Kontroles caurskatāmība un ticamība tiek nodrošināta arī pateicoties koleģiālam pasniedzēju 
darbam katedrās, fakultātes domē, Senāta Mācību metodiskajā komisijā. Šie koleģiālie orgāni izskata kā 
akadēmiskā personāla metodiskos, tā arī ētiskos aspektus. Augstskolā darbojas Ētikas kodekss, kurš 
regulē jautājumus, kas saistīti arī studiju procesa kvalitātes novērtējumu.  
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4. Pētniecības programma 

4.1. Vispārīgs raksturojums  
 

Transporta un sakaru institūta Pētniecības programma 2015.-2020.gadam izstrādāta ERAF 
projekta „Transporta un sakaru institūta institucionālās kapacitātes attīstība”, Nr. 
2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/006, ietvaros11 2015.gadā. Pētniecības programmas mērķis ir izveidot  tādu 
zinātnes un izglītības pakalpojumu vidi, kas nodrošina nepārtrauktu zinātniskā personāla sagatavošanu 
un zinātnisko pētījumu un izstrāžu realizēšanu TSI prioritārajos attīstības virzienos,  pieprasot atrisināt 
šādus uzdevumus: 

 nodrošināt pietiekamu skaitu kvalificētu pētnieku; 

 paaugstināt studentu ieinteresētību pētījumu veikšanā studiju laikā; 

 piesaistīt ES atbalstu pētniecisko projektu realizācijai; 

 stiprināt starptautisko sadarbību zinātnisko pētījumu jomā; 

 izstrādāt inovatīvos produktus sadarbībā ar vietējām un starptautiskām kompānijām. 

 

 

4.1.att. TSI attīstības pētniecības programmas struktūra 

Kā jau bija pieminēts stratēģijas 1. sadaļā, TSI vīzija ir kļūt par Eiropas līmeņa universitāti, kas 
piedāvā izglītību un zinātniskos pētījumus IKT un transporta nozarēs. Sakarā ar šo vīziju mūsu 
universitātes redzējums attiecībā uz pētniecisko jomu ir sekojošs:  

Mēs uzlabosim mūsu, kā vadošās mūsdienu universitātes, pozīciju, izmantojot izcilu apmācību, 
iesaistīšanos kvalitatīvā starptautiskajā pētniecībā un visaugstākajiem standartiem atbilstošu izglītības 
pakalpojumu sniegšanā, kas nodrošinās iespēju sniegt nozīmīgu ieguldījumu sociālajā, kultūras, izglītības 
un ekonomikas attīstībā. 

Mūsu universitāte neapšaubāmi saskarsies ar dažādiem izaicinājumiem globālajā augstākās 
izglītības pakalpojumu vidē. Kaut arī mūsu augstākās izglītības pakalpojumu un pētniecības ienākumu 
plūsma izjutīs spiedienu, pastāv daudz iespēju attīstīt mūsu stiprās puses un diversificēt savu darbību. 
Mums ir iespēja sniegt lielāku ieguldījumu sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā, izmantojot 
pētniecību un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī paplašinot mūsu starptautisko profilu. Visi šie 

                                                           
11 Informācija par projektu ir pieejama šeit: 
http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/transport_and_telecommunication_institute_research_programme_final_website.pdf 
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pasākumi palīdzēs nodrošināt to, ka mēs saviem studentiem turpināsim sniegt augsti kvalitatīvu izglītību 
un studiju pieredzi. 

Mūsu ambīcijas tiks nodrošinātas, galvenokārt, ar trīs savstarpēji saistītu stratēģiju palīdzību: 
pētniecības stratēģija, izglītības stratēģija un zināšanu pakalpojumu stratēģija (4.2.attēls). Katrai no tām 
ir savs mērķis, uzdevumi un izpildes rādītāji. . 

 

4.2.att. TSI galveno stratēģiju uzbūve 

Zināšanu pakalpojumu stratēģija ir cieši saistīta ar pētniecības stratēģiju, un tā ir vērsta uz 
pētniecības darbības komercializāciju, tai skaitā pieejas nodrošināšanu zinātnes infrastruktūrai. Izglītības 
stratēģijas pamatā ir pētniecības stratēģija, un tā ir vērsta uz augstskolas akadēmisko elementu attīstību, 
vienlaikus tā kalpo kā pamats cilvēkresursu attīstībai pētniecības darbībā. 

Mūsu pētniecības redzējums apliecina, ka pētniecības izcilība un inovācija ir neatņemama mūsu 
vispārējās stratēģijas, izglītības stratēģijas un zināšanu pakalpojumu stratēģijas sastāvdaļa. Mūsu mērķis 
ir risināt būtiskus un stratēģiski svarīgus jautājumus un sekmēt ekonomisko, sociālo un kultūras ietekmi 
reģionālā, valstiskā un starptautiskā līmenī, iesaistoties starptautiski vadošās pētniecības darbībās un 
sadarbībā. Tas tiks sasniegts, īstenojot šādus mērķus: 

 mēs atbalstīsim kvalitatīvu pētniecību un attīstīsim sadarbību, kas veicinās pētniecības 
ieguldījumu vispārējā mūsu aktivitāšu portfelī; 

 mēs atbalstīsim un attīstīsim izcilus pētniekus ilgtspējīgā pētniecības kultūrā; 

 mēs nodrošināsim, ka tiks paaugstināta studentu pētniecības pieredze; 

 mēs noteiksim ļoti augstus standartus, lai nodrošinātu to, ka mēs saglabājam un attīstām 
mūsu reputāciju pētniecības jomā. Mūsu stratēģiskās investīcijas un atbalsts pētījumiem būs 
selektīvi. 

Mūsu zināšanu pakalpojumu redzējums ir paplašināt mūsu sniegtos, kvalitatīvos zināšanu 
pakalpojumus, kurus ir atzinušas citas organizācijas, lai uzlabotu to efektivitāti, lietderīgumu vai 
rentabilitāti. Šo pakalpojumu pamatā ir mūsu izcilība augstākās izglītības pakalpojumu sniegšanā un 
pētniecībā, veicinot un izmantojot mūsu darbinieku augsto kompetences līmeni un moderno tehnisko 
aprīkojumu. 

Zemāk 4.3.attēlā ir apskatāma augstskolas zinātniski pētnieciskā struktūra. 
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4.3.att. TSI zinātniskās pētniecības struktūra 

4.2. Z&P attīstības prioritātes 
 

Kvalitatīvu starptautisko pētījumu pakalpojumu nodrošināšana nav iespējama ļoti daudzos 
virzienos, bet esam jau pierādījuši pētniecības izcilību (gan valstiskā, gan starptautiskā mērogā) vairākās 
jomās. Esam  identificējuši šīs pētniecības jomas, kurās vēlamies attīstīties un gūt starptautisku atzinību. 

Šādas trīs galvenās tēmas (pīlāri) apvienos pētniecības iespējas un TSI programmas stiprās puses, 
lai uzlabotu mūsu spēju reaģēt uz akadēmiskām un sabiedriskām problēmām (4.4.attēls): 

 informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jeb telemātika;  

 viedie risinājumi transportā un loģistikā; 

 digitālā sabiedrība un ekonomika. 
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4.4.att. TSI pētniecības jomas 

4.3. Priekšnosacījumi un izaicinājumi Pētniecības attīstības programmas 
rīcības plānu izstrādei 
 

Stratēģiskās attīstības virzienu, svarīgāko sistēmas veiktspējas rādītāju un rīcības plānu izstrādei 
tiek izmantoti sekojoši galvenie informācijas avoti: 

 ekspertu ieteikumi (Tehnopolis, 2013) ; 

 augstskolas attīstības vīzija; 

 Latvijas attīstības prioritārie virzieni (Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam); 

 nozares attīstības prognozes (nozares izvērtējums atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai 
(RIS3).   

Izstrādājot rīcības plānus, tika apzināti esošie TSI resursi. TSI zinātniskās darbības nodrošinājumu 
ar resursiem veido: 

I     Cilvēkresursu vadības sistēma  
II   Materiāltehnisko resursu vadības sistēma 
III Informācijas tehnoloģiju resursu vadības sistēma 
 

Detalizētāk ar TSI resursiem zinātniskās darbības nodrošināšanai var iepazīties stratēģijas 
2.pielikumā “Transporta un sakaru institūta Nolikums par zinātniskās darbības nodrošināšanu ar 
resursiem”. 

Lai izstrādājamie plāni atbilstu realitātei, ir būtiski ņemt vērā arī atsevišķus ierobežojumus 
(barjeras), kuri ietekmē TSI zinātniskās organizācijas attīstību. 

• Viedās kiberfiziskās sistēmas 

• Savienoto gudro priekšmetu lietiskais internets un 
platformas 

• Robottehnika

• Kiberdrošība

• Lielie dati  un datu iegūšana 

• Virtuālās realitātes lietojumprogrammas 

IKT 
(Telemātika)

• Aviācija

• Viedās transporta sistēmas 

• Transporta simulācija un modelēšana

• Viedā loģistika 

•Zemsvirsmas ģeoradaru izmantošana 

Viedie 
risnājumi 

transportā un 
loģistikā

•Viedās pilsētas un pilsētu mobilitāte 

•Satura tehnoloģijas un informācijas pārvaldība

• E-izglītība 

• Informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbībai 

• Cilvēkorientēts digitālais laikmets 

• Biznesa informācija

Digitālā 
sabiedrība un 

ekonomika
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Pirmais ierobežojums ir nepietiekamā uzmanība, kas tika veltīta  zinātniskās pētniecības virzienu 
kvalitātes uzlabošanai, kas noveda  pie šo virzienu nevienmērīgas attīstības. Iemesls tam ir meklējams 
apstāklī, ka pētniecībā iesaistīto darbinieku skaits gan TSI, gan Latvijā kopumā nav pietiekams. 

Tādējādi var apgalvot, ka galvenā problēma saistīta ar pētniecībā iesaistītā personāla (ar 
apmācības procesu tieši nesaistīta personāla), kas strādātu uz pilnu slodzi, nepietiekamību. 4.5.attēlā ir 
nodemonstrēti galvenie TSI zinātnisko darbību raksturojošie rādītāji – Latvijas Zinātņu akadēmijas 
reģistrā iekļauto pētnieku skaits, kuri vienlaicīgi ir institūta mācībspēki vai doktorantūras studenti. 
2016.gadā oficiālajā reģistrā bija iekļauti 33 pētnieki, bet no tiem tikai 9 bija pilna laika darbinieki . 

Otrais ierobežojums ir šaura TSI specializācija pētniecības un izglītības aktivitāšu īstenošanā augsti 
tehnoloģiskajā un strauji mainīgajā informācijas tehnoloģiju aplikāciju attīstības nozarē, kura ir starp 
pašām konkurētspējīgākajām Eiropā un pasaulē. Par spīti tam, ka nacionālajā līmenī TSI atzīta kā vadošā 
pētniecības un izglītības iestāde, tās sākotnējās pozīcijas salīdzinājumā ar jomas inovatīvajiem līderiem 
plašākā ES mērogā nav pietiekami augstas.  

Tādējādi galvenās pūles tuvāko piecu gadu laikā būtu jāvērš uz to, lai tiktu izveidota efektīva 
cilvēkresursu politika un tiktu īstenota ilgtspējīga stratēģija sadarbībai ar svarīgākajām ES un Latvijas 
pētniecības organizācijām. TSI īstenoto pētniecību ir nepieciešams fokusēt uz institūta kapacitātes 
nostiprināšanu plašākā Eiropas mērogā.  

 

 
4.5.att. Ievēlēto pētnieku skaits (skaits/PLE) 

Trešais ierobežojums ir finansiālā atbalsta nepietiekamība pētniecības aktivitāšu īstenošanai. Šo 
ierobežojumu var pārvarēt, izmantojot diversificētu pieeju attiecībā uz pieejamajiem resursiem, 
piemēram, tālākās attīstības nodrošināšanai piesaistot līdzekļus no ES struktūrfondiem, nacionālajām  
atbalsta programmām, Eiropas Savienības pētniecības programmām, no pašu līdzekļiem, kā arī aktīvi 
sadarbojoties ar industrijas pārstāvjiem. 
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4.4. Veiktspējas rādītāji TSI ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai 
Sasniedzamie mērķi TSI pētniecības attīstības līmenim 2020. gadā paredz pētniecības un attīstības 

(R&D) jomas diversifikāciju, kas tiks panākta, nodrošinot starpdisciplināru pētniecības metožu 
īstenošanu, pašos pamatos balstoties uz jau esošajām galvenajām TSI kompetencēm, taču papildinot tās 
arī ar jauniem pētniecības virzieniem vai mācību priekšmetiem, kuri saistīti ar informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju pielietošanu transporta un loģistikas jomā.     

Sasniedzamos mērķus pētniecībā laika posmā līdz 2020. gadam raksturo arī šādas darbības: 

 “TSI stipendiju“ programmas izveidošana, kuras mērķis ir iesaistīt ārvalstu mācībspēkus un 
pētniekus TSI darbā; programmas ietvaros  atklāta starptautiska konkursa procedūrā tiks 
meklētas atbilstošas kandidatūras pēcdoktorantūras studijām, kā arī pētnieku un vecāko 
pētnieku amatiem; 

 “TSI Personāla portfeļa” programmas izveidošana, kuras ietvaros  ar finanšu instrumentu 
palīdzību tiks veicināta akadēmiskā personāla un studentu  sagatavoto zinātnisko publikāciju 
skaita palielināšana. Finansiālās stimulēšanas apjoms būs atkarīgs no attiecīgo zinātniski 
pētniecisko izdevumu nozīmīguma, publikāciju  citējamības pakāpes un sadarbības ar ārvalstu 
līdzautoriem; 

 vismaz viens no TSI žurnāliem vai citiem žurnāliem, kura līdzpublicētājs būs TSI, tiks iekļauts 
Scopus un/vai pētniecības platformas Web of Science datubāzē; 

 institucionālajam H-indeksam, kas nosaka citējamību SCOPUS datu bāzē par laika posmu no 
2017. līdz 2020.gadam jāsasniedz vērtība “7”; 

 TSI tiks īstenota augsti attīstīta intelektuālā īpašuma politika, tai skaitā attiecībā uz 
zinātniskajiem patentiem, preču zīmēm vai citiem TSI intelektuālo aktivitāšu produktiem vai 
pakalpojumiem; 

 ar paša TSI un starptautisku pētniecības asociāciju vai organizāciju atbalstu augstskola vismaz 
divreiz gadā rīkos starptautiskās konferences par pētījumu izstrādi vai tehnoloģiju attīstību; 

 TSI apmācību programmas balstīsies uz diviem galvenajiem pamatprincipiem: 
a) uz modeli, kas paredz sekojošu savstarpējo papildinātību pēc principa “zinātne – izglītība – 

uzņēmējdarbība”, kurā aktīvi piedalās augstskolas partneri no uzņēmēju vidus, tai skaitā 
nodrošinot maģistrantiem un doktorantiem mācību prakses iespēju uzņēmumos un 
palielinot studiju kursu skaitu, kas tiek veidoti sadarbībā ar privātā biznesa pārstāvjiem ;  

b) starptautiskā līmenī – kopā ar ārvalstu partneriem izveidot starptautiskas maģistra un 
doktora studiju programmas (līdz 2020.gadam vismaz divas divpakāpju (maģistra un doktora 
studiju) programmas), kas ietver arī tālmācību, kā arī paplašināt aktīvo starptautisko 
mobilitāti, kas savukārt paver jaunas prakses iespējas maģistrantiem, doktorantiem un 
pētniekiem citu ES valstu pētniecības iestādēs, kā arī iespēju ārvalstu pētniekiem 
praktizēties TSI.    

Galveno veiktspējas rādītāju ietvars attiecībā uz scenāriju, ka TSI turpina attīstīties kā zinātniskās 
pētniecības institūcija, ir redzams 4.6.attēlā. Savukārt, 4.1. tabula demonstrē veiktspējas indikatoru 
vērtības 2015.gadā un sasniedzamās vērtības jeb rezultātus 2020. gadā.  
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4.1.tabula Pašreizējās un plānotās veiktspējas rādītāju vērtības 

Grupa Veiktspējas rādītājs Vērtība (skaits) 

2015 2020 

Cilvēkresursu 
attīstības 
politika 

Kopējais pētnieku skaits: 
                                             - skaits 
                                             -  pilna darba laika slodzē 

 
35  
9 

 
40 
15  

Vidējais pētnieku vecums 56 45 

 Promocijas darbu aizstāvējušo studentu skaits 5 8  

Maģistrantūras beidzēju skaits  41 70 

Jauno zinātnieku skaits pēcdoktorantūras programmās 0 6 

Finansējums Finansējums no programmā Horizon 2020 apstiprinātiem projektiem 
(gadā) 

87 000 250 000 

Patenti un licences 4 7 

Komerciālie līgumi par TSI pētniecības un konsultāciju pakalpojumu 
sniegšanu  

2 5 

Kopējais ienākums no zinātniski pētnieciskās darbības  +30% 

Sadarbība Sadarbības līgumi ar ES pētniecības iestādēm un augstskolām 12 24 

Sadarbības līgumi ar uzņēmumiem 7 14 

 

 

 

 

 

 

4.6.att. Galveno veiktspējas rādītāju ietvars 

  

Cilvēk-
resursu 

attīstības 
politika

Sadarbība
Finansē-

jums

TSI 
ilgtspējīgas 

attīstība 

 Kopējais pētnieku skaits (skaits, PLE)  

 Vidējais pētnieku vecums  

 Zinātniskās publikācijas SCOPUS, Web of Sciences (uz 1 PLE) 

 Doktora disertāciju aizstāvējušo studentu skaits  

 Maģistrantūras beidzēju skaits  

 Jauno zinātnieku skaits pēcdoktorantūras programmās  

 

 Sadarbības līgumi ar ES pētniecības iestādēm un augstskolām 
Sadarbības līgumi ar uzņēmumiem 

  Finansējums no programmā 
Horizon 2020  

 Patenti un licences  

 Komerciālie līgumi  
 Kopējais ienākums 
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4.5. Ceļa karte pētniecības aktivitātēm un stratēģiskās attīstības virzieni 
 

Ņemot vērā to, ka jebkura procesa attīstībai un veiksmīgai virzīšanai ir nepieciešams skaidri 
formulēts rīcības plāns, pētniecības stratēģiskā plāna ietvaros tika izstrādātas vairākas ceļa kartes, kuras 
definē arī sagaidāmo ietekmi. Ceļa kartes tika attiecinātas uz piecu gadu termiņu un ilgtermiņa attīstības 
perspektīvu, un tās paredz pasākumu īstenošanu, kā arī iespējamos precizējumus un/vai labojumus, kuri 
varētu izrietēt no mainīgajiem ekonomiskajiem vai zinātniskajiem priekšnoteikumiem vai prasībām. 

1.stratēģiskais attīstības virziens. Uzlabot pētniecības kvalitāti jomās, kuras saistītas ar sesto 
tehnoloģisko ciklu.  

Šīs virziens attiecas uz:  

 TSI pētniecības un akadēmisko studiju diversifikāciju, kuras mērķis ir ļaut augstskolai 
darboties plašākā jomā, ārpus līdzšinējā inženiertehniskā profila; 

 TSI īstenoto starptautisko pētniecisko darbību rezultātu kvalitātes uzlabošanu līdz vadošo ES 
universitāšu līmenim, piemēram, panākot pieaugošu zinātnisko publikāciju skaitu, 
paaugstinot citējamības līmeni un iegūto patentu skaitu. 

2.stratēģiskais virziens. TSI integrēšana globālajā pētniecības un izglītības sistēmā ar augsti 
kvalitatīvas pētniecības, informācijas un apmācību tehnoloģiju un metožu palīdzību. 

Šis virziens ir orientēts uz to, lai uzlabotu maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu 
kvalitāti un piesaistītu TSI vietējos un ārvalstu studentus. Tas ietver doktorantūras programmas 
īstenošanu sadarbībā ar citām Latvijas un ES augstskolām un pētniecības iestādēm, pieļaujot iegūto 
zinātnisko grādu savstarpējo atzīšanu un zinātnisko prakšu norisi maģistra un doktora darbu izstrādes 
laikā. Šī iniciatīva ir orientēta arī uz TSI sadarbības programmu kvalitātes celšanu augstākā līmenī: 

 izveidojot partnerattiecības ar Latvijas un citu ES valstu augstākās izglītības iestādēm, kā arī 
ar pētniecības institūtiem un augsto tehnoloģiju kompānijām visā pasaulē, 

 izveidojot kopīgas maģistrantūras un doktorantūras studiju programmas, 

 izmantojot inovatīvas apmācību tehnoloģijas, tai skaitā tālmācību, uz pētniecību balstītu 
apmācību, uz projektiem balstītu apmācību, kā arī uz nozaru problēmjautājumu risināšanu 
balstītu apmācību, 

 uzlabojot esošo TSI maģistrantūras un doktorantūras programmu kvalitāti un paplašinot 
šajās programmās iesaistīto personu  loku, 

 ieviešot stingrāku izglītības kvalitātes kontroli. 

3. stratēģiskais virziens. Izveidot jauna parauga zinātnisko cilvēkresursu vadības sistēmu un 
komplektēt augsti profesionālu pētniecībā iesaistīto darbinieku komandu. 

Kopumā personāla vadības sistēmas reorganizācija paredz pāreju no personāla uzskaites sistēmas 
uz tādu cilvēkresursu vadības sistēmu, kura līdzinās labākajiem piemēriem un ietver personāla 
motivēšanu, papildizglītību un citus stimulus. Plānotie sistēmas pilnveidošanas pasākumi ir aprakstīti 
stratēģijas 5.sadaļā “Cilvēkresursu attīstības plāns”. 

3.stratēģiskais virziens paredz sistemātisku institūta modernizāciju un zinātnisko cilvēkresursu 
efektivitātes palielināšanu. Pamata princips kopējā cilvēkresursu attīstības stratēģijā ir mācībspēku, 
zinātniskā personāla, citu darbinieku un studentu atzīšana par sistēmiski svarīgām un saistītam 
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sastāvdaļām TSI attīstības procesā.  Tas nozīmē, ka ir nepieciešams pilnveidot līdzšinējo pētnieciskā 
personāla politiku , veicot šādas darbības: 

 zinātniskā personāla kvalitātes novērtēšanu, 

 vadošo pētnieku noturēšanu, 

 sistēmas izveidi jaunu pētnieku piesaistei, 

 sistēmas izveidi augsti kvalificētu ārvalstu pētnieku piesaistei. 
4.stratēģiskais virziens. Stratēģiskās komunikācijas attīstība un TSI augsta atpazīstamība Latvijā 

un ārvalstīs. 

Virziens apraksta veidu, kā palielināt TSI starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību, veicot 
augstskolas zīmola atjaunināšanu, attīstot korporatīvo kultūru kopumā, kā arī ievērojami uzlabojot gan 
iekšējās, gan ārējās komunikācijas efektivitāti. Iniciatīva tiks īstenota, balstoties uz visaptverošu 
komunikācijas stratēģiju, kura tiks ieviesta visās TSI darbības jomās.   

5.stratēģiskais virziens. Inovāciju ekosistēmas izveidošana, lai veicinātu TSI izaugsmes potenciāla 
palielināšanos zināšanu un tehnoloģiju pārneses jomā. 

Šīs stratēģiskās darbības ir vērstas uz to, lai pārveidotu un uzlabotu tehnoloģiju pārneses 
organizatoriskos procesus, lai ir atbilstoša kapacitāte un iespējas komercializēt pētniecības darba 
rezultātus. Šādā veidā  TSI tiktu izveidota augstākā līmeņa inovāciju ekosistēma.  

6.stratēģiskais virziens. TSI zinātniskās institūcijas pārvaldes sistēmas pārveidošana un attīstība 
nolūkā izveidot pētniecību veicinošu un uz industrijas pieprasījumu orientētu augstskolu. 

Jaunie izaicinājumi un ambiciozie mērķi TSI kā zinātniskajai institūcijai prasa īstenot arī 
visaptverošu pārvaldes sistēmas pārveidošanu. Šīs iniciatīvas īstenošana paredz visas TSI pārvaldības 
sistēmas pārveidi atbilstoši principam “pētniecība → kopiena→ inovācijas”.  

Visas iepriekš uzskaitītās aktivitātes TSI stratēģisko virzienu ietvaros ietekmēs institūta: 

 pētniecības pārvaldības attīstību, 

 pētniecības cilvēkresursu attīstību, 

 pētniecības sadarbības tīklu izveidi, 

 pētniecības infrastruktūras uzlabošanu, 

 pētniecībai pieejamas finanses. 

Stratēģijas 1.pielikumā “TSI pētniecības organizācijas Rīcības plāni 2016.-2020.gadam” ir pieejams 
detalizēts stratēģisko attīstības virzienu izklāsts. 

 

4.6. Pētniecības cilvēkresursi 
Zinātnisko institūciju cilvēkresursu attīstības stratēģijas esamība ir Eiropas Komisijas (EK) iniciatīva. 

TSI ir pieņēmusi Eiropas Pētnieku hartu un Uzvedības kodeksu attiecībā uz pētnieku pieņemšanu darbā, 
pētnieku darba līgumiem, karjeras attīstību un darba apstākļiem. 

Praktisko Cilvēkresursu attīstības stratēģijas izstrādes darbu institūtā plānoja un izstrādāja rektora 
apstiprināta darba grupa. Darbu TSI rektora tiešā vadībā veica institūta kvalitātes vadības grupa, kuras 
sastāvā ietilpa gan institūta mācībspēki, gan pētnieki.  Kvalitātes vadības grupa  izvērtēja kvalitātes 
vadības procesus institūtā un pilnvaroja rektoru uzsākt cilvēkresursu attīstības stratēģijas ieviešanu.  
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Zinātnisko cilvēkresursu stratēģija ir plašāka uzlabotas darba kvalitātes veicināšanas procesa 
sastāvdaļa un tā ir tieši saistīta ar TSI īstenotajām darbībām. Tās galvenās identificētās rīcības var iedalīt  
šādās grupās: 

 mobilitātes jautājumi (pieredzes apmaiņas pasākumi, īstermiņa zinātniskās pieredzes 
apmaiņas braucieni, vasaras skolas u.tml.); 

 pieeja karjeras attīstības pakalpojumiem (pašnovērtējums, karjeras ceļa karšu izstrāde, 
karjeras apmācība); 

 strādājošo darba stabilitāte un pastāvība (projektu finansēšana, labās prakses piemēri, 
cilvēkresursu plānošana, skaidrāku karjeras attīstības plānu izstrāde, uzraudzības lomas 
akcentēšana, diskusiju par attīstību praktiskā īstenošana); 

 profesionālā atbildība un attieksme, profesionālās ētikas jautājumi (apmācības par 
lietvedības jautājumiem, datu aizsardzību un darba ētikas jautājumiem); 

 pētniecības rezultātu izplatīšana, kas ietver: 
a) zinātnes popularizēšanu, piemēram, organizējot regulārus un plašākai publikai pieejamus 

tematiskos pasākumus par TSI īstenoto pētniecību, 
b) atbalstu zinātnisko publikāciju sagatavošanai un publicēšanai, atbalstu pētniecības 

rezultātu popularizēšanai, apmācībām, kā arī intervijas ar institūta pētniekiem Youtube 
portālā, tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, pētniecības projektu publicitātes plānu izstrādi,  
tikšanās ar potenciālo investoru/finansētāju pārstāvjiem pēc projektu īstenošanas 
pabeigšanas. 

Cilvēkresursu attīstības jautājumi attiecas gan uz pētniecībā nodarbināto iestādes darbinieku 
skaitu  un to vecumu, gan uz pētnieciskā darba kvalitāti. Šī iemesla dēļ veiktspējas rādītāju kopums ietver 
ne tikai pētnieku kopējā skaita palielināšanu un pilna laika darbinieku skaita palielināšanu, bet apskata 
arī pētniecībā iesaistīto darbinieku darba rezultātu kvalitatīvo rādītāju izmaiņas. Sakarā ar minēto, tiek 
plānots, ka līdz 2020.gadam būtiski mainīsies pētnieku vecuma struktūra. Tiks piesaistīti jauni pētnieki ar 
mūsdienu skatījumu uz zinātnē aktuālām problēmām, risinājumiem un tehnoloģijām.   

 

 

 

 

 

4.7.att. Pētniecībā iesaistīto darbinieku vecuma struktūra 

Pētniecībā iesaistīto darbinieku 
vecuma struktūra 

(2016) 
Kopējais skaits: 33 

Pētniecībā iesaistīto darbinieku 
vecuma struktūra 

(2020) 
Kopējais skaits: 40 
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Studentu iesaiste pētniecībā. Doktorantūras studijas un pēcdoktorantūras pētniecība. 

Promocijas darba veikšanai ir nepieciešams kvalificēts mācībspēks, šo procesu uzrauga profesori 
vai asociētie profesori. Ņemot vēra šo zinātniski pētnieciskais darbs tiek piesaistīts konkrētajai  
fakultātei, un darba veikšanai tiek izmantoti attiecīgās fakultātes resursi. Šis princips attiecas arī uz 
maģistrantūras studentiem, kuru izstrādātos darbus uzrauga docenti, profesori vai asociētie profesori. 
Augstskolā ir trīs  maģistrantūras programmas un viena doktorantūras programma, kuru mērķis ir 
sagatavot ES līmenim atbilstošus, augsti kvalificētus speciālistus inženiertehnisko zinātņu jomā.  

Stratēģijas 3.pielikumā ir pieejams “Nolikums par augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu 
(zinātņu doktoru) sagatavošanu” Nolikums nosaka TSI normatīvo bāzi un institucionālās struktūras, kas 
nosaka un realizē sekojošus augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) 
sagatavošanas procesus Transporta un sakaru institūtā: uzņemšanas noteikumi un prasības doktora 
programmas apguvei; studiju kārtība doktorantūrā; apmācības procesu vadība doktorantūrā; TSI 
promocijas noteikumi un kritēriji (promocijas darba aizstāvēšana un doktora zinātniskā grāda 
piešķiršana). 

Ir identificētas arī vairākas problēmas: 

 nepietiekams studentu skaits, kuri izvēlas turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā; 

 vairāki studentu zinātniskie darbi netiek aizstāvēti noteiktajā termiņā; 

 nepietiekams no uzņēmējdarbības vides nākošu doktorantūras studentu skaits; 

 nepietiekams ārvalstu studentu skaits doktorantūrā. 

2016.gada beigās TSI iesniedza 4 pieteikumus  pēcdoktorantūras programmā (ES fondu 1.1.1.SAM 
1.1.1.2.pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros). 3 gadu laikā jaunajiem zinātniekiem 
atbilstoši pieteiktajai programmai jāveic pētnieciskā darbība TSI stratēģiskajās pētniecības jomās. Ir 
plānots atbalstīt arī citu jauno zinātnieku pieteikšanos šai programmai tuvākajos gados. 

Primārie uzdevumi zinātniskā personāla ataudzei ir šādi: 

 Izveidot datubāzi, kurā apkopota informācija par tiem TSI absolventiem, kuri ir izveidojuši 
veiksmīgu karjeru ārvalstīs vai ieņem vadošus amatus vietējos un starptautiskos 
uzņēmumos, un censties šos absolventus iesaistīt TSI īstenotajās pētniecības aktivitātēs kā 
partnerus starptautiskās sadarbības projektos, kā arī kā mentorus vai cita veida atbalsta 
sniedzējus. Izveidotie kontakti varētu būt īpaši nozīmīgi, sagatavojot projektu pieteikumus 
programmai Horizon 2020.  

 Turpināt attīstīt partnerattiecības ar Eiropas valstu un citu kontinentu valstu augstskolu 
pētniecības institūtiem, slēdzot sadarbības līgumus par pieredzes apmaiņu augstākajā 
izglītībā un pētniecībā. 

 Izveidot doktorantūras studentu dubultās uzraudzības sistēmu. Atkarībā no pētījumu jomas 
pētniecības darbu vadītājus būtu nepieciešams meklēt arī ārvalstu augstskolās, pētniecības 
institūtos un uzņēmumos. Šādos gadījumos par zinātnisko darbu vadītājiem vai mentoriem 
var uzskatīt personas, kuras atsevišķiem doktorantūras studentiem nodrošina finansiālu un 
zinātniski pētniecisku atbalstu un tādējādi nodrošina doktorantūras studijas visaugstākajā 
kvalitātē. 

 Kopā ar ārvalstu partneriem ieviest kopīgu doktorantūras studiju programmu transporta 
menedžmenta nozarē. Izveidojot kopīgu apmācību programmu ar Eiropas un citu kontinentu 
valstu augstskolām, rodas izdevīgi apstākļi TSI iegūto izglītību papildināt starptautiski atzītās 
ārvalstu augstskolās. Studentiem šādos gadījums var būt divi zinātnisko darbu vadītāji, pa 
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vienam katrā augstskolā, tādējādi veicinot arī pētniecisko un vispārīgo sadarbību augstskolu 
starpā.  

 

4.7. Dalība projektos un paredzētā sadarbība ar citām ZI 
 

TSI zinātniskās institūcijas starptautiskā novērtējuma gaitā,  eksperti atzīmēja nacionālā mēroga 
pētījumu augsto līmeni, līdz ar to pamatuzdevums būtu līdz 2020.gadam ievērojami paaugstināt TSI 
dalību  starptautiskā līmeņa projektos. Lielākā problēma, kas traucē mainīt esošo situāciju, ir zinātniskā 
personāla trūkums. Aktīvai dalībai projektos nepieciešams ievērojami palielināt pētnieku un pasniedzēju 
skaitu, kas piedalās pētījumos un izrāda iniciatīvu.  

Balstoties uz starptautisko ekspertu sniegto vērtējumu, TSI vairāk uzmanības būtu jāpievērš 
starptautiskajai sadarbībai, lai kļūtu par nozīmīgu ES līmeņa zinātnisko institūciju. Viena no pieejām ir 
palielināt TSI dalību starptautiskā līmeņa projektos. Ierosinātā holistiskā pieeja ņem vērā pašreizējās TSI 
problēmas, kas pamatā saistītas ar kvalificētu darbinieku trūkumu. Tieši tāpēc ir ierosinātas trīs līmeņu 
pieejas. Pirmie divi līmeņi ir vērsti uz pētnieku skaita pieaugumu un to kvalitātes paaugstināšanos, 
iesaistot viņus ES līmeņa projektos, kas pamatā orientēti uz sadarbību,  zināšanu apmaiņu, personāla 
apmaiņu, personāla apmācība u.c. Pēdējo līmeni pārstāv programmas Horizon2020 projekti, kas 
orientēti uz modernu inovatīvu pētniecību. 

Pēdējo piecu gadu laikā TSI piedalījies vairāk nekā 29 dažādos projektos (starptautiskos, 
nacionālos un vietējos), tostarp 4 projektos programmas FP ЕС ietvaros. Vairums projektu ir saistīti ar TSI 
galveno zinātnisko pētījumu jomu – IKT pielietojumu transportā un loģistikā. 

Datu analīze demonstrē pozitīvu tendenci TSI zinātnisko pētījumu darbības finansējumam. 
Jāatzīmē, ka TSI kā zinātniskā institūcija nesaņem valsts bāzes finansējumu. 79% finansējuma tika iegūti 
2 ERAF un 2 ESF projektu īstenošanas gaitā. ESF projekti bija vērsti uz maģistra programmas atbalstu 
(„Atbalsts TSI maģistra studiju programmas „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs” īstenošanai”) un 
doktora programmas atbalstu („Atbalsts Transporta un sakaru institūta doktora studiju programmas 
„Telemātika un loģistika” īstenošanai”).  Aplūkotajā laika posmā tāpat finansējumu no ERAF fonda 
saņēma sekojoši projekti: 

 Optiskās šķiedras sensora pielietošana transportlīdzekļu svara automātiskai mērīšanai kustībā: 
izpēte un izstrāde, Nr. 2010/0280/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/094. 

 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā vienots akadēmiskais resurss Transporta un sakaru 
institūtā,  Nr. 2010/0180/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/023 (infrastruktūras attīstība). 

 Transporta un sakaru institūta institucionālās kapacitātes attīstība, Nr. 
2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/006. 

Tāpat sakot ar 2014.gadu, TSI saņēmis finansējumu Nākamās paaudzes Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju pētniecības valsts programmas (NexT IT) ietvaros. Iepriekš dalība šajās 
programmās tika finansēta no TSI pašu līdzekļiem.  Analizētajā laika posmā TSI piedalījies  7th Framework 
Programme (FP7) projektos un iesniedzis vairāk nekā 5 projektu pieteikumus sadarbībā ar ES 
partneriem.  

Jāpiemin, ka 2016.g 1. janvārī TSI kopā ar diviem partneriem (University of Thessaly(Griekija) un 
Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (Vācija) sāka īstenot ALLIANCE projektu 
(Apvārsnis 2020 TWINNING programmas ietvaros). Šajā projektā TSI ir vadošais partneris. Pats projekts ir 
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orientēts uz zināšanu pārnesi un pētniecības kapacitātes stiprināšanu. Piedalīšanās projektā ļaus TSI 
būtiski paaugstināt savu akadēmisko un zinātnisko kompetenci. 

Aktīvai dalībai projektos būtu nepieciešams ievērojami palielināt pētnieku un pasniedzēju skaitu, 
kas piedalās pētījumos. Veicamie soļi ir: 

 1) aktīva doktorantu  un maģistrantu iesaistīšana  projektu pētījumos,  
2) zinātnisko darbinieku, kas pašlaik nav aktīvi iesaistījušies projektu realizācijā, prasmju un 
iemaņu paaugstināšana,  
3) aktīva ārējo pētnieku piesaiste. 

Pētniecības programmas integrētā pieeja vērsta uz TSI ilgtspējīgu attīstību nacionālā un 
starptautiskā līmenī, kas var tikt sasniegta tikai tad, ja būs pieejami nepieciešamie resursi, tas ir 
akadēmiskais un zinātniskais personāls. Atbilstoši šai pieejai, tiek plānots  intensīvi izmantot projektus 
COST programmas ietvaros ar mērķi, lai akadēmiskais un zinātniskais personāls varētu pārņemt labākās 
ES zinātnisko pētījumu prakses, un tajā paša laikā izmantot COST programmas iespējas doktorantiem un 
maģistrantiem.  

Nākošais līmenis orientēts uz dalību ERASMUS+ programmas projektos. Tas sniedz iespēju 
pētniecības un administratīvajam personālam iepazīties ar vadības principiem un pētījumu īstenošanas 
principiem projektos, un tai pat laikā uzlabot izglītības procesu un piesaistīt jaunos pētniekus projektiem.  

Un visbeidzot pēdējais līmenis orientēts uz dalību programmā Horizon2020. Projektiem 
programmas ietvaros ir zinātniski inovatīvs raksturs, tādi projekti sniedz TSI lielu labumu no zinātniskā 
viedokļa: augstas citējamības raksti, dalība starptautiskajās konferencēs, u.tml. Dalībai Horizon2020 ir 
nepieciešami vadošie zinātniskie darbinieki un intensīva regulāra sadarbība ar starptautiskām 
zinātniskam organizācijām. Abas problēmas var tikt atrisinātas, aktīvi piedaloties iepriekšējā līmeņa 
augstāk minētās programmās. 

Dalība COST akcijās 

TSI piedalās COST akcijās no 1999.gada un šajā laika posmā piedalījies 10 COST projektos. Dalība 
tajos devusi iespēju daudziem jaunajiem zinātniekiem iegūt jaunas zināšanas un praktisko pieredzi 
veiksmīgai promocijas darbu izstrādei un aizstāvēšanai. Tāpat jāatzīmē, ka visi doktoranti aktīvi iesaistās 
TSI pētījumos. Pašlaik TSI piedalās vairākos pētījumu projektos, kas vērsti uz pētījumu programmas 
prioritāriem uzdevumiem. Tāpat kā vairums TSI pētījumu tie orientēti uz IKT pielietojumu transporta 
jomā, pamatā TSI dalība orientēta uz COST aktivitāti Transporta un pilsētu attīstība. Ņemot vērā COST 
programmas īpatnības, nav iespējams plānot noteiktu akciju skaitu, kuros TSI darbinieki varēs piedalīties 
nākotnē. Tāpēc šeit tiks izdalīti tikai domēni, dalība kuros šķiet saistoša TSI. Starp interesējošajām 
darbības jomām varam minēt šādas (skat.zemāk tabulā). Lai iesaistītu personālu šajos projektos, TSI 
zinātnisko pētījumu nodaļa regulāri sekos līdzi projektu realizācijai un informēs par to norisi visus TSI 
darbiniekus, izmantojot dažādus sakaru līdzekļus, piemēram, elektronisko pastu, seminārus, zinātnes 
dienu  TSI u.c.). Līdz 2020.gadam tiek plānota dalība šādos projektos:  

 informācijas un komunikācijas tehnologijas (IKT) - 4 akcijas; 

 materiāli, fizikālās un nanozinātnes - 1 akcija; 

 transports un pilsētvides attīstība - 4 akcijas; 

 starpdomēnu projekti - 1 akcija. 
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Dalība ERASMUS+ programmā 

ERASMUS+ programma piedāvā plašas iespējas paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un tādējādi 
sagatavot jaunās paaudzes akadēmisko un zinātnisko personālu. Projekti ERASMUS+ ietvaros ir orientēti 
uz inovāciju risinājumiem izglītībā, zināšanu apmaiņu, kopīgu maģistra programmu izveidi, u.tml. 
Piedalīšanās šajos projektos sniedz plašas izglītības un pētniecības iespējas TSI darbiniekiem un 
doktorantūras studentiem. 4.2.tabulā ir apskatāmi divi ERASMUS+ programmas projekti, kurus TSI īsteno 
kopš 2015.gada. 

4.2.tabula. ERASMUS+ projekti izpildes posmā 

Projekta nosaukums Periods Vadītais 

Learning with ICT use (LEARN IT) 2015.-2018. Prof. J. Stukalina 

Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for 
Master Program Graduates (ISECRET) 

2015.-2017. Prof. B. Mišņevs 

 

Tajā pašā laikā TSI īsteno studentu un darbinieku mobilitātes aktivitātes. Pašlaik TSI ir noslēgti 20 
līgumi ar ES zinātniskajām institūcijām. Šis saraksts nepārtraukti tiek papildināts un ietver šādas ES 
institūcijas: Mursijas Universitāte (Spānija), Madrides Tehniskā un iversitāte (Spānija), Žilinas 
Universitāte (Slovākija), Ļubļinas ekonomikas un inovāciju augstskola (Polija), Viļņas Gediminas Tehniskā 
universitāte (Lietuva), Lulea tehniskā universitāte (Zviedrija),  Otto fon Gīrikes Magdeburgas universitāte 
(Vācija), Anadolu universitāte (Turcija). Vairums no minētajiem partneriem ir aktīvi iesaistīti zinātniskajā 
pētniecībā un TSI ir sagatavojusi vairākus priekšlikumus ERASMUS + programmas ietvaros. 

Dalība Apvārsnis 2020 programmā 

Apvārsnis 2020 ir lielākā ES pētniecības un inovāciju programma. Programma dot iespēju saņemt 
finansējumu augstākā līmeņa pētījumiem. Lielākā daļa no Apvārsnis 2020 apakšprogrammām tiek 
orientēta uz zinātniskās sadarbības/ kooperāciju tīklu izveidi starp ES valstu spēlētājiem. Tāda 
kooperācija palīdz veicināt inovatīvus risinājumus un palīdz paaugstināt partneru zinātnisko līmeni, ka arī 
dot ekonomisko efektu valstīm. 

Iepriekšējā ES programmēšanas periodā TSI piedalījās gan 6th Framework Programme (6.IP), gan 
7th Framework Programme (7.IP) kā partneris. Var minēt sekojošus veiksmīgi īstenotus projektus  7. IP 
ietvaros: Enhancing the transfer of Intelligent Transportation System innovations to the market 
(TTRANS); Baltic–to–Balkan Network for Logistics Competence (B2B LOCO). Analizējot projektu 
pieteikumu vērtēšanas rezultātus tika  secināts, ka konsorcija sastāvs ir viens no svarīgākajiem punktiem 
vērtēšanas procedūrā. Jāpiemin arī, ka tieši Apvārsnis 2020 programmā par ļoti svarīgu faktoru tiek 
uzskatīta MVU iesaistīšana projektā. Tāpēc TSI pieņēma lēmumu piedalīties European Conference of 
Transport Research Institutes (ECTRI) organizācijā ar mērķi iegūt plašāku atpazīstamību ES pētniecības 
telpā.  TSI piedalās sekojošās ECTRI tematiskajās grupās TG Mobility; TG Freight and Logistics; TG Traffic 
Management. Dalība tematiskajās grupās sniedz TSI iespēju aktīvāk piedalīties projekta pieteikumu 
sagatavošanā, kurus plāno ECTRI dalībnieki. 

Aktivitātes plānošana Apvarsnis 2020 programmā būs saistīta ar ECRI organizāciju un tiem 
projekta pieteikumiem, kurus iniciē ECTRI locekļi. TSI plāno piedalīties piecos projekta pieteikumos un 
iegūt divus projektus 2016. un 2017. gadā  

Ārpus aktivitātes ECTRI ietvaros TSI plāno sadarbību pie projektu pieteikumiem ar partneriem no 
iepriekšējiem projektiem. Potenciālo sadarbības partneru saraksts: 

http://www.tsi.lv/lv/content/fp7-enhancing-transfer-intelligent-transportation-system-innovations-market-t-trans
http://www.tsi.lv/lv/content/fp7-enhancing-transfer-intelligent-transportation-system-innovations-market-t-trans
http://www.tsi.lv/lv/content/fp7-baltic-balkan-network-logistics-competence-b2b-loco


73 
 

 

 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Spānija; 

 Fraunhofer-Gesellschaft, Vācija; 

 The University of Trieste (UNITS), Itālija; 

 The Institute of Logistics and Warehousing (ILiM), Polija; 

 Poznan School of Logistics (WSL), Polija; 

 Tallinn University of Technology (TUT) Tallinn University of Technology (TUT) Tallinn University 
of Technology (TUT) Tallinn University of Technology (TUT) , Igaunija 

 Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Lietuva. 

 Hellenic Institute of Transport (HIT)/Center of Research and Technology Hellas (CERTH), Grieķija; 

 Fraunhofer IFF, Vācija;  

 u.c. 
Pateicoties  TTRANS projekta ietvaros izveidotajam sadarbības tīklam, vairāki Latvijas uzņēmumi 

var kļūt par potenciāliem partneriem Apvārsnis 2020 projektos: SIA Kemek Engineering, SIA KOMIN, SIA 
Complete Payment Systems (CPS), SIA Mapon, SIA Mappost, SIA SWD Factory,  SIA Rigas Karte, SIA AVA. 

Sekojošās akadēmiskās un zinātniskās organizācijas var būt iesaistītas kā potenciālie sadarbības 
partneri TSI Apvārsnis 2020 projektos: Elektronikas un datorzinātnes institūts (EDI), Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (LLU), Vidzemes Augstskola (ViA), Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU). 

Citas iespējas 

Ārpus jau aprakstītajām aktivitātēm tiek plānots arī piedalīties European Research Council grantu 
programmās. Ņemot vērā programmu īpatnības (grants paredzēts konkrētam pētniekam, nevis 
institūcijai), informācija par iespēju saņemt šādu grantu tiks piedāvāta TSI zinātniekiemun PhD 
studentiem.  

European Research Council  piedāvā aktivitātes : 

 ERC Starting Grant for young, early-career top researchers (starta grants jaunajiem zinātniekiem, 
kas iegūva doktora grādu 2-7 gadus atpakaļ) – atbalsta apmērs līdz 2 milj. eiro uz 5 gadu 
termiņu; 

 ERC Consolidator Grant for already independent excellent researchers (konsolidēšanas grants 
pieredzējušiem zinātniekiem, kas iegūva doktora grādu7-12 gadus atpakaļ) - līdz 1,5 milj. eiro uz 
5 gadiem; 

 ERC Advanced Grant (Paaugstinātā līmeņa grants vadošajiem savā jomā pētniekiem) - grants līdz 
2,5 milj. eiro uz 5 gadu termiņu. 

Plānoti vismaz 2 projekta pieteikumi 2017. gadā European Research Council grantiem. Viens 
pieteikums plānots uz ERC Proof of Concept aicinājumu, kā loģisks turpinājums projektam SVARI 
(finansēts no ERAF līdzekļiem) un viens uz ERC Starting Grant aicinājumu. 

Uzmanība japievērš arī šadām programmām: 

 Starptautiska līmeņa 
o Interreg Europe 2014-2020: TSI ir ļoti laba sadarbība ar Baltijas jūras reģiona valstīm. Tas 

dod iespēju piedalīties  Interreg Europe 2014-2020. Tomēr plānojot dalību šajos 
projektos, jāņem verā, ka TSi jāiegulda līdzfinansējums 25%-15% apmērā no projekta 
summas. TSI būtu interesanti veidot projektus šādās tematiskajās jomās: 1) Research 
and Innovation; 2) Environment and resource efficiency; 

o Crossborder cooperation programs (Latvia-Lithuania, Estonia-Latvia-Russia, Estonia-
Latvia): bet programmas īpatnības ieverojami samazina zinātniskas institūcijas iespējas 
piedalīties tādos projektos.   

http://www.vgtu.lt/en
http://eng.llu.lv/?mi=556
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o Baltic-German University Liaison Office projects: līdz 5000 euro uz vienu projektu. 

 Nacionāla līmeņa 
o Līgumpētijumi. TSI turpinās piedāvāt industrijas uzņēmumiem  iespējas veikt pētījumus . 
o ES fondu programmas 2014.-2020.gada Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” ietvaros (specifiskā atbasta mērķa 1.1.1. pasākums 1.1.1.1. “Praktiskas 
ievirzes pētījumi”, augstāk minēts pasākums 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības 
atbalsts”, pasākums 1.1.1.3. “Inovāciju granti studentiem”, pasākums 1.1.1.5. “Atbalsts 
starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”; specifiskā atbalsta 
mērķa 1.2.1. pasākums 1.2.1.2. ”Atbalsts tehnoloģiju pārnese sistēmas pilnveidošanai”, 
pasākums 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences 
centru ietvaros”, pasākums 1.2.1.4. “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”). 

o Valsts Pētījumu Programma: TSI plāno piedalīties VPP projektos. 2014.gadā TSI kopīgi ar 
Rīgas Tehnisko Universitāti sāka īstenot  NextIT projektu. 

o Latvijas zinātņu padomes granti: nozīmīgi sadarbības partneri ir Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (LLU), Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU), Latvijas 
Universitāte (LU). 

Raksturojot kopējo plānoto dalību projektos, dati apkopoti diagrammas veidā, kas apraksta 
dinamiku par dalību projektos  COST, ERASMUS+  un  Apvārsnis 2020  programmas ietvaros.  

 

4.8.att. COST, ERASMUS+ un Apvārsnis 2020 projektu daudzums 

4.8. Zināšanu apmaiņas pasākumi 
 

Zināšanu apmaiņas un pārneses nodrošināšana ieņem vadošo vietu TSI īstenoto pasākumu vidū un 
Zināšanu pakalpojumu stratēģija ir viens no trim stratēģiskās attīstības virzieniem.  Kaut arī TSI zinātniskā 
institūta darbību augstu ir novērtējuši starptautiskie eksperti,  tika identificēti arī vairāki ieteikumi darbības 
optimizācijai. Viens no ekspertu ieteikumiem TSI attiecas uz nepietiekamo starptautiskās sadarbības 
apjomu un īpaši uz nepietiekami attīstīto tehnoloģiju pārņemšanu. Tāpēc zināšanu apmaiņas un pārneses 
pasākumu kopējais mērķis ir ievērojami paplašināt TSI pētniecības un akadēmiskā personāla zināšanu 
apjomu līdz mūsdienīgām starptautiskajām prasībām atbilstošam līmenim, kas nodrošinātu pietiekamu TSI 
starptautisko konkurētspēju attiecīgajās pētniecības jomās. IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 
departamenta direktore A.Kiopa savā prezentācijā WIRE 2015 konferencē Rīgā 2015.gada 4.jūnijā uzsvēra, 
ka “ …. Latvijas augstākās izglītības iestādēm  valsts pētniecības, attīstības un inovāciju sistēmā ir jākļūst par 
kompetences centru un zinātniskās pētniecības institūtiem ir jākļūst par attiecīgo zināšanu attīstītājiem” . 
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Tieši šī iemesla dēļ TSI pētniecības attīstības programmas centrā ir zināšanu attīstība un apmaiņa. Zināšanu 
pārneses pakalpojumu stratēģijas mērķis ir skaidri definēt līdzekļus un pasākumus, kas tiks īstenoti, lai 
nodrošinātu efektīvu zināšanu apmaiņu ar TSI partneriem.  

4.8.1.  Zināšanu pārneses pakalpojumu stratēģijas konteksts 

 
 Zināšanu pārneses pakalpojumu stratēģijā biznesa iesaiste tiek definēta kā dažāda veida sadarbība 

ar industriju pārstāvjiem, vienlaikus ievērojot darba tirgus vajadzības un sabiedrības intereses. Ir svarīga 
gan sabiedriskā sektora iesaiste, gan sadarbība ar komersantiem, gan sadarbība ar nozaru asociācijām 
organizācijām un profesionālām organizācijām, gan sadarbība ar citām zinātniskām institūcijām Šāda 
sadarbība aptver šādas darbības formas: 

 konsultēšanu, 

 zināšanu pārnesi, 

 lietišķos pētījumus un produktu / procesu attīstību,  

 darbinieku kapacitātes palielināšanu, 

 studentu, maģistrantu un doktorantu iekārtošanu praksē vai darbā, 

 iesaistīšanos augstskolā īstenoto programmu vai pakalpojumu attīstības procesā. 

TSI vēlas iegūt vēl plašāku atpazīstamību kā tehnisko zinātņu augstskola Latvijas un starptautiskajā 
mērogā. Šī mērķa sasniegšanai TSI izmanto sadarbību ar uzņēmējiem, tādējādi cenšoties nodrošināt 
kvalitatīvu zināšanu pārnesi un darbinieku iemaņu pilnveidošanu un gūt pozitīvu ieguldījumu ilgtermiņā: 

 palīdzot nodrošināt izcilu pieredzi TSI studentiem; 

 veicinot mācībspēku un zinātniskā personāla izpratnes palielināšanos par jautājumiem, kuri 
attiecas uz komersantu vajadzībām un mijiedarbību starp izglītības iestādi un privātiem 
uzņēmumiem;  

 saglabājot rūpnieciskai ražošanai nozīmīgu profilējumu; 

 attīstot starptautisko reputāciju un būtu kā katalizators uzņēmējdarbības izveidošanā un 
attīstībā; 

 uzlabojot darba atrašanās iespējas augstskolas absolventiem. 

Stratēģija atspoguļo stipro saikni starp pētniecību, biznesa iesaisti, akadēmisko vidi un apmācību 
procesu institūtā un tā sasaistās ar pētniecības stratēģiju un izglītības stratēģiju. Starp svarīgākajiem šīs 
pieejas virzītājspēkiem jāmin TSI atbildība vietējās sabiedrības saimnieciskās attīstības un labklājības 
veicināšanā, lai nodrošinātu, ka TSI īstenotajai pētniecībai ir būtiska  ietekme uz nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības veicināšanu, kā arī strādājošo kapacitātes palielināšanu. Šie un citi faktori ir tieši saistīti 
ar biznesa iesaisti. 

Galvenie biznesa pārstāvju iesaistes mērķi ir: 

 panākt, ka palielinās institūta kā nozares līdera atpazīstamība uz klientu orientētu un 
zināšanās balstītu biznesa pakalpojumu nodrošināšanā; 

 atbalstīt vietējās un reģionālās uzņēmējdarbības attīstību, veicināt jaunu uzņēmumu 
izveidošanos un attīstību, lietišķo pētījumu izstrādi, kā arī sniegt kvalitatīvas konsultācijas, 
nodrošināt zināšanu pārnesi un biznesa vajadzībām pielāgotu izglītības un apmācību 
procesu; 

 nodrošināt, ka mācību process ietver un veicina inovācijas, zināšanu praktisko 
pielietojamību, uzņēmējdarbību, tai skaitā studentu iesaisti reālos uzņēmējdarbības 
projektos;   
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 nodrošināt, ka TSI lietišķo pētījumu attīstības plāns ir savietojams un savstarpēji papildināms 
ar biznesa iesaistes plānu un akadēmiskās attīstības stratēģiju; 

 veicināt darbinieku karjeras attīstības iespējas privātos uzņēmumos: 
a) informējot darbiniekus par iespējām pilnveidot profesionālās iemaņas pētniecībā un 
pasniedzēja darbā un personisko iemaņu attīstībā, 
b) atbalstot darbinieku piesaisti un radot apstākļus to noturēšanai, radīt institūtam jaunus 
ienākumus. 
 
 Izvirzītos biznesa iesaistes mērķus TSI plāno sasniegt, īstenojot divus pasākumu kopumus. 

1)  Uzlabojot biznesa iesaistes kultūru: 

 izveidojot uz klientu orientētu pieeju, 

 izveidojot stratēģisko ietvaru biznesa iesaistes nodrošināšanai, 

 izveidojot un iedarbinot atbilstošus pārvaldes un darbības mehānismus, 

 veicot biznesa iesaistes procesa monitoringu,  

 attīstot darbinieku kapacitāti un veiktspēju, 

 izstrādājot vadlīnijas darbinieku iesaistei biznesa iesaistes aktivitātēs, 

 izveidojot augsti kvalitatīvu infrastruktūru un aprīkojumu, 

 nodrošinot izvērstu mārketinga un komunikācijas stratēģiju. 

2) Attīstot partnerattiecības, jaunus produktus un pakalpojumus: 

 attīstot partnerības tīklojumus, 

 attīstot produktus un pakalpojumus tirgum, 

 veicinot un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidošanu, 

 veicinot uzņēmumos strādājošu darbinieku izglītošanos un uzņēmumos strādājošu studentu 
piesaisti. 
 

Piekļuve pētniecības infrastruktūrai tiks īstenota, sadarbojoties ar nozari, tostarp īstenojot kopīgus 
projektus un programmas. TSI pētniecības infrastruktūra ir reģistrēta UseScience sistēmā, kas ļauj 
ieinteresētām industrijas pārstāvjiem, komercorganizācijām un pētniecības organizācijām, kā arī 
izglītības un akadēmiskām institūcijām piekļūt nepieciešamajam aprīkojumam un infrastruktūrai. Kopīgu 
projektu realizācijas gaitā piekļuve TSI pētniecības infrastruktūrai tiks nodrošināta partneriem no 
industrijas visos projektu realizācijas posmos, tai skaitā izstrādāto produktu pirmreizējai testēšanai, ka 
arī efektīvās metodoloģijas noteikšanai izstrādāto inovāciju ieviešanai ražošanā. Pieejas nodrošināšanai 
infrastruktūrai tiks izmantoti dažādi komunikācijas līdzekļi, izplatot informāciju par infrastruktūras 
iespējām un uzdevumiem, kas var tikt risināti, izmantojot aprīkojumu un iekārtas. Tas sekmēs partneru 
piesaisti kopumā un ļaus veiksmīgi izmantot zinātniski-pētnieciskās infrastruktūras potenciālu un to 
paplašināt. 

Līdz 2020.gadam TSI plāno dibināt vismaz 1 tehnoloģiski orientētu (spin-off) uzņēmumu, šādā 
veidā sekmējot zināšanu pārnesi. 

TSI plāno aktīvi piedalīties pētniecības pakalpojumu sniegšanā inovāciju “vaučeru” programmas 
ietvaros (Darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas 
P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ), līdz 2020.gadam 
veicot vismaz 3 šādus tehnoloģiju pārneses pakalpojumus. 
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4.8.2. Galvenie līdzekļi zināšanu apmaiņas nodrošināšanai 

Lai nodrošinātu nozares vajadzības ātri mainīgā ārējā vidē, zinātniskās pētniecības iestādēs un 
augstskolās ir nepieciešams ieviest tādas inovatīvas apmācību sistēmas un metodes, kuras atbild 
uzņēmēju izvirzītām prasībām attiecībā uz zinātnes atbalsta izpildi. Mūsdienās zināšanas arvien vairāk 
attīstās ar komunikācijas tehnoloģiju starpniecību, zināšanu apmaiņu un pārnesi tiešajā  saskarsmē, 
nozares un pētniecības organizāciju mijiedarbībā (diskusijās, konferencēs), kā arī pētnieku un 
mācībspēku apmācību laikā un. 4.3.tabulā ir attēloti galvenie līdzekļi zināšanu apmaiņas nodrošināšanai.  

° 

4.3.tabula Zināšanu apmaiņas līdzekļi 

  

TSI organizētā starptautiskā zinātniskā konference 
“Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication”  

Konference nodrošina lielisku zināšanu apmaiņas iespēju. 
Konferences starptautiskais statuss sniedz iespēju uzaicināt 
veiksmīgus ES pētniekus (piemēram, COST akciju ietvaros). 

Publikacijas TSI izdotajā žurnālā “ Transport and 
Telecommunication” 

Žurnāls indeksēts vairāk nekā 20 bibliogrāfiskajās datu bāzēs, 
tostarp SCOPUS. Bibliogrāfiskie indeksi pēdējos gados liecina par 
žurnāla kvalitātes paaugstināšanos un tādējādi var kalpot par labu 
līdzekli, lai dalītos ar pētījumu rezultātiem ar žurnāla auditoriju. 

Īstermiņa zinātniskās  misijas  STSM COST akciju 
ietvaros  (PhD, maģistranti un zinātnieki)  

Dalība COST akcijās nodrošina labu iespēju zināšanu apmaiņai 
starptautiskajā līmenī ar galvenajiem  ES pētniecības dalībniekiem  

Zināšanu parneses centrs   TSI izveidotais Zināšanu parneses centrs piedāvā iespēju TSI 
studentiem un biznesa partneriem sadarbības iespējas, apmainoties 
ar aktuālām zināšanām starp zināšanu parneses dalībniekiem 

Dalība starptautiskajās konferencēs ārpus Latvijas   Intensīva zinatniskā un akadēmiskā personāla līdzdalība 
starptautiskajās konferencēs paaugstina zināšanu līmeni kopumā 

4.8.3.  Sadarbība ar nozari 

 
Pētniecība un attīstība, zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kā arī biznesa projektu attīstība paredz 

sadarbību un tīklošanu. TSI ir orientēta gan uz pētniecības, gan biznesa attīstības mērķu sasniegšanu, 
tādējādi TSI kā zinātniskā institūcija vai atsevišķi tās pētnieki piedalās Latvijas profesionālo nevalstisko 
organizāciju darbā. TSI sadarbojas ar: 

 Latvijas Telekomunikāciju asociāciju (LTA), 

 Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju (LIKTA), 

 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju (LEtERA), 

 Latvijas Republikas Satiksmes ministriju (elektronisko sakaru nozares ekspertu padomē), 

 Starptautiskās asociācijas Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Latvijas 
sekciju, 

 Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrību, 

 Latvijas Operāciju pētījumu sabiedrību, 

 Latvijas Loģistikas klasteri,  

 Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociāciju, 

 SIA “Aviācijas pētījumu centrs”, 

 Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centru, 

 Latvijas Piegādes ķēžu klasteri, 

 Latvijas Zaļo tehnoloģiju klasteri u.c. 

Galvenie mērķi sadarbībai ar iepriekš uzskatītajām organizācijām laika posmam no 2016. līdz 2020. 
gadam ir šādi: 
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 identificēt un definēt sabiedrības, biznesa un nozares vajadzības un prasības  pētniecības, 
attīstības un inovāciju jomā; 

 atbalstīt tādu projektu sagatavošanu, kuri ļauj identificēt un veicināt jaunu iespēju ieviešanu 
mazos un vidējos uzņēmumos, ņemot vērā sabiedrības, biznesa un nozares vajadzības un 
prasības; 

 meklēt iespējas papildus finansējuma piesaistei, tai skaitā investīciju iespējām 
uzņēmējdarbībā u.tml.   

2016.gadā TSI bija viens no aktīvākajiem partneriem Latvijas Aviācijas asociācijas izveidošanā.  

TSI jau ir izveidojis ciešus kontaktus ar ieinteresētajām pusēm gan Latvijā, gan citās Eiropas 
Savienības valstīs un plāno arī turpmāk aktīvi strādāt šajā virzienā. Pašlaik TSI biznesa sadarbības 
partneru tīklā ietilpst SIA “Kemek Engineering”, SIA “KOMIN’’ , SIA “Complete payment Systems’” , SIA 
“Mapon”, SIA “SWD Factory”, SIA “Rīgas karte”, SIA “EcoTelematics”, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 
un SIA “X Infotech” u.c. Ir plānots, ka 2020.gadā TSI pastāvīgi sniegs pētniecības pakalpojumus uz līgumu 
pamata vismaz ar 14 komersantiem, tostarp arī vismaz 3 ārvalstīs reģistrētiem komersantiem 
(piemēram, partneri no Lietuvas). TSI ir svarīgi nodrošināt pieeju pētniecības infrastruktūrai saviem 
partneriem -  komersantiem un asociācijām, savukārt jaunu partneru piesaisti veicinās dalība UseScience 
sistēmā un inovāciju “vaučeru” programmā (skatīt 4.8.1.sadaļā). 

4.8.4. Patenti 

Kā vienu no TSI līdzšinējās zinātniskās darbības vājajiem punktiem Technopolis eksperti ir 
norādījuši relatīvi zemo zinātnisko patentu skaitu, kas tieši ietekmē arī TSI spēju sekmīgi komercializēt 
īstenotās pētniecības rezultātus. Pašlaik Eiropas Patentu birojā ir reģistrēti 4 zinātniskie patenti. 

TSI plāno palielināt zinātnisko patentu skaitu, aktīvi iesaistoties nacionāla un starptautiska mēroga 
pētniecības projektos. Tiek plānots, ka 2020.gadā TSI būs 7 spēkā esoši patenti.   

4.8.5. Konsultāciju sniegšanas potenciāls 

TSI ir pozitīva pieredze konsultāciju pakalpojumu sniegšanā privātiem uzņēmumiem, nevalstiskām 
organizācijām, pašvaldībām un valsts iestādēm. Pēdējo 6 gadu laikā TSI ir nodrošinājis vairāk nekā 10 
konsultāciju pakalpojumu īstenošanu privātā sektora un pašvaldības iestāžu vajadzībām. Nākotnē 
konsultāciju projektu apjomu ir plānots vēl vairāk paplašināt. Tas tiks panākts, noslēdzot sadarbības 
līgumus ar svarīgākajiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares spēlētājiem un piesaistot 
jaunos pētniekus.  

Lietišķo programmu sistēmu laboratorijā tiek veikta pētniecība un sniegtas konsultācijas attiecībā 
uz jautājumiem, kuri skar satiksmes/transporta, loģistikas un uzņēmējdarbības   procesus. Pētniecībā un 
analīzē tiks izmantota mūsdienīga procesu simulācijas programmatūra, kura nodrošina augsti kvalitatīvu, 
reprezentatīvu un daudzšķautņainu pētījumu sistēmu analīzi. 

Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centrs, kas izveidots 2013.gadā un ietver deviņas 
laboratorijas, kuras ir aprīkotas ar jaunāko akadēmiskajā un pētniecības vidē izmantoto programmatūru 
un datorsistēmām. Katra laboratorijā ir tehniskais, programmatūras un metodoloģiskais nodrošinājums, 
kas ļauj īstenot studentu apmācības, veikt pētniecības darbus un sniegt konsultāciju pakalpojumus 
visaugstākajā līmenī.  Pašlaik Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centrā darbojas šādas 
laboratorijas: Fizikas un elektrisko iekārtu laboratorija, Elektronisko sistēmu datormodelēšanas 
laboratorija, Iebūvējamo datorsistēmu un signālu digitālās apstrādes laboratorija, Rūpnieciskās 
automatizācijas laboratorija, Zemvirsmas radiolokācijas mērījumu laboratorija, Robotikas un studentu 
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zinātniski pētniecisko darbu laboratorija, Projektēšanas un prototipēšanas laboratorija, 
Telekomunikāciju un elektroniski optisko sistēmu laboratorija un Elektronikas laboratorija. Centrs 
nodrošina sekojošus konsultāciju pakalpojumus: 

 ceļu segumu kvalitātes radiolokācijas kontrole, 

 ceļu segumu ieklāšanas kvalitātes novērtēšana, 

 pazemes inženiertehnisko komunikāciju zemvirsmas radiolokācija,  

 arheoloģisku vai dabas artefaktu (koku sakņu, iežu, u.c.) radiolokācija,  

 elektronisko sistēmu dizaina izstrāde un prototipēšana, 

 elektronisko komponentu parametru mērījumu veikšana un testēšana, 

 automātikas sistēmu un satelītu navigācijas un kontroles sistēmu analīze un dizains, 

 radioelektronisko sistēmu signālu digitālā apstrāde un prototipēšana,  

 sensoru parametru mērījumu veikšana un testēšana, 

 transporta telemātikas sistēmu un iekārtu darbības analīze un dizains, 

 optiskās pārraides komponentu parametru mērījumu veikšana un testēšana, 

 datortīklu sastāvdaļu parametru mērījumu veikšana un testēšana, 

 radiofrekvences identifikācijas (RFID) sistēmu programmēšana un RFID bāzes sistēmu 
dizains. 

Multimediju laboratorija  ir aprīkota ar videoieraksta un montāžas aprīkojumu un 
programmatūru, kas ļauj veidot mācību, informatīvos un reklāmas videomateriālus.    

Virtuālās realitātes laboratorija  ir 2013.gadā uzsākts kopprojekts ar SIA “Aviācijas pētniecības 
centrs” un Vācijas pilsētā Magdeburgā esošo Fraunhofera institūtu Rūpnīcu un fabriku vadībai un 
automatizācijai. Virtuālās realitātes laboratorijas uzdevums ir nodrošināt iespēju, lai aviācijas tehnikas 
speciālisti varētu apgūt praktiskas iemaņas aviācijas iekārtu kontroles, diagnostikas  un darbības 
uzraudzības jomās, un tā ir paredzēta lietošanai jaunākās paaudzes helikopteros un lidmašīnās. Aviācijas 
nozares uzņēmumu tehniskajiem darbiniekiem regulāri ir nepieciešams adaptēties darbam ar jaunām 
iekārtām un paaugstināt kvalifikāciju. Īpaši tas attiecas uz jaunu helikopteru un lidmašīnu modeļu 
monitoringu, diagnostiku un tehnisko apkopi. Šīs problēmas tūlītējas risināšanas nepieciešamību nosaka 
divi faktori: 

 praktiskās iemaņas aprīkojuma programmatūras nodrošinājuma izmantošanai nereti ir 
jāapgūst pirms attiecīgās iekārtas fiziski tiek piegādātas un 

 apmācību procedūras uz reāla aprīkojuma ir grūti īstenot modernu lidmašīnu un helikopteru 
augstās cenas dēļ.    

Šīs problēmas var atrisināt ar trīsdimensiju virtuālās realitātes modeļu palīdzību. 

Galvenās plānotās darbības virtuālās realitātes laboratorijā būs sekojošas:   

 integrētu aplikāciju izstrāde un attīstība virtuālās realitātes modeļu platformas ietvaros; 

 integrētas koncepcijas izstrāde virtuālās realitātes modeļu izmantošanai praktisko iemaņu 
palielināšanai iekārtu tehniskās apkopes procesā;  

 reālos apstākļos veicamo tehniskās apkopes personāla darbību simulācijas   nodrošināšana; 

 scenāriju izstrāde un praktiskā pielietošana apmācāmo tehniskās apkopes speciālistu apgūto 
praktisko iemaņu kvalitātes demonstrēšanai un novērtēšanai; 

 virtuālo simulatoru attīstība speciālistu apmācībai tehniskās apkopes, iekārtas darbības un 
remonta veikšanai. 
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TSI laboratoriju materiāli tehniskā bāze detalizēti ir aprakstīta šīs stratēģijas 9.3.3.sadaļā “Esošās 
infrastruktūras apraksts” un 1.pielikumā. 

Iepriekšējās sadaļās (4.8.1. un 4.8.3.) ir aprakstītas zinātniski-pētnieciskās infrastruktūras 
potenciāla izmantošanas iespējas (tai skaitā dalība UseScience sistēmā), kā arī pētniecības pakalpojumu 
sniegšanas iespējas inovāciju “vaučeru” programmas ietvaros. 
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5. Cilvēkresursu attīstības plāns 
Cilvēkresursu attīstības plāna galvenais uzdevums ir veicināt TSI mācībspēku attīstību, izaugsmi un 

motivāciju, kā arī piesaistīt jaunus Latvijas un ārvalstu zinātniekus pētnieciskajai darbībai. 

5.1.Personāla ataudze un attīstība 
Situācijas raksturojums 

Transporta un sakaru institūtā 2016./2017. gadā strādā 135 darbinieki, tai skaitā 58 akadēmiskā 
personāla darbinieki, no kuriem 41 darbinieks ir ar doktora grādu, un 8 viesdocētāji. Akadēmiskā 
personāla sadalījums no 2014. – 2016. gadam pa amatiem ir atspoguļots sekojošajā tabulā. 

5.1.tabula. Akadēmiskā personāla sadalījums no 2014. – 2016. gadam pa amatiem 

Akadēmiskais personāls 2016. gads 2015.gads 2014.gads 

Profesori 10 12 12 

Asociētie profesori 4 3 3 

Docenti 27 22 21 

Kopā: 41 37 36 

Lektori 16 22 24 

Asistenti 1 2 3 

Viesdocētāji 8 2 5 

 

Ņemot vērā, ka TSI strādā 41 akadēmiskā personāla darbinieks, kuriem ir doktora zinātniskais 
grāds, tas veido 71 % no akadēmiskā personāla kopskaita. Lai iegūtu universitātes statusu augstskolai 
nepieciešams paaugstināt personāla ar doktora zinātnisko grādu īpatsvaru līdz 75 %.  

Bez ievēlēta statusa uz līguma pamata augstskolā 2016. gadā strādā 8 docētāji, kuriem Transporta 
un  sakaru  institūts  nav ievēlēšanas vieta, kā arī pētnieki, zinātniskie asistenti un speciālisti, kas veic 
darbu pētniecības un attīstības projektu ietvaros. Ņemot vērā situāciju, ka projektu finansējums ir 
nozīmīgākais alternatīvais finansējuma avots, būtiski augstskolas tālākai attīstībai ir ne tikai ievēlētā 
akadēmiskā personāla piesaiste, bet arī specifisku speciālistu piesaiste zinātnes projektu realizācijai.  

Jāatzīmē, ka gan valsts kopumā, gan arī katra augstskola cenšas veicināt jauno zinātnieku piesaisti 
(5 gadus pēc doktora grāda iegūšanas). 2017. gadā TSI plāno īstenot pēcdoktorantūras atbalsta projektus 
ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros; konkurss ir 
izsludināts 2016.gadā rudenī. Ļoti būtiski ir panākt, ka jaunie zinātnieki turpina darbu Latvijas  iestādēs 
un institūcijās, un nedodas uz ārvalstu zinātniskajām institūcijām.  

Pēdējos gados  Latvijā ir novērojama akadēmiskā personāla novecošanās tendence, kas skar ne 
tikai TSI, bet arī lielāko daļu Latvijas augstskolu. TSI vēlētā akadēmiskā personāla vidū vecumā  virs 55 
gadiem ir 26 vēlētā akadēmiskā personāla darbinieki. Akadēmiskā personāla sastāvā ir relatīvi maz gados 
jaunu pasniedzēju, bet studiju  programmu turpmākai pastāvēšanai noteikti jāatjaunina docetāju 
sastāvs. 

Tomēr jāpiemin, ka pēdējos gados jaunie vēlētā akadēmiskā personāla docētāji ir sasnieguši 
augstus  rezultātus un, piemēram, 2014./2015. ak. gadā doktora zinātnisko grādu ieguvuši četri jaunie 
docētāji. Tas uzskatāms par labu akadēmiskā sastāva vecuma atjaunošanās rādītāju. Lielākā daļa 
docētāju realizē aktīvu zinātniski pētniecisko darbību, piedalās zinātniskajos projektos, publicē darbus 
zinātniskajos žurnālos, uzstājas ar ziņojumiem konferencēs.  

TSI pamatdarbā ir 69 vispārējā personāla pārstāvji, kas veido administrāciju un zinātnes tehnisko 
un apkalpojošo personālu. Šo darbinieku funkcijas ietver arī visu augstskolas akadēmisko un zinātnisko 
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projektu administratīvo nodrošināšanu (Personāla daļa, Finanšu departaments, Informācijas tehnoloģiju 
daļa utml.).  

5.2. Sadarbība ar nozari un citām augstskolām 
 

Jāuzsver, ka TSI  sadarbojas ar nacionālajām un ārvalstu institūcijām, lai sekmētu iegūstamās 
izglītības atbilstību tautsaimniecības nozares pieprasījumam, tādējādi veicinot izglītības un pētniecības 
ciešāku sasaisti, kā arī sekmējot izglītības piedāvājuma attīstību. Tas veicina konkurētspēju nacionālajā 
un starptautiskajā līmenī. Noteikti arī jāpiemin TSI sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm tepat 
Latvijā  gan ārvalstīs, veidojot ilgtermiņa sadarbību, pieredzes apmaiņu un atpazīstamību. 

Lai realizētu kopēju zinātniski pētniecisko, mācību metodisko un saimniecisko darbību ar mērķi 
attīstīt un izpildīt kopējus projektus, TSI ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Latvijas augstskolām, 
atsevišķām to fakultātēm vai zinātniskajiem institūtiem. Šo augstskolu skaitā var minēt Latvijas 
universitāti, Rīgas tehnisko universitāti, Vidzemes augstskolu, Ventspils augstskolu u.c. Cita starpā šādi 

līgumi paredz arī sekojošus mērķsadarbības veidus un pasākumus: 

 a) zināšanu partnerība: 

 sadarbība zināšanu un tehnoloģiju pārnesē; 

 juridiskā ietvara izstrāde partnerības īstenošanai klasteru, konsorciju, inovāciju kopās, ES 
pētniecības un inovācijas atbalsta programmās; 

 citas aktivitātes, lai nodrošinātu augstskolu Attīstības stratēģijās 2015.-2020.gadam 
definēto mērķu sasniegšanu; 

 b) partnerība kopīga mērķa īstenošanai: 

 sadarbība, piedaloties klāsteru, konsorciju, inovācijas kopu izveidē; 

 sadarbība inovācijas atbalsta pasākumu sniegšanā; 

 sadarbība pētniecības projektu īstenošanā, t.sk., ES pētniecības un inovācijas atbalsta 
programmas Apvārsnis 2020 ietvaros; 

 sadarbība slēdzot vidēja vai ilgtermiņa līgumus par līgumpētījumu izpildi u.c. pasākumus 
kopīga mērķa īstenošanai; 

 c) resursu partnerība: 

 abpusējas piekļuves nodrošināšana pētniecības infrastruktūrai; 

 iespējama koplietošanas pētniecības infrastruktūras izveide. 

5.3. Akadēmiskā personāla atlase 
Transporta un sakaru institūta akadēmiskais personāls tiek veidots atbilstoši LR Augstskolu 

likumam, TSI Satversmei un  pamatojoties uz studējošo skaitu un mācību slodzi fakultāšu katedrās. 
Akadēmiskais personāls ir stabils un kvalificēts, piedalās dažādās konferencēs, semināros un citos ar 
kvalifikācijas celšanu saistītos pasākumos, turpina papildināt savu izglītības līmeni doktorantūrā un 
darbojoties pētniecībā. 

Docētāji tiek pieņemti darbā atklāta konkursa kārtībā, kuru reglamentē TSI nolikums „Par 
akadēmiskā personāla ievēlēšanu konkursa kārtībā”. Kandidējot konkursā uz vakantajām docētāju amata 
vietām, pieteikumu iesniedzējiem ir jāsagatavo dokumentu pakete, kurā ir jāatspoguļo savs dzīves un 
profesionālais gājums, kompetences līmenis un  zinātniskā darbība. Ja akadēmiskā amata pretendents 
līdz vēlēšanām nav strādājis par docētāju TSI, struktūrvienības vadītājs organizē akadēmiskā amata 
pretendenta atklātās lekcijas vai praktiskas nodarbības noklausīšanos. Izraugoties pretendentu darbam 
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TSI, tiek ievērota objektivitāte, taisnīgs novērtējums un visiem pretendentiem vienādas iespējas 
demonstrēt savas kompetences. 

Atsevišķu studiju kursu realizācijai tiek pieaicināti arī viesdocētāji un pieaicinātie pasniedzēji uz 
līguma pamata, kuru kompetences un rekomendācijas tiek izvērtētas līdzīgi kā  ievēlētajam 
akadēmiskajam personālam. 

Zinātniskie darbinieki tiek ievēlēti saskaņā ar TSI nolikumu „Par zinātnisko darbinieku, kas veic 
zinātnisko pētījumu darbību, ievēlēšanu akadēmiskajos amatos”(Apstiprināts Senāta sēdē 23.04.2013.). 
Izraugoties šos darbiniekus,  vislielākā vērība tiek pievērsta viņu zinātniskajai darbībai, publikācijām, 
dalībai vietējā un starptautiskā līmeņa projektos.  

Vairāku studiju programmu ietvaros tiek praktizēta augsti kvalificētu viesdocētāju uzaicināšana 
atsevišķu lekciju kursu un praktisko nodarbību vadīšanai. Jau sen ir izveidojusies laba sadarbība ar 
dažādām augstskolām ārzemēs, kas veicina internacionalizācijas procesu kopumā. 

 

5.4. Personāla karjeras plānošana, kompetenču un kvalifikācijas pilnveide 

2014.gadā TSI ir izstrādājis „Akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides plānošanas 
organizācijas programmu”. Programma sevī ietver TSI akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanas plānošanas mērķus, saturu un formas. Ņemot par pamatu šajā dokumentā ietvertos 
nosacījumus, tiek izveidots TSI akadēmiskā personāla attīstības stratēģiskais plāns, kurš, savukārt, tiek 
konkretizēts ar speciāliem pasākumu plāniem uz katru akadēmisko gadu.  

Kā akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides mērķi tiek izvirzīti: 

1. Jaunu zināšanu, iemaņu un mācību metožu apgūšana, prasme izmantot tās praktiskā darbā; 
2. Profesionālo iemaņu un personības attīstība kopumā. 

 Akadēmiskā personāla kompetenču periodisko pārbaužu un novērtēšanas process ietver: 

 akadēmiskā personāla profesionālās mācību – metodiskās pilnveides ikgadēju pasākumu plānu 
sagatavošanu un realizāciju saskaņā ar šo programmu, kā arī ar TSI vadības lēmumiem; 

 akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu plānošanu; 

 fakultāšu akadēmiskā personāla profesionālās izaugsmes iespēju novērtēšanu un priekšlikumu 
sagatavošanu par perspektīvāko docētāju izvirzīšanu; 

 docētāju individuālo plānu un katedru vadītāju priekšlikumu apkopošanu par nepieciešamo 
profesionālās pilnveides pasākumu realizāciju akadēmiskā gada laikā; 

 akadēmiskā personāla ikgadējās atestācijas organizēšanu. 

 Pamatā tiek izmantotas sekojošas akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides formas kā: 

 promocijas darba aizstāvēšana un rakstu publicēšana starptautiskos citējamos žurnālos;  

 apmācības/stažēšanās starptautiskos mācību centros vai ārvalstu universitātēs; 

 TSI akadēmiskā personāla uzstāšanās starptautiskās un starpaugstskolu konferencēs, semināros, 
piedalīšanās nacionālos vai starptautiskos projektos un pieredzes apmaiņas programmās;  

 akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšana, organizējot sadarbību ar citām līdzīga profila 
augstskolām kā Latvijā, tā arī citās valstīs (t.sk. ERASMUS+ programmas ietvaros); 

 docētāju piedalīšanās TSI organizētās zinātniskās konferencēs (MIP, RelStat, R&T-SiF),    kā arī 
viņu rakstu publicēšana starptautiskos un TSI izdotajos žurnālos; 

 jauno docētāju piedalīšanās metodiskos semināros jaunu pasniegšanas metodiku un 
pedagoģisko prasmju apgūšanai; 
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 pieredzes bagāto profesoru lekciju nolasīšana gados jauno docētāju pedagoģiskās meistarības 
paaugstināšanas semināros; 

 docētāju, kuriem nav augstākās pedagoģiskās izglītības, mācību programmu apgūšana par 
inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktiku vai izglītības darba vadību; 

 akadēmiskā personāla stažēšanās pie savas nozares vadošajiem darba devējiem, kā arī darbs 
pētnieciskās laboratorijās ārpus institūta; 

 docētāju darbam nepieciešamo svešvalodu zināšanu pilnveide. 

Aktīva līdzdalība minētajos un citos līdzīgos pasākumos vienlaikus darbojas arī kā aktīvs motivators 
TSI docētajiem aktīvāk pilnveidot savas profesionālas prasmes un valodu zināšanas. 

Akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai TSI plāno pastiprināti iesaistīt studējošos 
akadēmiskajā darbā un pētniecībā atbilstoši augstskolas studiju virzieniem un materiāltehniskajam 
nodrošinājumam. Studējošo aktīvāka darbība praktiskajās nodarbībās veicinās interesi par zinātniskajām 
aktivitātēm un pievēršanos nopietnākam pētniecības darbam un tālākām akadēmiskajām studijām. 
Perspektīvākos docētājus, kuri nesen ieguvuši doktora grādu, plānots iesaistīt  zinātnisko darbību  
atbalstošās  programmās, piem. „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”. 2016.gada beigās TSI iesniedza 
4 pieteikumus  pēcdoktorantūras programmā. 3 gadu laikā jaunajiem zinātniekiem atbilstoši pieteiktajai 
programmai jāveic pētnieciskā darbība TSI stratēģiskajās pētniecības jomās. Ir plānots atbalstīt arī citu 
jauno zinātnieku pieteikšanos šai programmai tuvākajos gados. 

Transporta un sakaru institūts plāno veidot pieteikumus ne tikai ar projektiem ar Erasmus+ 
projekta programmas valstīm, bet arī ar partnervalstīm. Plānots ir veidot vairākus projektus Erasmus+ 
ietvaros ar partnervalstīm,  kuru galvenais mērķis būs augsti kvalificētu ārvalstu pasniedzēju piesaiste, 
kuri šeit docēs kādu konkrētu studiju kursu, vai kādu daļu no studiju kursa. Tāpat institūts plāno 
Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības un kapacitātes stiprināšanas projektu izveidi starp institūtu un 
kādu no potenciālajiem sadarbības partneriem. Papildus šai programmai TSI izmantos iespēju pieteikties 
atbalstam ārvalstu pasniedzēju piesaistei ES fondu 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās 
izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros. 

Informācija par akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanu katrā fakultātē ir iekļauta 
stratēģijas 3.1.2.7. un 3.2.2.8. sadaļas „Studiju virziena akadēmiskā personāla zinātniskās un 
akadēmiskās darbības attīstības plāns” un 3.3.4.2.sadaļā „VEF fakultātes cilvēkresursu attīstības plāns 
līdz 2020.gadam”. Informācija par pētniecības cilvēkresursiem un zinātnisko darbinieku kapacitātes 
stiprināšanu ir pieejama stratēģijas 4.6.sadaļā “Pētniecības cilvēkresursi”. 

5.5. Personāla motivēšanas sistēma un atalgojuma politika 
Motivācija par iniciatīvu un atbildības uzņemšanos, algu sistēma, ko veido taisnīga un caurskatāma 

atlīdzība par veiktā darba apjomu un kvalifikāciju, kā arī materiālie stimuli par darba kvalitāti, 
akadēmisko un profesionālo izcilību – TSI ir izvirzījis sekojošu mērķi darbinieku stimulācijai un 
atalgojuma noteikšanai. 

Lai novērtētu akadēmiskā personāla darba sniegumu, katru gadu tiek organizēta akadēmiskā 
personāla atestācija saskaņā ar „Akadēmiskā personāla atestācijas kārtību”, kurā kā galvenie 
pamatkritēriji tiek vērtēti sasniegumi zinātnē, akadēmiskajā darbībā, zinātniski organizatoriskā darbība 
un administratīvā darbība. Iegūtie novērtējuma rezultāti tiek izmantoti atalgojuma noteikšanai, kas 
darbojas kā darbinieku stimuls sasniegt arvien labākus rezultātus. 

Katru gadu novērtējuma kritēriji tiek pārskatīti un koriģēti, lai tie būtu saskaņā ar augstskolas 
izvirzītajiem prioritārajiem virzieniem akadēmiskajā un zinātniskajā darbībā. Atestācijas rezultātā gados 
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jaunākie docētāji tiek iekļauti TSI kadru rezerves sarakstā, un viņiem darbojas īpaša, atšķirīga no kopējās 
motivācijas sistēma. 

2017.-2018.gadā TSI plāno uzlabot atalgojuma sistēmas efektivitāti, izmantojot ES fondu specifiskā 
atbalsta mērķa 8.2.3. „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” iespējas.  

 

5.6. Personāla starptautiskās mobilitātes plāns 
Transporta un sakaru institūta  nākotnes vīzijas realizēšanai, lai nodrošinātu konkurētspēju 

starptautiskā līmenī, ārkārtīgi nozīmīgs uzdevums ir stiprināt un attīstīt TSI starptautisko dimensiju. Šīs 
stratēģijas kontekstā no TSI puses starptautiskā dimensija tiek izprasta kā sadarbība ar ārvalstu 
augstākās izglītības iestādēm,  zinātniskajiem institūtiem, dalība starptautiskās organizācijās, kopīgu 
zinātnes projektu realizācija, starptautisko studentu piesaiste un dažādi cita veida starptautiskie projekti, 
kuros augstskola var līdzdarboties, tādējādi dodot pienesumu akadēmiskajai jomai.  TSI atpazīstamība 
starptautiski ir atkarīga no pašas TSI darbības un centieniem pierādīt sevi starptautiskā līmenī.  

TSI, ERASMUS+ projekta ietvaros ir noslēgti 26 sadarbības līgumi ar augstākās izglītības iestādēm 
14 valstīs. TSI studenti, mācībspēki un administratīvais personāls izmanto ERASMUS+ projekta 
piedāvātās iespējas doties uz  ārvalstu augstākās izglītības iestādēm praksē, pieredzes apmaiņā vai  arī 
pasniegt lekcijas partneruniversitātēs.  Tāpat ERASMUS+ projekta ietvaros šādas iespējas tiek izmantotas 
no sadarbības augstāko izglītības iestāžu puses, dodoties uz TSI.  

TSI tiek plānots līdz  2020.gadam dubultot noslēgto sadarbības līgumu skaitu, un uz tā pamata 
izveidot ilgtspējīgu akadēmisko un zinātnisko sadarbību ar ārvalstu augstskolām  un organizācijām katrā 
no TSI specializācijas nozarēm. Īpaša uzmanība tiks pievērsta valstīm, kurās TSI vēl nav pietiekoši daudz 
sadarbības partneru (Ziemeļeiropa). 

Mācībspēku un personāla mobilitāte ir līdzeklis, lai popularizētu TSI ārzemēs, kas ir viens no 
veidiem, kā tiek piesaistīti dažādi sadarbības partneri, kā arī tas ir veids, kā celt mācībspēku, personāla 
un studentu kvalifikāciju.  

Nākamajiem gadiem, kā prioritātes starptautiskās mobilitātes ietvaros, TSI izvirza dalību 
starptautiskajās izglītības izstādēs, kopīgu studiju programmu izveidošanu ar ārvalstu augstskolām, kā arī 
TSI akadēmiskā personāla iesaisti starptautiskajā mācībspēku apritē. 

5.7. Pasākumu plāns  
5.2.tabula. Pasākumu plāns 

Pasākums Izaicinājums 
Sasniedzamais rādītājs, 

rezultāts 
Izpildes laiks Resursu avoti 

Personāla 
ataudzes un 
attīstības 
veicināšana  

1. Izstrādāt un realizēt plānu 
akadēmiskā personāla pēctecības 
nodrošināšanai fakultātēs  

 

1.Nodrošināta  zināšanu 
pēctecība studiju virzienos 

2.Akadēmiskā personāla 
ar doktora grādu skaita 
palielināšanās 

2017. gads un 
turpmāk 
pastāvīgi 

 

TSI iekšējie 
resursi 

Personāla 
karjeras 
plānošana, 
kompetenču un 
kvalifikācijas 
pilnveides 
pasākumi 

Papildināt un attīstīt mācībspēku 
kompetences(valodu un tehniskās 
prasmes) 

Augstāka akadēmiskā 
personāla konkurētspēja 
un kompetenču līmenis 

2017.gads un 
turpmāk 
pastāvīgi 

TSI iekšējie 
resursi, ārējie 
sadarbības 
partneri 
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Personāla 
motivēšanas 
sistēmas un 
atalgojuma 
politikas 
pilnveide  

Uzlabot akadēmiskā personāla 
motivēšanas un atalgojuma  
sistēmu, sasaistot to ar akadēmiskā 
un pētnieciskā darba rezultātiem un 
sociālajām aktivitātēm 

Rīks personāla atbalsta 
stimulācijai, kas sevī ietver 
uz rezultātu orientētu 
akadēmiskā personāla 
darbību 

2018.gads un 
turpmāk 
pastāvīgi 

ES fondi 

Mobilitātes 
aktivitāšu 
īstenošana 

Attīstīt jau esošās iestrādnes, 
meklēt jaunas iespējas un 
sadarbības veidus, kā attīstīt TSI 
konkurētspēju un nodrošināt 
konkurētspēju starptautiskā līmenī 

Palielināts studentu, 
docētāju skaits, kuri, 
stažējoties ārvalstīs, gūst 
jaunas zināšanas un  
vērtīgu pieredzi, kas dod 
pienesumu nākotnē 

2016. gads un 
turpmāk 
pastāvīgi 

ERASMUS + 

 

 

Papildus informācija par TSI starptautisko sadarbību ir ietverta Stratēģijas sadaļā „Internacionalizācijas 

plāns”. 
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6. Pārvaldības attīstības plāns  

6.1. Pārvaldības sistēmas mērķis un galvenie izaicinājumi 

Transporta un sakaru institūta (TSI) mērķi pārvaldības jomā virzīti uz savu klientu - studējošo, 
darba devēju, sadarbības partneru, nevalstisko organizāciju apmierinātības nodrošināšanu pasaules 
tirgus prasību līmenī, lietderīgi izmantojot augstskolas resursus augstas kvalitātes studiju un pētniecības 
īstenošanai, kas virzīta uz pastāvīgu darbības uzlabošanu ar mērķi apmierināt visu ieinteresēto pušu 
vajadzības, kā arī sistemātiska un sekmīga institūta pārvaldība visos vadību līmeņos tās efektivitātes 
paaugstināšanā. Galvenie izaicinājumi ir: 

1.1 Atsevišķu funkciju sadrumstalotība palielina kopējo resursu apjomu un mazina izdevumu 
lietderību; 

1.2 Funkciju neprecīzs sadalījums veicina to pārklāšanos; 
1.3 Esošā personāla ierobežotas iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju, zināšanu līmeni vai 

veidot pieredzes apmaiņu ar citām ES augstskolām; 
1.4 Nepietiekama visu līmeņu darbinieku izpratne par augstskolas mērķiem un plāniem; 
1.5 Nenovērtēta kvalitātes vadības sistēmas mērķtiecīga un pakāpeniska ieviešana, iesaistot visu 

vadības līmeņu un struktūrvienību darbiniekus, zaudējot funkciju pēctecību, caurspīdīgumu, 
un vispārējo vadības procesu izpratni.  

6.2. Pārvaldības struktūra un procesi, lēmumu pieņemšana, un stratēģiska 

vadība 

6.2.1. Pārstāvības institūcijas, lēmējinstitūcijas un vadība 

Transporta un sakaru institūta kopējā administratīvā struktūra ir redzama sekojošajā attēlā:  
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6.1. att. TSI kopējā administratīvā struktūra 

* Šajā struktūras shēmā fakultāšu pakļautība Mācību prorektoram parādīta tikai grafiskas ērtības dēļ. Fakultātes savā darbā ir 
saistītas ar visiem augstskolas pārvaldes līmeņiem un visām struktūrvienībām 

 

Ņemot vērā iepriekš redzamo struktūru, TSI ir sekojošas pārstāvības institūcijas, lēmēj- un vadības 
institūcijas: 

 Satversmes sapulce. 

 Senāts. 

 Valde. 

 Rektors. 

 Revīzijas komisija. 

 Akadēmiska šķīrējtiesa. 
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 SATVERSMES 

SAPULCE

 STUDENTU 

PAŠPĀRVALDĪBA

 SENĀTS  ŠĶĪRĒJTIESA
 REVĪZIJAS 

KOMISIJA

 

 

 FAKULTĀTES 

DOME

 FAKULTĀTES 

SAPULCE

 
 

 SENĀTA 

KOMISIJAS

 

6.2.att. TSI pārvaldības struktūra 

6.2.2. Institucionālā pārvaldība: 

TSI augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos un finanšu jautājumos ir 
dibinātāju iecelta akciju sabiedrības valde.  

Augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos 
jautājumos ir Satversmes sapulce (29.07.2008. Satversmes red. saskaņā ar MK Rīk. Nr.444 no 29.07.2008.). 
Satversmes sapulce pieņem un groza TSI Satversmi, ievēlē un atceļ Rektoru, Revīzijas komisiju, 
Akadēmisko šķīrējtiesu un Senātu (saskaņā ar Satversmes nolikumu). 

Senāts ir TSI personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtības un 
nolikumus, kuri regulē visas TSI darbības sfēras. Senāts apstiprina prorektorus un iekšējos 
reglamentējošos dokumentus saskaņā ar TSI Satversmi (apstiprināta 29.07.2008.). Senāta sastāvā ietilpst 
Senāta pastāvīgas komisijas: Satversmes komisija, Konkursu komisija, Mācību metodiskā komisija un 
Studentu komisija (saskaņā ar Satversmes Nolik. groz. 15.10.2013.).  

Senāta sastāva sadalījums: 75% - ievēlētais akadēmiskais personāls, studējošo īpatsvars - ne 
mazāk par 20%, kā arī Zinātnisko un administratīvo darbinieku struktūrvienību pārstāvji. 

Rektors īsteno vispārējo administratīvo darbību TSI akadēmiskajā un zinātniskajā jomā. Finanšu 
jomā Rektors pārstāv institūtu, šādas darbības saskaņojot ar TSI valdi. Rektors atbild par izglītības un 
zinātnes kvalitāti un veicina personāla attīstību un akadēmisko brīvību. 

Revīzijas komisiju TSI Senāts ievēl no visu pastāvīgo darbinieku un studējošo pašpārvaldes 
pārstāvju vidus, izņemot administratīvo personālu. Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt TSI finanšu un 
saimnieciskās darbības dokumentāciju, un izvērtēt tās atbilstību LR likumdošanai un par pārbaudes 
rezultātiem ziņot valdei. 

Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no studējošo pašpārvaldes locekļiem un akadēmiskā personāla, 
saskaņā ar TSI Satversmi. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata institūta izdotos administratīvos aktus, 
akadēmiskā personāla iesniegumus vai viņu faktisko rīcību par Satversmē noteikto akadēmiskās brīvības 
un tiesību ierobežojumiem, un pieņem lēmumus, kas ir saistoši TSI personālam.  



90 
 

 

6.2.3.Strukturālā pārvaldība 

TSI struktūrvienības ir fakultātes, departamenti, katedras, zinātniskās un mācību laboratorijas, kas 
savu darbību veic saskaņā ar Senātā apstiprinātiem nolikumiem. 

Fakultātes sastāvā ietilpst viena zinātnes vai profesionāla virziena, vai vairāku virzienu 
struktūrvienības, un to vada dekāns. Dekānu ievēl fakultātes dome. Fakultātes dome ir fakultātes 
vadības koleģiāla institūcija, kuras sastāva ietilpst: fakultātes vadītājs, fakultātes katedru vadītāji, ārējie 
speciālisti un studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Domi ievēl fakultātes kopsapulce. Dekāns iesaka un 
sagatavo ārējos speciālistus ievēlēšanai fakultātes domē. Domi vada tās priekšsēdētājs, un tā nodarbojas 
ar dekāna vēlēšanām, realizēto studiju programmu metodisko nodrošināšanu, ārējo sadarbību 
(fakultātes darbības ietvaros) un studiju programmu attīstības plānošanu (saskaņā ar  21.06.2016. 

apstiprinātiem nolikuma par fakultāti grozījumiem). 

Dekāns atbild un vada studiju darba plānošanu, koordinēšanu un studiju slodzes sadali, katedru un 
fakultāšu budžeta saskaņošanu un studiju plānu, slodžu un budžeta izpildes analīzi. Dekāns organizē 
studiju programmu vadību un koordinē darbu studiju programmu akreditācijas un pašakreditācijas 
gadījumā (saskaņā ar Nolikumu par Fakultāti no 23.04.2013.). 

Struktūrvienību līdzdalība lēmumu pieņemšanā un budžeta plānošanā TSI notiek saskaņā ar 
finanšu pārvaldības plānu, un struktūrvienību vadītāji veic tā izpildes kontroli un analīzi, gan īstermiņa, 
gan ilgtermiņa (līdz 5 gadu) periodam. 

Budžeta veidošana, pamatojoties uz atbildības centru vajadzībām, un tā sadalījums notiek pēc 
apstiprināta plāna. Finansēšanas plānā paredzēts atsevišķs attīstības fonds, kas tiek novirzīts zinātniskās 
darbības atbalstam. Notiek ikgadēja darba un budžeta plāna izstrāde struktūrvienību griezumā, 
pamatojoties uz tekošā gada realizācijas rezultātiem. 

Struktūrvienības budžeta plānu sastāda tās vadītājs, izvērtējot resursu izmantošanas lietderību 
gan tehniskā, gan cilvēkresursu ziņā, turklāt to veic sadarbībā ar savas struktūrvienības darbiniekiem, 
piesaistot un konsultējoties ar citu struktūrvienību personālu. Šos plānus struktūrvienību vadītājs 
saskaņo ar savu tiešo vadītāju, saskaņā ar institūta struktūrshēmā noradīto pakļautības 
shēmu(subordinācijas shēmu). 

Līdzīgā kartībā tiek sastādīts arī ikgadējais darba plāns, kurā struktūrvienības vadītājs apkopo 
informāciju, gan par tekošiem darba procesiem (kas vairāk attiecināmi uz pamatfunkcijām), gan 
stratēģiski pamatotiem projektiem, kas veicina struktūrvienības attīstību un paaugstina efektivitāti. 
Savukārt fakultāšu darbu un budžeta  plānošanu, kā arī kontroli veic dekāni, kā jau tas minēts iepriekš,  
saskaņā ar fakultātes nolikumu (grozījumi no 21.06.2016.). 

6.2.3.1.Studentu pašpārvalde 

TSI studējošajiem ir sava Studējošo pašpārvalde (turpmāk tekstā – SP) - vēlēta, neatkarīga 
studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija. Tā darbojas saskaņā ar Nolikumu, ko izstrādā SP 
valde un apstiprina TSI Senāts.  

  SP pamatmērķi: 

 Pārstāvēt TSI studentu intereses augstskolas dzīvē un citās valsts institūcijās; 

 Pārstāvēt studējošo intereses studiju procesa un studentu sabiedriskās dzīves organizācijas 
jautājumos;  

 Reprezentēt augstskolas studējošos Latvijā un ārvalstīs; 

 Noteikt kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas koleģiālajās institūcijās. 
SP pamatuzdevumi: 

 Sadarboties ar augstskolas administrāciju mācību, pētniecības un sociālo jautājumu risināšanā; 
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 Saglabāt, aizstāvēt un attīstīt TSI tradīcijas; 

 Organizēt un atbalstīt studējošo brīvā laika, mācību un sporta dzīves pasākumus; 

 Nostiprināt sadarbību ar citām Latvijas un ārzemju augstskolām; 

 Noteikt un attīstīt TSI studējošo radošo un vadības potenciālu, iesaistot viņus SP darbībā; 

 Nodrošināt dialogu starp studējošajiem un augstskolas vadību, risinot izglītības, sociālos un 
kultūras jautājumus, kas skar pušu intereses; 

 Piedalīties augstskolas iekšējos un ārējos projektos; 

 Īstenot jebkuras citas darbības, kas nav aizliegtas ar LR likumiem un TSI Satversmi; 

 Piedalīties ārzemju studentu iesaistīšanā TSI sabiedriskajā dzīvē. 

SP struktūra:  TSI Studentu pašpārvalde sastāv no valdes un dalībniekiem. TSI SP valde ir vadoša 
institūcija TSI SP, kas koordinē un ir atbildīga par SP darbību. 

 SP darbības virzieni: 

 Ārpusstudiju informācijas izplatīšana par TSI SP organizētajiem pasākumiem; 

 Zinātniski pētniecisko un kultūras pasākumu organizēšana un atbalstīšana; 

 Sporta nodarbību un pasākumu organizēšana TSI studentiem; 

 Ārzemju studentu adoptācijas pasākumu un konsultāciju veikšana; 

 Ārējo kontaktu izveidošana un uzturēšana ar citu augstskolu SP un sponsoriem. 

6.2.4.Rezultātu pilnveide 

TSI tiecas uz Kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādi, ieviešanu un efektīvas funkcionēšanas 
uzturēšanu, kas aptvertu visu augstskolas personālu un tā darbību. Sistemātiska institūta vadīšana, 
pārvaldīšana un stratēģisko mērķu sasniegšana  iespējama, ieviešot un uzturot darba kārtībā Kvalitātes 
vadības sistēmu, kas virzītu TSI uz pastāvīgu darbības uzlabošanu un efektivitātes paaugstināšanu. 

TSI Kvalitātes sistēmas (KVS) pamatojums: 

 Orientēšanas uz izglītības pakalpojuma patērētājiem; 

 Augstākās vadības loma KVS attīstības mērķu vienotībā un iekšējās vides mijiedarbībā ar 
ārējas vides mainības ietekmi; 

 Darbinieku iesaistīšanās pārvaldes procesos; 

 KVS pieejamība un pastāvīga uzlabošana; 

 Uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana; 

 Savstarpēji izdevīgas attiecības ar klientiem. 

Ja pastāvīgā akadēmiskā personāla darba rādītāji tiek katru gadu izvērtēti un mērīti saskaņā ar TSI 
„Akadēmiskā personāla atestācijas kārtību”, un atestācijas rezultāti tiešā veidā atspoguļojas studiju 
kvalitātes rādītājos un atsaucas uz akadēmiskā personāla noslodzi un samaksu (Transporta un sakaru institūts 

akadēmiskā personāla darba samaksas kārtības noteikumi apstiprināti ar 10.11.2015. Rīkojumu Nr. 01-12.1/61 ), tad 
administratīvā personāla darbība tiek fiksēta, plānota un kontrolēta, pamatojoties uz gada darba plānu, 
bet netiek analizēta, vai kā citādi mērīta, jo šiem radītājiem nav tieša saistība ar darba samaksu, vai 
motivācijas rīkiem vai mehānismiem. 

Augstskola  plāno uzlabot augstskolas pārvaldību, izmantojot ES līdzekļus specifiskā atbalsta 
mērķa 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” iespējas 2017.-2018. gadā. 
TSI ir būtiski paaugstināt kvalitātes iekšējās nodrošināšanas sistēmas efektivitāti, t.sk. personāla 
atalgojuma sistēmas efektivitāti, īstenojot efektīvāku rezultātu pārvaldību. Šīs ES fondu programmas 
ietvaros TSI izvērtēs iespējas attīstīt  e-risinājumus labākajai pārvaldības sistēmai. 
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Realizējot šīs Stratēģijas ieviešanu būtu nepieciešams sniegt atbalstu studiju virzienu padomju 
darbam, tostarp veicot studiju programmu satura aktualizāciju. 

6.3. Augstskolas iekšējā regulējuma pilnveide 
Transporta un sakaru institūts pārvaldības procesu veikšanā izmanto šādus iekšējā regulējuma 

normatīvos aktus: 
1. TSI Satversme (24.02.2009.).  
2. Nolikums par Satversmes sapulci (24.02.2009.). 
3. Nolikums par Par Senātu (24.02.2009.). 
4. Nolikums par Senāta pastāvīgām komisijām (18.12.2009.). 
5. Nolikums par Akadēmisko šķīrējtiesu (24.04.2003.). 
6. Nolikums par Revīzijas komisiju (24.02.2003.). 
7. Nolikums par Studentu pašpārvaldi (27.06.2011.). 
8. Studiju nolikums (22.02.2011.). 
9. Nolikums Par fakultāti (21.07.2016.). 
10. Nolikums par katedru (29.04.2014.). 

TSI ir izdoti vairāki citi nolikumi, kārtības un instrukcijas, kas regulē struktūrvienību darbu un/vai 
nosaka iekšējās kārtības, ētikas un studiju procesu regulējumus. Nolikumi izveidoti saskaņā ar TSI 
saistošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. TSI iekšējie reglamentējošie dokumenti tiek glabāti 
normatīvo aktu bāzē elektroniskā veidā, un ir pieejami visiem darbiniekiem. 

6.4. Augstskolas iekšējā regulējums pilnveide, īstenojamo pasākumu plāns 
6.1.tabula. Īstenojamo pasākumu plāns 

Pasākums Izaicinājums Sasniedzamais 
rādītājs/rezultāts 

Izpildes 
laiks 

Rezultātu 
pārvaldība 

Resursu avoti 

Precizēt pienākumu 
sadali dažādām 
struktūrvienībām 

Iekšējie normatīvie 
akti netiek aktīvi 
pielietoti darbā un 
trūkst izpratnes par 
to pielietojamību un 
pēctecību, kā arī par 
to aktualizētajām 
versijām 

Visu struktūrvienību 
nolikumu analīze un 
aktualizācija  

2017.g 4. 
cet. 

Nodrošināta 
efektīvāka procesu 
pēctecība un attīstība 

Cilvēkresursi: SPK; SVV; 
DTD; AD. 
Finanšu resursi: 100% 
iekšējie (TSI peļņa) un 
ārējie (kredītu līdzekļi) 
finanšu resursi. 

Ieviest integrējamu 
KVS e-sistēmu, 
savietojamu ar 
citām institūta 
uzskaites un 
informācijas datu 
bāzēm un sistēmām 

Nav uzskatāma 
pamatojuma KVS 
ieviešanas lietderībai 

Pastāvīgo sanāksmju 
atskaites viegli apkopojamas 
un pārredzamas visās jomās, 
un dažādos griezumos, un tās 
atspoguļotos sanāksmju 
protokolos 

2019.g. 3. 
cet. 

Integrētās sistēmas 
ieviešanas rezultātā 
būs ātri un efektīvi 
izmērāmi fiksētie 
rezultāti bez papildus 
personāla piesaistes 

Cilvēkresursi: DTD; AD; 
VA; ReL. 
Finanšu resursi: 100% 
iekšējie (TSI peļņa) un 
ārējie (kredītu līdzekļi) 
finanšu resursi. ES fondu 
līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā arī ES līdzekļi. 

Izstrādāt un ieviest 
administratīvā 
personāla 
motivācijas sistēmu 

Iniciatīvu un 
līdzdalības trūkums, 
neskaidra darbinieku 
personīgās attīstības 
un institūta 
mijiedarbība 

Darbinieku zināšanu un 
prasmju novērtējums katru 
gadu; pilnveidotas darbinieku 
iesniedzamās komandējuma 
atskaites ERASMUS+ projekta 
ietvaros, kurās uzskatāmi un 
detalizēti tiek aprakstīti katra 
darbinieka ieguvumi 
izmantojot šo apmaiņas 
programmu  

2017.g. 4. 
cet. 

Nosakot konkrētus 
procesu turētājus un 
pārskatot uzskatāmi-
shematiski sasniegtos 
rezultātus iespējams 
efektīvi  motivēt 
darbiniekus 

Cilvēkresursi: PD; FD. 
Finanšu resursi: 100% 
iekšējie (TSI peļņa) un 
ārējie (kredītu līdzekļi)  
finanšu resursi. ES fondu 
līdzekļu piešķiršanas 
gadījumā arī ES līdzekļi, 
kā arī Eiropas Komisijas 
ERASMUS+ programma. 
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6.1.tabulas turpinājums. Īstenojamo pasākumu plāns 

Pasākums Izaicinājums Sasniedzamais 
rādītājs/rezultāts 

Izpildes 
laiks 

Rezultātu pārvaldība Resursu avoti 

Pilnveidot 
augstskolas iekšējo 
regulējumu un 
politiku, ieviešot TSI 
izglītības 
pakalpojumu 
kvalitātes 
pārvaldības sistēmas 
pārstrādi atbilstoši 
jauna starptautiskā 
standarta LVS EN 
ISO 9001:2015 
prasībām 

Apsīcis esošās sistēmas 
pielietojamības 
pamatojums tās 
sarežģītās 
pārskatāmības dēļ  

Esošās kvalitātes 
sistēmas aktualizācija- 
pārstrāde un e-
integrācija ar citām 
sistēmām 

2017.-2018. Vienkārša un 
pārskatāma kvalitātes 
sistēma daudz 
uzskatamāk norāda uz 
procesu gaitu un 
nepieciešamiem 
kontroles punktiem 

Cilvēkresursi: KPL; 
SPK. 
Finanšu resursi: 100% 
iekšējie (TSI peļņa) un 
ārējie (kredītu līdzekļi) 
finanšu resursi. ES 
fondu līdzekļu 
piešķiršanas gadījumā 
arī ES līdzekļi. 

TSI 
energopārvaldības 
sistēmas izstrāde un 
ieviešana un 
sagatavošana 
sertificēšanai 
atbilstoši LVS EN ISO 
50001:2012 
standarta prasībām  

Trūkst vienotas 
energoresursu 
pārvaldības sistēmas 

Energopārvaldības 
sistēmas standarta 
galvenais mērķis ir ieviest 
enerģijas patēriņa 
optimizēšanu un 
sistemātisku pieeju 
energoresursu 
plānošanā. Tas ietver gan 
labāko pasaules praksi, 
iekļaujot loģisku un 
pārdomātu metodi, gan 
norādījumus, kas 
nodrošinās efektīvu 
uzņēmuma darbību 
ilgtermiņā, norādīs, kā 
integrēties ar citām 
organizācijā esošajām 
pārvaldības sistēmām un  
panāks taustāmu 
finansiālu ietaupījumu 

2017.-2018. Rezultāti uzlabo 
infrastruktūras 
efektivitāti un 
pielietoto resursu 
atjaunojamības iespēju 
analīzi 

Cilvēkresursi: KPL un 
ārējie konsultanti. 
Finanšu resursi: 100% 
iekšējie (TSI peļņa) un 
ārējie (kredītu līdzekļi) 
finanšu resursi. ES 
fondu līdzekļu 
piešķiršanas gadījumā 
arī ES līdzekļi. 
 

TSI vides pārvaldības  
sistēmas izstrāde un 
ieviešana un 
sagatavošana 
sertificēšanai 
atbilstoši LVS EN ISO 
14001:2015 
standarta prasībām 

Šāda veida sistēma ir 
jaunums visā valstī un 
šobrīd aktīvi tiek 
ieviesta arī citos 
uzņēmumos, kuri 
orientēti uz ekoloģisku 
un sakoptu vidi un 
draudzīgu resursu 
izmantošanu 

Vides audits, vides 
indikatori un deklarācijas 
to integrējamība ar citām 
pārvaldes sistēmām 

2018.-2019. Nodrošināta draudzīgu 
resursu izmantošana 

Cilvēkresursi: KPL un 
ārējie konsultanti. 
Finanšu resursi: 100% 
iekšējie (TSI peļņa) un 
ārējie (kredītu līdzekļi) 
finanšu resursi. ES 
fondu līdzekļu 
piešķiršanas gadījumā 
arī ES līdzekļi. 

 

Atšifrējums: 

SPK - Senāta pastāvīgās komisijas; SVV - struktūrvienību vadītāji; PD - Personāla daļa; FD - Finanšu 
departaments; DTD - Datoru tehnoloģiju daļa; AD - Administratīvā daļa; ZPD-Zinātniski pētnieciskā daļa; 
SE - Senāts un tā pastāvīgās komisijas; KPL - Kvalitātes pārvaldības laboratorija. 
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6.5.Finanšu pārvaldības plāns 
 

TSI finanšu vadību īsteno Finanšu departaments, kas ir TSI valdes tiešā pakļautībā, līdz ar to, tiek 
nodrošināta finanšu pārvaldes neatkarība. 

TSI Finanšu departamenta pamatfunkcijas ir : 

- finanšu politikas izstrādāšana, organizēšana un koordinēšana; 
- finanšu resursu plānošana un vadība; 
- budžeta (un tā grozījumu) sagatavošana un budžeta izpildes kontrole; 
- vienotās sistēmas metodiskās vadības darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites jomās 

nodrošināšana. 

TSI arī kā augstskola ar privāto kapitālu nodrošina savu darbību no pašu ieņēmumiem. Pašu 
ieņēmumi veido līdz 90-95% no kopējā finansējuma, pārējais finansējums līdz 5-10% no kopējā 
finansējuma ir finansējums no dažādu Latvijas Republikas un ES fondu projektu īstenošanas. 

Pastāvīgie pašu ieņēmumu avoti ir: 

- ieņēmumi no studiju maksas (80%); 
- ieņēmumi no mācību kursiem (13%); 
- ieņēmumi no līgumpētījumiem (3%); 
- ieņēmumi no citās zinātniskās darbības (1%); 
- ieņēmumi no telpu nomas, komunāliem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem (3%). 

 
TSI finansējums darbības nodrošināšanai tiek pārdalīts uz šādiem izmaksu posteņiem: 

- darba samaksa un citas personāla izmaksas sastāda līdz 56% no kopējām izmaksām; 
- komunālo pakalpojumu un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas sastāda līdz 14% no kopējām 

izmaksām; 
- mārketinga un reklāmas izmaksas sastāda līdz 10% no kopējām izmaksām; 
- izmaksas mācību procesa nodrošināšanai sastāda līdz 7% no kopējām izmaksām; 
- zinātniskās darbības izmaksas sastāda līdz 4% no kopējām izmaksām; 
- pārējās izmaksas veido līdz 9% no kopējām izmaksām. 

Papildus pašu ieņēmumu finansējumam TSI piesaista dažādu projektu finansējumu, t.sk. Latvijas 
Republikas un ES fondu projektu īstenošanas finansējumu gan mācību procesa uzlabošanai, gan 
zinātniskās darbības nodrošināšanai. Laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam tika piesaistīts projektu 
finansējums par kopējo summu 2,94 milj. EUR, no tiem 2,51 milj. EUR ir infrastruktūras projektu 
finansējums. Infrastruktūras projekti sniedza TSI plašākas iespējas, izmantojot ES finansējumu, veikt 
savas darbības uzlabošanu un efektivitātes palielināšanu. 

6.2. tabula TSI piesaistītais finansējums no dažādiem projektiem 2011.-2015. gadā 

Finansējuma avots  
Kopā 2011.-2015.  

(milj. EUR) 

Latvijas Zinātnes padomes granti  0,07 

Valsts pētījumu programmas 0,02 

ESF, ERAF finansējums 2,41 

Ietvara programmas projekti  0,30 

Citu starptautisku projektu finansējums 0,14 

KOPĀ 2,94 



95 
 

 

 

Sakarā ar to, ka TSI lielāko daļu no kopējā finansējuma veido ieņēmumi no studiju maksas un 
lielāko daļu no kopējām izmaksām veido personāla izmaksas, destabilizējošu ietekmi uz TSI finanšu 
stāvokli var atstāt studējošo skaitu samazinājums un personāla profesionalitātes un lojalitātes līmeņa 
samazinājums. Līdz ar to, TSI kā augstskola ar privāto kapitālu neatlaidīgi un mērķtiecīgi veic dažāda 
rakstura darbības un pasākumus, kas ir orientēti uz izvirzīto rezultātu sasniegšanu, primāri studējošo 
skaitu palielināšanu, un personāla un citu izmaksu efektivitātes palielināšanu. 

TSI Latgales filiāles darbība pilnībā tiek segta no pašu ieņēmumu finansējuma, kas veidojas no 
ieņēmumiem par studijām un telpu nomas pakalpojumiem, panākot pozitīvu darbības rezultātu, 
neskatoties uz smago demogrāfijas situāciju kopumā reģionā.  

Finanšu stāvokļa kontrolei, analīzei un iespējamo risku, t.sk. finanšu risku, mazināšanai TSI ir 
izstrādāta finansu politika un finanšu pārvaldības plāns ar konkrētiem mērķiem, darbības virzieniem un 
uzdevumiem. TSI grāmatvedības politikā tika veiktas un vēl top izmaiņas, kas skar saimnieciskās un 
nesaimnieciskās darbības nodalīšanu, intelektuālā īpašuma tiesību paturēšanu un piekļuves mehānismu, 
rūpniecisko pētījumu un eksperimentālā izstrādes nodalīšanu, pašizmaksu un tirgus cenas noteikšanu. 

TSI Finanšu pārvaldības plāns veicina: 
- TSI stratēģijas un misijas izpildi; 
- TSI kopējo attīstību un izaugsmi; 
- TSI prioritāro nozaru attīstību un to efektivitātes palielināšanu; 
- TSI resursu un infrastruktūras attīstību, atjaunināšanu un pilnveidošanu; 
- TSI izmaksu optimizāciju, palielinot izmaksu efektivitāti. 

Saskaņā ar apstiprinātiem stratēģiskajiem plāniem TSI ekonomiski-saimnieciskās sistēmas un 
finanšu politikas attīstībai ir nepieciešama ekonomiskās izaugsmes veicināšana izglītības pārvaldības 
pilnveides, stiprināšanas un augstākas izglītības modernizācijas ceļā, kas paplašina finanšu iespējas uz 
izmaksu efektivitātes rēķina. 

TSI finanšu pārvaldības jomā ir izvirzīts stratēģiskais darbības mērķis, kas ir būtiskais 
priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai: Finanšu stabilitātes nodrošināšana un finanšu 
efektivitātes palielināšana. 

6.3.tabula. Īstenojamo pasākumu plāns finanšu pārvaldības jomā 

Darbības mērķis Finanšu stabilitātes nodrošināšana un finanšu efektivitātes palielināšana 

Darbības mērķa pamatuzdevumi Budžetēšanas procesa uzlabošana No 01.09.2017 

Kontroles mehānismu un monitoringa procesa 
pilnveidošana 

No 01.12.2017 

Finanšu un operacionālo risku monitorings No 01.01.2018 

Finanšu stabilitātes rādītāju uzlabošana No 01.09.2016 

Pašizmaksas sistēmas pilnveidošana No 01.09.2016 

Debitoru parādu analīze un kontroles pastiprināšana, 
faktoringa operācijas 

No 01.09.2016 

Visu vadības programmu integrācijas procesu uzlabošana No 01.10.2016 

Budžetēšanas procesa uzlabošana 

Esošās situācijas apraksts TSI veic savas darbības plānošanu, plāna izpildes kontroli un analīzi. TSI budžetēšanu 
veic gan īstermiņa (uz mācību gadu), gan ilgtermiņā (līdz 5 gadiem), atsevišķi veidojot 
finanšu atbildības centru budžetus. Budžeta veidošanā tiek izmantota buttom-up pieeja, 
budžets tiek veidots, pamatojoties uz finanšu atbildības centru vajadzībām un 
finansējums tiek sadalīts pēc apstiprināta darbības plāna. Finansējumā tiek paredzēts 
atsevišķs attīstības fonds, kas tiek novirzīts uz zinātnes darbības atbalstu, bet citas 
nozares un darbības virzieni šādu fondu neizmanto, jo no TSI vadības puses netiek 
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noteikti darba snieguma rādītāji. 

Papildus uzdevumi Skaidrojumi 

Budžetēšanas procesa un pieejas 
maiņa 

Budžetēšanas procesā izmantot 2 budžetēšanas pieejas top-down un buttom-up, bet 
primāri izmantot top-down pieeju, lai varētu noteikt prioritāras nozares un darbības 
virzienus, ka arī sadalīt finansējumu atbilstoši TSI attīstības stratēģiskajām redzējumam 
un noteikt katram darbības virzienam darba snieguma rādītājus. 
TSI kopējais budžets tiks sadalīts 3 budžeta virzienos, katram budžeta virzienam nosakot 
finansēšanas avotus: 
- Bāzes budžets; 
- Atbalsta budžets; 
- Attīstības budžets. 
Bāzes budžets nodrošina finanšu atbildības centru darbību pamata līmenī. 
Atbalsta budžets tiks piešķirts nozarēm un darbības veidiem, kas finanšu gada ietvaros ir 
sasnieguši un pārsnieguši izvirzītus rezultatīvus rādītājus (darba snieguma rādītāji).  
Attīstības budžets tiks piešķirts tikai TSI stratēģiskajiem darbības veidiem un/vai 
nozarēm.  

Budžeta programmu izstrāde, mērķu 
definēšana un apstiprināšana 

Atbilstoši TSI stratēģijai augstās prioritātes, vidējās prioritātes un pamata darbības 
virzienu noteikšana un šo darbības virzienu izdale atsevišķos finanšu atbildības centros 
vai budžeta programmās (turpmāk tekstā – budžeta programmas) TSI kopējā budžetā. 
Mērķu un darba snieguma rādītāju definēšana un apstiprināšana. 

Budžeta programmu finansējuma 
plāna izstrāde un apstiprināšana 

Atbilstoši apstiprinātajam budžetam budžeta programmu finansējuma izstrāde un 
apstiprināšana TSI kopējā finansējuma plānā. 

Budžeta programmu realizācijas 
monitorings 

Budžeta programmu realizācijas monitorings, t.sk. tekošā kontrole. 

Budžeta programmu finansējuma 
izlietojuma monitorings 

Budžeta programmu finansējuma izlietojuma monitorings, t.sk. tekošā kontrole. 

Budžeta programmu mērķu 
sasniegšanas rezultātu analīze 

Budžeta programmu mērķu sasniegšanas rezultātu un darba snieguma rādītāju analīze 
un to apspriešana ar budžeta programmu vadītājiem, atklāto trūkumu apkopošana un 
analīze. Atbalsta un attīstības budžeta piešķiršana nozarēm un darbības virzieniem. 

Trūkumu novēršanas pasākumu 
plāns un šī plāna izpildes kontrole 

Atklāto trūkumu novēršanas plāna sastādīšana, atbildīgo darbinieku nozīmēšana, 
termiņu uzstādīšana un plāna izpildes kontrole. 

Kontroles mehānismu un monitoringa procesa pilnveidošana  

Esošās situācijas apraksts Finanšu kontrole, pildot vienu no bāzes funkcijām, aptverot gan akadēmisko, gan 
zinātnes, gan administratīvo darbības sfēru, orientējas uz mērķiem palielināt resursu 
izlietošanas efektivitāti, mazināt finanšu risku ietekmi uz visu TSI darbību, novērst 
trūkumus procesos, lai izvairītos no piešķirta budžeta līdzekļu nelietderīgas 
izmantošanas. Finanšu kontrole var sniegt objektīvu novērtējumu katra atbildības centra 
darbībai, saimniecisko operāciju ekonomiskajai efektivitātei, lai novērstu iespējamos 
zaudējumus un pārkāpumus. Sakarā ar to, ka TSI jau ir veiktas un vēl tiks īstenotas 
dažādasstrukturālās un procesu izmaiņas, monitoringa process un izstrādātie kontroles 
mehānismi pilnā apmērā nespēj pildīt savas funkcijām un līdz ar to tiek samazināta 
finanšu kontroles ietekme uz TSI darbību. 

Papildus uzdevumi Skaidrojumi 

Esošo kontroles mehānismu analīze 
un trūkumu atklāšana 

Esošo kontroles mehānismu analīze ar mērķi atklāt trūkumus kontroles mehānismu 
darbības procesā. Šo kontroles mehānismu efektivitātes novērtējums finanšu kontroles 
procesā. 

Kontroles mehānismu aktualizēšana, 
izstrāde un ieviešana 

Atbilstoši veiktajai analīzei, saņemtajiem rezultātiem un, ņemot vērā iepriekšējo 
pieredzi, kontroles mehānismu principu definēšana, finansu kontroles efektivitātes 
rādītāju izstrāde un kontroles mehānismu nepieciešamības pamatojums kopējās 
darbības sistēmas efektivitātes nodrošināšanai. 

Iekšējo procesu monitoringa 
uzlabošana 

Iekšējo procesu stāvokļa diagnostika ar mērķi noteikt problēmas, trūkumus un šo 
trūkumu iemeslus, kas var ietekmēt TSI attīstību. 
Iespējamo novēršanas virzienu pamatojumu veidošana. Operatīvo un progresīvo 
priekšlikumu veidošana iekšējo procesu uzlabošanai atbilstoši TSI stratēģiskajiem 
mērķiem un izstrādātājiem plānotājiem rezultatīvajiem rādītajiem. 
Regulārā tekošo un stratēģisko mērķu un TSI attīstības rādītāju korekcijas veikšana. 
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Stratēģisko, finanšu un operacionālo risku monitorings 

Esošās situācijas apraksts Risku vadības sistēma tiek izmantota ar galveno mērķi – palielināt biznesa vērtību. Risku 
karte ir viens no pieejamajiem un vienlaikus efektīviem instrumentiem risku kvalitatīvajā 
novērtējumā.Risku karte ietver sevī ne tikai iespējamo problēmu sarakstu to 
monitoringam un kontrolei, bet arī ir stratēģijas realizācijas instruments. TSI tiek veikta 
risku uzskaite un analīze, bet netiek veikta risku kartes sastādīšana. 

Papildus uzdevumi 

Stratēģisko, finanšu un operacionālo risku kartes sastādīšana 

Stratēģisko, finanšu un operacionālo risku kartes analīze 

Stratēģisko, finanšu un operacionālo risku ietekmes mazināšanas plāna sastādīšana un risku vadības metožu izstrāde 

Stratēģisko, finanšu un operacionālo risku ietekmes mazināšanas plāna izpildes kontrole un analīze 

Finanšu stabilitātes rādītāju uzlabošana 

Esošās situācijas apraksts 2014. gadā sakarā ar TSI vadības maiņu tika iesāktas un veiktas būtiskās izmaiņas gan 
mācību procesā, gan finanšu vadībā, t.sk. bija ieviesta jaunā ieņēmumu uzskaites un 
parādu administrēšanas sistēma, līdz ar to TSI finanšu stabilitātes un likviditātes rādītāji 
ir uzlabojušies. 
Neto apgrozījums, neskatoties uz demogrāfijas situāciju Latvijas Republikā, palielinās uz 
pakalpojuma groza izmaiņu rēķina. TSI peļņa palielinās, jo tika veikti dažāda veida 
strukturālās un funkcionālās izmaiņas. 

Rādītājs Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2017 2018 2019 2020 2021 

Neto apgrozījums, milj. EUR 4,19 5,03 6,01 7,20 8,61 

EBIT, milj. EUR 0,33 0,58 0,77 1,03 1,28 

EBITDA, milj. EUR 0,46 0,71 0,97 1,28 1,61 

Vidējā bruto atlīdzība (bez VSAOI) 
uz vienu nodarbināto gadā, tūkst. 
EUR 

10,25 11,77 13,55 14,86 17,79 

Bilances kopsumma, milj. EUR 6,93 7,82 8,08 7,67 7,91 

Bruto rentabilitāte 5,35% 9,59% 11,39% 13,28% 14,23% 

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %; 11% 21% 27% 34% 40% 

Aktīvu atdeve (ROA), %; 4% 7% 10% 13% 16% 

Kopējais likviditātes rādītājs 
 

0,51 0,65 0,82 1,00 1,12 

STEM programmu attīstība 

Neto apgrozījums, milj.EUR Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

Programma* 2017 2018 2019 2020 2021 

Bakalaura studiju  programma 
„Aviācijas transports” 0.21  0.33   0.44    0.66   0.85  

1.līmeņa prof. programma „Aviācijas 
transporta tehniskā ekspluatācija” 0.01   0.01  0.02    0.04   0.06  

Bakalaura studiju programma 
„Dabaszinātņu bakalaurs 
datorzinātnēs” 1.02   1.27   1.56   2.11   2.74  

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā”  0.08   0.10   0.12   0.17   0.23  

Profesionālā studiju programma 
„Elektronika”  0.05  0.06  0.07   0.10    0.13  

Bakalaura studiju programma 
„Transporta komerciālā 
ekspluatācija”   0.01   0.01   0.02   0.03   0.04  

Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un 
datortīkli” 0.11  0.13   0.16   0.20   0.27  
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Maģistra studiju programma 
„Dabaszinātņu maģistrs 
datorzinātnēs”  0.06   0.07   0.09  0.11    0.15  

Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs 
elektronikā” 0.01   0.01    0.02   0.03    0.04  

Maģistra studiju programma 
„Informācijas sistēmu vadība”  0.10  0.12    0.14   0.18   0.24  

Doktora studiju programma 
„Telemātika un loģistika”  0.02  0.03   0.03   0.04   0.05  

* Aprēķinos nav iekļauta jauna plānota STEM profesionālā bakalaura programma “Robotika”, jo programma atrodas  izveides 
procesā un dokumenti licenzēšanai nav iesniegti 

Rezultāts Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības 

2017 2018 2019 2020 2021 

Programmu bruto rentabilitāte 65% 68% 70% 72% 80% 

Latvijas republikas un ES finansējuma projektu īstenošana 

Balstoties uz starptautisko ekspertu sniegto vērtējumu, TSI vairāk uzmanība būtu jāpievērš starptautiskajai sadarbībai, lai kļūtu 
par nozīmīgu ES līmeņa zinātnisko institūciju. Viena no pieejām ir palielināt TSI dalību starptautiska līmeņa projektos. Ierosinātā 
holistiskā pieeja ņem vērā pašreizējās TSI problēmas, kas pamatā saistītas ar kvalificētu darbinieku nepietiekamo skaitu. Tieši 
tāpēc ir ierosinātas trīs līmeņu pieejas. Pirmie divi līmeņi ir vērsti uz pētnieku skaita pieaugumu un to kvalitātes 
paaugstināšanos, iesaistot viņus ES līmeņa projektos, kas pamatā orientēti uz sadarbību, zināšanu apmaiņu, personāla apmaiņu, 
personāla apmācība u.c. Pēdējo līmeni pārstāv programmas Horizon2020 projekti, kas orientēti uz modernu inovatīvu 
pētniecību. 
Raksturojot kopējo plānoto dalību projektos, dati apkopoti diagrammas veidā, kas apraksta dinamiku par dalību projektosCOST, 
ERASMUS+unApvārsnis 2020programmas ietvaros. 

 
 
 

Kopsumma, milj.EUR 2017 2018 2019 2020 2021 

Saņemtais finansējums 0,86 0,90 1,14 1,19 1,84 

 

 -  0,50  1,00  1,50  2,00

2017

2018

2019

2020

2021

Īstenoto projektu skaits

Horizon 2020 Cost, Erasmus+ u.c. Citi projekti (ERAF, ESF, VVP u.c.) Līgumpētījumi
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Pašu līdzekļu efektivitātes palielināšana 
Pašu finanšu līdzekļu veidošanas analīze un trūkumu atklāšana. Kopējā nepieciešamā pašu finanšu līdzekļu apjoma noteikšana. 
Pašu finanšu līdzekļu maksimālā apjoma piesaistes nodrošināšana no iekšējiem finanšu avotiem. Pašu finanšu līdzekļu 
nepieciešama apjoma piesaistes nodrošināšana no ārējiem finanšu avotiem. Iekšējo un ārējo finanšu avotu proporcijas 
optimizācija. 
 
 

Pašizmaksas sistēmas pilnveidošana 
 

Esošās situācijas apraksts Pašizmaksa ir viens no organizācijas vadības instrumentiem, kuru var izmantot tās 
darbības analīzei un lēmumu pieņemšanai. TSI pašizmaksu aprēķināšanai tiek pielietota 
ABC (Activitybasedcosting), kas paredz izmaksu attiecināšanu uz darbību (pakalpojumu 
vai procesu) un sniedz iespēju precīzi noteikt darbības pašizmaksu. Bet, sakarā ar jau 
veiktajām un plānotājām izmaiņām gan iekšējos procesos, gan struktūrā, pašizmaksas 
sistēmai nepieciešami uzlabojumi. 

Papildus uzdevumi Skaidrojumi 

Iekšējo procesu aktualizēšana, apraksts un pašizmaksas aprēķinam nepieciešamas informācijas apkopošana 

Iekšējo procesu pašizmaksas aprēķinam nepieciešamas informācijas apkopošana 

Pašizmaksas aprēķina sistēmas aktualizēšana un apstiprināšana 

Debitoru parādu analīze un kontroles pastiprināšana, faktoringa operācijas 

Esošās situācijas apraksts 2014. gadā sakarā ar TSI vadības maiņu tika iesāktas un veiktas būtiskās izmaiņas gan 
mācību procesā, gan finanšu vadībā, t.sk. bija ieviesta jaunā ieņēmumu uzskaites un 
parādu administrēšanas sistēma. Parādu administrēšanas sistēmā tiek veikta visu 
debitoru parādu uzskaite, automātiski tiek atpazīti šaubīgie un bezcerīgie debitori. 
Bezcerīgo debitoru parādi tiek nodoti parādu piedziņas kompānijai. Papildus jau esošai 
parādu administrēšanas sistēmai nepieciešams veikt analīzi un izstrādāt šaubīgo 
debitoru parādu mazināšanas plānu. 

Papildus uzdevumi Skaidrojumi 

Debitoru parādu analīze Debitoru parādu apjomu, iemeslu un termiņu analīze. Debitoru parādu novērtējuma 
procesa aktualizācija atbilstoši esošajam stāvoklim un riska kartes prognozēm. 
Uzkrājumu veidošanas procesa uzlabošana 

Kontroles procesa analīze Debitoru kontroles procesa analīze, trūkumu atklāšana un trūkumu novēršanas plāna 
sastādīšana, to izpildes kontrole 

 -  0,50  1,00  1,50  2,00

2017

2018

2019

2020

2021

Īstenoto projektu finansējums, milj. EUR

Horizon 2020 Cost, Erasmus+ u.c. Citi projekti (ERAF, ESF, VVP u.c.) Līgumpētījumi
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Faktoringa operācijas Faktoringa operāciju iespēju analīze un rīcība atbilstoši analīzes rezultātiem 

Visu vadības programmu integrācijas procesu uzlabošana 

Esošās situācijas apraksts TSI grāmatvedība tiek kārtota elektroniski ar licencētu finanšu vadības datorprogrammu 
„1C” palīdzību. Papildus atsevišķās programmās tiek veikta TSI projektu vadība un 
pašizmaksu aprēķins. Neskatoties uz vairākiem grāmatvedības programmas 
uzlabojumiem, ir vēl nepieciešams veikt grāmatvedības programmu integrāciju ar 
projektu vadības programmu. Pašizmaksas programmā ir nepieciešams veikt vairākus 
uzlabojumus atbilstoši jau veiktajām izmaiņām iekšējos procesos un plānotājiem 
uzlabojumiem pašizmaksas aprēķina procesā. 

Papildus uzdevumi 

Grāmatvedības programmas uzlabojumi 

Projektu vadības programmas savienojums ar grāmatvedības programmu 

Pašizmaksas aprēķina programmas uzlabojumi 
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7. Sadarbības attīstības plāns 

7.1. Transporta un sakaru institūta Mūžizglītības centrs  

7.1.1. Esošās situācijas raksturojums 

Transporta un sakaru institūta Mūžizglītības centrs (TSI MC) ir dibināts 2015. gada 15. janvārī un tā 
darbību reglamentē Transporta un sakaru institūta Mūžizglītības centra nolikums. TSI MC ir 
struktūrvienība, kas nodrošina kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas pieaugušo izglītības programmu 
īstenošanu, konsultāciju sniegšanu, neformālo un interešu izglītības nodrošināšanu. Tās uzdevums ir 
sadarboties  ar labākajiem speciālistiem nozarē, izveidot kursu programmas, kurās piesaistīti izcilākie 
nozares eksperti. Faktiski TSI MC ir fokusēts  uz cilvēka karjeras izaugsmi un spēju darboties strauji 
mainīgajā pasaulē, veicinot zināšanas, kas aptver visu cilvēka dzīvi, tostarp formālās un neformālās 
izglītības veidus. Plānā paredzētie rīcības virzieni un pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai ir atbilstoši 
pamatnostādnēs noteiktajiem galvenajiem uzdevumiem, un veicina to rezultātu sasniegšanu. 

Centrs īsteno neformālās izglītības, interešu izglītības, brīvās izvēles un profesionālās pilnveides 
apmācību kursus un  seminārus pilsētas, novada un valsts iedzīvotājiem, personības un profesionālajai 
pilnveidei, atbilstoši uzņēmumu un privātpersonu vajadzībām. Šobrīd Mūžizglītības centrs piedāvā 44 
unikālus kursus, atbilstoši pieprasītākajām tēmām: 

 IT (Informācijas tehnoloģijas); 

 Svešvalodas; 

 Robotika; 

 Loģistika; 

 Vadība un personiskā izaugsme. 

Profesionālās pilnveides vai kvalifikācijas celšanai IT jomā 2016. gadā TSI Mūžizglītības centrs ir 
izstrādājis un piedāvā vairākus profesionālos IT kursus: 

 Java programmēšanas pamati (Java 1 – Introduction to Java), Java programmēšanās valodā; 

 C++ Programmēšanas pamati (vairākos līmeņos); 

 WEB Risinājumu Izstrādes profesionālos kursus (vairākos līmeņos); 

 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching 1 modulis: Introduction to 
Networks; 

 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching, 2. modulis: Routing & 
Switching Essentials; 

 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching, 3. modulis: Scaling Networks; 

 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching, 4. modulis: Connecting 
Networks. 

Tāpat 2016. gadā TSI MC sadarbībā ar kompāniju ATLANT-TEC veic Latvijā unikālus Rūpniecisko 
robotu KUKA programmēšanas kursus, kuru laikā paredzētas praktiskās nodarbības par rūpniecisko 
robotu KUKA uzstādīšanu un ekspluatāciju, kas paredzēts ne tikai privātpersonu kvalifikācijas celšanai, 
bet arī uzņēmumu personāla apmācībām. 

Turpinot apmācību un kursu īstenošanu profesionālai pilnveidei vai kvalifikācijas celšanai loģistikas 
jomā, 2016. gadā TSI Mūžizglītības centrs ir izstrādājis un piedāvā vairākus profesionālos loģistikas 
kursus, atbilstoši nozares aktualitātēm: Komplektēšanas procesa un tehnoloģijas pilnveides paņēmieni, 
Efektīva krājumu pārvaldība un regulēšanas sistēmas, Noliktavu efektīva pārvaldība u.c. 
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Tāpat 2016. gadā TSI MC ir izstrādājis kursu un semināru piedāvājumu vadības un personiskās 
izaugsmes jomās: 

 Projektu vadības un MS Project kursi; 

 Microsoft Word un Excel paplašināto iespēju semināri; 

 Treniņa programma: “Uzvedības krāsu tipoloģija”; 

 Seminārs „Veiksmīgas prezentācijas un prasmes publiski runāt”. 
 

Ņemot vērā  Transporta un sakaru institūta līdzšinējo iesaisti ķīniešu valodas apmācībā un 
padziļinātas Ķīnas kultūras  izpratnes veidošanā, ir svarīgi turpināt sadarbību ar Latvijas Universitātes 
Konfūcija institūtu. 2015./2016. mācību gadā ķīniešu valodu ar labām vai izcilām sekmēm apguvuši 9 TSI 
MC kursu klausītāji no 32 visā Latvijā, kas ir 4 daļa no visiem ķīniešu valodas kursu klausītājiem Latvijā. 
Plānots līdz 2020. gadam sasniegt 60 ķīniešu valodu apguvušo skaitu. 

2016. gada 28. jūnijā tika noslēgts sadarbības līgums starp Transporta un sakaru institūtu un 
Arābu kultūras centru. Līguma mērķis – sadarbības starp dažādu nacionalitāšu pārstāvjiem 
paplašināšana, arābu kultūras un tradīciju iepazīšana, kultūras un lietišķo attiecību attīstīšana. Par vienu 
no pirmajiem sadarbības soļiem kļūs arābu valodas kursu organizēšana Transporta un sakaru institūtā, 
ko īstenos TSI MC.  Plānots līdz 2020. gadam sasniegt 65 arābu valodu apguvušo skaitu. 

Turpinot 2015. gadā īstenoto sadarbības politiku ar NBS (Latvijas Nacionālie bruņotie spēki), arī 
2016. gadā TSI MC nodrošinās NBS  IT speciālistu apmācību atbilstoši vispārpieņemtajiem datortīklu 
administrēšanas standartiem. Galarezultāts - standartizēti apmācīts NBS personāls. Apmācību 
nodrošināšana plānota līdz 2020. gadam vai pilnīgai finansējuma (81 000 EUR) apguvei. 

2016. gadā ir noslēgts līgums ar NAA (Nacionālo Aizsardzības akadēmiju) Gaisa spēku militārās 
vadības studiju programmas īstenošanā 3 gadu garumā (5 semestri), apmācot topošos gaisa spēku 
virsniekus.  

7.1.2. Uzdevumi mūžizglītības jomā un īstenojamo pasākumu plāns 

 Neformālās izglītības, interešu izglītības, brīvās izvēles un profesionālās pilnveides apmācību un 
semināru īstenošana pilsētas, novada un valsts iedzīvotājiem, personības un profesionālajai 
pilnveidei, atbilstoši uzņēmumu un privātpersonu pieprasījumam un vajadzībām. 

 Apmācību un  kursu klausītāju reģistrēšanas sistēmas izstrāde, kredītpunktu uzskaite un kursu 
pielīdzināšana augstākās izglītības programmām mūža garumā. 

 Tālmācības apguves formas kursu īstenošanas un administrēšanas sistēmas izstrāde.  

 Iepriekš iegūtās izglītības un pieredzes, prasmju un iemaņu atzīšana, atbilstoši vietējiem un 
Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

 Starptautisko valodu apguves piedāvājuma paplašināšana. 

 Esošo projektu īstenošana un uzlabošana, kā arī sadarbības paplašināšana valsts un starptautiskā 
līmenī. 

 Kursu un semināru piedāvājuma dažādošana, piesaistot starptautiska līmeņa vieslektorus. 

 Apmācību kvalitātes novērtēšanas sistēmas realizācija, kursu nodrošināšanai augstākā un vidējā 
līmeņa vadītājiem un speciālistiem.  

 Sadarbība ar uzņēmumiem, studentu un absolventu karjeras attīstības jomā. 
 

  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Nacion%C4%81lie_bru%C5%86otie_sp%C4%93ki
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7.1.att. Īstenojamo pasākumu plāns 

Plānā paredzētie 
pasākumi Transporta un 
sakaru institūta 
Mūžizglītības centrs (TSI 
MC) plānā noteiktais 
mērķis 

Neformālās izglītības, interešu izglītības, brīvās izvēles un profesionālās pilnveides apmācību un 
semināru īstenošana pilsētas, novada un valsts iedzīvotājiem, personības un profesionālajai 
pilnveidei, atbilstoši uzņēmumu un privātpersonu pieprasījumam. 

Pasākumi izvirzītā mērķa 
sasniegšanai 

Izpildes termiņi 
Sasniedzamais 
rādītājs/rezultāts 

Galvenie 
sasniedzamie 
indikatori 
2016. gadā  

Galvenie sasniedzamie 
indikatori 
2020. gadā 

1. Paplašināt TSI MC 
darbību, diversificējot 
kursu klāstu 

Pastāvīgi Tiek izveidoti unikāli un 
darba tirgum atbilstoši 
profesionālās un 
personiskās pilnveides 
kursi un semināri 

Īstenoti 8 – 10 dažādi 
kursi, semināri 

Izveidoti un īstenoti 30 - 40 
unikāli kursi un semināri 

2. Intensificēt sadarbību 
valodu apguves 
jautājumos ar partneriem 
(arābu, ķīniešu u.c. 
valodas) 

31.12.2020. 
 

Plašs svešvalodu 
apguves (it sevišķi 
eksotisko valodu) 
piedāvājums 
 

20 svešvalodu apguvē 
iesaistītie kursu 
klausītāji  
 

120 svešvalodu apguvē 
iesaistītie kursu klausītāji 
 

3. Intensificēt sadarbību 
valsts dienestos strādājošo 
apmācībā (piemēram, 
NBS, NAA u.c.) 
 

31.12.2020. 
 

Augstā kvalitātē 
apmācīts valsts 
dienestos strādājošais 
personāls 
 

Tiek apmācītas 1 - 2 
speciālistu grupas 

Tiek apmācītas vismaz 10 
grupas ar valsts dienestos 
strādājošajiem. 
 

4. Apmācību un  kursu 
klausītāju reģistrēšanas 
sistēmas izstrāde, 
kredītpunktu uzskaite un 
kursu pielīdzināšana 
augstākās izglītības 
programmām mūža 
garumā, īstenojot 
aktivitātes: 
 - vienota  TSI MC kursu un 
semināru klausītāju 
reģistrācijas sistēma TSI 
mājas lapā; 
 -  vietota TSI MC kursu 
klausītāju datu bāze; 
 - vienota kredītpunktu 
uzskaite un kursu 
pielīdzināšana; 
 - vienotas 
administrēšanas sistēmas 
ieviešana 

31.12.2020. 
 

Tiks nodrošināta 
apmācību un kursu 
klausītāju reģistrēšanas 
sistēmas izstrāde, 
kredītpunktu uzskaite 
un kursu pielīdzināšana 
augstākās izglītības 
programmām mūža 
garumā. 
 

Izstrādāta sistēmas 
shēma 

Sistēma nodota 
ekspluatācijā 
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5. TSI MIC tālmācības 
sistēmas izstrāde un 
ieviešana,  īstenojot 
aktivitātes: 
 - vienota tālmācības 
apguves formas,  TSI MC 
kursu klausītāju 
reģistrācijas sistēmas 
izstrāde un ieviešana; 
 -TSI MC tālmācības 
apguves formas vienota 
kredītpunktu uzskaite un  
kursu pielīdzināšana; 

31.12.2020. 
 

1) Tiks nodrošināta 
tālmācības apguves 
formas kursu 
īstenošana un kvalitātes 
standartiem atbilstoša 
administrēšanas 
sistēma 
 
 
2) Īstenoti tālmācības 
kursi 

Izstrādāta sistēmas 
shēma 
 
 
 
 
 
 
 
Informācijas izstrāde, 
ievietošana un 
izplatīšana par 
kursiem 

Sistēma nodota 
ekspluatācijā 
 
 
 
 
 
 
 
Piedāvāti vismaz 30 
tālmācības kursi, apguvušo 
skaits – 40 klausītāji 

6. Sadarbība ar 
uzņēmumiem, studentu 
un absolventu karjeras 
attīstības jomā,           
īstenojot aktivitātes: 
 - aktīva iesaistīšanās TSI 
Karjeras dienās, kursu un 
citu apmācību formu 
piedāvāšana studentiem 
un ārējiem sadarbības 
partneriem. 
 - kursu piedāvājuma 
izstrādē TSI studentiem un 
TSI absolventu asociācijas 
biedriem. 
- Profesionālo 
tālākizglītības iespēju 
piedāvājuma klāsta izveide 
TSI absolventu asociācijas 
biedriem. 
 

31.12.2020. 
 
 
 
 
 
Pastāvīgi 
 
 
 
 
31.12.2016. 
 
 
 
Katru gadu 

1) Korporatīvo klientu 
kursu un citu 
apmācības 
piedāvājuma izveide 
pēc pieprasījuma. 
2)  sadarbība ar 
uzņēmumiem, 
darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšana 
 
 
Ir īstenots pilnā apmērā 
Informēti absolventi 
par iespējām un īpašām 
atlaidēm un iesaistīti 
mūžizglītības procesā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vismaz 5 % no kursu 
klausītājiem ir 
absolventi 

Ir īstenots pilnā apmērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vismaz 10 % no kursu 
klausītājiem ir absolventi 

7.2.TSI Akadēmiskais un profesionālais aviācijas centrs 

7.2.1. Esošās situācijas raksturojums 

Akadēmiskais un profesionālais aviācijas centrs (TSI/APAC) tika dibināts 2008. gadā kā 
Transporta un sakaru institūta struktūrvienība dažāda veida izglītības pakalpojumu sniegšanai 
aviācijas jomā. 2009. gadā TSI/APAC tika piešķirts Eiropas aviācijas drošības aģentūras (European 
Aviation Safety Agency/EASA) organizācijas sertifikāts Part-147 (Ref/.LV.147.0002). TSI/APAC 
nodrošina apmācības pamatprogrammā B1 kategorijā “Tehniķis-mehāniķis” un B2 kategorijā 
“Tehniķis-avioniķis” atbilstoši EASA prasībām organizācijām, kuras apmāca lidmašīnu tehniskās 
ekspluatācijas speciālistus. TSI/APAC arī nodrošina apmācības un pieņem eksāmenus specializētajos 
aviācijas apmācības kursos. 

2014. gada oktobrī TSI/APAC saņēma EASA Part-147 sertifikātu, kas ļauj nodrošināt 
apmācības sekojošiem gaisa kuģu tipiem: А318/A319/A320/A321 ar dzinēju CFM56, V2500. 2016. 
gada maijā tika saņemta atļauja nodrošināt apmācības arī CRJ 100/200 sērijas CL600 2B19 tipa gaisa 
kuģiem (dzinējs GE CF 34) – gan teorētiskos, gan praktiskos kursus. 

TSI/APAC strādā ap 20 institūta profesoru, lektoru un instruktoru. Centra instruktoru kvalifikācija 
pasniegt atsevišķus moduļus vai kursus ir atzīta Latvijas Civilās aviācijas aģentūrā. TSI/APAC klases ir 
aprīkotas ar trenažieriem, darba galdiem ar mūsdienu aprīkojumu un instrumentiem, kas ir nepieciešami 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/Ob_institute/Struktura_TSI/APAC/333_001.pdf
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aviācijas speciālistu apmācībai. TSI/APAC vajadzībām ir pieejamas institūta radio elektronikas un 
elektrotehnikas laboratorijas. Nodarbību vajadzībām ir pieejami mūsdienu mācību materiāli, 
multimediju prezentācijas un jaunākie žurnāli. TSI/APAC kvalitātes sistēma atbilst EASA prasībām. 2016. 
gadā tika izsniegti 500 sertifikāti par veiksmīgu eksāmenu nokārtošanu dažādos aviācijas apmācību 
kursos, no tiem 121 sertifikāts izsniegts TSI aviācijas specialitātes studentiem.  

TSI/APAC mērķis ir kļūt par vadošo  aviācijas apmācību sniedzēju Baltijas un Austrumeiropas 
reģionā, tāpēc tajā ir sākta divu jaunu mācību virzienu īstenošana: 

- apmācību kurss “Lidojumu nosūtīšana un operācijas”. Kurss ir balstīts uz ICAO DOC 71 92-

AN/857 Part D-3 rekomendācijām, un ir paredzēts lidojumu operatoriem/dispečeriem. Tas ir 

apstiprināts Latvijas Civilās aviācijas aģentūrā; 

- kopš 2016. gada tiek īstenotas profesionālās un sākotnējās apmācības Tālvadības gaisa kuģu 

sistēmu (RPAS – droni) operatoriem. Šī programma nodrošina kopīgu pamatu pilotu un 

komandas kompetences atzīšanai attiecībā uz tālvadības gaisa kuģu darbību ar maksimālu 

pacelšanas svaru līdz 25 kg, kas darbojas  tiešas vai paplašinātas redzamības zonas ietvaros. 

2016. gadā TSI/APAC parakstīja divus partnerības līgumus: 

 partnerības līgumu ar Flight Path International (Kanāda), apvienojot resursus un ekspertīzi 

mācību piedāvājuma risinājumiem Airbus, Boeing, Bombardier un Embraer komerciālajām 

lidmašīnām;  

 partnerības līgumu ar Jeppesen (Boeing kompāniju), apvienojot resursus un ekspertīzi EASA 

atbalstītas lidojumu operāciju/lidojumu nosūtīšanas apmācību programmas realizācijai, kas 

pilnībā ir akreditēta Latvijas Civilās aviācijas aģentūrā. 

7.2.2. TSI/APAC darbības uzdevumi un īstenojamo pasākumu plāns 

 Paplašināt TSI/APAC telpas, mācību nolūkos izvietojot Cesna-150 lidmašīnu un  turboreaktīvu 
dzinēju; 

 Izveidot jaunas mācību laboratorijas; 

 Atjaunot Cesna-150 lidmašīnas dzinēju praktisko nodarbību novadīšanai; 

 Palielināt praktisko nodarbību skaitu trenažierī A-320, kā arī Telekomunikāciju, elektronikas un 
robotikas centra laboratorijās; 

 Uzsākt apmācību kursa “Lidojumu nosūtīšana un operācijas” īstenošanu sadarbībā ar kompāniju 
AirBaltic; 

 Paplašināt profesionālo un sākotnējo apmācību kursa Tālvadības gaisa kuģu sistēmu 
operatoriem realizāciju. 
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7.2. att. Īstenojamo pasākumu plāns 

Transporta un sakaru institūta 
Akadēmiskā un profesionālā 
aviācijas centra (TSI /APAC) plānā 
noteiktais mērķis 

kļūt par vadošo  aviācijas apmācību sniedzēju Baltijas un Austrumeiropas reģionā 

Pasākumi izvirzītā mērķa 
sasniegšanai 

Izpildes termiņi Sasniedzamais rādītājs/rezultāts 

Galvenie 
sasniedzamie 
indikatori 
2016. gadā  

Galvenie 
sasniedzamie 
indikatori 
2020. gadā 

1. Paplašināt TSI /APAC darbību, 
diversificējot piedāvāto kursu 
klāstu  

Pastāvīgi Uzsākta jaunu apmācību 
programmu īstenošana 

2 5 

2. Intensificēt sadarbību ar ārējiem 
partneriem – profesionālās 
apmācības sniedzējiem, 
aviokompānijām, industrijas 
pārstāvjiem un saistīto 
pakalpojumu sniedzējiem, 
tehniskās apkopes organizācijām  

31.12.2020. Noslēgti sadarbības līgumi ar 
vietējiem un ārvalstu partneriem 
-  profesionālas apmācības 
sniedzējiem, aviokompānijām un 
aviācijas industrijas pārstāvjiem  

11 16 

3. Palielināt saņemto EASA / CAA 
sertifikātu skaitu dažādu 
aviācijas apmācības programmu 
realizācijai 

31.12.2020. Saņemti profesionāli sertifikāti, 
kas ļauj veikt dažādu aviācijas 
programmu apmācību  

4 7 

4. Veikt ieguldījumus TSI/APAC 
infrastruktūrā, paplašinot telpas, 
palielinot laboratoriju un tajās 
esošo iekārtu skaitu  

31.12.2020. Paplašinātas TSI/APAC apmācību 
telpas  
 
Palielināts TSI/APAC laboratoriju 
(telpu praktiskām nodarbībām) 
skaits 

467 m2 
 
 
1 

867 m2 
 
 
3 

5. Katru gadu vidēji par 7% 
palielināt izdoto profesionālo 
aviācijas sertifikātu skaitu 

31.12.2020. Palielināts studentu un kursantu 
skaits, kuri ieguvuši sertifikātus 
par veiksmīgu eksāmenu 
nokārtošanu dažādos aviācijas 
apmācību kursos 

500 655 

 

7.3. Sadarbība ar absolventiem 

7.3.1. Esošās situācijas raksturojums 

Pasaules vadošās universitātes ar simtgadu garu vēsturi kopj dziļi senu tradīciju apvienot 
absolventus, organizējot efektīvas un daudzpusīgas attiecības ar viņiem. Asociācijas, kuras agrāk ir 
bijušas kā slēgti klubi, tagad ir kļuvušas par nozīmīgiem sabiedriskiem spēkiem, kas spēj atbalstīt savu 
universitāti, un ietekmēt sociālus, ekonomiskus un politiskus procesus. 

TSI Absolventu asociācija tika nodibināta 2016. gada 30. janvārī. Tā ir nevalstiska organizācija – 
biedrība, kas pulcinās savās rindās TSI beidzējus. 

7.3.2. Uzdevumi TSI Absolventu asociācijas jomā 

Asociācijas uzdevumi  ir: 

 Nostiprināt saikni starp institūtu un absolventiem, 

 Sniegt atbalstu absolventu karjeras izaugsmei,  

 Nodrošināt labvēlīgu vidi pieredzes un biznesa kontaktu apmaiņai, 

 Veicināt darbu ar praktikantiem un piedāvāt kvalifikācijas celšanas iespējas, 
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 Organizēt absolventu sanāksmes un citus pasākumus, tai skaitā fakultāšu un kursu jubilejas 
sanāksmes, 

 Attīstīt draudzīgus un biznesa kontaktus starp absolventiem, 

 Apziņot asociācijas biedrus par  TSI projektiem. 

7.3.3. Plānā paredzētie pasākumi 

7.2.att. Īstenojamo pasākumu plāns  
 

Transporta un sakaru institūta 
Absolventu asociācijas (TSI AA) 
plānā noteiktais mērķis 

- biedrības biedru savstarpējās sadarbības veicināšana, absolventu tālākizglītības 
iespēju nodrošināšana, sadarbība ar Transporta un sakaru institūta fakultātēm, 
studentiem, absolventiem, mācībspēkiem, darbiniekiem; 

-  sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām,  uzņēmumiem  un  sociālajiem 
partneriem; 

- Transporta un sakaru institūta un tā absolventu prestiža celšana; 
- augstākās izglītības un zinātnes veicināšana Latvijā; 
- sabiedrisko aktivitāšu organizēšana, kas veicinātu augstākās izglītības 

konkurētspēju starptautiskā mērogā; 
- sabiedrības integrācijas procesa veicināšana 

Pasākumi izvirzītā mērķa 
sasniegšanai 

Izpildes 
termiņi 

Sasniedzamais 
rādītājs/rezultāts 

Galvenie 
sasniedzamie 
indikatori 

2016. gadā  

Galvenie sasniedzamie 
indikatori 

2020. gadā 

1. Biedrības biedru savstarpējās 
sadarbības veicināšana 

īstenojot sekojošas aktivitātes: 

   Vismaz 10 īstenotas 
aktivitātes 

- TSI AA mājaslapas izveide 31.12.2016. Izveidota mājaslapa 
ar domēnu 
www.tsiaa.lv 

  

-Karjeras konsultācijas Katru gadu    

-semināri Katru gadu 

 

   

- Absolventi gan kā asociācijas 
biedri, gan kā uzņēmumu 

pārstāvji, piedāvā karjeras 
izaugsmes iespējas TSI 

studentiem/absolventiem. 

Katru gadu 

 

Absolventu 
sasaiste ar Alma 
Mater  
 

  

2. TSI Absolventu tālākizglītības 
iespēju nodrošināšana 
īstenojot sekojošas aktivitātes:  

    

- kursu piedāvājuma 
izstrādē TSI 

absolventu asociācijas 
biedriem 

31.12.2016. 

 

Ir īstenots pilnā 
apmērā 

 

10 – 15 unikālu kursu klāsts, 
piedāvājot īpašas atlaides TSI 
absolventu asociācijas 
biedriem 

30 – 40 unikālu kursu 
klāsts, piedāvājot īpašas 
atlaides TSI absolventu 
asociācijas biedriem 

3. Sadarbība ar valsts un 
pašvaldību institūcijām,  
uzņēmumiem  un  sociālajiem 
partneriem īstenojot sekojošas 
aktivitātes: 

    

TSI Karjeras dienu organizēšana Katru gadu  Pieaicināti 40 dažādu nozaru 
uzņēmumu pārstāvji ar saviem 
stendiem un profesionālajām 
vieslekcijām. 

TSI Karjeras dienu 
paplašināšana, pieaicinot 
citu augstskolu studentus 
(EKA, ISMA u.c.) 

http://www.tsiaa.lv/
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7.4. Sadarbība ar industrijas pārstāvjiem, valsts, pašvaldību institūcijām un 

nevalstiskām organizācijām 

7.4.1. Esošās situācijas raksturojums 

Augstskolas veiksmīgai darbībai ir nepieciešama nepārtraukta un pārdomāta sadarbība ar 
industrijas pārstāvjiem, valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām. Sadarbība roku 
rokā nodrošina izglītības kvalitātes paaugstināšanu, paver plašākas iespējas TSI studentiem un veicina 
studējošo konkurētspēju vietējā un starptautiskā darba tirgū. 

TSI katru gadu vairo savus sadarbības partnerus, noslēdzot arvien jaunus sadarbības līgumus un 
īstenojot tos. Šobrīd TSI ir vairāk nekā 200 sadarbības partneri, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumu. 
Galvenās jomas, kurās tiek vairoti sadarbības partneri, ir informācijas tehnoloģijas, aviācijas, 
elektronikas, robotikas un loģistikas jomas. Izvēloties sadarbības partnerus, īpaši tiek pievērsta uzmanība 
sadarbības partneru ražošanas un / vai pakalpojumu sniegšanas inovāciju līmenim.  

Kā neatņemama partneru sadaļa ir sociālie partneri un nozares asociācijas. Sadarbība ar LDDK un 
LTRK ir būtiska, lai veidotu dialogu par augstākās izglītības atbilstību darba devēju prasībām, kā arī, lai 
monitorētu izglītības kvalitāti. LDDK un LTRK kalpo arī kā kanāls saziņai ar darba devējiem, kas var 
nodrošināt studējošajiem un absolventiem prakses un darba vietas. LDDK un LTRK ir plānots iesaistīt 
studentu biznesa inkubatora mentoru programmas izveidē.  

Notiek intensīva sadarbība ar to nozaru asociācijām, kuras pārklāj TSI zinātnes un akadēmiskos 
virzienus, piemēram, LIKTA, LETERA, Latvijas Loģistikas asociācija un citas. TSI ir kā biedrs virknē no 
profesionālajām asociācijām, un iesaistās asociāciju ikdienas darbā, tādējādi nepārtraukti sekojot līdzi 
nozaru aktualitātēm un piedaloties sociālajā dialogā ar partneriem.  

7.4.2. Uzdevumi korporatīvo klientu sadarbības jomā 

Sadarbības uzdevumi un formas: 

 Paplašināt esošo sadarbību, noslēdzot jaunus sadarbības līgumus, 

 Attīstīt jaunas sadarbības formas, tādas kā uzņēmējdarbības problēmu risināšana izmantojot TSI 

studentu resursu u.c., 

 Integrēt biznesa vides profesionāļu zināšanu pārnesi akadēmiskajā procesā, 

 Iesaistīt partnerus studiju kvalitātes uzlabošanā – programmu pārskatīšanā, noslēguma darbu 

tēmu izstrādē utt., 

 Kopīgu zinātnisko un praktisko projektu īstenošana, 

 Darba un prakses iespēju arvien plašāka nodrošināšana studējošajiem un absolventiem, 

 TSI esošo resursu izmantošana uzņēmumu vajadzībām. 
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7.4.3. Plānā paredzētie pasākumi 

7.3.att. Īstenojamo pasākumu plāns 

Transporta un sakaru institūta 
Korporatīvo klientu sadarbības 
plānā noteiktais mērķis 

Daudzveidot un paplašināt sadarbību ar ārējiem partneriem, palielinot sadarbības 
partneru loku un to iesaisti TSI darbībā un tās uzlabošanā, piedāvājot papildu iespējas 
studentiem un absolventiem 

Pasākumi izvirzītā mērķa 
sasniegšanai 

Izpildes 
termiņi 

Sasniedzamais rādītājs/ 
rezultāts 

Galvenie 
sasniedzamie 

indikatori 
2016. gadā 

Galvenie sasniedzamie 
indikatori 

2020. gadā 

Paplašināt esošo sadarbību, 
noslēdzot jaunus sadarbības 
līgumus. 

    

-Jaunu līgumu sagatavošana un 
slēgšana 

Katru gadu 
 

Jauni sadarbības partneri 
 

15 jauni līgumi 
 

60 jauni līgumi 

Attīstīt jaunas sadarbības formas, 
tādas kā uzņēmējdarbību 
problēmu risināšana izmantojot 
TSI studentu resursu u.c 

    

- uzņēmumu izaicinājumu 
risināšana TSI 
 

Katru gadu 
 

Izveidota sistēma, kas 
regulāri darbojas 
 

Koncepcijas izstrāde 
 

Atrisinātas vismaz 40 
uzņēmumu problēmas   

- iesaiste biznesa inkubatora 
izveidē 
 

31.12.2017. 
 

Aktīvi darbojošs biznesa 
inkubators 
 
 

Koncepcijas izstrāde Uzņēmumu mentoru 
sistēma biznesa 
inkubatora atbalstam 
ar vismaz 50 
mentoriem 

Integrēt biznesa vides profesionāļu 
zināšanu pārnesi akadēmiskajā 
procesā, iesaistīt partnerus studiju 
kvalitātes uzlabošanā – programmu 
pārskatīšanā, noslēguma darbu 
tēmu izstrādē utt. 
 

Katru gadu 
 

Augstas kvalitātes studiju 
process un saturs ar 
industrijas pārstāvju iesaisti 
 

Jaunas IT katedras 
nodibināšana ar IT 
uzņēmuma līdzdalību 
 

Izstrādāta vismaz 1 
jauna studiju 
programma, 
pārskatītas, uzlabotas 
esošās; īstenotas ap 
100 vieslekcijām un 50 
noslēguma darbi par 
uzņēmumu tēmām 

Kopīgu zinātnisko un praktisko 
projektu īstenošana. 
 

Katru gadu 
 

Studentu konkurētspējas 
paaugstināšana 

1 stipendiju konkurss, 1 
zinātnisko darbu 
konkurss 

5 stipendiju konkursi, 5 
zinātnisko darbu 
konkursi uzņēmumiem 

Darba un prakses iespēju arvien 
plašāka nodrošināšana 
studējošajiem un absolventiem. 
 

Katru gadu 
 

Paplašinātas prakses un 
darba iespējas studējošajiem 
un absolventiem 
 

120 darba un prakses 
vietu piedāvājumi 
 

500 darba un prakses 
vietu piedāvājumi, 50 
darbinieku atlase 

Uzņēmuma darbinieku apmācība 
pēc pieprasījuma 
 

Katru gadu 
 

Nodrošinātas sadarbības 
partneru vajadzības pēc 
kvalifikācijas celšanas 
 

5 uzņēmumu, valstisku 
un nevalstisku 
organizāciju darbinieku 
apmācības pēc speciāli 
sagatavotām 
programmām 

25 uzņēmumu valstisku 
un nevalstisku 
organizāciju darbinieku 
apmācības pēc speciāli 
sagatavotām 
programmām 

Sadarbība ar skolām Katru gadu 
 

Informēti skolēni, skolotāji, 
vecāki par studiju iespējām 
un jauniešu karjeras 
izaugsmes iespējām 

Vismaz 20 skolēnu 
grupas apmeklējušas 
TSI 

Vismaz 100 skolēnu 
grupas apmeklējušas 
TSI 
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8. Internacionalizācijas plāns 

8.1. Starptautiskās sadarbības veidi un to attīstības iespējas  
 

TSI pastāvīgi uzmanību pievērš starptautiskajai pedagoģiskajai un zinātnisko pētījumu sadarbībai 
ar ārvalstu partneriem. Šī sadarbība ir vērsta uz sekojošu rezultātu sasniegšanu: 

 jaunu kopprogrammu izveide un ieviešana; 

 akadēmiskās mobilitātes attīstība veicot studentu apmaiņu, organizējot TSI mācībspēku lekciju 
lasīšanu ārvalstu augstskolās un uzaicinot mācībspēkus no sadarbības augstskolām nodarbību 
pasniegšanai TSI, 

 piedalīšanās sadarbības partneraugstskolu ikgadējās zinātniskās konferencēs un semināros, 

 kopīgu zinātnisko publikāciju sagatavošana ar ārvalstu augstskolām, 

 kopīgu zinātnisko pētījumu un inovatīvu līgumprojektu sagatavošana un realizācija.   
 

Piedalīšanās kopīgos zinātniskos projektos ES fondu finansēto programmu ietvaros sniedz iespēju 
iegūt jaunas zināšanas un prasmes, izstrādāt un attīstīt jaunas inovatīvas zinātniskās idejas  un atrast tām 
perspektīvu pielietojumu, kā arī veicina ārvalstu partneru zināšanu un labākās pieredzes  pārņemšanu 
TSI zinātniskās idejas attīstībai arī Latvijā. 

 

Labi sadarbības piemēri ir B2BLOCO un TTRANS projekti, kuri tika īstenoti ES Septītās ietvara (FP7) 
programmas ietvaros. Šo projektu rezultātiem ir svarīga loma dažāda veida institūciju sadarbības 
veicināšanai transporta tīklu izveides un attīstības jomā. Projektu ietvaros izveidotie sadarbības tīklojumi 
ļaus intensificēt arī sadarbību starp zinātniskās pētniecības iestādēm un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, tādējādi nodrošinot jaunu tehnoloģiju ieviešanu praksē un ļaujot abām iesaistītajām 
pusēm sasniegt nepieciešamos rezultātus.  

 
Lai iegūtu lielāku atpazīstamību Eiropas mērogā, TSI ir pievienojusies Eiropas Transporta 

pētniecības institūtu organizācijai (ECTRI), un tās ietvaros piedalās vairākās tematiskajās grupās - 
Mobilitātes grupā, Kravas pārvadījumu un loģistikas grupā un Satiksmes menedžmenta grupā. Attiecīgo 
tematisko grupu ietvaros TSI vēlas piedalīties procesā, kurā tiek definēti priekšlikumi Eiropas Savienības 
politikai pētniecībā un atsevišķām šīs politikas programmām. Piedalīšanās ECTRI tematiskajās grupās dos 
TSI iespēju virzīt tās pētnieciskās intereses plašākā mērogā, kalpos kā priekšnoteikums perspektīvajai 
līdzdalībai ES finansētos projektos, ļaus nodrošināt zinātniskās informācijas apmaiņu un nodibināt 
kontaktus līdzdalībai jaunos sadarbības projektos.  
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8.1.tabula. Nozīmīgākie TSI sadarbības partneri starptautiskos projektos 

  

Nosaukums Sadarbības forma Valsts 

Augstskolas  

Vilnius Gediminas Technical University Common research projects „Safer Heavy Goods Traffic”, „The 
Impact of the market Structure on Safety and Security in BSR”; 
scientist exchanges 

Lietuva  

Kaunas University of Technology Common projects Lietuva  

Hamburg University of Technology 
(Institute of Business Logistics and 
General Management)  

Common research Project in the area of simulation application 
in logistics sphere (common workshops, publications, project 
proposal) 

Vācija   

Otto-von-Guericke University Magdeburg Common workshops Vācija  

Centre for Maritime Studies, University 
of Turku 

Common workshops, common project Somija  

Universidad Politécnica de Madrid Scientist exchanges in the frame of common research activities 
on subject modelling public transport passenger flows in the era 
of intelligent transport systems 

Spānija  

University of Murcia  Common project Spānija 

Universidad Autònoma de Barcelona Common project Spānija 

University of Liege  Common research in area 3D urban models (chapter in the 
book, project proposals) 

Beļģija  

Ben Gurion University Common research, papers, seminars for master and PhD 
students and papers in Data Mining field. 

Izraēla 

Universidad Autònoma de Barcelona Common project Spānija 

Universita degli Studi di Trieste Common project Itālija  

Immanuel Kant Baltic Federal University 
(IKBFU) 

Academic and scientific cooperation Krievijas 
Federācija  

University of Thessaly Common project Grieķija 

University of Economy in Bydgoszcz  Common project Polija 

Technological Educational Institute of 
Epirus 

Common project Grieķija 

Plovdiv university Common project Bulgārija 

University of Economics and Innovation 
in Lublin 

Common project Polija 

Klaipeda State College Common project Polija 

Häme University of Applied Sciences Common project Somija 

TTK University of Applied Sciences Common project Igaunija 

Zinātniskie institūti  

Fraunhofer Institute for Factory 
Operation and Automation  

Common researches in the area of application of mesoscopic 
approach to the simulation of logistics systems, 2008-2010 
Knowledge exchange in the area of 3D virtual reality 
technologies application for the training, education and 
research 

Vācija 

Institute of Logistics and Warehousing Common FP7 project „B2BLOCO” Polija 
Uzņēmumi  

LAGRANGE SARL Common project Francija 

INRETS Laboratoire Ingénierie Circulation 
Transport  

Common Projects: COST Actions TU0804, TU0903 Francija 

KEMA Nederland BV Common project Nīderlande  

Kouvolan rautatie ja aikuiskoulutus OY Common project Somija 

 

 

 

 

http://ktu.edu/


112 
 

 

 

TSI kā augstskola kopumā un atsevišķi tās mācībspēki un zinātnieki aktīvi piedalās daudzu Eiropas 
līmeņa specializēto organizāciju un asociāciju darbā:   

 OECD (Starptautiskā sadarbības un attīstības organizācija), 

 ECTRI (Eiropas transporta pētniecības organizāciju asociācija}, 

 Vienotais transporta pētījumu centrs (Joint Transport Research Centre), 

 Eiropas Transporta ministru konference (ECMT), 

 Asociācija Informatics Europe, 

 Eiropas Inženierzinātņu mācību iestāžu dekānu padome (European Engineering Deans Council), 

 Informācijas sistēmu asociācija (Association for Information Systems), 

 Eiropas Mazā biznesa un uzņēmējdarbības padome (European Council for Small Business and 
Etrepreneurship), u.c. 

8.2. Sadarbības attīstība ar ārvalstu universitātēm 
Personāla mobilitāte ir viens no galvenajiem līdzekļiem, kā augstskolai tiek piesaistīti dažādi 

sadarbības partneri. Kā ļoti pozitīvu faktu var minēt to, ka ar katru gadu palielinās ārvalstu studentu 
skaits, kuri ir studējuši vienu semestri vai pilnu akadēmisko gadu TSI ERASMUS+ projekta ietvaros: 

8.2.tabula. Iebraukušo ERASMUS+ studentu skaits 

Akadēmiskais gads Iebraukušo ERASMUS+ studentu skaits Valsts 

2014./2015. 5 Turcija 

2015./2016. 15 Turcija, Polija, Bulgārija, Spānija 

2016./2017.(plānots) 17 Bulgārija, Polija, Turcija, Spānija,  

  

Tai pat laikā TSI studentu un akadēmiskā personāla skaits, kuri ERASMUS+ programmas ietvaros 
apmeklē kādu no ārvalstu universitātēm, pēdējos gados būtiski nepalielinās. Lai arī studentu interese par 
šādām apmācībām it kā ir pietiekami liela, tomēr 2015./2016. akadēmiskajā gadā studiju mobilitātē 
devas tikai 15 TSI studenti, kā arī 3 docētāji. Tuvāko gadu laikā šis skaits ir būtiski jāpalielina.   

8.3.tabula . TSI ERASMUS + student skaits 

Akadēmiskais gads 
Izbraukušo TSI studentu skaits par ERASMUS+ programmas 

līdzekļiem 

2014./2015. 11 

2015./2016. 15 

2016./2017. 
(plānots) 

7  
(tikai 1. semestris) 

 

Tāpat tiek plānots aktīvāk paplašināt sadarbību  un iesniegt pieteikumus dalībai programmā 
ERASMUS+ sadarbībai ar ne Eiropas Savienības valstīm, tādējādi paplašinot sadarbības partneru loku un 
attīstīt mācībspēku un studējošo akadēmisko mobilitāti. 

2016. gada septembrī TSI kopā ar Izraēlas augstskolu Shamoon College of Engineering iesniedza 
pieteikumu granta saņemšanai ERASMUS+ programmas aktivitātei: “Higher education student and staff 
mobility between Programme and Partner Countries”. Mērķis projekta laikā – sadarbība zinātnes jomā, 
pasniedzēju piesaiste, kuri ir speciālisti kādā noteiktā jomā, sadarbības attīstība starp augstākās izglītības 
iestādēm, kvalificētu pasniedzēju piesaiste atsevišķu studiju kursu vadīšanai un izstrādei partnervalstīs.  

2016. gadā Dienvidkorejā tika parakstīts sadarbības līgums ar SolBridge International School of 
Business. Pamatojoties uz šo līgumu, tiks realizēta apmaiņas programma- labākie TSI un SolBridge 
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International School of Business vadībzinātnes programmas studenti varēs uz vienu semestri doties 
studēt uz partneraugstkolu (divi studenti semestrī). 

Ar Bejkozas Loģistikas profesionālo augstskolu (Stambula, Turcija) papildus ERASMUS+ sadarbības 
līgumam 2015.gadā tika parakstīts atsevišķs līgums par to, ka studējošie no šīs Turcijas augstskolas (3 -
4.kursu studējošie) ierodas Rīgā, lai TSI pabeigtu pēdējo  studiju gadu. 

Ar Sathyabama University (Indija) 2015.gadā parakstīts līgums par tehnisko jomu (elektronika, 
datorzinātne, telekomunikācijas) studentu apmaiņu. 

Pašlaik notiek pārrunas par sadarbību ar Ēģiptes universitātēm, kuras iekļautas Arābu valstu 
labāko universitāšu sarakstā. Tāpat notiek pārrunas ar vairākām universitātēm Ķīnā par mobilitātes 
programmu realizāciju 2017./2018.akadēmiskajā gadā. 

8.3. Ārvalstu studējošo piesaiste   
Neskatoties uz pēdējā laika pietiekami sarežģīto starptautisko situāciju, pateicoties aktīviem ārējā 

mārketinga pasākumiem ar katru gadu palielinās TSI studējošo ārvalstu studentu skaits (skat. 8.4.tabulu). 

8.4.tabula. TSI ārvalstu studentu skaits  

 

 

 

 

 

 

 

Droši var apgalvot, ka ārvalstu studējošo īpatsvara ziņā TSI ieņem vienu no pirmajām vietām valsts 
augstskolu vidū, jo 2015./2016.akadēmiskajā gadā vidējais ārzemju studentu īpatsvars Latvijas 
augstskolā bija 8 %. Līdz ar to TSI rādītājs gandrīz divas reizes pārsniedza vidējo līmeni. 

TSI ārvalstu studējošo sadalījums pa izcelsmes valstīm 2015./2016. akadēmiskajā gadā sniegts 
sekojošajā tabulā. 

8.5.tabula. TSI ārvalstu  studentu skaits sadalījumā pa izcelsmes valstīm 

 

 

Lai paplašinātu ārvalstu studentu piesaisti, īpaši jau TSI stratēģiskajos virzienos: informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas, transports, tostarp, aviācijas transports, TSI aktīvi izmanto aģentu 

Akadēmiskais gads Ārvalstu 
studējošo skaits 

Ārvalstu studējošo īpatsvars no kopējā 
studentu skaita (%) 

2011./2012. 43 2 

2012./2013. 60 2 

2013./2014. 93 3,7 

2014./2015. 189 7 

2015./2016. 363 14 

2016./2017. 485 18 

http://www.sathyabamauniversity.ac.in/
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pakalpojumus (ar kuriem ir noslēgti oficiāli sadarbības līgumi). Tāpat TSI ir atvērtas arī divas 
pārstāvniecības ārvalstīs: 

 Vidusāzijā (un Kaukāzā), un  

 Dienvidāzijā (kas darbu uzsāka 2016.gadā). 

 Jau šodien studenti no Indijas, Šri-Lankas un citām Āzijas valstīm aktīvi izrāda interesi un vēlmi 
apgūt tehniskās specialitātes un saņemt kvalitatīvu augstāko izglītību Eiropā ar nolūku atgriezties mājas 
un pielietot zināšanas savas valsts attīstībai. Arvien aktīvāk tiek veidota sadarbība ne tikai ar aģentiem, 
bet arī ar ārvalstu universitātēm un sadarbības partneriem. Jau šodien TSI ir partneri Mongolijā, Ēģiptē, 
Ķīnā, Slovākijā, Čehijā, Bulgārijā, Turcijā un citās valstīs. No 2012.gada decembra TSI darbojas 
arī  Vidusāzijas (un Kaukāza) pārstāvniecība Alma-Atā (Kazahstāna). Paplašinot sadarbības partneru 
skaitu un ar marketinga aktivitāšu palīdzību iepazīstinot ar savu darbību jaunus reģionus, mēs aktīvi 
sadarbojamies ar tādam valstīm kā Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna un citas. Jau šodien, TSI 
studē jaunieši no 32 valstīm (ieskaitot Latviju) – Baltkrievija, Turcija, Peru, Mongolija, Somija, Vācija un 
citas. 

Ņemot vērā vietējo un ārvalstu reflektantu pieaugošo  interesi studēt Latvijā angļu valodā, varam 
prognozēt ka lielākā daļa no ārzemju studentiem 2020.gadā dos priekšroku tieši studijām angļu valodā. 
Tieši tāpēc mēs attīstām esošās programmas un veidojām jaunas ar mērķi piedāvāt studijas atbilstoši  
vadošajām pasaules tendencēm un pieprasījumam. 2016.gadā  studijas angļu valodā apgūst 195 
studenti, no kuriem gandrīz 1/3 studē Aviācijas bakalaura programmā, tāpēc arī nākotnē prognozējam 
strauju studētgribētāju skaita pieaugumu angļu valodā tieši aviācijas programmās. Turklāt jau līdz 
1.09.2017.plānots licencēt Aviācijas menedžmenta programmu, kas ietvers gan inženierzinātņu, gan 
sociālo zinātņu studiju priekšmetus, un tiks pasniegta angļu valodā. Tāpat studentu skaita pieaugums, 
kas studijas apgūst angļu valodā, tiek plānots no studijām  tālmācībā. Pašlaik IZM akreditējusi 9 no mūsu 
studiju programmām pasniegšanai tālmācībā krievu valodā,  no kopējā studējošo skaita tālmācībā 440 
studenti, ārvalstu studenti veido 25 %. Pašlaik gatavojot trīs no mūsu studiju programmām  pasniegšanai 
tālmācībā angļu valodā, ceram sagaidīt strauju tālmācības  studentu skaita pieaugumu, kas studijas 
apgūs  angļu valodā.    

Tieši tāpēc līdz 2020.gadam TSI plāno atvērt vēl vairākas pārstāvniecības ārvalstīs citos reģionos 
un palielināt ārvalstu studentu skaitu līdz 1500.  

Starptautisko studentu piesaisti pašlaik TSI nodrošina par pašu līdzekļiem, kā arī ERASMUS+ 
projekta ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem. Lielu uzmanību pievēršam ārvalstu studentu atlasei un 
uzņemšanai. Tiek veiktas dažādas darbības, lai augstskola uzņemtu perspektīvākos studentus (ārvalstu 
reflektantiem tiek organizēti iestājeksāmeni), kā arī lai novērstu risku, kas saistās ar nelegālo imigrāciju. 

8.4. Ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste   
Dažādi starptautiskie projekti, starptautiskās programmas un citi sadarbības veidi veicina ciešāku 

sadarbību ar jau esošajām partneraugstskolām, kā arī sekmē jaunu augstskolu interesi par TSI, un ir 
līdzeklis, lai piesaistītu Transporta un sakaru institūtam kvalificētus ārvalstu mācībspēkus. 

Pozitīvi jāvērtē fakts, ka pēdējos gados pieaug ārvalstu docētāju skaits, kuri uz laiku ierodas TSI 
noteiktu studiju kursu pasniegšanai:  
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8.6.tabula. Ārvalstu vieslektori, kuri ieradušies TSI studiju kursu pasniegšanai 

Akadēmiskais gads 
Par ERASMUS+ 

programmas līdzekļiem 
Uz sadarbības vai 

cita līguma pamata 
Kopā 

2014./2015. 5 2 7 

2015./2016. 7 8 15 

2016./2017.  
(plānots 1. semestrī) 

3 3 6 

 

Ņemot vērā Transporta un sakaru institūta stratēģisko plānu iegūt universitātes statusu, ir plānots 
divu gadu laikā panākt, lai 10% no TSI strādājošajiem docētajiem būtu viesprofesori no ārvalstīm.  

Lai palielinātu ārvalstu docētāju skaita pieaugumu Transporta un sakaru institūts plāno noslēgt 
jaunus līgumus Erasmus+ projekta KA1 aktivitātes  ietvaros ar augstskolām dažādās Erasmus+ 
programmas valstīs. Šie līgumi paredz studentu, docētāju un akadēmiskā personāla apmaiņu starp 
augstskolām. Transporta un sakaru institūts plāno noslēgt katru gadu no 3-5 jauniem līgumiem ar 
dažādām augstākās izglītības iestādēm Erasmus+ projekta ietvaros, lai veicinātu mācībspēku mobilitātes 
un tādējādi veicinātu ārvalstu pasniedzēju skaita pieaugumu. Transporta un sakaru institūta mērķis ir 
palielināt ne tikai kopējo līgumu skaitu ar augstākās izglītības iestādēm, bet, galvenokārt, papildināt 
valstu skaitu, kurās institūtam ir sadarbības līgumi ar augstākās izglītības iestādēm, lai veicinātu plašākas 
pieredzes iespējas gan studentiem, gan mācībspēkiem. Papildus TSI izmantos iespēju pieteikties 
atbalstam ārvalstu pasniedzēju piesaistei ES fondu 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās 
izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros. 

8.5. Studiju programmu vai to moduļu īstenošana svešvalodās  
Visas 18 Transporta un sakaru institūtā īstenotās studiju programmas ir akreditētas pasniegšanai  

ne tikai latviešu, bet arī  angļu valodā. 2016./2017. akadēmiskajā gadā TSI ir sekojošas studiju 
programmas, kurās notiek apmācība angļu valodā pilna laika studijās: 

8.7.tabula. Studiju programmas, kurās notiek apmācība angļu valodā 2016./2017.ak.gadā 

Nr. p. 
k. 

Programmas nosaukums Programmas  veids 

1 Bachelor of Natural Sciences in Computer Science Bakalaurs 

2 Bachelor of Social Sciences in Management Bakalaurs 

3 Transport and Business Logistics Bakalaurs 

4 Aviation Transport Bakalaurs 

5 Master of Transport and Logistic Maģistrs 

6 Master of Social Sciences in Management Maģistrs 

7 Management of Information Systems Maģistrs 

Programmas, kurās tuvākajā laikā plānots uzsākt apmācību angļu valodā pilna laika studijās: 

8.8.tabula. Studiju programmas, kurās plānots uzsākt apmācību angļu valodā 

Nr. p. 
k. 

Programmas nosaukums Programmas  veids 

1 Master of Natural Sciences in Computer Science Maģistrs 

 

Lai piesaistītu papildus ārvalstu studentus, TSI tuvākajā laikā plāno  uzsākt apmācības angļu valodā 
arī tālmācības studijās: 

  



116 
 

 

8.9.tabula. Studiju programmas, kurās plānots uzsakt apmācību angļu valodā tālmacības formā 

Nr. p. 
k. 

Programmas nosaukums Programmas  veids 

1 Master of Social Sciences in Management Maģistrs 

2 Management of Information Systems Maģistrs 

3 Several programmes Bakalaurs 

 

Visās 18 studiju programmās iekļauta profesionālās angļu valodas apmācība, bet līdz 2020.gadam 
tiek plānots katrā studiju programmā vismaz 10% no studiju priekšmetiem pasniegt angļu valodā.   

Līdz 2020.gadam plānots atvērt vēl 5 jaunas studiju programmas, licencējot tās arī studijām angļu 
valodā. Dažas no tām, kā piemēram, „Aviācijas menedžments” un „Āzijas valstu bizness un ekonomiskā 
attīstība” tiek plānots pasniegt tikai angļu valodā. Arī STEM profesionālo bakalaura programmu  
„Robotika” plānots pasniegt latviešu un angļu valodās. 

8.6. Docētāju motivēšana svešvalodu kompetenču attīstīšanai  
TSI akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides sistēma tiek balstīta uz principu, ka katrs 

docētājs pats atbild par savas kvalifikācijas paaugstināšanu, bet institūta akcionāri, Valde un Rektorāts 
veicina un atbalsta šo procesu. Tādā pat veidā šis princips attiecas arī uz svešvalodu apgūšanu un 
darbam nepieciešamo svešvalodu kompetenču attīstīšanu. 

Lai varētu pilnveidot svešvalodu zināšanas, TSI tiek izmantotas akadēmiskā personāla 
profesionālās pilnveides formas, kuras aprakstītas Stratēģijas sadaļā 5.4. „Personāla karjeras plānošana, 
kompetenču un kvalifikācijas pilnveide”. 

 

8.7. Īstenojamie pasākumi  
8.10.tabula. Īstenojamie plāna pasākumi 

Pasākums 
Izaicinājums 

(problēma, kuru risina) 

Sasniedzamais rādītājs (tai 
skaitā arī skaitliskais 

rezultāts) 

Izpildes 
laiks 

Resursu avoti 
 

Sadarbības 
attīstība ar 
ārvalstu 
universitātēm 

Jānoslēdz jauni 
sadarbības līgumi; 
jāveido kopējas studiju 
programmas un 
projekti 

Noslēgt 15 jaunus 
sadarbības līgumus ar 
ārvalstu universitātēm; 
izveidot 3 kopējas studiju 
programmas  

2019. gads ES fondi; 
TSI līdzekļi; partneraugstskolu 
līdzekļi; 
līdzekļu piesaiste caur 
akadēmiskiem sadarbības 
līgumiem 

Ārvalstu 
studējošo 
piesaiste 

Jāpalielina ārvalstu 
studentu skaits 

Panākt, lai TSI būtu ne 
mazāk kā 1500 ārvalstu 
studējošo  

2020. gads TSI līdzekļi; 
LIAA un citu institūciju 
programmas ārējā marketinga 
atbalstam 

Ārvalstu 
akadēmiskā 
personāla 
piesaiste 

Jāpalielina ārvalstu 
akadēmiska personāla 
skaits un kvalifikācija 

Panākt, lai 10% no TSI 
strādājošajiem docētajiem 
būtu viesprofesori no 
ārvalstīm 

2018. gads ES fondi; 
TSI līdzekļi; 
līdzekļu piesaiste caur 
akadēmiskiem sadarbības 
līgumiem 

Studiju 
programmu vai 
to moduļu 
īstenošana 
svešvalodās 

Jāpalielina studiju 
programmu skaits, 
kuras tiek īstenotas 
svešvalodā 

Panākt, lai katrā 
programmā 10% no studiju 
priekšmetiem tiktu 
pasniegti angļu valodā 

2018. gads ES fondi; 
TSI līdzekļi; 
līdzekļu piesaiste caur 
akadēmiskiem sadarbības 
līgumiem 
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9. Resursu attīstības plāns 

9.1.Nekustamā īpašuma attīstības plāns  

9.1.1. TSI izmantotās ēkas un telpas 

 
TSI pieder 12 nekustamie īpašumi, tai skaitā 2 mācību korpusi. Zemāk esošajā tabulā ir pieejama 

informācija par piederošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

9.1.tabula. TSI nekustamo īpašumu saraksts 

Nekustamā 
īpašuma 

kategorija 
Apraksts Platība, m2 

Iegādes 
datums 

Ēka Ēka Lomonosova ielā 1, k-12, Rīgā, kad. Nr.01000462003028 620,30 2015 

Ēka Ēka Lomonosova ielā 1 k-10, Rīgā, kad. Nr.01000462035 690,50 2015 

Ēka Ēka - mācību korpuss Lomonosova ielā 1, k-3, Rīgā, kad. 
Nr.01000462003005 

13 567,10 2015 

Ēka Ēka Varšavas ielā 43B, Daugavpilī, kad. Nr. 0500-004-8704 879 2004 

Dzīvoklis Dzīvoklis Ilūkstes ielā 103 k-1-143,Rīgā,kad. Nr. 0100 917 4792 32.2 2009 

Ēka Ēka Varšavas ielā 43, Daugavpilī, kad. Nr. 0500-004-8701 3 055.40 2004 

Zeme Zemes gabals Varšavas ielā 43, Daugavpilī, kad. Nr. 0500-004-8701 5717 2004 

Zeme Zemes gabals Varšavas ielā 43B, Daugavpilī, kad. Nr. 0500-004-8704 2 059 
 

2004 

Zeme Zemes gabals Varšavas ielā 41, Daugavpilī, kad. Nr. 0500-004-8707 8 061 2005 

Zeme Zemes gabals Lomonosova ielā 1, k-12, Rīgā, kad. Nr. 01000460040 3 142 2015 

Zeme Zemes gabals Lomonosova ielā 1, k-3, Rīgā, kad. Nr. 01000460035 9 527 2015 

Zeme Zemes gabals Lomonosova ielā 1,k-10, Rīgā, kad. Nr. 010000460061 3 823 2015 

 
Kā zināms, Latvijas Republikas likumdošanā detalizēti nav regulēts jautājums par augstskolu 

darbībai nepieciešamajām telpām un to platību. Vienīgais dokuments, kurš satur šādu tiešu norādi, ir 
Augstskolu likums, un konkrēti tā 8. pants - Augstskolas dibināšana un augstskolas filiāles atvēršana. 
Atbilstoši tam, augstskolu dibinot tās telpu plānojumam ir jānodrošina studiju programmas īstenošanā 
vienlaikus notiekoša mācību procesa laikā telpu platība ne mazāka par 7 kvadrātmetriem uz vienu 
studējošo, ieskaitot akadēmiskā personāla individuālajam darbam paredzētās telpas. 

Ņemot vērā, ka TSI galvenās izmantotās ēkas kopējā platība ir 13 567,10 kvadrātmetri, bet 
kopējais studentu skaits 2015./2016. mācību gadā ap 2600 cilvēku (uz 28.06.2016 pēc saraksta konkrēti 
2564 studenti), tad vidējā platība uz vienu pēc saraksta studējošo ir 5,29 kvadrātmetri. Pieskaitot klāt 
šobrīd daļēji neizmantotā 10. korpusa telpas (platība 690,50 kvadrātmetri) un Latgales filiāles telpas 
(platība 879 kvadrātmetri) vidējā platība uz vienu studējošo pieaug līdz 5,88 kvadrātmetriem.  

Līdz ar to, plānojot TSI perspektīvo attīstību, svarīgi ir precīzi prognozēt sagaidāmās studentu 
skaita izmaiņas. Vidējā termiņā saglabājoties aptuveni patreizējam studentu skaitam, esošo telpu platība 
ir pietiekama, bet, ja notiks plānotais studentu skaita pieaugums (pamatā uz ārvalstu studentu rēķina), 
tad esošās telpas nebūs pietiekamas, un būs nepieciešams domāt par augstskolas paplašināšanos.  
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Vispārīgas ziņas par TSI izmantoto ēku Rīgā, Lomonosova ielā 1 korp.3. 
 
Būves veids skolas, universitātes un zinātniskajai 

pētniecībai paredzētās ēkas 
Apbūves laukums 4361,40 m2 
Būvtilpums 55 734,00 m3 
Kopējā platība 13 567,10 m2 
Stāvu skaits 9 - virszemes, 1 – pazemes 
Būves pašreizējais īpašnieks AS „Transporta un sakaru institūts” 
Būvprojekta autors nav datu 
Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads 
un datums 

nav datu 

Būvniecības gads 1983. g. 
 
Būves tehniskais stāvoklis 
 

Transporta un sakaru institūta ēkas kopīgais fiziskais nolietojums orientējoši sastāda 25 -30%. 
Ēkas plānojums, iekārtojums un inženierapgāde pamatā atbilst pašreiz spēkā esošo būvnormatīvu 
prasībām. Ēkas galvenie konstruktīvie elementi (pamati, nesošās sienas, starpstāvu pārsegumi) kopumā 
ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst Būvniecības likuma 9.panta 2.punkta 1.apakšpunkta 
(mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām un paredzētajai funkcijai un lietošanas mērķim. Ēkai ir 
neapmierinoša energoefektivitāte. Pārsvarā ir veikta logu nomaiņa. Institūta norobežojošo konstrukciju-
ārsienu, cokola un jumta pārsegumu- siltuma pretestība ir neatbilstoša LBN 002-15 “Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Iecerētie ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir 
pamatoti un atbalstāmi, vienlaicīgi veicot atsevišķu bojāto ēkas elementu renovācijas pasākumus. Veicot 
ēku energoefektivitātes kompleksa pasākumus, samazināsies siltumenerģijas zudumi, samazināsies 
apkures sistēmai nepieciešamais enerģijas patēriņš. Ēkas norobežojošo konstrukciju remonts un 
siltināšana pagarinās to kalpošanas ilgumu un komfortu ēkā. 
 
Secinājumi un ieteikumi 
 

Saskaņā ar ēkas energosertifikātu, kas ir izsniegts 2016.gada 25.oktobrī, enerģijas patēriņa 
novērtējums ir 114,46 kWh/m2 (apkurei – 100,84 kWh/m2) gadā. Ēka neatbilst gandrīz nulles enerģijas 
ēkas prasībām. 

 
Atbilstoši ēkas faktiskajam tehniskajam stāvoklim un saskaņā ar ēku energoefektivitātes normu 

prasībām, Transporta un sakaru institūta ēkai nepieciešama renovācija, kurā galvenais akcents jāliek uz 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums, 21.10.2015.). 
Norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības paaugstināšanas pasākumi veicami atbilstoši LBN 002-15 
“Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Energoefektivitātes paaugstināšanas un 
renovācijas pasākumu laikā ieteicams veikt sekojošus galvenos būvdarbus: 

- ēkas visu ārsienu siltināšana (ieskaitot cokolu) kopā ar fasāžu apdari,  
- vienlaicīgi ar sienu siltināšanu, jāveic sienu bojāto vietu izlases remonts, 
- veco metāla un koka durvju un logu nomaiņa pret siltinātām koka vai PVC konstrukcijas durvīm 

un logiem, ar logailu hermetizāciju un siltināšanu, 
- pamatu aizsargapmales izbūve, 
- lieveņu un āra kāpņu remonts, 
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- pārsegumu siltināšana no jumta puses, 
- ēkas jumtu un visu skārda pieslēgumu nomaiņa, 
- vēdināšanas sistēmas izveide ar efektīvu siltuma atgūšanas mehānismu (rekuperāciju), saskaņā 

ar Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 
 

Vispārīgas ziņas par TSI izmantoto ēku Rīgā, Lomonosova ielā 1 korp. 10 
(t.s. Bibliotēkas korpuss; mācības tajā šobrīd nenotiek) 

 
Būves veids skolas, universitātes un zinātniskajai 

pētniecībai paredzētās ēkas 
Apbūves laukums 435,2 m2 
Būvtilpums 2 713 m3 
Kopējā platība 690,50 m2 
Stāvu skaits 2 - virszemes 
Būves pašreizējais īpašnieks AS „Transporta un sakaru institūts” 
Būvprojekta autors nav datu 
Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads 
un datums 

nav datu 

Būvniecības gads nav datu 
 
 

Vispārīgas ziņas par TSI izmantoto ēku Daugavpilī, Varšavas ielā 43 b  
(TSI Latgales filiāle) 

 
Būves veids skolas, universitātes un zinātniskajai 

pētniecībai paredzētās ēkas 
Apbūves laukums 744,7 m2 
Būvtilpums 4 688 m3 
Kopējā platība 879,00 m2 
Stāvu skaits 2 - virszemes, 1 – pazemes 
Būves pašreizējais īpašnieks AS „Transporta un sakaru institūts” 
Būvprojekta autors nav datu 
Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads 
un datums 

nav datu 

Būvniecības gads 1984. g. 
 
 

9.1.2. Nekustamā īpašuma tālākās attīstības perspektīvas 

TSI nekustamā īpašuma tālāko attīstības perspektīvu noteikšanai tika analizēti iespējamie riski, kas 
izriet no augstskolai aktuālām problēmām, esošajiem nekustamajiem īpašumiem un blakus esošās 
infrastruktūras. Faktiski riski ir saistīti ar infrastruktūras attīstību Rīgā, jo Daugavpilī esošā ēka, tās 
tehniskais stāvoklis un ietilpība atbilst esošajam un prognozējamajam studentu skaitam. 
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9.2.tabula. Ar nekustāmā īpašuma attīstību saistīti riski un to izvērtējums 

Risks Iespējamā ietekme Novēršanas iespējamība un veids 

TSI galvenā mācību korpusa 
(Rīga) nepietiekama 
energoefektivitāte un modernas 
ēkas prasībām neatbilstošs 
tehniskais stāvoklis 

Iespējamā ietekme – studentu skaita 
samazinājums; 
ēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanās; 
neatbilstība normatīvā regulējuma prasībām. 
Ietekmes pakāpe – augsta. 
 

Risku ir iespējams novērst, veicot ēkas 
renovāciju un siltināšanu, ieskaitot 
inženiertīklu modernizāciju. 

TSI studentu pilsētiņas (Rīga) 
neesamība un attīstībai 
nepieciešamo platību trūkums 

Iespējamā ietekme – esošo mācību telpu pārāk 
augsta noslodze; 
studentu neapmierinātība un plūsmas 
samazinājums (studentu, kas nav rīdzinieki);  
grūtības, plānojot studentu mācību procesu. 
Ietekmes pakāpe – vidēja. 

Risku ir iespējams novērst, iegādājoties 
(nomājot) blakus TSI mācību korpusam 
esošos nekustamos īpašumus (ēka, 
zeme), tos pielāgojot mācību procesam, 
kā arī izveidojot TSI kopmītni. 

Neefektīva TSI mācību korpusa 
(Rīga) platību izmantošana 

Iespējamā ietekme – esošo mācību telpu  
neatbilstība modernas augstskolas prasībām 
(tai skaitā ergonomiskām prasībām);  
TSI struktūrvienību sadrumstalota izvietošana 
9.stāvu ēkā; 
nepietiekamas telpas mācību procesa 
nodrošināšanai APAC centrā. 
Ietekmes pakāpe – augsta. 

Risku ir iespējams novērst, optimizējot 
TSI mācību korpusa izmantošanu, veicot 
dažu telpu lietošanas veida maiņu, kā arī 
izveidojot, paplašinot un modernizējot 
mācību auditorijas. 

Nepietiekamas platības 
augstskolas laboratoriju 
izvietošanai 

Iespējamā ietekme – 
ierobežotas praktisko nodarbību un 
pētniecības darbu izstrādes iespējas; 
ierobežotas sadarbības iespējas 
starptautiskajos projektos; ierobežotas iespējas 
iesaistīt studentus sadarbībā ar industriju 
pētījumu veikšanas procesā. 
Ietekmes pakāpe – vidēji augsta. 

Risku ir iespējams novērst, rekonstruējot 
TSI īpašumā esošo ēku (10. korp.) 
laboratoriju vajadzībām. 

 
Pastāv konceptuāla vīzija nākotnē TSI galveno korpusu (3.korp.) optimizācijas nolūkā sadalīt pēc 

stāviem pa šādām zonām: 
 

 8. – 9.stāvs – administratīvā zona 
 4. – 7.stāvs – zona mācību procesa nodrošināšanai/apkalpošanai 
 1. – 3.stāvs – mācību telpu zona 

 
Priekšlikumi struktūrvienību izvietošanai TSI mācību korpusā: 
1. 9.stāvs – tiek atbrīvots no studentu regulārā mācību procesa un tiek pielāgots administratīvām 

vajadzībām un TSI Mūžizglītības centra vajadzībām; 
2. 8.stāvs – izmantošanas funkcija netiek mainīta, tiek izmantota rektorāta un valdes biroja vajadzībām; 
3. 7.stāvs – tiek izmantots Transporta un loģistikas fakultātes vajadzībām; 
4. 6.stāvs – tiek izmantots Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes vajadzībām; 
5. 5.stāvs – tiek izmantots Vadībzinātnes un ekonomikas fakultātes vajadzībām; 
6. 4.stāvs – tiek izmantots mācību procesa un administratīvām vajadzībām; 
7. 3.stāvs – izmantošanas funkcija netiek mainīta, atrodas datorklases; 
8. 2.stāvs – izmantošanas funkcija netiek mainīta, lielajās auditorijās Nr.221 un Nr.230 ir iespējams 
uzstādīt bīdāmās sienas šādā veidā palielinot auditoriju plātību; 
9. 1.stāvs - prioritārs uzdevums – izveidot 3 jaunas auditorijas blakus centrālajai ieejai, lai kompensētu 
auditoriju platības nepietiekamību augstākajos stāvos; 
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10. pagrābstāvs – izveidot 1 jaunu telpu studentu praktiskām nodarbībām aviācijas virzienā. 

Prognozējot studentu skaita pieaugumu uz 2020.gadu (uz vietējo un ārvalstu studentu rēķina), 
esošās telpas nebūs pietiekamas, un TSI būs nepieciešams domāt par augstskolas paplašināšanos. 
Infrastruktūra blakus TSI mācību korpusam Rīgā, Lomonosova iela 1, 3. korpuss ir apskatāma kartē 
9.1.attēlā. Infrastruktūras paplašināšanos ir iespējams nodrošināt sakarā ar to, ka blakus ar augstskolas 
teritoriju atrodas vairāki Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes korpusi, kurus pēc esošās 
informācijas šīs augstskolas plāno pārdot tuvāko 5 gadu laikā, jo attīstīs savas studentu pilsētiņas Rīgā 
Torņakalnā un Ķīpsalā. 

Tādā veidā vidējā termiņā tiks atbrīvots Latvijas universitātes Sociālo zinātņu fakultātes mācību 
korpuss, kas robežojas ar TSI galveno mācību korpusu. LU korpusa platība ir vairāk nekā 8 000 m2, tai 
skaitā mācību auditoriju un laboratoriju plātība vairāk nekā 4 500 m2.Gadījumā, ja tuvāko gadu laikā 
iezīmēsies studentu skaita pieauguma tendence, TSI, iespējams, iegādāsies LU atbrīvojamo korpusu, jo 
abas ēkas/mācību korpusi ir saistītas ar vienotiem inženiertīkliem.  

Savukārt, TSI piederošā zeme, kurā atrodas mācību korpuss un vecās bibliotēkas korpuss, 
robežojas ar zemes gabalu platībā ap 3000 m2, kas pieder Izglītības un zinātnes ministrijai (plānā tiek 
apzīmēts kā “Plānotais sporta laukums”). Pēdējo gadu laikā zemes gabalā atradās tenisa korti, bet šobrīd 
tiek risināts jautājums par īpašumtiesību uz šo zemi nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz valsts vārda. Pēc 
reģistrācijas šis zemes gabals tiks nodots nomā vai atsavināts, un TSI orientējas uz iespējamu šīs zemes 
iegādi vai nomu sava sporta laukuma izveidei. 

Pēc minēto pasākumu realizācijas var uzskatīt par pabeigtu pilnvērtīgu TSI studentu pilsētiņas 
izveidi. 

 

 

9.1.att. Infrastruktūra blakus TSI mācību korpusam Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 
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9.1.3. Īstenojamo pasākumu rīcības plāns 
9.3.tabula. Īstenojamo pasākumu rīcības plāns 

9.2. Investīciju plāns 

9.2.1. Pēdējo piecu gadu laikā veiktās investīcijas un to atdeves vērtējums 

TSI kā augstskola ar privāto kapitālu nodrošina savu darbību no pašu ieņēmumiem. Laika periodā 
no 2004.gada līdz 2016.gadam TSI tika veiktas investīcijas vairāk nekā 7,18 milj. EUR apmērā, no tiem 
2,46 milj. EUR jeb 34% Latvijas Republikas un ES fondu projektu finansējums. 

9.4.tabula. TSI veiktās investīcijas 2004.-2016.gadā 

Investīcijas, milj. EUR Kopā t.sk. TSI finansējums t.sk. projektu finansējums 

Zeme, ēkas, apbūves 3,57 3,57  

Ieguldījumi pamatlīdzekļos 0,28 0,07 0,22 

Aprīkojums 0,85 0,03 0,82 

Datorprogrammas 0,46 0,13 0,33 

Datortehnika u.c. 1,55 0,45 1,09 

Mēbeles u.c. inventārs 0,46 0,46  

KOPĀ 7,18 4,72 2,46 

 

Pasākums Izaicinājums  Sasniedzamais rādītājs  Izpildes laiks Resursu avoti 

TSI mācību korpusa 
renovācija un 
energoefektivitātes 
uzlabošana 
(Rīga, Lomonosova iela 1, 
korp.3) 

Ēkas neatbilstība 
gandrīz nulles enerģijas 
ēkas prasībām. 
Nolietota ēkas 
infrastruktūra. Augsti 
maksājumi par izlietoto 
enerģiju. CO2 augsts 
izmešu skaits. 

Uzlabota energoefektivitāte 
atbilstoši Energoaudita 
ieteikumiem. Modernizēta 
ēka un veikts tīklu remonts.  
Ir sasniegts siltumnīcefekta 
gāzu samazinājums. 
Veikta mācību telpu 
renovācija. 

2019. g. ERAF; 
Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Zinātniskā centra ēkas 
renovācija un siltināšana 
(Rīga, Lomonosova iela 1, 
korp.10) 

Ēka nefunkcionē 
neatbilstoša tehniskā 
stāvokļa dēļ, ir 
nepieciešami 
renovācijas un 
siltināšanas darbi. 

Uzlabota 
energoefektivitāte. 
Modernizēta ēka un veikts 
tīklu remonts.  
Veikta telpu pielāgošana 
laboratoriju izveidei.   

2019. g. Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

TSI kopmītņu izveide 
(Rīga, Lomonosova iela 1, 
korp.12) 

TSI studentiem nav 
pieejama kopmītne, kas 
negatīvi ietekmē 
studentu skaita 
pieaugumu.  Studentu 
pilsētiņas neesamība 

Ir izveidota TSI kopmītne. 2020. g. Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Nekustamo īpašumu iegāde 
(Rīga, Lomonosova iela 1, 
blakus ēka - LU Sociālo 
zinātņu fakultātes ēka) 

Nepietiekami attīstīta 
TSI infrastruktūra. 
Studentu pilsētiņas 
neesamība. 

Ir iegādāta ēka TSI mācību 
un pētniecības vajadzībām.  

2020.g. Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Nekustamo īpašumu iegāde -
zeme,  
ap 3000 m2 
(Rīga,  
blakus TSI mācību 
korpusam) 

Nepietiekami attīstīta 
TSI infrastruktūra. 
Studentu pilsētiņas 
neesamība 

Ir iegādāta zeme blakus TSI 
mācību korpusam 
infrastruktūras 
paplašināšanai. 

2017. g. Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 
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Laikā no 2011.gada līdz 2016.gadam TSI īstenoja tikai vienu infrastruktūras attīstības ERAF 
līdzfinansētu projektu. 2010.-2013.gadā tika realizēts projekts “Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas kā vienots akadēmiskais resurss Transporta un sakaru institūtā” (turpmāk – IKAR), 
vienošanās Nr. 2010/0180/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/023, ERAF finansējums sastādīja 2,08 milj. 
euro (85% no attiecināmām izmaksām), un TSI ieguldīja 0,37 milj. euro (15% no izmaksām). Projekta 
ietvaros tika realizētas sekojošas aktivitātes: 

 telekomunikāciju iekārtu un programmatūras piegāde; 
 automātiskā datorsimulatora piegāde; 
 programmatūra tehniskajai zīmēšanai, projektēšanai un datu analīzei; 
 mikroelektronikas un robotu aprīkojuma piegāde; 
 fizikas tematisko apmācību stendu piegāde; 
 datortīklu aprīkojums un programmatūra; 
 multimediju aprīkojums un programmatūra; 
 optometrikas iekārtu un programmatūras piegāde; 
 dabas vides distanciālas zondēšanas un ekoloģiskā monitoringa iekārtu un programmatūras 

piegāde; 
 tālmācības serveru aprīkojuma un programmatūras piegāde; 
 liftu iegāde un uzstādīšana; 
 ēkas ārējie rekonstrukcijas un renovācijas darbi un iekšējo un ārējo kāpņu pielāgošana personām 

ar invaliditāti; 
 higiēnas telpu renovācijas un pielāgošanas personām ar invaliditāti. 

 
IKAR infrastruktūras projekts sniedza TSI plašākas iespējas, izmantojot ES finansējumu, veikt savas 

darbības uzlabošanu un efektivitātes palielināšanu. Zemāk esošajā tabulā ir analizēta projekta investīciju 
atdeve. 

9.5.tabula. IKAR projekta investīciju atdeve 

Projekts Darbības Atdeves analīze 

IKAR Projekta ietvaros ir modernizēta telekomunikāciju 
laboratorija un datortīklu laboratorija. Iegādātais 
aprīkojums, kas atbilst visjaunākajām tehnoloģijām, 
kvalitatīvi uzlabo mācību procesu dažādās studiju 
programmās, palielina kursu skaitu, kas veltīti tīkla 
tehnoloģijām, un tīkla drošību. 

Iegādātais aprīkojums, kas atbilst visjaunākajām 
tehnoloģijām, kvalitatīvi uzlabo mācību procesu dažādās 
studiju programmās, palielina kursu skaitu, kas veltīti tīkla 
tehnoloģijām, un tīkla drošību, 
kā arī sniedz plašākas iespējas zinātnes un pētniecības 
attīstībai. 
Pēdējo 5 gadu laikā ir veikti dažādi pētījumi, tika uzlaboti 
mācību kursi, kas ļāva palielināt studējošo skaitu 
datorzinātņu, elektronikas un telekomunikāciju 
programmās. 

IKAR Projekta ietvaros Multimediju sistēmu laboratorija 
tika aprīkota ar aparatūru, kas nodrošina attālinātu 
lekciju translāciju, IP TV interaktīvo televīzijas 
translāciju, foto un video uzņemšanu, augstas 
produktivitātes virtuālo IT infrastruktūru. Projekta 
gaitā ir modificēti datu pārraides tīkli multimediju 
translācijas vajadzībām.  

Pateicoties inovācijām, studentiem ir radusies iespēja 
piekļūt multimediju izglītojošajam saturam, skatīties 
lekciju translācijas un laboratorijas darbus Latgales filiālē 
un Internetā. 
Aprīkojums sniedza iespējas ievērojami paaugstināt 
mācību procesa kvalitātes līmeni Latgales filiālē, vienlaicīgi 
samazinot TSI izmaksas. 
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9.5.tabulas turpinājums 

Projekts Darbības Atdeves analīze 

IKAR Projekta ietvaros ir uzstādīts mācību trenažieris 
Aerosim, kas apkalpo Airbus А320 lidmašīnas. 
Procedūru trenažieris ir trīsdimensiju lidmašīnas 
Airbus А320 kabīnes kopija, kas no izskatās kā 
lidmašīnas kabīne un ļauj veikt tās pašas funkcijas. 
Trenažieris ļauj veikt lidmašīnas tehnisko apkopi 
apstākļos, kas ir tuvi reālajiem. Izjūtu realitāti 
nodrošina visu vadības elementu izvietojums 12 
skārienjutīgajos monitoros tieši tāpat kā īstajā А320 
kabīnē. Trenažierim ir arī atsevišķu mērinstrumentu 
paneļa detaļu „dzelzs” iemiesojums – 
daudzfunkciju kontroles un indikācijas iekārta 
(MCDU), lidmašīnas vadības rokturis, dzinēja 
vadības svira, lidojuma parametru vadības bloks 
(FCU). 

Simulatora izmantošana ļauj apgūt visas Airbus А320 
lidmašīnas tehniskajai apkopei nepieciešamo tehnisko 
procedūru veikšanas iemaņas, dokumentāciju, dod iespēju 
orientēties ierīču panelī un agregātu nodalījumā. 
Trenažieris ir absolūti precīza aviolainera virtuālā kopija, 
kas ļauj ieslēgt un izslēgt jebkuru slēdzi, nomainīt ierīces, 
apgūt visas tehniskās realizācijas nianses un diagnostikas 
darba un remonta īpatnības. Turklāt tas notiek, 
nepakļaujot riskam pasažierus. 
Pēdējo 3 gadu laikā strauji palielinājies studējošo skaits 
aviācijas studiju programmās. 

IKAR Projekta ietvaros ir veikta dažādu programmu 
iegāde: 
Mathematica versijas – spēcīgs analītisko aprēķinu 
instruments, AnyLogic – universāls modelēšanas 
imitēšanas instruments, PTV VISSIM & VISUM – 
transporta plūsmu modelēšanasinstruments, SPSS 
Modeller – datu analīze (datamining); 
OrCAD un Proteus VSM sistēmas, kas domātas 
elektronisko iekārtu automatizētai projektēšanai 
un elektronisko sistēmu funkcionālai modelēšanai; 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēma ArGIS; 
IDS Sheer Aris sistēma „Uzņēmējdarbības procesu 
modelēšanai”; 
Programmas kompleksi statistikas datu apstrādei 
SPSS un STATISTICA. 

Iegādātas programmatūras palielina ne tikai apmācības 
efektivitāti, bet spēj nodrošināt zinātnisko procesu ar 
plašākām pētījuma iespējām. 
Pēdējo 5 gadu laikā ir veikti dažādi pētījumi, tika uzlaboti 
mācību kursi, kas ļāva palielināt studējošo skaitu 
datorzinātņu, elektronikas un telekomunikāciju 
programmās. Pateicoties iespējām veikt dažādus 
pētījumus un eksperimentus, izmantojot jaunās 
programmas, zinātniskajā procesā tika iesaistīti vairāki 
desmiti studējošie. 

IKAR Projekta ietvaros ir veikti ēkas būvdarbi un ēkas 
infrastruktūras pielāgošana personām ar 
funkcionāliem traucējumiem: 

- liftu iegāde un uzstādīšana; 
- ēkas ārējie rekonstrukcijas un renovācijas 

darbi un iekšējo un ārējo kāpņu 
pielāgošana personām ar invaliditāti; 

- higiēnas telpu renovācijas un 
pielāgošanas personām ar invaliditāti. 

Mācību korpusa telpās bija nepieciešami remontdarbi, jo 
augstskolā mācās studenti un strādā darbinieki ar 
invaliditāti, bet mācību korpusa telpas nebija aprīkotas 
atbilstoši šo personu vajadzībām. Pašlaik TSI telpas ir 
pilnībā pielāgotas personām ar invaliditāti un nodrošina 
vides pieejamību. 
 

 
1.pielikumā ir pieejams IKAR projektā veikto investīciju saraksts IT infrastruktūra, iekārtās un 

aprīkojumā IKAR projekta ietvaros. 

 
Papildus īstenotājiem infrastruktūras projektiem TSI no pašu līdzekļiem veica dažāda veida 

investīcijas, kas ļauj TSI sasniegt savus mērķus un sniegs lielāko atdevi nākotnē. Lielākās investīcijas tika 
veiktas, iegādājoties ēkas un zemes gabalus – 2004.gadā tika iegādātās ēkas un zemes gabali Latgales 
filiālei, bet 2015.gadā tika iegādātās ēkas un zemes gabali Rīgā.  
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9.6.tabula. TSI veiktās investīcijas 2004.-2016.gadā. Investīciju atdeves analīze 

TSI investīcijas Darbības Atdeves analīze 

Zeme, ēkas Ēku un zemes gabalu iegāde TSI 
īpašumā 

Ēku (t.sk. piekrītošo zemes gabalu) iegāde sniedz 
vairākus ieguvumus: 

- samazina TSI telpu nomas izmaksas (vidēji 
gadā par 120 tūkst. EUR); 

- palielina ieņēmumus no telpu nomas 
(vidēji gadā par 40 tūkst. EUR); 

- nodrošina visu mācību procesu, 
zinātnisko un administratīvo darbību 
vienā īpašumā; 

- telpu izmantošanas efektivitātes 
palielināšana. 

Ieguldījumi pamatlīdzekļos Ēku rekonstrukcijas un renovācijas 
darbi 

Ēku renovācijas un rekonstrukcijas darbi palielināja 
šo ēku efektivitāti, daļēji samazināja telpu 
apsaimniekošanas izmaksas (vidēji gadā līdz 2 tūkst. 
EUR). 

Aprīkojums Laboratoriju aprīkojuma 
atjaunošana un iegāde 

Laboratorijas aprīkojums ļauj TSI veikt papildus 
apmācību dažādos kursos, kas sniedz TSI papildus 
ieņēmumus (vidēji gadā līdz 45 tūkst. EUR). 

Datorprogrammas Datorprogrammu atjaunošana un 
jaunu datorprogrammu iegāde 

Datorprogrammu un datortehnikas atjaunošana un 
iegāde palielina gan akadēmiskā, gan 
administratīva personāla darba efektivitāti, kas 
savukārt pozitīvi ietekmē TSI kopējo darbību. 

Datortehnika u.c. Datortehnikas iegāde 

Mēbeles u.c. inventārs Mēbeļu un cita inventāra iegāde Mēbeļu un cita inventāra iegāde palielina gan 
akadēmiskā, gan administratīvā personāla darba 
efektivitāti, kas savukārt pozitīvi ietekmē TSI kopējo 
darbību. 

 
Ņemot vērā to, ka TSI pamatdarbībā veic apmācību augstākās izglītības studiju programmās 

(transports un loģistika, datorzinātnes, elektronika un telekomunikācijas, aviācijas transports), kurās 
apmācības process pārsvarā tiek balstīts uz praktisko darbu, ir nepieciešams regulāri veikt mācību 
datortehnikas, laboratoriju aprīkojuma atjaunošanu. Pašlaik datortehnikas un laboratoriju aprīkojums 
tiek atjaunots, bet nepietekamā līmenī, jo TSI 2015.gadā investēja 2,59 milj. EUR ēku un zemes gabalu 
iegādē, kā arī veica sporta zāles renovācijas darbus. Līdz ar to TSI ir nepieciešams piesaistīt ārējo 
finansējumu infrastruktūras atjaunošanai un attīstībai. 

 

9.2.2. Investīciju piesaistes plāns 

 
Investīciju piesaistes plāns ir izstrādāts, ņemot vērā stratēģijas 9.2.1.sadaļā aprakstītās pēdējo 

gadu laikā veiktās investīcijas, esošo infrastruktūras un materiāli tehniskā nodrošinājuma stāvokli un 
augstskolas attīstības perspektīvas turpmākajiem gadiem. Zemāk esošajā tabulā ir atspoguļots kopējais 
investīciju apjoms un pozīcijas, savukārt to atšifrējums, sevišķi attiecībā uz STEM programmu attīstību, ir 
sniegts 9.3.4.sadaļā “Plānotie ieguldījumi STEM programmu attīstībā” un 3.pielikumā “Iekārtu, 
aprīkojuma un IT infrastruktūras modernizācija STEM studiju programmu vajadzībām”. Investīciju plānā 
summas ir norādītas ar PVN. Investīcijas ir plānotas līdz 2021.gadam, ņemot vērā to, ka parasti finanšu 
plānošanā tiek izmantojams 5 gadu periods. 
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9.7.tabula. Investīciju piesaistes plāns 

Investīcijas 
2017.g. 
euro* 

2018.g. 
euro 

2019.g. 
euro 

2020.g. 
euro 

2021.g. 
euro 

Avots 

Mācību korpusa renovācija 
STEM programmu īstenošanas 
vajadzībām. 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 

366 800    1 000 000 ERAF  
Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Mācību korpusa siltināšana, 
energoefektivitātes 
paaugstināšana un tīklu 
renovācija. 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 

 1 000 000 1 000 000   Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Mācību korpusa labiekārtošana, 
t.sk. mēbeļu iegāde STEM 
programmu īstenošanas 
vajadzībām. 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 

 48 000    Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Zinātniskā centra ēkas 
renovācija un siltināšana. 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp.10 

  300 000   Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

TSI kopmītņu izveide. 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp.12 

  500 000 500 000 200 000 Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Nekustamo īpašumu iegāde 
(ēkas). 
Rīga, Lomonosova iela 1 (LU 
Sociālo zinātņu fakultātes ēka) 

   1 000 000  Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Nekustamo īpašumu iegāde 
(zeme), ap 3000 m2. 
Rīga, blakus Lomonosova iela 1, 
korp.3 

300 000     Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Bibliotēkas telpu remonts  50 000    Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

Elektroniskās mācību literatūras 
iegāde 

 200 000    ERAF 

Datortehnikas un laboratoriju 
aprīkojuma iegāde 

200 000 
 
 

422 220 147 700  500 000 ERAF 
Ārējie un iekšējie finanšu 
avoti (kredīta līdzekļi, 
akcionāru aizdevumi, 
pašu ieņēmumi) 

 866 800 1 720 220 1 947 700 1 500 000 1 700 000  

Kopā līdz 2021.gadam 7 734 720  

* Summas ir norādītas ar PVN.  
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9.3. Infrastruktūras  un materiāli tehniskās bāzes attīstības plāns  

9.3.1. Materiāltehnisko resursu un infrastruktūras vadības sistēma TSI 

 

Materiāltehnisko resursu un infrastruktūras vadības sistēma TSI ietver sevī vairākus elementus 
(apakšsistēmas): 

 Materiāltehnisko  resursu apgādes plānošana un organizēšana institūtā;  
 Materiālo resursu racionālas un taupīgas izmantošanas organizēšana; resursu taupīšanas 

rezervju identificēšana; 
 TSI izmantoto telpu infrastruktūras un komunikāciju tīklu saglabāšana un uzturēšana 

darbaspējīgā stāvoklī;  
 Materiālo resursu patēriņa un krājumu aprēķināšana institūtā; 
 Materiāltehnisko resursu lietvedība – iepirkšana, piesaiste, uzskaite, pārvietošana, saglabāšanas 

kontrole, norakstīšana;  
 Tiesiskie aspekti - uzņēmuma normatīvie akti materiāltehnisko un finanšu resursu jomā; 
 Materiālo resursu izmantošanas apstākļi, lai nodrošinātu to saglabāšanu un efektīvu 

izmantošanu, vides estētika, darba drošība un aizsardzība, vides aizsardzība. 
 

TSI darbam nepieciešamos materiālos resursus plāno kārtējā budžeta gada ietvaros, pamatojoties 
uz attiecīgo struktūrvienību pamatotiem pieprasījumiem, ņemot vērā esošās institūta iespējas un 
iepriekš sastādītos jaunu iekārtu un aprīkojuma perspektīvās iegādes plānus vidējam termiņam (uz 3–5 
gadiem).  

 
 Izmantošanai pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā plāno šādus resursus: 

 TSI īpašumā un valdījumā esošos materiālos resursus; 
 Materiālos resursus, kurus nākamajā plānošanas periodā ir paredzēts iepirkt, vai kurus piegādā 

saskaņā ar atliktās piegādes līgumiem; 
 Materiālos resursus, kurus TSI gatavojas piesaistīt no citām personām uz īres, nomas, 

patapinājuma vai kopdarbības līgumu pamata. 
 

Pēc ārējo ekspertu vērtējuma kā viena no TSI darbības vājajām vietām ir minēts zems investīciju 
līmenis, ierobežots finansējums pētniecības prioritārajos virzienos. Pēc institūta laboratoriju 
rekonstrukcijas, minētā problēma šobrīd, pirmkārt, attiecas uz TSI izmantoto kopējo infrastruktūru, 
ēkām un tīkliem. Tāpēc ir plānots plānot un izmantot līdzekļus telpu uzturēšanai un remontiem, 
atbilstošas darba vides uzturēšanai, kā arī jaunu iekārtu, aparatūras un literatūras iegādei. 

 

9.3.2. Plāna galvenie mērķi un uzdevumi 

 
Lai attīstītu TSI pedagoģijas, zinātnes, pētniecības un inovāciju jomas materiālo un finanšu resursu 

sfēru, tiek plānots: 

 pastāvīgi sekot līdzi TSI auditoriju, laboratoriju, zinātnes iekārtu, aprīkojuma, bibliotēkas un 
nepieciešamo palīgtelpu stāvoklim, un fiksēt nepieciešamību veikt resursu atjaunošanu, 
remontu vai jaunu iegādi; 

 apzināt struktūrvienību perspektīvās vajadzības attiecībā uz jaunu materiāltehnisko resursu 
piesaisti; 
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 veikt budžeta plānošanu paredzot tajā infrastruktūras attīstībai nepieciešamos līdzekļus; 
 veikt nepieciešamos darbus TSI izmantoto telpu, infrastruktūras un komunikāciju tīklu 

saglabāšanai un uzturēšanai darbaspējīgā stāvoklī, ierīču, aparātu un to komponentu efektīvai, 
racionālai un taupīgai izmantošanai un tehniskai apkalpošanai;  

 nodrošināt materiāltehnisko resursu lietvedību – iepirkšanu, uzskaiti, pārvietošanu, 
saglabāšanas kontroli, norakstīšanu. 

 
Lai noteiktu infrastruktūras attīstībai pieejamos līdzekļus, TSI akcionāri un valde, izmantojot veikto 

materiālo resursu stāvokļa novērtējumu un sagatavotos zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes 
plānus, veic vidēja termiņa budžeta prognozēšanu (uz 3-5 gadiem) un plānošanu uz 1 gadu. Visas 
darbības materiāltehnisko resursu iegādei, remontiem un atjaunošanai tiek veiktas tikai saskaņā ar 
apstiprināto Transporta un sakaru institūta budžetu.    

 

9.3.3. Esošās infrastruktūras apraksts 

9.3.3.1. Mācību telpu pieejamība un noslodze 

 
TSI piederošajā ēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1 korp. 3 mācību procesa vajadzībām tiek izmantotas 

kopumā 40 telpas, to raksturojums un noslodze ir apskatāmi zemāk esošajā tabulā. 

 
9.8.tabula. Mācību telpu noslodze, Rīgā, Lomonosova ielā 1, korp. 3 

Nr. 
p.k. 

Auditorijas Nr. Vietu skaits 
auditorijā 

Auditorijas tips 

1. 01. 21 Praktisko nodarbību telpa 

2. 02. 25 Datorklase 

3. 03. 24 Laboratorija 

4. 101. 25 Laboratorija 

5. 105. 24 Praktisko nodarbību telpa 

6. 126. 36 Praktisko nodarbību telpa 

7. 130. 250 Auditorija 

8. 220. 52 Auditorija 

9. 221. 92 Auditorija 

10. 222. 70 Auditorija 

11. 223. 100 Auditorija 

12. 224. 24 Praktisko nodarbību telpa 

13. 225. 60 Auditorija 

14. 226. 15 Datorklase 

15. 227. 30 Datorklase 

16. 230. 68 Auditorija 

17. 303. 21 Datorklase 

18. 304. 24 Datorklase 

19. 305. 22 Datorklase 

20. 306. 24 Datorklase 

21. 503. 25 Datorklase 

22. 505. 23 Datorklase 

23. 703. 60 Auditorija 

24. 710. 30 Praktisko nodarbību telpa 

25. 903. 60 Auditorija 
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9.8.tabulas turpinājums 

Nr. 
p.k. 

Auditorijas Nr. Vietu skaits 
auditorijā 

Auditorijas tips 

26. 904. 15 Praktisko nodarbību telpa 

27. 905. 24 Praktisko nodarbību telpa 

28. 906. 40 Praktisko nodarbību telpa 

29. I 170 Auditorija 

30. II 210 Auditorija 

31. III 170 Auditorija 

32. L1 15 Laboratorija 

33. L2 10 Laboratorija 

34. L3 10 Laboratorija 

35. L4 10 Laboratorija 

36. L5 10 Laboratorija 

37. L6 10 Laboratorija 

38. L7 10 Laboratorija 

39. L8 24 Laboratorija 

40. L9 12 Laboratorija 

 
TSI Rīgas mācību korpusa auditoriju fonda noslodzes 2015./2016. mācību gadā analīze parāda to, 

ka regulāri ir grūtības plānot nodarbību norisi sakarā ar mācību grupu nevienādu skaitu daudzos 
priekšmetos un citiem ne vienmēr prognozējamiem faktoriem attiecība uz studentu skaitu vai mācību 
kursa saturu. Praktiski visas minētās telpas lielākā vai mazākā mērā tiek izmantotas apmācību 
programmu realizācijai STEM virzienos, jo institūtā auditoriju fonds nav strikti sadalīts pa fakultātēm, 
studiju virzieniem vai programmām. Kā jau tika minēts Nekustamā īpašuma attīstības plānā, sakarā ar 
studentu skaita plānoto palielināšanos (tiek īstenota aktīva studentu piesaistes politika), ir 
nepieciešamība izveidot papildus mācību auditorijas TSI mācību korpusā, faktiski optimizējot telpu 
izmantošanu un pārplānojot dažas korpusa platības pēc to lietošanas veida. 

 
TSI piederošajā ēkā Daugavpilī, Varšavas ielā 43 b mācību procesa vajadzībām tiek izmantotas 

sekojošas telpas: 

 
9.9.tabula. Mācību telpu noslodze, Daugavpilī, Varšavas ielā 43 b 

Nr. 
p.k. 

Auditorijas Nr. Vietu skaits 
auditorijā 

Auditorijas tips 

1. 102. 30 Auditorija 

2. 104. 28 Auditorija 

3. 105. 34 Auditorija 

4. 106. 24 Auditorija 

5. 201. 24 Auditorija 

6. 203. 24 Datorklase 

7. 302. 24 Datorklase 

8. 305. 8 Datorklase / bibliotēka 

 
Sakarā ar to, ka TSI Latgales filiālē nodarbības ar studentiem notiek tikai piektdienās, sestdienās 

un svētdienās, netiek fiksēti dati par auditoriju fonda noslodzi filiāles ēkā. 
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9.3.3.2. TSI esošie pamatlīdzekļi un to iegādes avoti 

 
TSI pamatlīdzekļu kopējā vērtība ir 7,18 milj. euro. šo summu veido augstskolai piederošas ēkas un 

zemes gabali, aprīkojums, datorprogrammas. 

 
9.10.tabula. TSI esošie pamatlīdzekļi un to iegādes avoti 

Pozīcija TSI  
ieguldījums 

IKAR projekts Learn IT 
projekts 

LZP  
projekts 

Next IT 
projekts 

TSI IKA 
projekts 

Kopā 

Aprīkojums 34 723 808 461 11 541    854 725 

Datorprogrammas 128 806 289 378    41 019 459 203 

Datortehnika, u.c. 453 343 1 088 343  606 4 178  1 546 470 

Zeme, ēkas apbūves 3 574 680      3 574 680 

Ieguldījumi 
pamatlīdzekļos 

65 685 218 765     284 450 

Mēbeles, u.c. inventārs 461 391      461 391 

Kopā: 4 718 628 2 404 947 11 541 606 4 178 41 019 7 180 919 

Procentos no kopējiem 
ieguldījumiem 

65,71% 33,49% 0,16% 0,01% 0,06% 0,57%  

 

9.3.3.3. IT infrastruktūras pašreizējais stāvoklis un galvenie izaicinājumi 

 
Šodien TSI IT infrastruktūra iever 42 auditorijas, kas ir aprīkotas ar personāliem datoriem, 

projektoriem un TV. No tām 11 auditorijas ir datoru klases, kurās ir 20 un vairāk ar datoriem aprīkotas 
darba vietas. IT infrastruktūrai ir savs datu centrs, kas nodrošina ar nepieciešamajiem serveriem mācību 
procesu, apvieno iekšējos tīklus un optiskus sakaru kanālus. Faktiski aprīkojums ir novecojis, un 
pamatproblēmas ir saistītas ar nepietiekamu jaudu, ierobežotām tehniskām iespējām, nepietiekamu 
vietu datu glabāšanai, u.c. Šo problēmu atrisināšanai ir nepieciešams investēt līdzekļus jaudas 
palielināšanā, papildus barības bloku izveidē, operatīvās atmiņas palielināšanā, datu glabāšanas iespēju 
uzlabošanā, jauno serveru iegādē. 

Attiecībā uz lokālajiem tīkliem augstskolā ir maģistrālais tīkls 1Gb/s CAT; bezvadu tīkls sedz gandrīz 
visas augstskolas telpas (802.11/b/g/n standarti), bet ir grūtības daudzās vietās sadalīt TSI darbinieku, 
balss pārraides tīkla un studentu apakštīkla datu pārraides kanālus. Lai atrisinātu lokālo tīklu problēmas, 
būtu nepieciešams uzstādīt datu pārraides kanālus no maģistrālajiem komutatoriem līdz abonentiem, 
kas savukārt sadalīs signālu tīklus un kopumā palielinās datoru tīkla stabilitāti. 

WIFI tīklam ir nepieciešams palielināt pieejas punktu skaitu akadēmiskajā korpusā, kā arī atjaunot 
kontrolieri. 

Saistībā ar datoru klasēm visaktuālākā problēma ir novecojušie datori – sešās datorklasēs Rīgā 
(AK-305, АК-306, AK-503, AK-503, AK-01, AK-02) datori ir iegādāti vairāk nekā 8 gadus atpakaļ. Bibliotēkā 
arī ir novecojuši datori, un to skaits nav pietiekams, kā arī datori nedod iespēju pilnvērtīgi strādāt ar 
elektronisko literatūru. Arī TSI darbinieku datori ir novecojuši – 56% monitoru un 58% datoru ir vecāki 
par 6 gadiem. Šīs problēmas risināšanai ir nepieciešamas investīcijas jaunu datoru iegādē. 

Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamais programmu nodrošinājums (Moodle 3, 972 kursi, 
Intranet, konferenču sistēma, gala pārbaudījumu darbu sistēma) nodrošina nepietiekamu sasaisti ar 
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mācību procesu, sistēmas darbs slikti integrēts vadības procesā, tālmācības sistēma un Intranet strādā 
vāji, ir daudzi citi tehniskie trūkumi un ir nepieciešama atjaunošana, kā arī ir nepieciešama “Elektroniskā 
dekanāta” sistēma, serveru maiņa un konferenču sistēmas ieviešana, u.c. 2.pielikumā ir pieejams 
detalizēts TSI esošās IT infrastruktūras apraksts (saraksts), ieskaitot pamatojumu modernizācijas 
nepieciešamībai. 

9.3.3.4. Esošās mācību iekārtas un aprīkojums 

 

Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centra laboratorijas 

Telekomunikāciju, elektronikas un robotikas centrs tika izveidots 2013.gadā IKAR projekta ietvaros 
ar ERAF finansiālo atbalstu. Centrā ir 9 laboratorijas, kas aprīkotas ar modernu programmatūru un 
tehnisko aprīkojumu, kas aktīvi tiek izmantots gan akadēmiskajā, gan pētnieciskajā darbā. Katra 
laboratorija ir moderna tehniskā, programmatūras un metodiskā nodrošinājuma komplekss, kas ļauj 
nodarbības ar studentiem vadīt visaugstākajā līmenī. Detalizēts laboratorijās esošo iekārtu izklāsts ir 
pieejams 1.pielikumā.  

Telekomunikāciju un elektroniski optisko sistēmu laboratorija 

Laboratorija paredzēta tam, lai studenti varētu apgūt telekomunikāciju aprīkojuma uzbūves 
principus. Laboratorija aprīkota ar stendiem, kur var iepazīties, pēc kādiem principiem darbojas 
šādas sistēmas: 

- mobilo sakaru sistēmas (GSM); 
- globālās navigācijas sistēmas (GPS); 
- radiofrekvenču identifikācijas sistēmas (RFID); 
- optoelektroniskās sistēmas; 
- digitālie telefonu tīkli; 
- radiopārraides un uztveršanas ierīces; 
- antenu fīderu ierīces. 

Ir nepieciešama modernizācija, kas nav saistīta ar esošās infrastruktūras uzturēšanu, bet 
ļaus paplašināt iekārtu funkcionālās īpašības.  

Rūpnieciskās automatizācijas laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar Siemens programmvadības sistēmām un ražošanas līniju modeļiem. 
Laboratorija paredzēta rūpniecisko tīklu uzbūves principu apguvei un automatizācijas sistēmu 
projektēšanai uz rūpniecisko loģisko kontrolleru bāzes. Rūpnieciskais manipulators Kawasaki RS03N ļauj 
apgūt rūpniecisko robotu programmēšanas principus un izpētīt robotikas ierīču integrācijas 
automatizētajās rūpnieciskajās līnijās īpatnības. Ir nepieciešama modernizācija, kas nav saistīta ar esošās 
infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus paplašināt iekārtu funkcionālās īpašības. 

Elektronikas laboratorija 

Dotā laboratorija aprīkota ar salikšanas laukiem analogo un ciparu elektronikas elektrisko 
shēmu realizēšanai. Eksperimentāli tiek izpētīti kā atsevišķi elektrisko iekārtu komponenti 
(pusvadītāju diodes, tranzistori, integrālās mikroshēmas), tā arī elektrisko sistēmu funkcionālie 
mezgli (pastiprinātāji, autoģeneratori utt.). Universāls specializēts stends ļauj veikt automobiļu 
elektroniskās sistēmas izpēti. Visi eksperimentālie pētījumi   tika veikti izmantojot mūsdienu 
mēraparātu digitālos komplektus. Ir nepieciešama modernizācija, kas nav saistīta ar esošās 
infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus paplašināt iekārtu funkcionālās īpašības.   
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Zemvirsmas radiolokācijas mērījumu laboratorija 

Laboratorija aprīkota  ar kompānijas GSSI SIR-30 divkanālu ģeneratoru  un opciju kopu ceļu 
segumu iekšējās struktūras izpētei. Maiņas antenu kopa ļauj veikt zondēšanu 0,1 -4,0 m dziļumā, 
kas ļauj novērtēt ne tikai asfalta seguma virsējā slāņa stāvokli, bet arī nesošo bāzes slāņu iekšējo 
struktūru. Ģeoradara datu apstrādei laboratorijā uzstādīta programmatūra RADAN 7, kas ļauj ne 
tikai izpētīt ceļu segumu negraujošās kontroles metodes, bet arī ļauj veikt darbus slēpto 
inženiertehnisko komunikāciju atklāšanai un kartēšanai. Ir nepieciešama modernizācija, kas nav 
saistīta ar esošās infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus paplašināt iekārtu funkcionālās īpašības.  

Fizikas un elektrisko iekārtu laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar firmas PHYWE mācību iekārtam, kas uzskatāmi ļauj apgūt fizikas 
pamatlikumus pēc to atsevišķajām nodaļām: mehānika un molekulārā fizika, elektrība un m 
magnētisms, viļņu procesi un optika. 

Darbs ar iekārtām ļauj izveidot mūsdienu fiziskā eksperimenta realizēšanas iemaņas, 
izmantojot mērījumu rezultātu datorapstrādes metodes. Firmas K&H MFG elektrisko mašīnu 
universāls laboratorijas stends  ļauj veikt mūsdienu elektrisko dzinēju izveides un funkcionēšanas 
principu izpēti. Modernizācija nav nepieciešama. 

Robotikas un studentu zinātniski pētniecisko darbu laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar ievērojamu daudzumu kompānijas HAMEG mūsdienīgo mērīšanas 
ierīču un moduļu komplektiem mikrokontrolleriem,  PLD un signālprocesoriem. Programmatūras un 
aparatūras platforma NI ELVIS II ļauj veikt elektronisko ierīču darba pētījumus, izmantojot fizisko, 
pusdabīgo un matemātisko modelēšanu. Laboratorijā ir LEGO, Lynxmotion, Pololu un Parallax 
robotu funkcionālo mezglu komplekts, kas ļauj laboratorijā radīt autonomus mobilus robotus un 
pētīt vadības sistēmu uzbūvi ar robotu tehnikas līdzekļiem. 

Ir nepieciešama modernizācija, jo laboratorijas rīcībā esošie roboti nesatur  nepieciešamās 
elektroniskās, spēka un procesoru sastāvdaļas, kas neļauj tos izmantot mācību kursos, kuri ir veltīti 
mehatronikas, robottehnikas, mākslīga intelekta un iebūvētās robottehnikas studēšanai. Būtu jāveic 
laboratorijas iekārtu modernizēšana - laboratorijas aprīkošana ar mobiliem robotiem, kuriem  ir pabeigta 
konstrukcija un funkcionalitāte, kas satur procesoru un tiklu ierīces, un kas var būt pārprogrammējami 
priekš plaša loka uzdevumu risināšanas. 

Projektēšanas un prototipēšanas laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar programmu un tehnisko nodrošinājumu elektronisko ierīču prototipu 
izgatavošanai, tai skaitā arī ar CNC darbgaldu ЧПУ LPKF Protomat S63, kas paredzēts divpusēju 
iespiedplašu shēmu izgatavošanai. Laboratorijas lodēšanas iekārta ļauj montēt, izmantojot PTH un SMT 
tehnoloģijas. Modernizācija nav nepieciešama. 

Elektronisko sistēmu datormodelēšanas laboratorija 

Datorklase ar mūsdienīgu programmu nodrošinājumu, kas ļauj modelēt elektriskās shēmas 
un projektēt iespiedshēmu plates. Programmatūras sarakstā ir: 

- Elektronikas automatizētās projektēšanas pakete OrCAD;  
- Funkcionālās modelēšanas sistēma Proteus VSM; 
- Industriālā standarta modelēšanas sistēma NI Multisim; 
- Grafiskās programmēšanas sistēma NI LabVIEW; 
- Mikrokontrolleru projektēšanas sistēma AVR Studio;  
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-  Programmējamo loģisko integrālo shēmu (PLD) projektēšanas sistēma Xilinx ISE WebPACK, 
kā arī citas programmas. 

Ir nepieciešama modernizācija, kas nav saistīta ar esošās infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus 
paplašināt iekārtu funkcionālās īpašības. Nepieciešamas programmatūras mūsdienīgas versijas, kas ļauj 
modelēt elektroniskās sistēmas, spēka elektroniku, virsaugstfrekvenču ierīces, sarežģītas iebūvētas 
sistēmas, intelektuālas ierīces, telekomunikācijas sistēmas.  

Iebūvējamo datorsistēmu un signālu digitālās apstrādes laboratorija 

Laboratorija aprīkota ar speciāliem komplektiem ar mūsdienīgiem mikrokontrolleriem 
AVR,  Freescale, STMicroelectronics, kā arī programmējamām loģiskajām shēmām XILINX. 
Laboratorijas tehniskā bāze ļauj projektēt un pētīt signālu apstrādes ciparu sistēmas un  
intelektuālās vadības sistēmas. 

Ir nepieciešama modernizācija, kas nav saistīta ar esošās infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus 
paplašināt iekārtu (tai skaitā datoru) un programmas nodrošinājuma funkcionālās īpašības.  

Ņemot vērā strauju tehnoloģiju attīstību un plašu STEM programmu klāstu ir plānots izveidot trīs 
jaunas laboratorijas: Mācību-ražošanas prakses laboratorija; Mobilo robotu laboratorija un Sistēmu 
elementu automātiskas vadības laboratorija. Ņemot vērā plānoto iekārtu iegādi priekš iebūvēto 
elektronisko sistēmu, SMART tehnoloģiju un INTERNET lietu tehnoloģijas studēšanas būtu lietderīgi: 

 Iebūvēto elektronisko sistēmu un signālu ciparu apstrādes laboratoriju pārveidot par Signālu 
ciparu apstrādes laboratoriju, un izvietot jau izmantojamajā laboratorijas telpā, izmantojot 
mācību procesā visas iegādātās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši to iegādes mērķim tajās pašās 
studiju programmās; 

 Izveidot jaunu Iebūvēto sistēmu un SMART tehnoloģiju laboratoriju. 

Citas laboratorijas 

Lietišķo programmu sistēmu laboratorija 

Laboratorijā notiek apmācību process, un tiek veikti pētījumi transporta, loģistikas un 
biznesa procesu jomā, izmantojot IT risinājumus imitācijas modelēšanai. Ir nepieciešama 
modernizācija, kas nav saistīta ar esošās infrastruktūras uzturēšanu, bet ļaus paplašināt 
programmas nodrošinājuma un datortehnikas funkcionālās īpašības.  

Multimediju sistēmu laboratorija 

  Laboratorija aprīkota ar videoierakstu un montāžas aprīkojumu un programmām, kas ļauj 
veidot mācību, informatīvos un reklāmas videomateriālus. Laboratorijas studijā notiek videolekciju 
filmēšana tālmācībai, videomateriālu ieskaņošana un to sagatavošana e -studiju vidē. Laboratorija 
arī nodrošina institūta pasniedzēju un uzaicināto vieslektoru lekciju un ziņojumu konferencēs tiešās 
translācijas internetā. Ir nepieciešams atjaunot laboratorijas programmas nodrošinājumu un 
iekārtas. 

Datortīklu tehnoloģiju laboratorija „Cisco akadēmija” saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem sagatavo profesionālus datortīklu projektēšanas un ekspluatācijas speciālistus. 
Nodarbības notiek speciālā laboratorijā, kas aprīkota ar modernu profesionālo Cisco aprīkojumu. 
Modernizācija nav nepieciešama. 

Microsoft IT Academy - programma Microsoft IT Academy - tas ir korporācijas Microsoft 
visaptverošs risinājums izglītības jomā, kurš ļauj apvienot studējošos, docētājus un profesionālas IT 
speciālistu apvienības. Modernizācija nav nepieciešama. 
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Akadēmiskais un profesionālais aviācijas centrs (APAC) kā TSI struktūrvienība atrodas augstskolas 
mācību korpusa ēkā, aizņemot telpas ēkas pagrabstāvā, kur atrodas 2 mācību klases un 2 laboratorijas 
telpas. Galvenā problēma ir esošo platību nepietiekamība praktisko nodarbību norisei. Ir nepieciešama 
telpu renovācija un labāka pielāgošana mācību procesam (papildus 400 m2). Mācību procesa 
nodrošināšanai ir nepieciešams iegādāties aviācijas gāzturbīnas dzinēju ar liellīmeņa divkontūru, kā arī 
izveidot Aviācijas tehnikas nesagraujošās kontroles metožu laboratoriju un Kompozītmateriālu 
laboratoriju. 

9.3.4. Plānotie ieguldījumi STEM programmu attīstībā līdz 2020.gadam 

Zemāk esošajā 9.10.tabulā ir dots izklāsts par visiem TSI plānotajiem ieguldījumiem STEM 
programmu attīstībā tuvākajos gados. Pasākumi ietver gan renovācijas un siltināšanas darbus, gan 
iekārtu un aprīkojuma iegādi un modernizāciju. 

9.10.tabula. TSI ieguldījumi infrastruktūrā STEM virzienu attīstībai līdz 2020. gadam 

Nr. 
p.k. 

Pozīcija Apraksts, piezīmes 
Plānotie ieguldījumi, 

euro 
Avots 

1. 3 jaunu auditoriju būvniecība 
mācību korpusa 1.stāvā 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 
 

Plānotā platība - 195 m2; 
tiks izveidotas 100 jaunas 
apmācību vietas studentiem  
 

Būvniecība –  
70 000 
Labiekārtošana –  
13 000 

ERAF; 
Ārējie un iekšējie 
finanšu avoti (kredīta 
līdzekļi, akcionāru 
aizdevumi, pašu 
ieņēmumi) 

2. Bibliotēkas renovācija un 
paplašināšana  
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 
 

Faktiskā platība – 190 m2, 
plānotā platība – 262 m2 
 

Būvniecība –  
50 000 

Ārējie un iekšējie 
finanšu avoti (kredīta 
līdzekļi, akcionāru 
aizdevumi, pašu 
ieņēmumi) 

3. 1 jauna telpa aviācijas un citu STEM 
virzienu studentu praktiskām 
nodarbībām mācību korpusa 
pagrabstāvā 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 

Plānotā platība 400 m2; tiks 
izveidotas 24 jaunas apmācību 
vietas studentiem, kā arī citu 
funkciju telpas, tai skaitā 
tehniskais nodrošinājums 

Būvniecība –   
100 000 
Labiekārtošana un 
tehniskais 
nodrošinājums – 
35 000 

ERAF; 
Ārējie un iekšējie 
finanšu avoti (kredīta 
līdzekļi, akcionāru 
aizdevumi, pašu 
ieņēmumi) 

4. Auditoriju Nr. I, II un III renovācija 
un siltināšana mācību korpusa 
2.stāvā 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 

Kopējā platība - 656 m2 Būvniecība –  
196 800 

ERAF 

5. Ēkas siltināšana energoefektivitātes 
uzlabošanai (ieskaitot 
inženiersistēmas) 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 

Kopējā platība – 13 567,10m2 Būvniecība –  
2 000 000  

Ārējie un iekšējie 
finanšu avoti (kredīta 
līdzekļi, akcionāru 
aizdevumi, pašu 
ieņēmumi) 

6. Korpusa renovācija zinātniskajam 
centram jauno laboratoriju 
izveidei 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp.10 

Kopējā platība – 690,5m2, tai 
skaitā: 
Elektrisko mašīnu laboratorija - 
55m2 
Iebūvējamo sistēmu un Smart 
Technologies laboratorija -  
45m2 
Advanced prototyping 
Laboratory  - 60m2 
Mobilo robotu laboratorija - 
60m2 

Būvniecība – 300 000 Ārējie un iekšējie 
finanšu avoti (kredīta 
līdzekļi, akcionāru 
aizdevumi, pašu 
ieņēmumi) 
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7. Kopmītnes būvniecība un 
labiekārtošana. 
Atrašanās vieta – zemes gabals 
blakus TSI mācību korpusam 

Aptuvena platība – 600 m2 Būvniecība – 1 200 
000 

Ārējie un iekšējie 
finanšu avoti (kredīta 
līdzekļi, akcionāru 
aizdevumi, pašu 
ieņēmumi) 

8. Iekārtu un aprīkojuma 
modernizācija 7 esošajās 
laboratorijās;  
4 jaunu laboratoriju izveide 

7 esošās laboratorijas;  
4 jaunu laboratoriju izveide. 
Detalizēts atšifrējums - 
3.pielikumā. 

535 000 ERAF; 
Ārējie un iekšējie 
finanšu avoti (kredīta 
līdzekļi, akcionāru 
aizdevumi, pašu 
ieņēmumi) 

9. Elektroniskās mācību literatūras 
iegāde 

Bibliotēkas fonda atjaunošana 
TSI mācību un pētniecības 
darba virzienos. Mācību 
grāmatu iegāde izmantošanai 
attālinātas apmācības formā, kā 
arī attālināta piekļuve 
bibliotēkas fondam studentiem, 
pasniedzējiem un 
zinātniskajiem darbiniekiem. 
 

200 000 ERAF 

10. IT infrastruktūras modernizācija Datori, serveri, programmas 
nodrošinājums. 
Detalizēts atšifrējums - 
3.pielikumā. 

204 920 ERAF 

11. APAC centra iekārtu un 
aprīkojuma modernizācija 

2 laboratoriju izveide. 
Detalizēts atšifrējums - 
3.pielikumā. 

300 000 ERAF; 
Ārējie un iekšējie 
finanšu avoti (kredīta 
līdzekļi, akcionāru 
aizdevumi, pašu 
ieņēmumi) 

   5 204 720  

 
ERAF projekta ES fondu 2014.-2020. gada Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās 
industrijas, studiju programmu skaitu" ietvaros ir plānots veikt būvdarbus, kuru apjoms nepārsniedz 30% 
no TSI pieejamā finansējuma (1 174 189 euro), vienlaikus ieguldot līdzekļus laboratoriju aprīkojuma, 
datoru aprīkojuma un programmatūras iegādē, kā arī elektroniskās mācību literatūras iegādē. Stratēģijas 
6.pielikumā “Investīcijas ERAF projekta “Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu 
modernizācija” (MODERN_STEM) ietvaros 2017.-2019.gadā” ir investīciju saraksts, kurus ir plānots veikt 
ES fondu 8.1.1.SAM ietvaros, savukārt 7.pielikumā “Investīcijas papildinošās darbības ERAF projekta 
“Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija” (MODERN_STEM) ietvaros 
2019.gadā” ir investīcijas, kas tiks segtas no 8.1.1.SAM granta rezerves finansējuma 76 272 euro. 

 
Infrastruktūras objektu plānotā noslodze un koplietošana ar citām augstākās izglītības un 

zinātniskajām institūcijām 
 

8.1.1.SAM projektā tiks investēti līdzekļi jaunu auditoriju izveidē (1.stāvā), 3 esošo auditoriju 
renovācijā (2.stāvā) un jaunajās telpās praktiskām nodarbībām aviācijas virziena un citu STEM programmu 
studentiem (pagrabstāvā). Faktiski uz šo brīdi ir jūtama problēma ar mācību auditoriju nevienmērīgo 
noslodzi atkarībā no dienas laika, nedēļas dienām, mēnešiem un semestriem. Daudzi studenti mācās 
nepilna laika nodaļā, un auditoriju piepildījums ir maksimāls sestdienās un vakaros. Šajā laikā asi ir jūtama 
auditoriju nepietiekamība, un rodas grūtības studiju grafiku sastādīšanā, jo laiki ir jāsaskaņo arī ar 
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pasniedzējiem, tai skaitā ārvalstu pasniedzējiem. It sevišķi rudens semestrī problemātiski ir atrast mācību 
auditorijas dienas laikā otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās. Pavasara semestrī šī problēma ir 
mazāk jūtama, jo vecāko kursu studenti ir aizņemti praksē vai raksta diplomdarbus. Plānota noslodze 
STEM studiju virzienu studentiem auditorijai Nr.I (2.st.) vidēji ir 560 stundas gadā, auditorijai Nr.II (2.st.) – 
950 stundas gadā, auditorijai Nr.III (2.st.) – 706 stundas gadā).  3 jaunu auditoriju 1.stāva plānoto noslodzi 
precīzi ir grūti noteikt, vidēji tā var sastādīt 700 stundas gadā. Pagrabstāvā izveidoto telpu (400 m2) 
praktiskām nodarbībām aviācijas un citu STEM virzienu studentiem plānota noslodze var sasniegt 525 
stundas gadā. Projektēšanas un prototipēšanas laboratorijas plānota noslodze ir 352 stundas gadā. 
Mobilo robotu laboratorijas plānota noslodze ir 464 stundas gadā. Sistēmu elementu automātiskas 
vadības laboratorijas plānota noslodze ir 416 stundas gadā. 

Izveidotās infrastruktūras koplietošana ar citām augstākās izglītības un zinātniskajām institūcijām 
tiks nodrošināta uz esošo un plānoto sadarbības līgumu pamata. Stratēģijas 8.1.sadaļā “Starptautiskās 
sadarbības veidi un to attīstības iespējas” ir pieejams TSI ārvalstu partneru - augstskolu un zinātnisko 
institūciju –  saraksts. TSI ir ilgstoša sadarbība ar Latvijas Universitāti, Vidzemes augstskolu, Ventspils 
augstskolu un Latvijas Jūras akadēmiju, kā arī ir noslēgti sadarbības līgumi ar vietējām zinātniskām 
institūcijām - Fizikas un enerģētikas institūtu un Elektronikas un datorzinātņu institūtu. TSI pētniecības 
infrastruktūra ir reģistrēta UseScience sistēmā, kas ļauj ieinteresētām industrijas pārstāvjiem, pētniecības 
organizācijām, kā arī izglītības un akadēmiskām institūcijām piekļūt nepieciešamajam aprīkojumam un 
infrastruktūrai. 
 
Infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstības sasaiste un sinerģija ar citām investīcijām 
 

Papildus plānotajām ERAF projekta investīcijām ES fondu 2014.-2020. gada darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.1. ietvaros, TSI plāno veikt infrastruktūras 
modernizācijas darbus 4,03 milj. euro apmērā. TSI kā privātajai augstskolai nav pieejami citu ES fondu 
programmu līdzekļi, tai skaitā  1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras 
attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” 
ietvaros. Privātai augstskolai nav iespējams pretendēt uz līdzekļiem arī Eiropas Komisijas pārrobežu 
sadarbības programmās.  

TSI izvērtēs iespējas piesaistīt ārējos finansu avotus mācību korpusa siltināšanai un infrastruktūras 
modernizācijai, tai skaitā, analizējot aizdevuma iespējas un ESKO energoservisa kompāniju piedāvātās 
iespējas. TSI aktīvi piedalās Eiropas Komisijas Horizon2020 programmā; iespējams, ka projektu ietvaros 
augstskolai būs iespēja iegādāties laboratoriju aprīkojumu kopīgo pētījumu veikšanai. Ņemot vērā 
investīciju apjomu, secināms, ka  no pašu ieņēmumiem nav iespējams veikt apjomīgus finanšu 
ieguldījumus. Ņemot vērā budžeta dotācijas neesamību un ierobežotas iespējas saņemt ES fondu līdzekļus 
infrastruktūras modernizācijai, dalība ES fondu 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projektā faktiski ir vienīgā 
iespēja saņemt atbalstu infrastruktūras modernizācijai. 

Attiecībā uz iepriekš veiktajiem ieguldījumiem tajās STEM studiju programmās, kuras plānots 
modernizēt, un nepārklāšanos ar līdzšinējiem ES struktūrfondu ieguldījumiem, stratēģijas 4.pielikumā ir 
pieejams detalizēts 2010.-2013.g. veikto investīciju saraksts IT aprīkojumā, mācību iekārtu un aprīkojuma 
iegādē un modernizācijā ERAF projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā vienots 
akadēmiskais resurss Transporta un sakaru institūtā” ietvaros , ir pieejama informācija arī par 
modernizācijas nepieciešamību un pamatojums. 4.pielikumā minētās investīcijas infrastruktūrā ir vienīgas 
investīcijas, kuru avots ir bijis ES struktūrfondu ieguldījumi. 2016.gadā bija analizēti dažādi scenāriji 
attiecībā uz investīcijām laboratorijās un IT infrastruktūrā 8.1.1.SAM ietvaros. Attiecībā uz laboratorijām ir 
pieņemts lēmums investēt ES līdzekļus divās jaunās laboratorijās un pirkt papildus iekārtas esošajai 
Projektēšanas un prototipēšanas laboratorijai, kurā šobrīd šādas iekārtas un to analogs nav. Šādā veidā ir 
izslēgta investīciju pārklāšanas iespējamība.  
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http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542202/IPOL_STU(2015)542202_EN.pdf
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1.pielikums 

TSI pētniecības organizācijas Rīcības plāni 2016.-2020.gadam 

 
Rīcības plāns Stratēģiskās attīstības virzienam Nr.1: Pozīciju uzlabošana vairākās zinātnes jomās 

tehnoloģiskājā 6.pasūtījumā 
Uzdevumi/Aktivitātes/Rezultāti Finansējums 

2016.-2020.g.  ES Nacionālais TSI 

1. Izstrādāt nosacījumus, lai 
uzlabotu pētniecības 
raksturojuma kvalitāti un 
kvantitāti, tai skaitā publikāciju 
aktivitāti, citātu, patentu, utt.    
2. Apvienošanās ar citiem līdzīga 
pētījuma profila pētniecības 
institūtiem, lielākās tīkla 
vienībās, piemēram, pētniecības 
institūti un centri ar kopīgu 
izmantošanu un zinātniskās 
infrastruktūras uzlabošanu, 
jaunu talantu piesaisti un 
pētniecības diversifikācija, 
uzvaru liekot uz daudzdisciplīnu 
pieeju.    
3. Pēdējā posmā, pētniecības 
infrastruktūra, tostarp 
laboratorijas, centri ar vairākiem 
lietotājiem un pētniecības 
institūtiem tiks integrēti 
ICT&Transport&Logistics - 
Research and Tech Transfer 
Center, ņemot vērā pasaules 
tendences sestā ekonomiskā 
cikla  zinātnes un tehnisko 
izstrādi, pamatojoties uz TSI 
galvenajām kompetencēm.  

1.uzdevums. "International Research Virtual Labs" darbības organizācija, kurā dalību ņems 
vadošie ārzemju  akadēmiķi. Aicinot ES speciālistus pievienoties 'International Research Virtual 
Labs' mērķis ir nodrošināt, ka TSI ir iekļauts starptautiskajā vadošo augstākās izglītības institūtu 
tīklā, kā arī palielināt atpazīstamību un reputāciju starptautiskajās pētniecības  un izglītības 
aprindās (izmantojot ECTRI un citas Eiropas organizācijas).  
 
Šī uzdevuma rezultāti: vienam pētniekam palielināt rakstu skaitu WoS un Scopus; vienam 
pētniekam palielināt vidējo citēšanas rādītāju; palielināt uzaicināto profesoru un pētnieku skaitu; 
procentuāli palielināt kopējos TSI ienākumus no Zinātniski Pētnieciskās daļas.   
 
2. uzdevums. Palielināt publikāciju skaitu un uzlabot pētniecības kvalitāti TSI.  
1. Zinātnieku uzaicināšana ar augstu citēšanas indeksu kopīgi vadīt Laboratorijas, palīdzēs ātri 
uzsākt TSI publikāciju aktivitātes, kā arī palielinās tās vidējo citēšanas indeksu.  
2. Naudas prēmijas sistēma tiks izstrādāta, lai veicinātu individuālo publikāciju aktivitāti – „TSI 
redzamības” programmu. Pašlaik tiek strādāts pie tā, lai TSI žurnāls 2020.gadā tiktu iekļauts WoS.  
3. Atvērtajā elektroniskajā datu bāze būs pieejama TSI personāla zinātnisko rakstu elektroniskā 
bibliotēka.  
4. TSI turpinās regulāri organizēt starptautiskās konferences, kuras ir oficiāli atzītas 
starptautiskajā pētniecības aprindā.   
5. Tiks izstrādāta TSI intelektuālā īpašuma patentēšanas sistēma.  
 
3. uzdevums. Pieņemt darbā pētniekus ar augstu publikāciju skaitu un citēšanas indeksu 
esamību, darbam TSI.   
TSI pieņem darbā augsti kvalificētus speciālistus, izmantojot īpašu programmu vies-profesoru vai 
vies-pētnieku amatiem.  
 

Apvārsnis 
2020 
(TWINNIG 
programma) 
 
COST 
Pēcdoktora
ntūras 
programma 
ERASMUS+ 

Nacionālā 
pētniecības 
programma 
 
 
 

Attīstības 
budžets 
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Rīcības plāns Stratēģiskās attīstības virzienam Nr.2: TSI integrācija globālajā pētniecības un izglītības sistēmā  
caur vadošajām pētniecības informācijas un apmācības tehnoloģijām 

 

Uzdevumi/Aktivitātes/Rezultāti Finansējums 

2016.-2020.g.  ES Nacionālais TSI 

Mērķis ir starptautisko maģistra 
un doktorantūras programmu 
attīstība un uzsākšana kopā ar ES 
universitātēm, tostarp dubulto 
grādu programmās.  
Programma tiks izstrādāta uz 
atvērtiem moduļiem, izmantojot 
e-apmācības tehnoloģijas 
daudzvalodu vidē.  
 

1.uzdevums. Izveidot īpašu absolventu atlases sistēmu.  
TSI organizē konferences, akadēmiskās sacensības, erudīciju konkursus stipendiju iegūšanai 
maģistra un doktora grādiem, izstrādājot augstskolu absolventu portfeļa sistēmu, informējot 
topošos studentus par iespējām TSI.  
2.uzdevums. Radīt un uzsākot kopīgas mācības ar ārvalstu un Latvijas augstskolām un 
pētniecības organizācijām. 
Šis uzdevums ir paredzēts jaunu programmu, tostarp dubulto grādu programmu uzsākšanai TSI 
kopā ar ES un Latvijas universitātēm, un pētniecības organizācijām. Tas ietver arī stažēšanās 
sistēmas izveidi pētniecības prakses promocijas darba sagatavošanas laikā.  
3. uzdevums. Radīt vidi izglītībai starptautiskā līmenī  
Šī uzdevuma mērķis ir nodrošināt ārvalstu studentus, pētniekus un uzaicinātos lektorus, 
profesorus, kas nāk uz TSI ar visiem nepieciešamajiem pakalpojumiem.  
4. uzdevums. Inovatīvu mācību tehnoloģiju attīstība  
Šis uzdevums ir vērsts uz jaunu kursu attīstību un īstenošanu dažādās disciplīnās (moduļos) 
izglītības programmās elektroniskā formātā, daļēji sadarbībā ar partneriem; metodoloģijas 
ieviešana uzdevumu orientētai mācību pieejai un uz aktuālu problēmu balstītas mācības ar 
integrāciju izglītības programmās. 
 
5. uzdevums. Dubultās/Apvienotās absolventu un doktora grādu programmas īstenošana un 
izvietojumu sistēmas izveidošana aspirantūras un doktorantūras studentiem.   

ERASMUS+ 
ESF 
Apvārsnis 
2020  
 
COST 
 
NordPlus 
programma 

 Attīstības budžets 
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Rīcības plāns Stratēģiskās attīstības virzienam Nr.3: Jaunas HR sistēmas izveide un profesionālo  

pētniecības darbinieku komandas veidošana 
 

Uzdevumi/Aktivitātes/Rezultāti Finansējums 

2016.-2020.g.  ES Nacionālais TSI 

Mērķi ir šādi: 
1. Normatīvās dokumentācijas 
izveide, svarīgāko darba izpildes 
rādītāju noteikšana katrai 
personāla grupai un katram 
pētniekam. 
2. Plaša ekspansija, piesaistot 
ārvalstu un vietējos studentus, 
akadēmisko personālu un 
administratīvus darbiniekus.  
3. Personāla tālākizglītības sistēmas 
izveide (tālākizglītības plānošana, 
organizēšana, monitorings, u.c.), 
personāla attīstība, akadēmiskās 
mobilitātes programmas, 
absolventu asociācijas stiprināšana. 

1.uzdevums. Personāla vadības sistēmas reformēšana, pārejot no personāla uzskaites sistēmas 
uz cilvēkresursu vadības sistēmu:   
а. Normatīvās dokumentācijas izveide, kas noteic svarīgākos darba izpildes rādītājus katrai 
personāla grupai, kā arī „efektīvu līgumu” saturu, kas ietekmēs aktivitāšu veidu un kompetences 
atbilstoši ES vadošo pētniecības un izglītības centru līmenim; 
b. Personāla vērtēšanas nodrošināšana, ņēmot vērā kompetences līmeni un darba izpildes 
rādītājus atbilstoši TSI Pētniecības programmas mērķiem – nolūkā sekmēt „efektīvu līgumu” 
parakstīšanu; 
c. Cilvēkresursu struktūras reformēšana, izveidojot šādas nodaļas: 
• TSI administrācijas sastāvā: dienests zinātniskā, akadēmiskā un administratīvā personāla atlasei;  
• institucionālās struktūras: dibināt cilvēkresursu komisijas nodaļu ietvaros zinātniskā un 
administratīvā personāla darba izpildes rādītāju novērtēšanai; 
d. profesionālās attīstības programmu izveide un īstenošana darbības mērķu sasniegšanai (sākot 
ar 2016.gadu katram darbiniekam ir jāpapildina savas prasmes ne retāk kā 1 reizi 3 gados); 
e. Jauno talantīgo darbinieku piesaiste TSI, sistēmas izveide un ieviešana, kuras ietvaros tiek 
meklēti un aicināti darbam TSI potenciālie darbinieki; atbalsta programmu īstenošana jauno 
cilvēku profesionālajai izaugsmei un karjeras attīstībai (ieskaitot praksi un doktora grāda 
iegūšanu); darbinieku rezerves saraksta sastādīšana vadošajiem amatiem TSI dažādos līmeņos; 
f. finanšu motivēšanas sistēmas uzlabošana un specīga morāla motivācija TSI pētniekiem darba 
izpildes rādītāju sasniegšanai; 
g. mobilitātes programmas uzlabošana pētniekiem un akadēmiskajam personālam (piem., starp 
universitātēm un zinātniskām institūcijām), darbiniekiem un studentiem (piem., ar rūpniecības 
uzņēmumiem un publiskā sektora organizācijām) nolūkā izveidot  partnerības tīklu un apmainīties 
ar kompetencēm; 
h. programmas izveide un ieviešana vadošo viesspeciālistu aicināšanai uz nepilna laika 
konsultāciju pozīcijām no valsts organizācijām, biznesa sektora, nevalstisko organizāciju sektora, 
kā arī no arvalstīm – nolūkā stiprināt TSI studentu un absolventu praktiskās kompetences un 
konkurētspēju. 
2.uzdevums. Speciālistu ar veiksmīgu darba pieredzi pieaicināšana TSI, tai skaitā uz 
administratīvajām pozīcijām.  
a. Uzlabojumi normatīvajos dokumentos un lēmumu pieņemšanā, kas nodrošina komfortablu vidi 
ārvalstu pētnieku uzaicināšanai, uzņemšanai un uzturēšanai TSI īsu un ilgtermiņa vizīšu laikā; 
b. Konkursu rīkošana uz brīvām vakancēm. 

ERASMUS+ 
 
Apvārsnis 
2020  
ESF 
COST  
Pēcdoktora
ntūras 
programma
s 

Nacionālā 
pētniecības 
programma 
 
 
 
 

Attīstības 
budžets 
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Rīcības plāns Stratēģiskās attīstības virzienam Nr.4: Stratēģiskās komunikācijas attīstība un TSI augstas atzpazīstāmības 

sasniegšana nacionālajā un globalajā līmenī  
 

Uzdevumi/Aktivitātes/Rezultāti Finansējums 

2016.-2020.g.  ES Nacionālais TSI 

Mērķis ir aktīva 
integrācija  globālajā 
tirgū zinātniskajai un 
akadēmiskajai 
darbībai un 
inovācijām. Tiks 
izmantotas visas 
komunikācijas formas, 
ieskaitot reklāmu un 
PR-kampaņas. Ir 
uzlabota pozitīva 
zīmola atpazīstamība 
mērķa auditorijas 
vidū, kuriem TSI jau ir 
pazīstams, kā arī 
zīmola atpazīstamība 
ir uzlabota globālajā 
līmenī. 
 

1.uzdevums. TSI pozīcijas uzlabošana starptautiskajos reitingos  
Šī uzdevuma izpilde visvairāk ietekmēs augstskolas pozīcijas  QS un Times augstākās izglītības līgas 
tabulās. 
 
 Šī uzdevuma izpildei ir jāveic šādas aktivitātes: 
• TSI piedalās lielākajās starptautiskajās izglītības, eksporta un inovāciju pasākumos (konferences, 
izstādes, forumi, u.c.) zīmola atpazīstamības uzlabošanai, informētības par TSI aktivitātēm 
paaugstināšanai ārvalstu ekspertu, vadošo zinātnieku un perspektīvāko studentu vidū; 
• TSI novada reklāmas un PR kampaņas Latvijā un ārvalstu tirgos; 
• Tiek sagatavoti un izplatīti angliski TSI gada ziņojumi, šādā veidā nododot visaktuālāko 
informāciju par TSI aktivitātēm, sasniegumiem un plāniem. 
 
2.uzdevums. Sekmēt TSI atzīšanu starptautiskajā līmenī 
 Šī uzdevuma izpildei tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 
• Sistemātiska komunikāciju aktivitāšu attīstībai; 
• Pārveide, ieskaitot nosaukuma maiņu (universitāte). TSI zīmola veicināšana Latvijas un ārvalstu 
zinātniskajā telpā, asociācijās un medijos. TSI informācijas resursu attīstība, ieskaitot mājas lapas, 
un to reklamēšanu sociālajos tīklos; 
• Komunikācijas atbalsts no absolventu asociācijas puses; 
• Attiecību veidošana ar Latvijas vēstniecībām un misijām ārvalstīs, dalība starptautiskajās 
asociācijās. 
 

Apvārsnis 
2020 
(TWINNING 
programma) 
Pēcdoktora
ntūras 
programma 
COST 
 
ERASMUS+ 

Nacionālā 
pētniecības 
programma 
 
 

Attīstības 
budžets 
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Rīcības plāns Stratēģiskās attīstības virzienam Nr.5: Inovāciju ekosistēmas attīstība, lai atbalstītu TSI izaugsmes  

potenciālu zināšanu un tehnoloģiju pārneses jomā 
 

Uzdevumi/Aktivitātes/Rezultāti Finansējums 

2016.-2020.g.  ES Nacionālais TSI 

 Mērķis ir pilnvērtīgas 
atbalsta sistēmas izveide 
zināšanu un tehnoloģiju 
pārnesei jaunu produktu 
un pakalpojumu 
izstrādei, nodrošinot to 
iestrādi praktiskajos 
procesos un aizsardzību 
ar starptautiskajiem 
patentiem tehnoloģiju 
pārneses un 
komercializācijas 
rezultātā.  
Pakalpojums ietvers 
intensīvu attīstību un TSI 
darbinieku kompetenču 
paaugstināšanu attiecībā 
uz komercializāciju, 
zināšanu un tehnoloģiju 
pārnesi 
Plaša un visaptveroša 
mehānismu optimizācija 
un jaunu mehānismu 
īstenošana sadarbībai ar 
citām ieinteresētām 
personām inovācijas 
ekosistēmas ietvaros, kā 
arī starptautiska 
inovācijas centra izveide. 

1.uzdevums. Tehnoloģiju pārneses attīstība un komercializācija nacionālajā un starptautiskajā līmenī  
Tas tiks ieviests caur divām abpusēji saistītām pieejām: 
• Sistēmas izveide TSI pētījumu rezultātu efektīvai izmantošanai nacionālās ekonomikas labā – 
“tehnoloģiju attīstības” pieeja; 
• “Virtuālās” inženiertehnisko pētījumu vides izveide TSI, kas piedāvā risinājumus biznesa videi, 
pielietojot TSI kompetences un tehnoloģijas – tirgus orientēta pieeja. 
Pasākumi šajā jomā tiek orientēti uz sistemātisko procesu organizēšanu zināšanu un tehnoloģiju 
pārneses pārvaldībai. Būtiskie mehānismi šīs aktivitātes ieviešanai ir šādi: 
• Investīciju politikas izveide TSI portfelim intelektuālā īpašuma izmantošanai, ieskaitot vērtēšanas, 
mārketinga, vietējā tirgus izpētes un tehnoloģiju prognozēšanas mehānismus; 
• Sistēmas ieviešana mazo inovatīvo uzņēmumu dibināšanai un vadīšanai, pārvaldības un lēmumu 
pieņemšanas instrumentu ieviešana. 
Šī uzdevuma izpilde paredz partnerību tīkla esamību, kas apvieno dažādus spēlētājus inovāciju 
ekosistēmas ietvaros pilsētas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, ieskaitot klasterus un asociācijas. 
 
2.uzdevums. TSI biznesa kultūras un vadības kompetenču uzlabošana 
• Jauno tehnoloģiju ieviešana un attīstība, organizējot atbalsta pakalpojumus studentiem, personālam 
un trešajām pusēm attiecībā uz viņu inovatīvo projektu īstenošanu (piemēram, atbalsts start-up 
uzņēmumiem); 
• Informācijas un apmācību pasākumu organizēšana un novadīšana inovāciju un biznesa aktivitāšu 
jomā. Uzņēmējdarbības un līderības prasmju stiprināšana TSI studentu un personāla plašajā lokā. 
Uzticamība biznesa aktivitātēm tiks sasniegta ar šādiem līdzekļiem: 
• Vadošo Latvijas un ārvalstu ekspertu un uzņēmēju piesaiste mentoru darbam ar start-up komandām 
un vispārizglītojošajā procesā; 
• Papildus akadēmisko kredītu piešķiršana studentiem par dalību uzņēmējdarbības aktivitātēs un 
uzņēmējdarbības kursu iekļaušana formālajās programmās; 
• ES speciālistu iesaiste inovāciju aktivitāšu organizēšanā; 
• TSI uzņēmēju “veiksmes stāstu ” publicēšana masu mēdijos un citos informācijas līdzekļos. 
Par pamata rādītāju uzdevuma veiksmīgai izpildei var uzskatīt studentu un personāla skaitu, kas 
iesaistījās uzņēmējdarbības aktivitātēs, kā arī trešo personu skaitu, kuru TSI ir izdevies piesaistīt 
inovāciju un biznesa aktivitātēm. 
Augstāk minētas aktivitātes koncentrēsies uz augsta līmeņa informētības par iespējām veidot inovāciju 
projektus, ieskaitot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi un komercializāciju, izmantojot TSI pakalpojumus. 

ERASMUS+ 
ESF 
ERAF 
Apvārsnis 
2020  
 
COST 

 Attīstības 
budžets 
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Rīcības plāns Stratēģiskās attīstības virzienam Nr.6: TSI vadības sistēmas transformācija un attīstība,  
balstoties uz zinātni un uzņēmējdarbību orientētas augstskolas principiem 

 
Uzdevumi/Aktivitātes/Rezultāti Finansējums 

2016.-2020.g.  ES Nacionālais TSI 

Mērķis ir reformēt esošo 
pārvaldības sistēmu; veikt 
izmaiņas pētniecības un 
izglītības pasākumu 
organizatoriskajā struktūrā, 
tai skaitā ieviešot 
aptverošu kontroles 
sistēmu stratēģisko 
lēmumu pieņemšanas 
procedūrās plašākajā 
mērogā 

1.uzdevums.TSI pētniecības organizācijas administrēšanas uzlabošana 
• TSI pētniecības pārvaldības uzlabošana, ieviešot jaunas administratīvās un uzturēšanas 
pakalpojumus, kas atbalsta attiecīgu vidi programmas realizācijai; 
• Dokumentācijas izstrāde un visu augstskolas administratīvo, zinātnes un izglītības departamentu 
revīzija/pārbaude; 
• Vadlīniju/nolikumu Izstrāde, lai novērstu neefektīvu darbību departamentos;  
• Izpildot šos uzdevumus tiks reformēta TSI pētniecības un izglītības pasākumu organizatoriskā 
struktūra. 
 
2.uzdevums. Augstskolas administratīvo un biznesa procesu caurskatāmības un efektivitātes 
nodrošināšana 
• Labākās prakses analīze, noteikumu izstrāde, īpašo notikumu plānošana, tai skaitā prakses, un TSI 
vadības sistēmas maiņa visos lēmumu pieņemšanas līmeņos; 
• Akadēmisko padomju organizēšana (TSI pētniecības un izglītības jomās), publiskās 
tikšanās/sanāksmes tiks izveidotas, lai apspriestu aktuālos jautājumus saistībā ar pētniecības un 
izglītības aktivitātēm; 
• Dokumentācijas izstrāde un mērķfinansējuma fonda izveide, līdzekļu piesaistes aktivitātes; 
• Sistēmas pilnveidošana attiecīgai visaptverošas informācijas saņemšanai, sagatavošanai, 
uzglabāšanai un piekļuvei TSI ietvaros attiecībā uz visiem programmas darbības mērķiem, kā arī 
stratēģisko lēmumu pieņemšanas apakšsistēmas pilnveidošana, balstoties uz savāktajiem datiem. 

ERAF 
ERASMUS+ 
 
Apvārsnis 
2020  
 
COST 

 Attīstības 
budžets 
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2.pielikums 
 

Apstiprināts 
ar TSI Zinātnes un doktorantūras padomes  

21.12.2015 sēdes lēmumu 

Transporta un sakaru institūta 

Nolikums par zinātniskās darbības nodrošināšanu ar resursiem 
 

Vispārējie jautājumi 

Transporta un sakaru institūta (turpmāk – TSI) Nolikums par zinātniskās darbības nodrošināšanu ar 
nepieciešamajiem resursiem (turpmāk – Nolikums) ir viens no TSI zinātniskās darbības vadības 
normatīvajiem dokumentiem. Zinātniskā darbība augstskolā tiek veikta saskaņā ar Izglītības likumu, 
Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu un TSI Satversmi.  

 
Nosakot TSI zinātnes attīstības politikas mērķus un uzdevumus, tiek ņemti vērā šādi pamatprincipi: 

 zinātne un pētniecība ir Transporta un sakaru institūta sniegtās augstākās izglītības 
konkurētspējas paaugstināšanas pamats; 

 Transporta un sakaru institūta zinātne un pētniecība ir Eiropas un Latvijas zinātnes un 
pētniecības telpas integrāla, harmoniska un neatņemama sastāvdaļa; 

 finansējums zinātniskajai darbībai pamatā tiek saņemts no TSI nopelnītajiem līdzekļiem, no 
sadarbības partneru vai starptautisku un nacionālu fondu un grantu līdzekļiem. 
 

      Vīzija:  

 TSI ir starptautiski atzīta zinātniska institūcija, kura piedāvā augstas kvalitātes apmācības 
procesu inovatīvā vidē, kura piesaista savā nozarē starptautiski atzītus mācībspēkus un labākos 
studentus, kuri ir orientēti uz modernā darba tirgus prasībām. 

      Misija:  

 TSI misija ir organizēt sabiedrības vajadzībām adaptētu akadēmisko un zinātnisko darbību 
starpnozaru jomās ar orientāciju uz starptautisko tirgu, pamatojoties uz fundamentāliem 
sasniegumiem augsto tehnoloģiju jomā un atvērtas korporatīvās sadarbības vidē. 

 
  TSI zinātnes attīstības politikas galvenais mērķis ir veidot zinātni un pētniecību kā augstskolas 

ilgtermiņa attīstības pamatu, nodrošinot zināšanu ekonomikas īstenošanu un ilgtspējīgu tās izaugsmi. 
Mērķis sasniedzams, īstenojot šādus uzdevumus:  

1. Sekmēt zinātniskās darbības intelektuālā potenciāla un infrastruktūras atjaunošanu un attīstību, 
veidojot augstskolu par starptautiski konkurētspējīgu attīstības centru savā darbības jomā, ar kuru 
sadarbojoties attīstās citas augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas kā Latvijā, tā arī ārvalstīs;  

2. Nodrošināt no dažādiem avotiem saņemtu investīciju pieaugumu zinātnē un pētniecībā, panākot 
to, lai finansējuma piešķiršanas mehānisms nodrošinātu privātā biznesa sektora investīciju 
pieaugošu piesaisti TSI realizētajiem projektiem; 

3. Veicināt TSI zinātniskās darbības konkurētspēju starptautiskā līmenī, sekmējot starptautisko 
sadarbību zinātnes un pētniecības attīstības jomā; 

4. Sekmēt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi uz ražošanas un pakalpojumu sfēru, attīstīt inovatīvo 
darbību, veicināt publisko un privāto partnerību. 



145 
 

 

 
  Šīs resursu vadības sistēmas uzdevums ir nodrošināt maksimāli kvalitatīvu un ilgtspējīgu zinātniskās 

un pētnieciskās darbības organizāciju TSI, tai skaitā kompetentu un mērķtiecīgu visa zinātniskā, 
akadēmiskā, administratīvā un apkalpojošā personāla iesaisti šajā procesā, kā arī augstskolas materiālo 
un finanšu resursu efektīvu izmantošanu, atbilstoši TSI ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritārajiem 
rīcības virzieniem saskaņā ar zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām.  
 
TSI zinātniskās darbības nodrošinājuma ar resursiem plānošanas struktūra 
 

Zinātniskajai darbībai nepieciešamo resursu stratēģiskās plānošanas un vadības uzdevums ir 
rīcības plānu izveide un to realizācija, lai TSI sasniegtu savus pamatmērķus zinātniskajā un pētnieciskajā 
darbā. Veidojot stratēģiskos plānus, jāņem vērā arī institūta stipro un vājo vietu, risku un iespēju analīzes 
rezultāti. Savukārt resursu vadības sistēmas realizācija ir nepieciešama institūta ilgtspējīgas darbības un 
tā attīstības nodrošināšanai. 
 

TSI zinātniskās darbības nodrošinājumu ar resursiem veido: 
I     Cilvēkresursu vadības sistēma  
II   Materiāltehnisko resursu vadības sistēma 
III Informācijas tehnoloģiju resursu vadības sistēma 
 

Zinātniskajai darbībai nepieciešamo resursu plānošanas process kopumā, tai skaitā katrai no 
minētajām sistēmām sastāv no sekojošiem elementiem: 
1. SWOT analīze;  
2. Esošā situācija un pastāvošas problēmas, kuras nepieciešams risināt; 
3. Plānotie mērķi problēmu risināšanai; 
4. Darbības virzieni mērķu sasniegšanai un sagaidāmie darbības rezultāti; 
5. Par uzdevumu izpildi atbildīgās personas un struktūrvienības; 
6. Pārskatu sniegšanas, rezultātu novērtēšanas un uzdevumu izpildes kontroles sistēma. 

 
Svarīgākie TSI resursu plānošanas aspekti: 

 Sistemātiskums, lai process nebūtu nejaušs; 

 Nepārtrauktība, lai laikus reaģētu uz ārējiem faktoriem, pārmaiņu procesiem un jauniem 
mērķiem; 

 Ilgtermiņa plānošana, lai resursu plānošana atbilstu TSI izstrādātajai stratēģijai noteiktam laika 
periodam; 

 Integrācija, lai resursu plānošanas process iekļautos gan TSI kopējā, gan atsevišķu 
struktūrvienību plānā, tiktu ņemta vērā mijiedarbība ar citiem biznesa procesiem uzņēmumā; 

 Kvalitāte un kvantitāte, proti, resursu vajadzību noteikšana abās izteiksmēs; 

 Atbilstība resursiem, proti, lai darbības izmaksas būtu sabalansētas ar iespējām, ko TSI var 
atļauties tagad un nākotnē. 

 
Iepriekš minēto resursu praktisku plānošanu vidējam (līdz 5 gadu termiņam) un īslaicīgam (uz 1 

gadu) termiņam pēc vienotas metodikas veic TSI fakultātes, katedras un citas struktūrvienības TSI Valdes 
un Rektorāta vadībā.  
 
 
I Cilvēkresursu vadības sistēma 
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Šī kārtība apraksta TSI zinātniskai darbībai nepieciešamo Cilvēkresursu vadības sistēmu veidojošos 

procesus. Tā ir piemērojama organizējot zinātniskā personāla plānošanu, sagatavošanu, pieņemšanu 
darbā, darba organizēšanu un kvalifikācijas celšanu, un ir saistoša TSI personālam, kurš veic minētās 
funkcijas.   

 

Cilvēkresursu plānošana 

Cilvēkresursu plānošana ir esošā personāla nodrošinājuma un lietderības izpēte, personāla 

nepieciešamības noteikšana nākotnē, pamatojoties uz izstrādāto stratēģiju un cilvēkresursu iespējām, 

personāla izmaiņu un virzības prognozēšanu, vajadzīgo darbinieku pilnīgu izmantošanu un viņu 

profesionālo izaugsmi. 

 
Cilvēkresursu vadības procesa elementi 

Cilvēkresursu vadīšana ir daudzpusīgs process un iekļauj sevī vairākus elementus (apakšsistēmas): 

 Personāla plānošana - personāla vadības stratēģijas analīze, plānošana, darba tirgus izpēte, 
apmācības, rezervju veidošana, personāla adaptācija, novērtēšana; 

 Personāla lietvedība - atlase, pieņemšana, ievadīšana darbā, pārvietošana, atbrīvošana, 
atvaļinājumi, personāla informēšana; 

 Tiesiskie aspekti - uzņēmuma normatīvie akti, darbinieku tiesiskā izglītošana, uzņēmumu 
darbības tiesiskais pamats; 

 Darba apstākļi - darba organizācijas psiholoģiskie aspekti, darba ergonomika, vides estētika, 
darba drošība un aizsardzība, vides aizsardzība; 

 Darba attiecības - darbinieku un grupu attiecību izpēte, vadītāju un darbinieku attiecību analīze, 
darbinieku apmierinātība un vērtējums, konfliktu un stresu veidojošo faktoru analīze, darba 
kultūra, ētikas normas; 

 Motivēšana - darba apmaksas morālā un materiālā stimulēšana, līdzdalība uzņēmuma pārvaldē, 
karjeras iespējas, izglītošana; 

 Uzņēmuma organizatoriskā struktūra - esošās struktūras izpēte, darbinieku un struktūrvienību 
savstarpējā saistība un informācijas sakaru izveide; 

 Sociālo faktoru sistēma - veselības aprūpe un apdrošināšana, kultūra, sports, ārpusdarba 
iestādes. 

Šajā dokumentā visi minētie elementi netiek analizēti, tomēr TSI Cilvēkresursu vadības sistēma tiek 

veidota uz šo elementu izmantošanas pamata.  

 

Transporta un sakaru institūtā zinātniskā personāla darbību reglamentē sekojoši normatīvie 

dokumenti: 

 Nolikums par zinātnisko darbinieku, kas veic zinātnisko pētījumu darbību, ievēlēšanu 
akadēmiskajos amatos; 

 Akadēmiskā personāla darba samaksas kārtība; 

 Nolikums par akadēmiska personāla ievēlēšanu konkursa kārtībā; 
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 Nolikums par akadēmiskā personāla atestāciju. 
 

Problēmas, kuras nepieciešams risināt 

   Pēc ārējo ekspertu vērtējuma kā TSI zinātniskās darbības kritiskākās vājās vietas cilvēkresursu jomā 

ir minams pārāk mazs nodarbināto skaits zinātnē un pētniecībā, lai nodrošinātu institūta stratēģiskās 

attīstības īstenošanu un ilgtspējīgu izaugsmi, liela plaisa vecuma ziņā starp jaunākajām un vecākajām 

pētnieku paaudzēm un nepietiekami efektīva zinātnē nodarbināto motivācijas sistēma. Tādēļ 

Cilvēkresursu vadības sistēmai ir jābūt vērstai uz šo vājo vietu ierobežošanu vai likvidāciju. 

Lai pilnveidotu TSI pētnieku kvalitatīvo sastāvu, nepieciešams realizēt pasākumus, kuru mērķis ir 

palielināt apmācāmo maģistrantu un doktorantu skaitu, uzlabot viņu kvalitāti un celt kvalifikāciju, 

uzaicināt dalībai projektos jaunāku zinātnisko personālu un palielināt zinātniskā personāla skaitu*.  

__________________________________________________________________ 

* Atbilstoši Eiropas Savienībā pastāvošajai klasifikācijai zinātniskos darbiniekus iedala trīs kategorijās: 

- Zinātniskais personāls ir zinātnieki (fiziskās personas, kuras veic zinātnisko darbību un kuras ieguvušas 

zinātnisko kvalifikāciju – doktora zinātnisko grādu) un profesionāļi ar akadēmisko grādu vai augstākās 

izglītības diplomu, kas nodarbojas ar fundamentāliem vai lietišķiem pētījumiem, kā arī eksperimentālo 

pētniecību. 

- Zinātnes tehniskais personāls ir personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un pieredze 

vienā vai vairākās jomās un kuras zinātnieku vadībā piedalās zinātniskajā darbībā, veicot tehniskos 

uzdevumus. Zinātnes tehniskajā personālā ietilpst inženieri, tehniķi, laboranti, tehnologi, operatori.   

- Zinātni apkalpojošais personāls ir personas, kuras veic palīgfunkcijas zinātniski tehnisko darbu izpildē 

(plānošanas, ekonomisko, finanšu, zinātniski tehniskās informācijas struktūrvienību darbinieki, speciālo 

un zinātniski tehnisko bibliotēku darbinieki, patentu dienesta speciālisti, arhivāri, kā arī kvalificēti 

strādnieki, kuri nodrošina zinātniskās darbības veikšanai nepieciešamās aparatūras un ierīču montāžu, 

regulēšanu, apkopi un remontu). 

      Cilvēkresursu attīstības plānu galvenie mērķi un uzdevumi 
 
Lai attīstītu TSI zinātnes, pētniecības un inovāciju jomas cilvēkkapitālu, tiek plānots: 

 izpētīt labāko citu augstskolu pieredzi cilvēkresursu attīstības programmu izstrādē; 

 ieviest pedagoģiskā un pētnieciskā darba vienotības principu, kas paredz akadēmiskā 
personāla iesaisti pētniecībā, un zinātnisko darbinieku iesaisti atsevišķu priekšmetu 
pasniegšanā augstskolā; 

 plānot doktorantu pētījumu skaita palielināšanu un tematikas paplašināšanu pēc Latvijas 
ekonomikas un biznesa struktūru pasūtījuma, palielināt biznesa struktūras pārstāvošo 
doktorantu skaitu; 

 aicināt uz piedalīšanos doktorantūras programmā ārvalstu profesorus no Vācijas (Otto-von-
Guericke universitāte Magdeburgā), Zviedrijas (Luleå Tehnoloģiju universitāte) un Spānijas 
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(Madrides Politecnica universitātes Transporta pētniecības centrs TRANSyT). Ar šīm 
augstskolām TSI ir jau noslēgti sadarbības līgumi; 

 izstrādāt grantu piešķiršanas sistēmu TSI darbiniekiem zinātnisko pētījumu īstenošanai  
prioritārajos virzienos, un kas publicē starptautiski nozīmīgus darbus (iekļauti 
starptautiskajās DB vai ieguvuši starptautisku atzinību);   

 izstrādāt katra darbinieka (vecumā līdz 40 gadiem) kvalifikācijas paaugstināšanas plānu un 
karjeras izaugsmes plānu līdz 2020. gadam; 

 pārskatīt zinātnisko darbinieku ievēlēšanas kritērijus, saskaņot šīs prasības ar Eiropas 
rekomendācijām, atjaunot „Nolikumu par zinātnisko darbinieku, kas veic zinātnisko 
pētījumu darbību, ievēlēšanu akadēmiskajos amatos”;  

 veidot sistēmu, kas veicinās TSI zinātnieku skaita pieaugumu, kas ietverti starptautisko 
citējamo žurnālu redakcijas komitejās;  

 organizēt zinātniskos seminārus, konferences un vasaras skolu uz institūta bāzes, piesaistot 
dalībai šajos pasākumos vadošos nozares pētniekus atbilstoši izvēlētajai tematikai. Lai to 
paveiktu, ir plānots plašāk izmantot esošās starptautiskās sadarbības programmas 
(ERASMUS+, NORD PLUS u.c.), kā arī nacionālos divpusējos grantus (piem. Baltijas - Vācijas 
Augstskolu biroja projektu konkurss, utt.); 

 organizēt informatīvo atbalstu darbinieku dalībai COST programmas projektos un plānot 
viņu stažēšanos Eiropas pētniecības organizācijās un universitātēs COST programmas 
ietvaros;   

 realizēt „Post Doc” programmu, piešķirot speciālus grantus doktorantūras beidzējiem, lai 
viņi varētu turpināt savus pētījumus, un, sadarbībā ar biznesa kompānijām, varētu ieviest 
savu pētījumu rezultātus praksē; 

  izstrādāt grantu piešķiršanas sistēmu maģistrantiem un doktorantiem, kuru pētījumu 
rezultāti ir pielietojami konkrētu praktisku Latvijas ekonomikas vai biznesa kompāniju 
problēmu risināšanā (TSI zinātnisko pētījumu virzienu jomā); 

 sekmēt akadēmiskā personāla, studējošo un administratīvā personāla mobilitāti, izmantojot 
esošās sadarbības programmas ERASMUS+, NORD PLUS u.c. Tomēr samērā bieži mobilitātes 
pasākumu realizācijai un apmaiņas braucieniem ir vajadzīgs līdzfinansējums, tādēļ TSI ir 
nepieciešams papildus finansiāls atbalsts, lai aktīvi varētu piedalīties sadarbības un apmaiņas 
programmās. 

 

Par uzdevumu izpildi atbildīgās personas 

TSI zinātniskā personāla profesionālā pilnveide tiek balstīta uz principu, ka katrs darbinieks pats 

atbild par savas kvalifikācijas paaugstināšanu, bet institūta akcionāri, Valde un Rektorāts veicina un 

atbalsta šo procesu.  

TSI zinātniskai darbībai nepieciešamo Cilvēkresursu attīstības plānu pamatelements ir fakultāšu 

plāni, kuri tiek veidoti dekāniem apkopojot fakultātes zinātnisko darbinieku (docētāju) individuālos 

plānus un katedru vadītāju priekšlikumus. Zinātniskā personāla cilvēkresursu attīstības stratēģiskais 

plāns tiek sastādīts uz 5 gadiem, un tas tiek konkretizēts ar speciāliem pasākumu plāniem uz katru 

akadēmisko gadu. 

Balstoties uz katedru, fakultāšu un citu struktūrvienību priekšlikumiem, kā arī zinātnisko 

darbinieku pieprasījuma analīzi attiecībā pret TSI mērķiem un piedāvājuma saskaņošanu ar prognozēto 
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pieprasījumu, attiecīgās TSI struktūrvienības (Zinātniski pētnieciskā daļa, Personāla daļa, Studiju daļa 

u.c.) Valdes un Rektorāta uzdevumā sagatavo nolikumus, rīkojumus un citus normatīvos dokumentus, 

kas ir saistīti ar akadēmiska personāla ievēlēšanu pētnieku un asistentu amatos, personāla atjaunotnes 

un atlases, atestācijas, kvalifikācijas celšanas un motivācijas sistēmas nodrošināšanu, finansējuma 

piešķiršanu zinātniski – pētnieciskajai darbībai, kā arī apstiprina šī procesa dalībnieku atbildības 

aprakstus. 

Zinātniskā personāla faktiskās darbības rezultātu (zinātniskās publikācijas, tai skaitā starptautiski 

citējamos izdevumos, piedalīšanās starptautisku citējamu žurnālu redakcijas komitejās, piedalīšanās 

zinātniskās konferencēs un semināros, piedalīšanās starptautiskos projektos un mobilitātes 

programmās) reģistrāciju veic paši darbinieki, ne retāk kā reizi gadā informējot par savas darbības 

rezultātiem savas katedras vadītāju. Katedru vadītāji uzskaita darbinieku iesniegtās atskaites, pārrunā ar 

attiecīgajiem darbiniekiem atskaišu saturu un dod savus ieteikumus darbības pilnveidošanai nākamajā 

periodā. Apkopotās katedru atskaites tiek iesniegtas fakultātes dekānam.     

 

        Pārskatu sniegšanas, rezultātu novērtēšanas un uzdevumu izpildes kontroles sistēma 

Zinātniskajai darbībai nepieciešamo Cilvēkresursu plānošanas un vadības procesus uzrauga un 

kontrolē TSI Valde un Rektorāts, periodiski pieprasot no šajā procesā iesaistītajiem darbiniekiem un 

struktūrvienībām atskaites par to darbu, priekšlikumus darba pilnveidošanai un darbības plānus 

nākamajiem periodiem. 
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     TSI zinātniskai darbībai nepieciešamo Cilvēkresursu vadības sistēmas blokshēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Transporta un sakaru institūta zinātniskās darbības nodrošināšanas ar Cilvēkresursiem 
procesa realizāciju kopumā atbild TSI Valde un Rektors, Zinātņu un attīstības prorektors un 
Administratīvais prorektors, par šī procesa realizāciju struktūrvienībās atbild to vadītāji. 

Attiecīgo ārējo un iekšējo normatīvo 

aktu izpēte; jaunu iekšējo normatīvo 

aktu sagatavošana (personāla politika, 

atestācijas un kvalifikācijas celšanas 

kārtība, u.c.)    

Situācijas analīze un 

plānoto TSI zinātniskās 

darbības mērķu un 

uzdevumu  noteikšana 

Zinātniskās darbības nodrošināšanai 

pieejamo resursu noteikšana (materiālās 

stimulēšanas, motivācijas un darba 

sociālo faktoru sistēmas izstrāde) 

TSI zinātniski - pētnieciskās darbības 

Cilvēkresursu politikas plānošana  

TSI zinātniski - pētnieciskās darbības 

Cilvēkresursu politikas realizācija 

Personāla lietvedība (konkursu organizēšana, 

darbinieku pieņemšana, profesionālās 

kvalifikācijas pilnveide, atestācija, doktorantūra, 

stažēšanās u.c.) 

Sadarbība ar ārējiem partneriem 

Cilvēkresursu attīstības plāna 

realizācijas jautājumos 

Materiālās stimulēšanas, motivācijas un darba sociālo 

faktoru sistēmas realizācija, pozitīva mikroklimata 

veidošana kolektīvā, personāla vērtējums par 

stimulēšanas un motivācijas sistēmas efektivitāti  

Uzdevumu izpildes kontrole, atskaites par darbības rezultātiem, 

rezultātu novērtēšana un ieteikumu (lēmumu) sagatavošana tālākās 

darbības pilnveidošanai  



151 
 

 

II Materiāltehnisko resursu vadības sistēma 
 
Šī kārtība apraksta TSI zinātniskai darbībai nepieciešamo Materiāltehnisko resursu (turpmāk arī - 

Materiālo resursu) vadības sistēmu veidojošos procesus. Tā ir piemērojama organizējot materiālo 
resursu plānošanu, iegādi, uzskaiti, izmantošanu darbā, apkopi, remontu, un ir saistoša TSI personālam, 
kurš veic minētās funkcijas.   

Materiāltehnisko resursu plānošana 
Materiāltehnisko resursu plānošana ir esošo materiālo un finanšu resursu nepieciešamības, 

nodrošinājuma un izlietošanas noteikšana nākotnē, pamatojoties uz TSI attīstības plāniem un 
vajadzībām, lai nodrošinātu institūta nosprausto mērķu iespējami pilnīgāku sasniegšanu. 

Darbam nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanu veic, lai: 

 nodrošinātu Transporta un sakaru institūta struktūrvienības ar sekmīgam zinātniskam darbam 
nepieciešamiem resursiem; 

 savlaicīgi prognozētu nākotnē nepieciešamos resursus, plānotu un veiktu to iegādi vai piesaisti; 

 samazinātu nelikvīdu vai nevajadzīgu Materiāltehnisko resursu krājumus. 
      TSI zinātniskam darbam nepieciešamos materiālos un finanšu resursus plāno kārtējā budžeta gada 
ietvaros, pamatojoties uz attiecīgo struktūrvienību pamatotiem pieprasījumiem, ņemot vērā esošās 
institūta iespējas un iepriekš sastādītos jaunu zinātnisko iekārtu un aprīkojuma perspektīvās iegādes 
plānus vidējam termiņam (uz 3–5 gadiem).  
      Izmantošanai zinātniskajā darbā plāno šādus resursus: 

 TSI īpašumā un valdījumā esošos materiālos resursus; 

 materiālos resursus, kurus nākamajā plānošanas periodā ir paredzēts iepirkt, vai kurus piegādā 
saskaņā ar atliktās piegādes līgumiem; 

 materiālos resursus, kurus TSI gatavojas piesaistīt no citām personām uz īres, nomas, 
patapinājuma vai kopdarbības līgumu pamata. 

 
Materiāltehnisko resursu vadības procesa elementi 
Materiālo un finanšu resursu vadīšana ietver sevī vairākus elementus (apakšsistēmas): 
 Materiāltehnisko  resursu apgādes plānošana un organizēšana institūtā un šī darba uzlabošanas 

iespējas; 
 Materiālo resursu racionālas un taupīgas izmantošanas organizēšana; resursu taupīšanas 

rezervju identificēšana; 
 TSI izmantoto telpu infrastruktūras un komunikāciju tīklu saglabāšana un uzturēšana 

darbaspējīgā stāvoklī;  
 Materiālo resursu patēriņa un krājumu aprēķināšana institūtā; 
 Materiāltehnisko resursu lietvedība – iepirkšana, piesaiste, uzskaite, pārvietošana, saglabāšanas 

kontrole, norakstīšana; 
 Tiesiskie aspekti - uzņēmuma normatīvie akti Materiāltehnisko un finanšu resursu jomā; 
 Materiālo resursu izmantošanas apstākļi, lai nodrošinātu to saglabāšanu un efektīvu 

izmantošanu, vides estētika, darba drošība un aizsardzība, vides aizsardzība; 
 TSI zinātniskajai darbībai pieejamo finanšu resursu veidi un to plānošana – pašu līdzekļi, 

ienākumi no projektiem, starptautisku organizāciju un fondu, sponsoru vai ziedotāju atbalsts, 
valsts vai pašvaldību piešķīrumi.   
 

Šajā dokumentā visi minētie elementi netiek analizēti, tomēr TSI Materiāltehnisko resursu vadības 
sistēma tiek veidota uz šo elementu izmantošanas pamata.  
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Problēmas, kuras nepieciešams risināt 
Pēc ārējo ekspertu vērtējuma kā viena no TSI darbības vājajām vietām ir minēts zems investīciju 

līmenis, ierobežots finansējums pētniecības prioritārajos virzienos. Pēc institūta laboratoriju 
rekonstrukcijas, minētā problēma šobrīd, pirmkārt, attiecas uz TSI izmantoto kopējo infrastruktūru, 
ēkām un tīkliem. Tāpēc ir nepieciešams plānot un izmantot līdzekļus telpu uzturēšanai un remontiem, 
atbilstošas darba vides uzturēšanai, kā arī jaunu iekārtu, aparatūras un literatūras iegādei. 
 

Materiāltehnisko resursu attīstības plāna galvenie mērķi un uzdevumi 
Lai attīstītu TSI zinātnes, pētniecības un inovāciju jomas Materiālo un finanšu resursu sfēru, tiek 

plānots: 
 pastāvīgi sekot līdzi TSI telpu, zinātnes iekārtu, aprīkojuma un bibliotēkas stāvoklim un fiksēt 

nepieciešamību veikt resursu atjaunošanu, remontu vai jaunu iegādi; 
 apzināt struktūrvienību perspektīvās vajadzības attiecībā uz jaunu Materiāltehnisko resursu 

piesaisti; 
 veikt Materiāltehnisko  resursu apgādes plānošanu un organizēšanu; 
 veikt budžeta plānošanu paredzot tajā zinātnes infrastruktūras attīstībai nepieciešamos 

līdzekļus; 
 organizēt Materiālo resursu efektīvu, racionālu un taupīgu izmantošanu; 
 veikt nepieciešamos darbus TSI izmantoto telpu, infrastruktūras un komunikāciju tīklu 

saglabāšanai un uzturēšanai darbaspējīgā stāvoklī, ierīču, aparātu un to komponentu tehniskai 
apkalpošanai;  

 nodrošināt Materiāltehnisko resursu lietvedību – iepirkšanu, uzskaiti, pārvietošanu, 
saglabāšanas kontroli, norakstīšanu. 

 
Par uzdevumu izpildi atbildīgās personas 

Balstoties uz TSI telpu, infrastruktūras, zinātnes iekārtu, aprīkojuma un bibliotēkas stāvokļa 
izpēti un novērtēšanu, kuru veic attiecīgo struktūrvienību vadītāji un TSI saimnieciskais dienests Zinātņu 
un attīstības prorektora un Administratīvā prorektora vadībā, ik gadus tiek sagatavoti priekšlikumi šo 
resursu atjaunošanas, remonta vai iegādes organizēšanai. Bez tam, Zinātņu un attīstības prorektora 
vadībā tiek sastādīti perspektīvi jaunu zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes plāni vidējam termiņam 
(uz 3–5 gadiem), kuru realizācijai tiek meklēti un iespēju robežas piesaistīti iespējamie fondu, grantu, 
projektu vai sponsoru līdzekļi.  

Lai noteiktu zinātnes infrastruktūras attīstībai pieejamos līdzekļus, TSI akcionāri un Valde, 
izmantojot veikto Materiālo resursu stāvokļa novērtējumu un sagatavotos zinātnisko iekārtu un 
aprīkojuma iegādes plānus, veic vidēja termiņa budžeta prognozēšanu (uz 3 gadiem) un plānošanu uz 1 
gadu. Visas darbības Materiāltehnisko resursu iegādei, remontiem un atjaunošanai tiek veiktas tikai 
saskaņā ar apstiprināto Transporta un sakaru institūta budžetu.    
 

Atbilstoši TSI mērķiem un uzdevumiem Materiāltehnisko resursu vadības jomā, attiecīgās TSI 
struktūrvienības Valdes un Rektorāta uzdevumā gatavo nolikumus, rīkojumus un citus normatīvos 
dokumentus, kas ir saistīti ar Materiāltehnisko resursu lietvedību – iepirkšanu, uzskaiti, pārvietošanu, 
saglabāšanas kontroli, norakstīšanu, organizē iepirkumus, veic materiālo un finanšu resursu uzskaiti un 
atskaiti.  

TSI saimnieciskais dienests saviem spēkiem vai izmantojot pieaicinātus speciālistus 
ārpakalpojumu veidā veic nepieciešamos darbus TSI izmantoto telpu infrastruktūras un komunikāciju 
tīklu saglabāšanai un uzturēšanai darbaspējīgā stāvoklī, ierīču, aparātu un to komponentu tehniskai 
apkalpošanai. 
        Pārskatu sniegšanas, rezultātu novērtēšanas un uzdevumu izpildes kontroles sistēma 
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Zinātniskajai darbībai nepieciešamo Materiāltehnisko resursu plānošanas un vadības procesus 
uzrauga un kontrolē TSI Valde un Rektorāts, periodiski pieprasot no šajā procesā iesaistītajiem 
darbiniekiem un struktūrvienībām atskaites par to darbu, priekšlikumus darba pilnveidošanai un 
darbības plānus nākamajiem periodiem. 
     
 TSI zinātniskai darbībai nepieciešamo Materiāltehnisko resursu vadības  sistēmas blokshēma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Transporta un sakaru institūta zinātniskās darbības nodrošināšanas ar  Materiāltehniskajiem 
resursiem procesa realizāciju kopumā atbild TSI Valde, Rektors, Zinātņu un attīstības prorektors un 
Administratīvais prorektors, par šī procesa realizāciju struktūrvienībās atbild to vadītāji. 
III Informācijas tehnoloģiju resursu vadības sistēma 

TSI zinātniski - pētnieciskās 

darbības Materiāltehnisko 

resursu nodrošināšanas 

sistēmas plānošana  

 

TSI zinātniski - pētnieciskās 

darbības Materiāltehnisko 

resursu nodrošināšanas 

sistēmas realizācija 

 

Nepieciešamo darbu veikšana 

Materiāltehnisko resursu 

saglabāšanai un uzturēšanai 

darbaspējīgā stāvoklī, to remonti un 

tehniskā apkalpošana 

 

Materiāltehnisko resursu 

efektīvas, racionālas un 

taupīgas izmantošanas 

organizēšana 

 

 Materiāltehnisko resursu 

nodrošināšanas sistēmas lietvedība 

(iepirkumi, uzskaite, saglabāšanas 

kontrole, norakstīšana) 

Uzdevumu izpildes kontrole, 

atskaites par darbības 

rezultātiem, rezultātu 

novērtēšana un ieteikumu 

(lēmumu) sagatavošana 

tālākās darbības 

pilnveidošanai  

Struktūrvienību perspektīvo 

vajadzību apzināšana attiecībā 

uz jaunu Materiāltehnisko 

resursu piesaisti 

 

Situācijas analīze un 

plānoto TSI zinātniskās 

darbības mērķu un 

uzdevumu noteikšana 

 
 

Telpu, zinātnes iekārtu, 

aprīkojuma un bibliotēkas fondu 

stāvokļa apsekošana; resursu 

atjaunošanas, remonta vai 

iegādes nepieciešamības fiksācija 

 

Vidēja termiņa budžeta 

prognozēšana (uz 3 

gadiem) un budžeta 

plānošana uz 1 gadu 
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Šī kārtība apraksta TSI zinātniskai darbībai nepieciešamo Informācijas tehnoloģiju resursu 

(turpmāk arī - IT resursu) vadības sistēmu veidojošos procesus. Tā ir piemērojama organizējot IT resursu 
plānošanu, iegādi, uzskaiti, izmantošanu darbā, apkopi, remontu, un ir saistoša TSI personālam, kurš veic 
minētās funkcijas.   
 
     IT resursu plānošana 

IT resursu plānošana ir esošo informācijas tehnoloģiju resursu nepieciešamības, nodrošinājuma 
un izlietošanas noteikšana nākotnē, pamatojoties uz TSI attīstības plāniem un vajadzībām, lai 
nodrošinātu institūta nosprausto mērķu iespējami pilnīgāku sasniegšanu. 

Darbam nepieciešamo IT resursu plānošanu veic, lai: 

 nodrošinātu Transporta un sakaru institūta struktūrvienības ar sekmīgam zinātniskam darbam 
nepieciešamiem resursiem; 

 savlaicīgi prognozētu nākotnē nepieciešamos resursus, plānotu un veiktu to iegādi vai piesaisti; 

 samazinātu nelikvīdu vai nevajadzīgu IT resursu krājumus. 
      TSI zinātniskam darbam nepieciešamos IT resursus plāno kārtējā budžeta gada ietvaros, pamatojoties 
uz attiecīgo struktūrvienību pamatotiem pieprasījumiem, ņemot vērā esošās institūta iespējas un 
iepriekš sastādītos jaunu informācijas tehnoloģiju resursu perspektīvās iegādes plānus vidējam 
termiņam (uz 3–5 gadiem). 
      Izmantošanai zinātniskajā darbā plāno šādus resursus: 

 TSI īpašumā un valdījumā esošos IT resursus; 

 IT resursus, kurus piegādā saskaņā ar atliktās piegādes līgumiem; 

 resursus, kurus TSI gatavojas piesaistīt no citām personām uz īres, nomas, patapinājuma vai 
kopdarbības līgumu pamata. 

 
      IT resursu vadības procesa elementi 
Informācijas tehnoloģiju  resursu vadīšana ietver sevī vairākus elementus (apakšsistēmas): 

 IT  resursu apgādes plānošana un organizēšana institūtā un šī darba uzlabošanas iespējas; 
 IT resursu racionālas un efektīvas izmantošanas organizēšana;  
 TSI izmantoto IT ierīču, programmatūras un komunikāciju tīklu saglabāšana un uzturēšana 

darbaspējīgā stāvoklī;  
 Tiesiskie aspekti - uzņēmuma normatīvie akti IT resursu izmantošanas jomā; 
 IT resursu lietvedība – iepirkšana, piesaiste, uzskaite, pārvietošana, saglabāšanas kontrole, 

norakstīšana. 
 

Šajā dokumentā visi minētie elementi netiek analizēti, tomēr TSI Informācijas tehnoloģiju  resursu 
vadības sistēma tiek veidota uz šo elementu izmantošanas pamata.  
 
       Problēmas, kuras nepieciešams risināt 

Viena no TSI darbības vājajām vietām ir ierobežots finansējums pētniecības tehniskā 
nodrošinājuma vajadzībām. Tomēr arī šādā situācijā ir nepieciešams plānot un izmantot līdzekļus  IT 
resursu iegādei, uzturēšanai un remontiem, atbilstošas darba vides uzturēšanai. 

 
Aktuāls ir arī laboratoriju zinātniskā un tehniskā personāla apmācības un sertificēšanas 

uzdevums. Daudzas no TSI iepirktajām laboratoriju un trenažieru sistēmām ir sarežģītas un, lai efektīvi ar 
tām strādātu, nepieciešama papildināt personāla profesionālās zināšanas. 
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    IT resursu attīstības plānu galvenie mērķi un uzdevumi 
Lai attīstītu TSI zinātnes, pētniecības un inovāciju jomas IT resursu sfēru, tiek plānots: 
 pastāvīgi sekot līdzi TSI informācijas tehnoloģiju iekārtu, programmatūras un aprīkojuma 

stāvoklim un fiksēt nepieciešamību veikt resursu atjaunošanu, remontu vai jaunu iegādi; 
 apzināt struktūrvienību perspektīvās vajadzības attiecībā uz jaunu IT resursu piesaisti; 
 veikt IT resursu apgādes plānošanu un organizēšanu; 
 veikt budžeta plānošanu paredzot tajā zinātnes infrastruktūras attīstībai nepieciešamos 

līdzekļus; 
 organizēt IT resursu efektīvu, racionālu un taupīgu izmantošanu; 
 veikt nepieciešamos darbus TSI izmantoto IT resursu saglabāšanai un uzturēšanai darbaspējīgā 

stāvoklī, ierīču, aparātu un to komponentu tehniskai apkalpošanai; 
 nodrošināt IT resursu lietvedību – iepirkšanu, uzskaiti, pārvietošanu, saglabāšanas kontroli, 

norakstīšanu; 
 pastāvīgi sekot, lai TSI darbā tiktu izmantota tikai legāla licencēta programmatūra. 

 
       Par uzdevumu izpildi atbildīgās personas 

Balstoties uz TSI IT resursu stāvokļa izpēti un novērtēšanu, kuru veic Datoru tehnoloģiju daļa 
kopā ar attiecīgo struktūrvienību vadītājiem Administratīvā prorektora vadībā, ik gadus tiek sagatavoti 
priekšlikumi šo resursu atjaunošanas, remonta vai iegādes organizēšanai. Tāpat tiek sastādīti perspektīvi 
jaunu iekārtu iegādes plāni vidējam termiņam (uz 3–5 gadiem), kuru realizācijai tiek meklēti un iespēju 
robežas piesaistīti iespējamie fondu, grantu, projektu vai sponsoru līdzekļi.  

Lai noteiktu zinātnes infrastruktūras attīstībai pieejamos līdzekļus, TSI akcionāri un Valde, 
izmantojot veikto IT resursu stāvokļa novērtējumu un sagatavotos iekārtu iegādes plānus, veic vidēja 
termiņa budžeta prognozēšanu (uz 3 gadiem) un plānošanu uz 1 gadu. Visas darbības IT resursu iegādei, 
remontiem un atjaunošanai tiek veiktas tikai saskaņā ar apstiprināto Transporta un sakaru institūta 
budžetu. 

Atbilstoši TSI mērķiem un uzdevumiem IT resursu vadības jomā, TSI Datoru tehnoloģiju daļa un 
Grāmatvedība Valdes un Rektorāta uzdevumā gatavo nolikumus, rīkojumus un citus normatīvos 
dokumentus, kas ir saistīti ar IT resursu lietvedību – iepirkšanu, uzskaiti, pārvietošanu, saglabāšanas 
kontroli, norakstīšanu, organizē iepirkumus, kopā ar attiecīgajām struktūrvienībām – IT resursu 
lietotājiem ne retāk kā reizi gadā veic materiālo resursu uzskaiti un atskaiti.  

TSI Datoru tehnoloģiju daļa saviem spēkiem, vai izmantojot pieaicinātus speciālistus, 
ārpakalpojumu veidā veic nepieciešamos darbus TSI izmantoto IT resursu saglabāšanai un uzturēšanai 
darbaspējīgā stāvoklī, ierīču, aparātu un to komponentu tehniskai apkalpošanai.  

Izmantotā programmnodrošinājuma lietošanas kārtība tiek noteikta balstoties uz Licences 
līgumiem ar šo programmu izplatītājiem. Savukārt, lai nepieļautu nelicencētu programmu izmantošanu, 
TSI ir ieviesta un tiek izmantota SPR (Software restriction policies) sistēma. Par tās darbību ir atbildīga 
Datoru tehnoloģiju daļa. 
        Pārskatu sniegšanas, rezultātu novērtēšanas un uzdevumu izpildes kontroles sistēma 

Zinātniskajai darbībai nepieciešamo IT resursu plānošanas un vadības procesus uzrauga un 
kontrolē TSI Valde un Rektorāts, periodiski pieprasot no šajā procesā iesaistītajiem darbiniekiem un 
struktūrvienībām atskaites par to darbu, priekšlikumus darba pilnveidošanai un darbības plānus 
nākamajiem periodiem. 
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TSI zinātniskai darbībai nepieciešamo Cilvēkresursu vadības sistēmas blokshēma 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Transporta un sakaru institūta zinātniskās darbības nodrošināšanas ar IT resursiem 

procesa realizāciju kopumā atbild TSI Valde, Rektors, Zinātņu un attīstības prorektors un 

Administratīvais prorektors, par šī procesa realizāciju struktūrvienībās atbild to vadītāji. 
 

 

 

TSI zinātniski - pētnieciskās 

darbības IT resursu 

nodrošināšanas sistēmas 

plānošana  

 

TSI zinātniski - pētnieciskās 

darbības IT resursu 

nodrošināšanas sistēmas 

realizācija 

 

Nepieciešamo darbu veikšana IT 

resursu saglabāšanai un uzturēšanai 

darbaspējīgā stāvoklī, to remonti un 

tehniskā apkalpošana 

 

IT resursu efektīvas, 

racionālas un taupīgas 

izmantošanas 

organizēšana 

 

 IT resursu nodrošināšanas sistēmas 

lietvedība 

(iepirkumi, uzskaite, saglabāšanas 

kontrole, norakstīšana) 

Uzdevumu izpildes kontrole, 

atskaites par darbības 

rezultātiem, rezultātu 

novērtēšana un ieteikumu 

(lēmumu) sagatavošana 

tālākās darbības 

pilnveidošanai  

Struktūrvienību perspektīvo 

vajadzību apzināšana attiecībā 

uz jaunu IT resursu piesaisti; 

struktūrvienību pieprasījumi 

resursu iegādei 

 

Situācijas analīze un 

plānoto TSI zinātniskās 

darbības mērķu un 

uzdevumu noteikšana 

Informācijas tehnoloģiju iekārtu 

un izmantotās programmatūras 

stāvokļa apsekošana; resursu 

atjaunošanas, remonta vai 

iegādes nepieciešamības fiksācija 

 

Vidēja termiņa budžeta 

prognozēšana (uz 3 

gadiem) un budžeta 

plānošana uz 1 gadu 
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3.pielikums 
APSTIPRINĀTS 

ar TSI Zinātnes un doktorantūras padomes lēmumu 21.12.2015. 

Nolikums par augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu 

doktoru) sagatavošanu 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka augstskolas vispārīgo struktūru un normatīvo bāzi, kas piedalās un regulē 
visus procesus, kas saistīti ar augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu  (zinātņu doktors) 
sagatavošanu Transporta un sakaru institūtā (TSI). 

1.2. Augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) sagatavošana TSI tiek 
īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
noteikumiem, TSI Satversmi un TSI Senāta lēmumiem. 

1.3. TSI augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) sagatavošanas vispārīgās 
sistēmas galvenās sastāvdaļas sniegtas 1.att.  

 

1.att. TSI augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) 

 sagatavošanas sistēmas struktūra  
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1.4. Nolikums nosaka TSI normatīvo bāzi un institucionālās struktūras, kas nosaka un realizē 
sekojošus augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) sagatavošanas procesus 
Transporta un sakaru institūtā:  

 uzņemšanas noteikumi un prasības doktora programmas apguvei; 

 studiju kārtība doktorantūrā; 

 apmācības procesu vadība doktorantūrā; 

 TSI promocijas noteikumi un kritēriji (promocijas darba aizstāvēšana un doktora 
zinātniskā grāda piešķiršana). 

 

2. Uzņemšanas noteikumi un prasības doktora programmas apguvei 

2.1. Uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmā nosaka Senātā apstiprinātie „TSI 
studiju kārtības noteikumi” un “Transporta un sakaru institūta nolikums par doktorantūru”.  

2.2. Studiju maksu doktora studiju programmai reglamentē attiecīgs rektora rīkojums. 

 

3. Studiju kārtība doktorantūrā  

3.1. Studiju kārtību doktorantūrā reglamentē Senātā apstiprinātais „Transporta un sakaru 
institūta nolikums par doktorantūru”. 

 

4. Apmācības procesu vadība doktorantūrā 

4.1. Vispārīgo augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu (zinātņu doktoru) sagatavošanas 
vadību TSI veic zinātņu un attīstības prorektors.  

4.2. Doktora studiju programmu vada doktora programmas direktors.  

4.3. Studiju doktorantūrā organizatorisko nodrošinājumu veic TSI Doktorantūra daļa, kuras 
darbību reglamentē Senātā apstiprinātais „TSI nolikums par doktorantūras daļu”.  

 

5. Promocijas noteikumi un kritēriji (promocijas darba aizstāvēšana un doktora zinātniskā 
grāda piešķiršana) TSI 

5.1. Promocijas dokumentu pieņemšanu, promocijas darbu aizstāvēšanas organizāciju un 
lēmuma noformēšanu par promocijas darba aizstāvēšanas rezultātiem veic TSI Promocijas padome.  

5.2. No TSI akadēmiskā personāla un pieaicinātajiem zinātniskajiem darbiniekiem, kuri ir Latvijas 
Zinātnes padomes eksperti atbilstošā zinātnes  nozarē, ar TSI rektora rīkojumu tiek izveidota Promocijas 
padome un noteikts padomes priekšsēdētājs.  

5.3. Promocijas kārtību un kritērijus (promocijas darba aizstāvēšanu un doktora zinātniskā grāda 
piešķiršanu) TSI nosaka Senātā apstiprinātie „Transporta un sakaru institūta nolikums par doktora 
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem”. 
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4.pielikums 

Veiktās investīcijas IT aprīkojumā, mācību iekārtu un aprīkojuma iegādē un modernizācijā 

 ERAF projekta IKAR* ietvaros (2010.-2013.g.) 
Mācību iekārtas, 
aprīkojums  

Iekārtas un funkcionālās pielietošanas apraksts  STEM programma, uz kuru 
attiecas iekārta, aprīkojums 

Nepieciešamie funkcionālie 
uzlabojumi/modernizācija, 
ja attiecināms 

 
IT aprīkojums 

Maršrutētājs ar 
starptīklu ekrāna 
funkciju studentu 
datortīkla darba 
nodrošināšanai un 
aizsardzībai 

Sastāvs:  
1. Next Generation Firewall PaloAlto PA-2050 un 

licenziju komplekts 
2. Datu tīkla maršrutizēšanas  serveris: HP 

ProLiant DL360 G7 

Visas STEM programmas Modernizācija nav 
nepieciešama 

Serveru aparatūra 
mācību procesa 
nodrošināšanai 

Sastāvs:  
1. IBM Blade Center E 
2. 8 x IBM Blade Servers Type7870 2xIntel Xeon 

E5650 48GB RAM 2x250GB HDD 
3. IBM Storwize V7000 + Expansion enclosure 48 

x 430GB HDD 
4. 2 x IBM DS3515 disk storage + 10 x 500GB 

HDD 
5. IBM telekomunikāciju skapji ar aprīkojuma 

komplektu - barošanas bloks un aprīkojuma 
sasniedzamība  

6. 8 Windows server 2008 R2 Datacenter Edition 
licences 

Visas STEM programmas Tuvāko 2 gadu laikā var būt 
nepieciešamība iegādāties 
papildus Blade Server  
iekārtas un papildus HDD 
studentu un pasniedzēju 
apkalpošanas ātruma un 
kvalitātes uzlabošanai. 

Aprīkojums 
videotranslācijām un 
vairākpunktu 

Sastāvs: 
1. 3 x Polycom HDX8000 sistēmas  (226., 227. 

kab. + pārnesamais komplekts) 

Visas STEM programmas Modernizācija nav 
nepieciešama 
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videokonferenču 
sakariem un kopīgam 
darbam ar 
dokumentiem 
 

2. 3 х Philips 42” FUllHD televizors 
3. 2 x Polycom Touch Control vadības pults 

Tīkla aprīkojums darba 
organizācijai ar 
datortīklu 
 

Sastāvs:  
1. 27х HP V1910 series switch 
2. 4 x Optiskie interfeisi: HP X120 1G SFP LC SX 

Transceiver 

Visas STEM programmas Modernizācija nav 
nepieciešama 

Aprīkojuma komplekts 
“Cisco” klasei 

Sastāvs:  
1. 9 x 128MB CF for the Cisco 2800 Series 
2. 9 x 256MB SODIMM DRAM for the Cisco 2801 
3. 2 x CISCO switch 24 Ethernet 10/100 ports 

and 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports 
4. Serveris CISCO2901-16/TS/K9 
5. Ugunsmūris ASA5510-BUN-K9 

Datorzinātņu virziena STEM 
programmas 

Modernizācija nav 
nepieciešama 

Datorklases aprīkojums 
(226.kab.) 

Sastāvs:  
1. 15 x  AMD Althon X2 250, 4 GB RAM, 300GB 

HDD + 20” Monitors 

Visas STEM programmas Modernizācija nav 
nepieciešama 

Datorklases aprīkojums 
(227.kab.) 

Sastāvs:  
1. 29 x  AMD Althon X2 215, 4 GB RAM, 300GB 

HDD + 20” Monitors 

Visas STEM programmas Tuvāko 2 gadu laikā var būt 
nepieciešamība:  

1. HDD maiņa 
2. Monitoru maiņa 

IP televīzijas 
laboratorijas 
organizēšanas 
aprīkojums, aprīkojums 
VOD video datu 
glabāšanai 

Sastāvs:  
1. Satelīta antena 1.8 m 
2. DVB-T, S-DVB-T antena + pastiprinātājs 
3. Satelīta un DVB-T antenas montāžas 

komplekts   
4. LNB konvektors 
5. modulis satelīta kanālu signālu saņemšanai 

FTE IPS 310C, 2 gab. 
6. Virszemes kanālu pieņemšanas modulis FTE 

IPT 310C 
7. IPTV reālā laika kodēšanas ierīce Allegro 

Visas STEM programmas Modernizācija nav 
nepieciešama 
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AL1000 
8. 2 x CONVMBSH HDMI to SDI konvektors 
9. IPTVHW-1 Midellware serveris 
10. Programmas nodrošinājums Web TV 
11. IP TV dekoderi AmiNET 40, 10 gab. 
12. Aprīkojums Video On Demand – Anevia 

Toucan 
13. 42U telekomunikāciju skapis aprīkojuma 

montāžai 

Aprīkojums studentu 
piekļuvei bezvadu 
Internet tīklam mācību 
nolūkos 

Sastāvs:  
1. 20 X Bezvadu tīkla antenas Ruckus Wireless  
2. Bezvadu tīkla vadības ierīce: Ruckus Wireless 

ZoneDirector 1000 - 25 ZoneFlex Access Points 

Visas STEM programmas Apkalpošanas kvalitātes 
uzlabošanai un funkcionālo 
iespēju uzlabošanai ir 
nepieciešama programmas 
nodrošinājuma atjaunošana 
(jaunāka versija). 
 

Datorklases aprīkojums 
(303., 306. kab.) 

Sastāvs:  
1. 46 x HP T510 Thin Client + 19”Monitors 

Visas STEM programmas Modernizācija nav 
nepieciešama 

Aprīkojums mācību 
klasēm, elektronikas 
un robototehnikas 
laboratorijām (L3-L8)  

Sastāvs:  
1. 25 x Intel Core i3 3.30 GHz, 4GB RAM, 250GB 

HDD +Monitors 

Visas STEM programmas Modernizācija nav 
nepieciešama 

Programmas 
nodrošinājums 
studentu mācību 
vajadzībām  

Sastāvs:  
1. ExtendSim 9, 50 licences 
2. SolidWorks Educational Edition 2013, 20 

licences 
3. AutoCad 2013, 25 licences 
4. Statistical base +Neutral Networks licence 26 

licences  
5. SPSS V16, 25 licences 

Visas STEM programmas Modernizācija nav 
nepieciešama 

Programmas 
nodrošinājums mācību 
vajadzībām 
elektronikas virzienā 

Sastāvs:  
1. Proteus v7, 20 licences 
2. OrCAD EDU, 20 licences 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523  

Profesionālā studiju programma 

Ir nepieciešams iegādāties 
jaunāku programmas 
nodrošinājuma versiju, kas 
satur labojumus un jaunas 
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„Elektronika” 42523  

Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs 
elektronikā” 45523  

 

funkcionālās īpašības, ka 
nepiemīt vecākajai versijai.  

 

Laboratoriju aprīkojums 

Iekārtu komplekts 
priekš optisko šķiedru 
ierīču un sistēmu 
studēšanas 

Komplekta sastāvs: 
1. Optiskais reflektometrs 

AQ7275;  
Optiskais uztvērējs 
AQ1200A; 

2. Optiskais spektra analizators AQ6370; 
3. Pieci Fiber Optic Training Kit tipa stendi 
4. Stends Optical Spectrum Analyzer ASO Series 
5. Optisko šķiedru līniju metināšanas aparāts (Ilsintech 

SWIFT-S3) 
6. Divi optiskas jaudas raidītāji (LD - IDIL 785 un  LED - 

IDIL DFB) 
7. Šķiedru optikas stends DL2570 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 
Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un 
datortīkli” 43523 
 
 

Funkcionālais uzlabojums un 
modernizācija nav 
nepieciešama 

Iekārtu komplekts 
priekš 
telekomunikāciju 
sistēmu studēšanas  

Komplekta sastāvs: 
1. AM un FM uztvērēja un raidītāja komplekts KL-900C  
2. ATS (telefonstacija ar programmējamo moduli) 
3. Radio identifikācijas stends HBE-RFID-REX 
4. Antenu un radioviļņu izplatīšanas stends  

WATS 2002 
5. Augstfrekvenču ģenerators (ISYS connect system 

USB) 
6. Vektora analizators  

Via Echo 2500 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 
Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un 
datortīkli” 43523 
 

Funkcionālais uzlabojums un 
modernizācija nav 
nepieciešama 

Iekārtas priekš 
rūpnieciskas 
automatizācijas 
sistēmu studēšanas  

Iekārtu sastāvs: 
1. Elementu PLC (CLC34) izpētes stends  
2. Programmējamo loģisko kontrolieru komplekts - 3  

gab. 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 
Profesionālā studiju programma 

Nepieciešama sekojoša 
iekārtu funkcionāla 
modernizēšana: 
1. Sensoru izpētes stends 
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3. Sensoru panelis Simatic HMI KTP600 BASIC COLOR 
DP, Basic PANEL, 6"TFT Display -  3 gab. 

4. Elektropiedziņas automatizācijas vadības  stends 
(CPD 1) 

5. Sensoru izpētes stends  UniTrain Sensor 
6. Objektu un procesu automatizēta kontroles un 

vadības stends - 2 gab. 
7. Uzpildes un transportēšanas stacija (IMS 10) 
8. Automatizācijas sistēma ar aizvērto un atvērto 

regulēšanas ciklu (CLC 36) 
9. Šķidruma uzpildes stacija (IPA 3) 
10. Rūpnieciskas drošības studēšanas stends (CSY 1) 
11. Rūpnieciskais manipulators (IMS 11) 
12. Hidraulisko sistēmu studēšanas stends HS-1000 
13. Pneimatisko sistēmu studēšanas stends PS-1000 
14. Elektrisko mašīnu studēšanas stends EM-3000 

„Elektronika” 42523 
Profesionālā studiju programma 
„Aviācijas transporta tehniskā 
ekspluatācija” 41525 
Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525 
 

UniTrain Sensor  ļauj izpildīt 
laboratorijas darbus, kas 
saistīti ar objektu fiksēšanas 
sensoru izspēti un ļauj veikt 
tikai attāluma mērījumu līdz 
objektam 
2. Stends ir tikai vienā 
eksemplārā, kas neļauj 
izpildīt laboratorijas darbu 
ne vairāk kā tikai trim 
studentiem vienlaicīgi. 
3.Stends UniTrain ir 
universāla platforma, kurai ir 
maināma eksperimentu 
plate. Piecu tādu stendu 
iegādāšanās ar 
nepieciešamajām 
eksperimentu platēm 
dažādiem mācību kursiem 
ļaus laboratorijas darbus 
izpildīt pēc „apļa” principa 
dažādos mācību kursos.  
4. Rūpnieciskie kontrolieri 
Siemens Simatic S7-1500, 
kas pašlaik tiek ieviesti 
rūpnieciskajā ražošanā un 
transportā. 
5. Programmatūra, kas 
nepieciešama rūpniecisko 
kontrolieru Siemens Simatic 
S7-1500 programmēšanai. 
6. Programmatūra, kas ļauj 
modelēt automatizācijas 
tehnoloģijas un veidot 
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aplikācijas priekš 
rūpnieciskiem kontrolieriem. 

Elektronikas 
laboratorijas iekārtas  

Iekārtu sastāvs: 
1. Mēriekārtu sistēma HAMEG Hameg 8000 – 6 gab. 
2. Analogais osciloskops HM504-2  -  5 gab. 
3. Ciparu osciloskops Tektronix DPO3052 
4. Automobiļa elektronikas studēšanas stends KL-800 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 
Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un 
datortīkli” 43523 
Profesionālā studiju programma 
„Aviācijas transporta tehniskā 
ekspluatācija” 41525 
Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525 
Bakalaura studiju programma 
„Dabaszinātņu bakalaurs 
datorzinātnēs” 43481 
 

Laboratorijas stendi, kas 
pašlaik tiek izmantoti 
tehnisko programmu bāzes 
kursu laboratorijās darbos ir 
morāli novecojuši, jo tika 
radīti 2001 gadā. 
Laboratorijas modernizācija 
iespējama, iegādājoties 6 
UniTrain stendus ar 
attiecīgām eksperimentālām 
platēm. 

Zemvirsmas 
radiolokācijas 
zondēšanas 
laboratorijas iekārtas  

Zemvirsmas radiolokācijas zondēšanas sistēma SIR 30  Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs 
elektronikā” 45523 
Doktora studiju programma 
„Telemātika un loģistika” 51526 

Lai paplašinātu laboratorijas 
funkcionālas iespējas ir 
nepieciešami: 
1. Ģeoradars, kas ļauj veikt 
izpēti uz grūti pieejamiem un 
ar ierobežotiem izmēriem 
virsmām. 
2. Programmatūra, kas 
paaugstinās zemvirsmas 
radiolokācijas zondēšanas 
datu apstrādes ticamību un 
operativitāti. 

Fizikas laboratorijas 
iekārtas  

Iekārtu sastāvs: 
1. Laboratorijas iekārtu komplekts. Sadaļa „Optika”  
2. Laboratorijas iekārtu komplekts. Sadaļa „Mehānika”  

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 

Modernizācija nav 
nepieciešama 
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3. Laboratorijas iekārtu komplekts. Sadaļa „Elektrība 
un magnētisms”  

4. Laboratorijas iekārtu komplekts. Sadaļa „Kvantu 
fizika”  

5. Laboratorijas iekārtu komplekts. Sadaļa 
„Elektrostatiska”  

Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un 
datortīkli” 43523 
 

Robottehnikas un 
studentu zinātniski -
pētniecisko darbu 
laboratorijas iekārtas  

Iekārtu sastāvs: 
1. Ciparu osciloskops ar loģiska analizatora funkcijām 

HMO2024 
2. Virtuāla laboratorija 

 NI  LabVIEW Full 
3. Spektra analizators HMS3010 
4. Programmaparatūras komplekts priekš 

prototipēzācijas un izpētes  
5. (NI ELVIS + FPGA module+ MCU module+ multisim) 

– 6 gab. 
6. Robots – Konstruktors  LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 

– 3 gab. 
7. Kāpurķēdes robots DFRobotShop Rover V2 – 2 gab. 
8. Robota montāžas komplekts Hexapod (CH3-R) 
9. Līdrobota platforma Quadcopter tipa(ELEV-8) 
10. Robots uz riteņu šasijas (Aluminium 4WD1 Rover 

Chassis Kit V2) 
11. Maketplate (Electronics Explorer board) – 5 gab. 

 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 
Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs 
elektronikā” 45523 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un 
datortīkli” 43523 
Bakalaura studiju programma 
„Dabaszinātņu bakalaurs 
datorzinātnēs” 43481 
Maģistra studiju programma 
„Dabaszinātņu maģistrs 
datorzinātnēs” 45481  
Doktora studiju programma 
„Telemātika un loģistika” 51526 

Laboratorijas rīcībā esošie 
roboti nesatur  
nepieciešamas elektronisko, 
spēka un procesoru 
sastāvdaļas, kas neļauj tos 
izmantot mācību kursos, kuri 
ir veltīti mehatronikas, 
robottehnikas, mākslīga 
intelekta un iebūvētās 
robottehnikas studēšanai. 
Laboratorijas iekārtu 
modernizēšana - ir 
laboratorijas aprīkošana ar 
mobiliem robotiem, kuriem: 
- ir pabeigta konstrukcija un 
funkcionalitāte; 
- satur procesoru un tiklu 
ierīces; 
- var būt pārprogrammējami 
priekš plaša loka uzdevumu 
risināšanas. 
Ir nepieciešamība izveidot 
jaunu mobilo robotu 
laboratoriju. 
 

Projektēšanas un 
prototipizācijas 
laboratorijas iekārtas  

Iekārtu sastāvs: 
1. Plašu frēzēšanas un urbšanas sistēmas sistēma CNC 

darba galds (Protomat s63) 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 

Ir nepieciešama 3D printeru 
un skeneru iegāde mācību 
procesam. 
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2. Trimertipa giljotīna (DM-9000) 
3. Caurumu metalizēšanas ierīce  
4. Profesionālas lodēšanas stacijas (WAD 101 DE + 

WSD 81 DE)  - 3 gab. 
5. Ultraskaņas attīrīšanas ciparu ierīce (SS-803F) 

Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
 

Elektronisko sistēmu 
datormodelēšanas 
laboratorijas 
programmatūra  

Programmatūras sastāvs: 
1. OrCAD 
2. Proteus 
3. Multisim 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 
Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un 
datortīkli” 43523 
Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525 
Bakalaura studiju programma 
„Dabaszinātņu bakalaurs 
datorzinātnēs” 43481 
Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs 
elektronikā” 45523 
Doktora studiju programma 
„Telemātika un loģistika” 51526 

Nepieciešamas 
programmatūras 
mūsdienīgas versijas, kas ļauj 
modelēt elektroniskās 
sistēmas, spēka elektroniku, 
virsaugstfrekvenču ierīces, 
sarežģītas iebūvētas 
sistēmas, intelektuālas 
ierīces, telekomunikācijas 
sistēmas.  
 

Iebūvēto sistēmu 
laboratorijas iekārtas  
 

Iekārtu sastāvs: 
1. Atkļūdošanas komplekts priekš ARM kontrolieriem 

(STM32F4DISCOVERY) 
2. Testēšanas komplekts priekš ARM kontrolieriem 

SAM3U-EK  
3. Testēšanas komplekts low-end FPGA (Atlys™ 

Spartan-6 FPGA)  
4. Testēšanas komplekts AVR ATSTK600 un ATQT600 

mikrokontrolieriem  
 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā” 43523 
Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un 
datortīkli” 43523 
Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525 
Bakalaura studiju programma 

Funkcionāla uzlabojuma un 
modernizācijas iemesli: 
1.Laboratorijas darbos tiek 
izmantoti firmas ATMEL 
atkļūdošanas komplekti, kuri 
ir izstrādāti pirms 10 gadiem 
un neļauj modelēt iebūvētas 
sistēmas izmantojot 
interfeisa ierīces un 
mūsdienu kontrolierus 
2. Esošo atkļūdošanas 
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„Dabaszinātņu bakalaurs 
datorzinātnēs” 43481 
Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs 
elektronikā” 45523 
Doktora studiju programma 
„Telemātika un loģistika” 51526 

komplektu skaits – 3 gab., 
kas nav pietiekami, lai 
novadītu kvalitatīvo 
laboratorijas nodarbību. 
3. Mācību programmas 
„Inženierzinātņu maģistrs 
elektronikā” 45523, 
specializācija „Iebūvēta 
elektronika” prasa iebūvēto 
sistēmu uz mūsdienu ARM 
kontrolieru izstrādes 
principu mācīšanu. Priekš 
tam ir nepieciešami 
maketplates ar interfeisa 
elementiem, kas ļautu 
programmēt un modelēt 
izstrādāto iebūvēto sistēmu 
darbu. 
4. Ir nepieciešams iekārtu 
komplekts, kas ļauj izstrādāt 
iebūvētas sistēmas, kuras 
atbilst SMART un Internet of 
Things tehnoloģijām. 
5. Laboratorijā ir 
nepieciešama datoru 
atjaunošana, jo pašlaik tiek 
izmantoti 4 datori, kas ir 
novecojuši un neatbilst 
mūsdienu programmatūru 
funkcionālām prasībām. 

 

* IKAR – Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) projekts “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā vienots akadēmiskais resurss 
Transporta un sakaru institūtā” (vienošanas Nr. 2010/0180/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/023).  
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5.pielikums 

TSI esošā IT infrastruktūra un pamatojums modernizācijas nepieciešamībai 
Esošie resursi (aprīkojums, programmas nodrošinājums): 
nosaukums, funkcionalitātes apraksts, u.c. 

Pamatojums modernizācijas nepieciešamībai 
 

Latgales filiāle, mācību korpuss – Daugavpils, Varšavas iela 43 b.  

20 gab. Celeron S775 1GB RAM + Archview 14,1"(19 mon) + Viewsonic 17" (1 Mon) (203 
каb./mācību klase) 

Aprīkojums ir novecojis  

21 gab. Celeron S478 1GB RAM + Acer 17" (20 Mon) + Archview 14,1" (1 mon) (302 каb. / mācību 
klase) 

Aprīkojums ir novecojis 

8 gab. Celeron S775 1GB RAM  + 8 шт. Acer 17" (305 каb.) Aprīkojums ir novecojis 

Celeron S775 1GB RAM + Samsung SyncMaster 943N (102 каb.) Aprīkojums ir novecojis 

Portatīvais dators Toshiba 3gb RAM Pentium (104 каb.) Aprīkojums ir novecojis 

Core2Duo 1GB RAM + Elo Sensor Monitor (105 каb.) Aprīkojums ir novecojis 

Tandberg Edge 95MXP (105 каb). Aprīkojums video konferenču novadīšanai  

Core2Duo 1GB RAM + Asus monitor (106 каb.) Aprīkojums ir novecojis 

Tandberg Edge 95MXP (106 каb.). Aprīkojums video konferenču novadīšanai  

Portatīvais dators Acer 2gb RAM Celeron (201 каb.) Aprīkojums ir novecojis 

  

Rīga, mācību korpuss – Lomonosova iela 1, 3.korp.  

27х HP V1910 series switch. Komutatori augstskolas IT infrastruktūras darba nodrošināšanai  

IBM BladeCenter E + 8 IBM Blade Server (serveris). Virtuālas mašīnas un augstskolas serveri  

IBM Storwize V7000 + Expansion (serveris). Disku masīvs datiem virtuālām mašīnām un augstskolas 
serveriem 

 

2 x 42U IBM telekomunikāciju skapji ar barošanas blokiem un serveru konsolēm  

2xIBM DS3200 series (serveris). Disku masīvs datiem virtuālām mašīnām un augstskolas serveriem  

5 x 42u telekomunikāciju skapji ar ventilācijas sistēmu un serveru konsolēm  

4 x HP Procurve Switch 24 port Aprīkojums ir novecojis. Ir nepieciešama 
aprīkojuma maiņa darba efektivitātes un ātruma 
paaugstināšanai augstskolas tīklā un mācību 
telpās 

15KVA UPS. Serveru nepārtrauktas elektroenerģijas padeves un aktīva tīkla aprīkojuma sistēma Esošā jauda nav pietiekama, lai nodrošinātu 
normālu augstskolas sistēmu darbu. 
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Ir nepieciešamas papildus UPS 

Cisco IronPort C170 (serveris). Aprīkojums elektroniskā pasta aizsardzībai no vīrusiem un SPAM  

PaloAlto PA3020 (serveris). Aprīkojums tikla trafika aizsardzībai no vīrusiem un citiem ārējiem 
riskiem, sakaru nodrošināšana starp augstskolas apakštīkliem 

 

Intel Xeon 2.80 GHz 1, GB RAM, 2,27 TB HDD (serveris). Serveris datu rezerves kopiju glabāšanai Aprīkojums ir novecojis 

Intel Xeon 2.80 GHz, 4 GB RAM, 240GB HDD (serveris). Grāmatvedības serveris Aprīkojums ir novecojis 

Intel Xeon 3.00 GHz, 3GB RAM, 500GB HDD + 700GB HDD (serveris). Serveris ar augstskolas 
darbinieku un struktūrvienību datiem 

Aprīkojums ir novecojis 

Intel Xeon 2.80 GHz, 1 GB RAM, 200GB HDD (serveris). Augstskolas domēna kontrolieris. Aprīkojums ir novecojis 

Intel Xeon 2.80 GHz, 2GB RAM, 2x400GB + 200GB HDD (serveris). Web-serveris Intra. Aprīkojums ir novecojis 

Cisco System Content Server. Serveris ierakstu vadīšanai no video konferenču punktiem.  

Video konferenču sistēma Tandberg Edge 95MXP. 2 gab.  

Programmas nodrošinājums Windows Server 2008 R2 Datacenter edition, 8 licences (tiek izmantots 
IBM Blade servers) 

Ir nepieciešama programmas nodrošinājuma 
atjaunošana esošās infrastruktūras apkalpošanas 
kvalitātes uzlabošanai 

Programmas nodrošinājums Symantec BackupExec studentu un pasniedzēju datu rezerves kopiju 
izveidei. 
 

Ir nepieciešama lietošanas tiesību pagarināšana 
atjaunošanai un tekošajā programmas 
nodrošinājuma versijā esošo kļūdu izlabošanai 

Programmas nodrošinājums Microsoft Windows SystemCenter  VMM Manager virtuālās serveru un 
mācību mašīnu (studentu un pasniedzēju)  infrastruktūras vadībai, 14 licences 

 

226 каb.  

15 x  AMD Althon X2 250, 4 GB RAM, 300GB HDD. Mācību datori.  

3 x Acer Notebooks. Mācību datori.  

Polycom HDX8000. Video konferenču aprīkojums.  

227 каb.  

29 x  AMD Althon X2 215, 4 GB RAM, 300GB HDD. Mācību datori.  

Polycom HDX8000. Video konferenču aprīkojums.  

Dažāda veida Cisco aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai   

4 x 42U telekomunikācijas skapji.  

303 каb.  

21 x HP T510 Thin Client. Mācību datori.  

304 каb.  

21 x Intel Core i3 3.70 GHz, 8GB RAM, 500GB HDD. Mācību datori.  
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305 каb.  

22 x Celeron 2.80GHz, 512MB RAM, 75GB HDD. Mācību datori. Aprīkojums ir novecojis 

306 каb.  

25 x HP T510 Thin Client. Mācību datori.  

503 каb.  

26 x Intel Celeron 3.0 GHz, 2 GB RAM, 75GB HDD. Mācību datori. Aprīkojums ir novecojis 

505 каb.  

23 x Intel Pentium  Dual E2160, 2GB RAM, 75GB HDD. Mācību datori. Tuvākajā laikā aprīkojums novecos 

AK-L1  

9 x Intel Celeron 1.80 GHZ, 512MB RAM, 30GB HDD. Mācību datori. Aprīkojums ir novecojis 

Elektroniaks virziena mācību klases (L3-L8)  

25 x Intel Core i3 3.30 GHz, 4GB RAM, 250GB HDD. Mācību datori.  

APAC-02  

24 x Toshiba Notebooks Aprīkojums ir novecojis, ir ļoti grūti novadīt 
nodarbības, izmantojot mūsdienu programmas 
nodrošinājumu nolietotajos datoros 

Augstskolas katedras  

42 x komplekti, dators un monitors Aprīkojums ir novecojis 

Augstskolas bibliotēka un lasītava  

6 x komplekti, dators un monitors Aprīkojums ir novecojis 

Mācību klases un auditorijas  

Projektori (dažās markas) lekciju auditorijās un klasēs 
 

Aprīkojums ir novecojis un neatbilst mūsdienu 
standartiem attēlu translācijai. Ir nepieciešama 
aprīkojuma maiņa 

12 x komplekti, dators un monitors lekciju auditorijās Aprīkojums ir novecojis, ir ļoti grūti novadīt 
nodarbības, izmantojot mūsdienu programmas 
nodrošinājumu nolietotajos datoros 

12 x HP Notebook lekciju auditorijās  

42 x Contactless WIFI reader studentu apmeklētības uzskaitei  

Augstskolas video novērošanas sistēma  

5 x Philips 42” TV  

Multimediju laboratorijas aprīkojums audio un video satura izveidei mācību procesa ietvaros.  

3 x komplekti, dators un monitors  
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2 x UPS komplekti nepārtrauktas enerģijas padeves nodrošināšanai  

Audio un video aprīkojuma komplekti, aprīkojuma video filmēšanai, programmas nodrošinājums 
audio un video satura montāžai. 

 

Programmas nodrošinājums (izmantojams mācību procesā un mācību satura izveidei)  

3 x Adobe Acrobat 8.0, Adobe Acrobat Pro 7, 3 x Adobe CS5 Production Premium, Adobe 
Photoshop, Adobe CS4 Design Premium , CorelDRAW Graphics Suite X5. Programmas 
nodrošinājums izmantojams mācību procesā un mācību satura izveidei. 

Programmas nodrošinājums ir novecojis 

ExtendSim software ver.8  

ArcGIS 10.1 for Desktop Advanced Teaching  

Autodesk Creation Suite 2013 SLM-Entertmnt 25-user pack  

Autodesk design Suite 2013, 25 licences  

AnyLogic vers.5.0,  Programmas nodrošinājums ir novecojis 

VISSIM 4.0size D, VISUM 9.15size D2  

98 x Office 2003 Win32 Programmas nodrošinājums ir novecojis 

6 x Office 2007 Win3 Programmas nodrošinājums ir novecojis 

50 x Microsoft programmatūras licences Office Standard 2010  

IBM SPSS Statistics Base+ License  

IxChariot, programmatūra, fiksēta, 10 licences  

ExtendSim Suite v6.0.7, 10 licences Programmas nodrošinājums ir novecojis 

70 x Windows Server 2003 CAL licenses Programmas nodrošinājums ir novecojis 

Mathcard 12 Classroom Programmas nodrošinājums ir novecojis 

MATLAB(25),Optimization Toolbox(10),Signal processing toolbox(10) Programmas nodrošinājums ir novecojis 

NetSim Academic version for 10 users Programmas nodrošinājums ir novecojis 

20 x OrCAD v16 EDU Ir nepieciešama programmas atjaunošana esošā 
un turpmākā mācību procesa kvalitatīvai 
nodrošināšanai 

20 x Proteus VSM v6 Ir nepieciešama programmas atjaunošana esošā 
un turpmākā mācību procesa kvalitatīvai 
nodrošināšanai 

Solidworks EDU 2012-2013 Network-Lab-Pack 20 users  

25 x IBM SPSS B 16 Programmas nodrošinājums ir novecojis 

25 x Statistica +Neutral Networkjs licences  
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6.pielikums 

Investīcijas ERAF projekta “Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija” 

(MODERN_STEM) ietvaros 2017.-2019.gadā 

Nr. 
p.k. 

Iegādājamo mācību iekārtu un aprīkojuma uzskaitījums, nepieciešamības 
pamatojums un pielietošanas apraksts 

STEM programma, uz kuru attiecas 
iekārta/aprīkojums 

Aptuvenie 
finanšu 

ieguldījumi, euro 

 
1. 

 
Būvniecība un renovācija 

  
330 000 
 

1.1. Auditoriju Nr. I, II un III renovācija mācību korpusa 2.stāvā 
656 m2 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp. 3 

Bakalaura studiju programma 
„Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs” 
43481  

Maģistra studiju programma 
„Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs” 
45481  

Maģistra studiju programma „Informācijas 
sistēmu vadība” 45526  

Doktora studiju programma „Telemātika 
un loģistika” 51526  

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” 
43523  

Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523  

Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” 
45523  

Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 
43523  
Profesionālā studiju programma „Aviācijas 
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transporta tehniskā ekspluatācija” 41525  

Bakalaura studiju programma „Transporta 
komerciālā ekspluatācija” 43525  

Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525  

 

 
2. 

 
Laboratoriju iekārtas, aparatūra, datortehnika, instrumenti STEM studiju programmu īstenošanai 
 

2.1. Mobilo robotu laboratorija (jauna) 
Cilvēkveidīgais robots NAO, Khepera IV un Pioneer LX Research Platform 
tiek aprīkoti ar iebūvējamo datoru un wi-fi moduli, ir pilnīgi autonomi un var 
uzstādīt drošu piekļuvi Internetam informācijas ielādei un nodošanai. Liels 
skaits objektu fiksēšanas sensoru, krāsainas videokameras, akselerometri, 
žiroskopi , Wi-Fi un Bluetooth interfeisi ļauj izmantot mobilos robotus tādās 
robottehnikas jomās kā autonomā navigācija, pozicionēšana, vizuālā izpēte, 
kartēšana un lokalizācija, mākslīgais intelekts, daudzaģentu sistēmas, vadība, 
kolektīva uzvedība, reālā laika programmas. 

 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs 
elektronikā”(43523) 

Profesionālā studiju programma 
„Elektronika”( 42523) 

Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” 
(45523) 

Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 
(43523) 

Bakalaura studiju programma 
„Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs” 
(43481)  

Maģistra studiju programma 
„Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs” 
(45481)  

Doktora studiju programma „Telemātika 
un loģistika” (51526) 

Kopā 
laboratorijai - 
138 423 (kopā 
ar PVN un 
piegādi) 

2.1.1. Cilvēkveidīgais robots NAO  
NAO Evolution Academic Edition ieskaitot: (ir pieejams tikai akadēmiskajām 

 36 144 
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institūcijām): 
1 NAO Evolution cilvēkveidīgais Red robots ar 2 gadu garantiju   
4 izglītojošās elektroniskās mācību grāmatas robotikā un programmēšanā  
Programmas nodrošinājuma licence Choregraphe & SDK 10 lietotājiem  
Programmas nodrošinājums un serviss 
Aldebaran Software (Choregraphe, Monitor & SDK) licence 5 lietotājiem  
Webots for NAO - licence 1 lietotājam 
Aksesuāri 
NAO Transport Case  
NAO baterijas 
2.0A Li bateriju ladētājs  
Papildus valoda NAO robotiem 
Uzturēšana  
NAO- 1 gada uzturēšanas paplašinājums  
Programmatūras komplekts - 1 gada uzturēšanas paplašinājums 

2.1.2. Kompaktais mobilais robots Khepera IV 
Khepera IV  
Khepera iv paplašinājums  
Gripper  
KoreIO. Paplašinājuma plate papildus sensoru pieslēgšanai 
KoreMotorLE. Paplašinājuma plate motoru kontrolei 
Laser Range Finder. Lazera sensors 
Indoor global positioning system (Stargazer). Modulis, kas ļauj Khepera IV 
robotam noteikt globālo stāvokli un gultni no pasīviem orientieriem  

 26 865 

2.1.3. Mobilie roboti Pioneer 
Robota komplekts «Pioneer 3 DX»  
Pioneer 3-DX Mobile Base. Satur  priekšējo hidrolokatoru un vienu no trim 
baterijām. 
Lādētājs tiek pārdots atsevišķi. 
High Capacity Charger,110/220V 
7 AMP/HR Battery 
Borta dators priekš P3DX 
Linux Software Install 
Wire Transfer Fee 

 68 537 
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Aprīkojums, kas paplašina Pioneer 3 DX funkcionalitāti  
PTZ Color Network Camera. Pan/Tilt/Zoom camera sistēma iekļauj ArVideo 
[C++] programmatūras bibliotēku  ar ArNetworking/MobileEyes image 
serveri  – aizvieto ACT0041 – nav paredzēts lietošanai ārā – ir nepieciešams 
borta dators vai planšetdators 
Runas paka. Runas sintēzes programmatūras un aparatūra, iekļauj stereo 
skaļruņus – 2 balsis (angļu), ir pieejamas papildus valodas – ir nepieciešams 
lāzers un dators  
5-Element Priekšējie un aizmugurējie buferi priekš DX 
Žiroskops. Leņķa ātruma žiroskops motors kodēto 
kļūdu automātiskai labošanai, integrēts priekš ARIA,  
Motora enkodera kļūdas automātiskās korekcijas leņķa ātruma žiroskops, 
integrēts priekš ARIA, uzstādīts robota iekšpusē, rekomendēts robotiem, kas 
prasa lokalizāciju. Kompass. Piekaramā motora slīpumu kompensāciju 
nodrošina kompass. Kardāna pakāra sānsveres precīzas elektroniskas 
novirzes dēļ virziena precizitāte diapazonā līdz pat ±500. Precīzs solis un 
sānsveres leņķis attiecībā pret zemi. 
Ietver lietotāja rokasgrāmatas un seriālo kabeli, montāža nav paredzēta. 
 
Robots Pioneer LX  
Pētnieciska platforma Pioneer LX. Ietver sevī borta datoru ar Linux OS, 
bezvadu Ethernet, lāzera kartografēšanu un navigācijas sistēmu, priekšējo un 
aizmugurējo hidrolokātorus, priekšējo bamperu, žiroskopu, gredzena 
stāvokļa LED indikatoru, augstas ietilpības akumulatoru (līdz 13 h darbības 
laiks), autonomu uzlādes staciju, kursorsviru, runas sintezatoru un skaļruņus, 
piederumus montāžai uz klāja, Pioneer SDK. 
 

2.1.4. Datortehnika 
Personāldatori 
Komplektu skaits: 10 gab. 
Komplekta sastāvs: 
Korpuss GF ATX GoldenField "Quebec 2" , 420W, Black 
Procesors Intel Core I5-6500 3.2/ 6MB/S1151  
RAM Kingston DIMM  8 Gb DDR4 PC2133 

 6 877 
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Seagate  HDD 1 Tb Seagate SATA3, 7200, 64mb 
Klaviatūra Logitech Desktop  MK120 lat./cyr., black 
Mouse Logitech black 
Monitors 21.5" BenQ GW2270 LCD LED Wide Black 
 
Printeris 
HP LaserJet Pro M402d 
Ātrdarbība: līdz 38 A4 izdrukas minūtē, 30 divpusējas A4 izdrukas 
Tehniskie dati 
Atmiņas apjoms: 128 MB 
Tips: Pulveris 
Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 600dpi 
Pirmās izdrukas laiks: 6,4 sek. 
Pieslēgumvietas: 1 x USB 2.0 - 4 PIN USB Type B 
Starta toneris 3'500 izdrukām 
Divpusējā druka: IR 
Papīra formāts: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 
Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 
148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 
mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 
mm, 104.9 x 148.59 mm 
Ieteicamais izdruku skaits mēnesī: 750 - 4'000 lapas 
Maksimālais izdruku skaits mēnesī: 80'000 lapas 
Papīra padeve: 350 loksnes 
Papīra izvades kapacitāte: 150 loksnes 
Papīra svars: 60-175 g/m2 

Izmēri (platums x dziļums x augstums) / svars: 38.1cm x 
35.7cm x  21.6cm / 8,58kg 

2.2. Sistēmu elementu automātiskas vadības laboratorija (jauna) 
UniTrain – elektroniskās apmācības multimediju sistēma ar integrēto mobilo 
elektronisko laboratoriju. Sešas UniTrain mērījumu platformas ir plānots 
izmantot kā darba vietas laboratorijas un praktiskām nodarbībām mācību 
kursos, kas ir veltīti rūpniecisko objektu automātiskās vadības sistēmām. 
Eksperimentu plates -  tās ir mērījumu interfeisi, kas satur moduļus ar 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” 
43523 
 
Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 

Kopā 
laboratorijai – 
31 625 (kopā 
ar PVN un 
piegādi 
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elektriskām shēmām, elektroniskās un elektrotehniskās ierīces, automātikas 
sistēmas, spēka elektronikas, mehatronikas un robottehnikas elementi un 
komponenti. 
Šīs laboratorijas aprīkojumu un programmatūru ir plānots izmantot 
laboratorijas un praktisko nodarbību novadīšanai 6 STEM programmu 
virzienos. 
 

 
Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” 
45523 
 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 
43523 
 
Profesionālā studiju programma „Aviācijas 
transporta tehniskā ekspluatācija” 41525 
 
Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525 
 

2.2.1. Datortehnika 
Personāldatori 
Komplektu skaits: 6 gab. 
Komplektu sastāvs: 
Korpuss GF ATX GoldenField "Quebec 2" , 420W, Black 
Procesors Intel Core I5-6500 3.2/ 6MB/S1151  
RAM Kingston DIMM  8 Gb DDR4 PC2133 
Seagate  HDD 1 Tb Seagate SATA3, 7200, 64mb 
Klaviatūra Logitech Desktop  MK120 lat./cyr., black 
Mouse Logitech black 
Monitors 21.5" BenQ GW2270 LCD LED Wide Black 
 
 

 
 

3 306 

2.2.2. Moduļu komplekts UniTrain(x6) 
Komplekta sastāvs: 

 Mācību kursi un mērījuma platforma UniTrain (х6) 

 Eksperimentu plates, lai studētu: 
o neelektrisko vērtību sensorus; 
o elektriskas mašīnas; 

 22 500 
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o spēka elektronikas iekārtas; 
o pneimatiskas un hidrauliskas iekārtas. 

   

2.3. Projektēšanas un prototipēšanas laboratorija (esoša) Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” 
43523  

Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523  

Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” 
45523  

Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 
43523  
Profesionālā studiju programma „Aviācijas 
transporta tehniskā ekspluatācija” 41525  

Bakalaura studiju programma „Transporta 
komerciālā ekspluatācija” 43525  

Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525  

 

Kopā 
laboratorijai – 
10 000 (kopā 
ar PVN un 
piegādi 

2.3.1. 3D printeris 
Ultimaker 3      
Ultimaker Original+   
Materiāli    
Nomaiņas galviņas 

 4 590 

2.3.2. 3D skeneris Ultra HD 
Scanner, ScanStudio, AutoDrive, PartGripper, Powder Pen, PaintPens, 1 year 
support plus hardware warranty 

 3 033 

2.4. Iekārtas un aprīkojums aviācijas virziena praktiskām 
nodarbībām 
1. ARINC 429 Digital Data Bus System AV15  

Trenažieris ARINC 429 Digital Data Buss System AV15 atļauj 

Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525  
Profesionālā studiju programma „Aviācijas 
transporta tehniskā ekspluatācija” 41525  

Kopā – 150 
138 (kopā ar 
PVN un 
piegādi 
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demonstrētu un testēt ziņu nosūtīšanas un saņemšanas funkcijas no 
datu kopnēm ARINC 429. 
Šo trenažieri lietderīgi ir izmantot labaratorijas darbiem (4 stundu 
apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai), kas saistītas ar tēmu „Datu 
kopnes aviācijas kuģu sistēmās” kursa „Cipartehnika un elektroniskās 
sistēmas” ietvaros. 
 

2. Axis Autopilot System Trainer AV12 
Tiek plānots izmantot mācību priekšmetos: 
- Gaisa kuģu avionikas sistēmas. Tēmas – slīpuma, sānsveres un kursa 

autopiloti - 6 stundu apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai 
- Aviācijas elektroaparāturu aprīkojums. Tēmas – slīpuma, sānsveres 

un kursa autopiloti (крена, тангажа, курса) - 12 stundu apjomā 
katrai apmācāmo apakšgrupai. 
 

3. Digital Engine Instrument Trainer E60 
Tiek plānots izmantot mācību priekšmetos: 
- Siltuma dzinēju teorija. Tēma – Virzuļdzinēju darbība – 4 stundu 

apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai. 
- Aviācijas dzinēju konstrukcija – Tēma – Virzuļdzinēju raksturojums – 

6 stundu apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai  
- Aviācijas dzinēju uzbūve – Tēma – Virzuļdzinēju raksturojums – 4 

stundu apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai 
- Aviācijas tehnikas drošība un diagnosticēšana – Tēma - slīpuma, 

sānsveres un kursa autopiloti (крена, тангажа, курса) – 8 stundu 
apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai 

- Propelleris un tā vadības sistēmas – 2-4 stundu apjomā katrai 
apmācāmo apakšgrupai 

- Aviācijas dzinēju vadības sistēmas – 2 stundu apjomā katrai 
apmācāmo apakšgrupai 
 

4. Vapor Cycle Air Conditioning and Heating System AS66 
Tiek plānots izmantot mācību priekšmetos: 
- Gaisa kuģu uzbūve – Tēma – Kondicionēšanas un hermetizācijas 

Bakalaura studiju programma „Transporta 
komerciālā ekspluatācija” 43525  
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sistēmas - 4 stundu apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai 
- Gaisa kuģu šķidruma gāzes sistēmas – Tēma – Kondicionēšanas un 

hermetizācijas sistēmas - 8 stundu apjomā katrai apmācāmo 
apakšgrupai 
 

5. Ice and Rain Protection Training System AS61 
Tiek plānots izmantot mācību priekšmetos: 
- Gaisa kuģu uzbūve  - Tēma – Antiapledošanas sistēmas - 4 stundu 

apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai 
- Gaisa kuģu šķidruma gāzes sistēmas - Tēma – Antiapledošanas 

sistēmas - 8 stundu apjomā katrai apmācāmo apakšgrupai 
 

3. IT infrastruktūras uzlabošana  Kopā – 282 
200 (kopā ar 
PVN) 

3.1. Novecojušo datoru maiņa mācību auditorijās Rīgā un Daugavpils filiālē. 
Komplektu skaits: 159 gab. 
Komplektu sastāvs: 
Korpuss GF ATX GoldenField "Quebec 2" , 420W, Black 
Procesors Intel Core I5-6500 3.2/ 6MB/S1151  
RAM Kingston DIMM  8 Gb DDR4 PC2133 
Seagate  HDD 1 Tb Seagate SATA3, 7200, 64mb 
Klaviatūra Logitech Desktop  MK120 lat./cyr., black 
Mouse Logitech black 
Monitors 21.5" BenQ GW2270 LCD LED Wide Black 

Bakalaura studiju programma 
„Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs” 
43481  

Maģistra studiju programma 
„Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs” 
45481  

Maģistra studiju programma „Informācijas 
sistēmu vadība” 45526  

Doktora studiju programma „Telemātika 
un loģistika” 51526  

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” 
43523  

Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523  

Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” 
45523  

106 007 

3.2. Novecojušo serveru maiņa – serveri ar mācību datiem un serveri mācību 
procesa nodrošināšanai (studentu nodrošināšana ar e-pastiem, tālmācības 
sistēma Moodle) 
Komplektu skaits: 5 gab. 
Komplekta sastāvs: 
Serveris Intel: 
1 gab.- SERVER SYSTEM WILDCAT PASS/1U R1304WT2GSR 943892 INTEL 
2 gab.- CPUXDP 2200/25M S2011-3 BX/E5-2630V4 BX80660E52609V4 INTEL 
16 gab.- SERVER MEMORY 8GB PC17000 DDR4/ECC REG KVR21R15S4/8 KINGSTON 

54 419 
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3 gab.- SSD SATA 1.2TB MLC/S3520 INTEL 
1 gab.SERVER ACC MAINTENANCE BACKUP/AXXRMFBU4 Intel 
1 gab.- SERVER ACC SPARE PSU 750W/FXX750PCRPS 915604 INTEL 
1 gab.- SERVER RAID CONTROLLER/RS3DC040 934644 INTEL 
1 gab.- SERVER ACC CABLE MINISAS-SATA/CBL-SAST 

 

Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 
43523  
Profesionālā studiju programma „Aviācijas 
transporta tehniskā ekspluatācija” 41525  

Bakalaura studiju programma „Transporta 
komerciālā ekspluatācija” 43525  

Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525  
 

3.3. Studentu un pasniedzēju datu rezerves kopēšanas sistēmas uzlabošana 
Komplektu skaits: 1 gab. 
Komplekta sastāvs: 
Disku masīvi vai lenšu bibliotēkas studentu un pasniedzēju datu rezerves 
kopijām. 
 

10 000 

3.4. Serveru nepārtrauktās barošanas sistēmas modernizācija – serveri, kas 
nodrošina mācību procesu 
Komplektu skaits: 1 gab. 
Komplekta sastāvs: UPS jaudu 20KVA 

20 000 

3.5. NetSim programmas nodrošinājuma modernizācija tīkla protokolu 
emulācijai 
Komplektu skaits:  1 gab. 
Komplekta sastāvs: programmas nodrošinājums NetSic Academic 
 

1 500 

3.6. Datoru un monitoru maiņa bibliotēkā – personālam (2) un studentiem (5) 
Komplektu skaits:  7 gab. 
Komplekta sastāvs:  
Korpuss GF ATX GoldenField "Quebec 2" , 420W, Black 
Procesors Intel Core I5-6500 3.2/ 6MB/S1151  
RAM Kingston DIMM  8 Gb DDR4 PC2133 
Seagate  HDD 1 Tb Seagate SATA3, 7200, 64mb 
Klaviatūra Logitech Desktop  MK120 lat./cyr., black 
Mouse Logitech black 
Monitors 21.5" BenQ GW2270 LCD LED Wide Black 
 

4 667 
 
 

3.7. Interaktīvie dēļi mācību procesam 
(SMART BOARD 6075), 3 gab., 3 auditorijām 2.stāvā 

30 000 

3.8. windows server 2016 licence – serveri mācību procesa nodrošināšanai 27 000 
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3.9. Microsoft Office 2016 atjaunināšanas licence – serveri mācību procesa 
nodrošināšanai 

20 000 

3.10. Multimediju laboratorijas atjanināšana (videolekciju un citu materiālu 
ierakstīšana klātienes, neklātienes un tālmācības nodaļām)  
1ps PhotoCam Canon 5d markIII + Canon Lence  
2ps videostream pak dvi2usb 3.0 
1ps 4k VideoCam  
1ps Steadicam Zephyr Camera Stabilizer with HD Monitor 
1ps Multimedia PC 
1pc Production Switcher 

8 606 

 
4. 

 
Bibliotēkas fondu papildināšana 
 

 Programmas nodrošinājums ALEPH darba organizēšanai ar elektronisko 
literatūru. 
 
Literatūra STEM bakalaura un profesionālām programmām  -elektroniskajā 
formātā un citās kopijās. 
Literatūras pasūtīšanas vietas: 
1.Springer. 
Literatūras sērija Bakalaura studiju programmai „Dabaszinātņu bakalaurs 
datorzinātnēs” - http://www.springer.com/series/7592?detailsPage=titles 
Literatūra aviācijas jomas programmām -  
http://www.springer.com/gp/search?facet-
subj=subj__t17050&query=aviation&submit=Submit+Query  
 
2.Pearson Education 
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/subject.asp?item=140 
3.Elsevier  
Literatūras sērija programmām datorzinātņu jomā: 
https://www.elsevier.com/books/book-series/studies-in-computer-science-
and-artificial-intelligence 

Bakalaura studiju programma 
„Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs” 
43481  

Maģistra studiju programma 
„Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs” 
45481  

Maģistra studiju programma „Informācijas 
sistēmu vadība” 45526  

Doktora studiju programma „Telemātika 
un loģistika” 51526  

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” 
43523  

Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523  

Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” 
45523  

Bakalaura studiju programma 

200 000 

http://www.springer.com/series/7592?detailsPage=titles
http://www.springer.com/gp/search?facet-subj=subj__t17050&query=aviation&submit=Submit+Query
http://www.springer.com/gp/search?facet-subj=subj__t17050&query=aviation&submit=Submit+Query
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/subject.asp?item=140
https://www.elsevier.com/books/book-series/studies-in-computer-science-and-artificial-intelligence
https://www.elsevier.com/books/book-series/studies-in-computer-science-and-artificial-intelligence
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„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 
43523  
Profesionālā studiju programma „Aviācijas 
transporta tehniskā ekspluatācija” 41525  

Bakalaura studiju programma „Transporta 
komerciālā ekspluatācija” 43525  

Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525  
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7.pielikums 

Investīcijas papildinošās darbības ERAF projekta “Transporta un sakaru institūta STEM studiju 
programmu modernizācija” (MODERN_STEM) ietvaros 2019.gadā 

Nr. 
p.k. 

Iegādājamo mācību iekārtu un aprīkojuma uzskaitījums, nepieciešamības 
pamatojums un pielietošanas apraksts 

STEM programma, uz kuru attiecas 
iekārta/aprīkojums 

Aptuvenie 
finanšu 

ieguldījumi, euro 

1. Sistēmu elementu automātiskas vadības laboratorija (jauna) 
 

  

1.1. Elektrisko mašīnu izpētes iekārta 
Sastāvs: 

 elektrisko mašīnu komplekts; 

 elektrisko mašīnu izpētes Ierīce 

 elektrisko mašīnu izpētes programmatūra. 
Programmatūra pneimatiskas un hidrauliskas iekārtu modelēšanai FludSim R 
5.0. Nepieciešamo licenču skaits: 6 
 
 
Aprīkojums elektrisko mašīnu izpētei satur reālo elektrisko mašīnu 
konstrukcijas un stendus to izpētei, kas tiek veikts izmantojot speciālo 
programmas nodrošinājumu. Programmatūra pneimatisko un hidraulisko 
sistēmu modelēšanai ļauj modelēt izpildierīču sistēmas, izmantojot mūsdienu 
ierīču modeļus. 
Šīs laboratorijas aprīkojumu un programmatūru ir plānots izmantot 
laboratorijas un praktisko nodarbību novadīšanai 6 STEM programmu 
virzienos. 
 
 

Bakalaura studiju programma 
„Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā” 
43523 
 
Profesionālā studiju programma 
„Elektronika” 42523 
 
Maģistra studiju programma 
„Inženierzinātņu maģistrs elektronikā” 
45523 
 
Bakalaura studiju programma 
„Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli” 
43523 
 
Profesionālā studiju programma „Aviācijas 
transporta tehniskā ekspluatācija” 41525 
 
Bakalaura programma „Aviācijas 
transports” 43525 
 

76 272  (kopā ar 
PVN un piegādi) 

Kopā investīciju papildinošās darbības ERAF projekta “Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija” 

(MODERN_STEM) ietvaros: 76 272 euro 

 


