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Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas attīstības un vadības programma 2020. – 

2025. gadam ir izveidota saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskolas (turpmāk – ISMA) attīstības stratēģiju, kura, savukārt, balstīta uz Latvijas Republikas 

stratēģiskās plānošanas dokumentiem, kā arī starptautiskās augstākās izglītības telpas attīstības 

tendencēm. Es uzskatu, ka ISMA misija un vīzija pilnībā atbilst tam, kas pašlaik notiek pasaulē un 

plānoju pieturēties pie tām, turpinot iesākto attīstības kursu un pieturoties pie ISMA stratēģijā 

noformulētajām ISMA vērtībām – ekselences, dažādības, intelektuālās brīvības, sadarbības, 

kreativitātes, cieņas un ilgtspējas.  

 Viena no ISMA darbības stiprākajām pusēm vienmēr ir bijusi starptautiskā darbība. Es 

noteikti plānoju uzturēt un attīstīt to arī turpmāk. Kā ir zināms, laika periodā no 2015. līdz 

2020. gadam ISMA ir spērusi ļoti svarīgu un, varētu pat teikt, vēsturisku soli Latvijas augstākās 

izglītības konkurētspējas paaugstināšanā starptautiskajā augstākās izglītības telpā – atvērusi pirmo 

Latvijas augstskolas filiāli ārzemēs – Ferganā, Uzbekistānā. Uzskatu, ka ir jāturpina attīstīt minēto 

filiāli, palielinot gan studentu skaitu, gan piedāvāto studiju programmu skaitu visos studiju 

līmeņos, kā arī, nepārtraukti pilnveidojot studiju procesu un paaugstinot kvalitātes kritērijus. Šīs 

filiāles atvēršana var kalpot kā labas prakses piemērs, kuru turpmāk var izmantot jaunu augstskolas 

pārstāvniecību atvēršanai arī citās valstīs ar iespēju vēlāk palielināt filiāļu skaitu.  

Kā vienu no būtiskiem uzdevumiem tuvākajam periodam saskatu sadarbības procedūru 

optimizēšanu ar ārvalstu studentu uzņemšanas aģentiem ar mērķi paaugstināt ISMA starptautiskās 

darbības efektivitāti un kvalitāti. 

 Protams, uzskatu, ka ISMA jāturpina aktīvi piedalīties ES mobilitātes un citos sadarbības 

projektos, pastāvīgi meklējot jaunas iespējas un jaunus attīstības virzienus. Plānoju, ka sadarbība 

starptautiskajos projektos palīdzēs piesaistīt lielāku ārvalstu mācībspēku skaitu. 

 Nevajag aizmirst arī par sadarbību ar citām augstskolām un uzņēmumiem nacionālā līmenī. 

Plānoju turpināt esošo sadarbību un pastiprināt to ar jauniem projektiem. 

 ISMA ir izveidots zinātniskais žurnāls Economics & Education, kurš patreiz ir indeksēts 6 

starptautiskajās zinātniskajās datubāzēs un ieņem 15.vietu reitingā Multirank starp visām Latvijas 

augstskolām. Nākamais plānotais solis žurnāla attīstībai ir citēšanas iegūšana Web of Science datu 



bāzē. Obligāti turpināšu rīkot un atbalstīt ierastās ISMA zinātniskās konferences, stimulēt 

augstskolas dalību zinātniskajos projektos un studentu iesaisti tajos.  

 Plānoju turpināt attīstīt moderno tehnoloģiju pielietojumu augstskolā un veicināt studiju procesa 

atbilstību mūsdienu apstākļiem. Šeit gribētu minēt COVID-19 izraisīto situāciju, kura, no vienas puses, 

ir radījusi zināmus sarežģījumus, bet no otras, ir veicinājusi attālinātas studiju vides pilnveidi. Es uzskatu, 

ka tas ir labs iesākums ISMA attālinātās studiju vides modernizēšanai, un noteikti gribētu stimulēt aktīvu 

darbību attālinātā studiju vidē arī pēc COVID-19 izraisītas krīzes beigām.  

 Runājot par tehnoloģijām un aprīkojumu, ISMA vienmēr ir bijusi viena no vislabāk un 

vismodernāk aprīkotām augstskolām, un es plānoju, ka tāda tā arī būs turpmāk. Sakarā ar šo, es 

plānoju pārvietot lielāko daļu augstskolas uz jaunām telpām Krasta ielā 60, kur būs pieejams jauns 

un moderns aprīkojums, kas ļaus ne tikai iziet uz vēl augstāku tehnoloģisko līmeni, bet arī strādās 

par labu ISMA imidžam un atpazīstamībai. 

 Uzskatu, ka ir jānodrošina vēl ciešāka sadarboties ar ISMA vidusskolu Premjers, iesaistot 

skolas audzēkņus ISMA aktivitātēs, informējot par studiju iespējām, sniedzot skolai atbalstu dalībā 

starptautiskajos projektos un meklējot iespējas izdarīt tā, lai augstskola un vidusskola vienoti 

strādātu pie tā, lai spētu piedāvāt nepārtrauktu studiju ciklu no 1.klases līdz doktorantūrai. 

 ISMA ir pieņēmusi lēmumu paplašināt studiju programmu klāstu ar jaunām akadēmiskā 

bakalaura programmām, kā rezultātā ir uzsākts darbs pie jaunu programmu izveides IT un 

uzņēmējdarbības vadības jomā. Plānoju turpināt atbalstīt šo darbību un veicināt šo programmu 

ieviešanu un attīstību augstskolā. Uzskatu, ka pastāvīgi ir jāveic darba devēju pieprasījuma 

monitorings un jābūt gatavam operatīvi veikt nepieciešamās izmaiņas ISMA studiju programmu 

piedāvājumā, lai vienmēr spētu piedāvāt tādu izglītību un sagatavot tādus speciālistus, kuri ir 

pieprasīti darba tirgū. 

 Un protams, ļoti svarīgi ir veicināt un atbalstīt augstskolas personāla pastāvīgu 

profesionālo un personīgo izaugsmi, veicināt labvēlīgas vides uzturēšanu kolektīvā. Es vienmēr 

esmu priecīgs uzklausīt kolēģu viedokļus par augstskolas darbību, ņemt vērā viņu ieteikumus un 

darīt visu iespējamo lai mēs visi varētu komfortabli strādāt un iet uz kopīgiem mērķiem. 

 Mans blakusdarbs ir mūzika, un manās personīgās interesēs ietilpst māksla, kultūra un 

sports. Es plānoju aktīvi atbalstīt ISMA pasākumus šajās jomās. 


