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IEVADS 

Augstākās izglītības bakalaura akadēmiskā studiju programma „Datorvadība un 
datorzinātne” nodrošina inženierzinātņu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē akadēmiskā grāda 
kvalifikāciju, atbilstoši valsts akadēmiskās izglītības standartam. 

Ar 2008.gada 13.februāra Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas 
lēmumu  bakalaura akadēmiskā studiju programma "Datorvadība un datorzinātne" ir licencēta 
(licences Nr. 04056-66) līdz 31.12.2008 (1.pielikums). 

Ar 2002.gada 27.marta Akreditācijas komisijas lēmumu Nr.531 bakalaura akadēmiskā 
studiju programma "Datorvadība un datorzinātne" ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr. 026-498) 
līdz 31.12.2008 (2.pielikums). 

2004.gadā bija pirmā bakalaura darbu aizstāvēšana šajā studiju programmā, kas noritēja 
sekmīgi un 2004.gada 19.jūnijā, svinīgajā Informācijas tehnoloģiju fakultātes izlaiduma aktā 
pirmie 28 fakultātes absolventi saņēma inženierzinātņu bakalaura diplomus. Arī 2007. gadā 
bakalaura darbu aizstāvēšana noritēja sekmīgi un, svinīgajā Informācijas tehnoloģiju fakultātes 
izlaiduma aktā 30  fakultātes absolventi saņēma inženierzinātņu bakalaura diplomu. 

1. BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” mērķis ir studējošo 
sagatavošana patstāvīgai darbībai informācijas tehnoloģiju (IT) jomā zinātniskās pētniecības, 
programmatūras un aparatūras projektēšanas un izstrādes, kā arī šo tehnoloģiju izmantošanas 
darbu veikšanā. 

Programma ir izstrādāta tā, lai tā būtu dinamiska un spējīga atspoguļot straujās izmaiņas 
informācijas tehnoloģijas nozarē un to lietošanu vadības problēmu risināšanā ekonomikā, 
uzņēmējdarbībā, ražošanā, valsts pārvaldē un citās dzīves sfērās. 

Programmas pamatuzdevums ir nodrošināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
sekojošos jautājumos: 

 datoru sistēmu projektēšana, drošība un ekspluatācija; 
 datoru tīklu tehnoloģijas, projektēšana, drošība un ekspluatācija; 
 operētājsistēmu uzbūves principi un darbība; 
 programmēšanas valodas, algoritmu un programmu izstrādāšanas tehnoloģijas; 
 datu analīze un apstrāde, datu bāzu, informācijas un intelektuālo sistēmu 

projektēšana, izveidošana un ekspluatācija; 
 ekonomisko sistēmu un procesu analīze un modelēšana; 

Mūsdienās visu saimnieciskās un zinātniskās darbības nozaru attīstība ir nesaraujami 
saistīta ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu, kas izvirza papildus prasības visu šo nozaru 
darbiniekiem. Bez datortehnikas lietošanas pamatprasmēm arvien aktuālāka kļūst nepieciešamība 
veikt sarežģītus biznesa procesu izpētes un modelēšanas darbus, risināt sistēmanalīzes uzdevumus, 
kā arī izstrādāt informācijas tehnoloģiju netradicionālus pielietojumus. Šo darbu veikšanai arvien 
vairāk ir nepieciešami labi sagatavoti speciālisti. Lai sagatavotu nepieciešamās kvalifikācijas 
speciālistus un mudinātu studentus turpināt studijas maģistrantūrā, bakalaura studiju programmā 
„Datorvadība un datorzinātne” ir veiktas strukturālas izmaiņas studiju priekšmetos un ietverti trīs 
specializācijas virzieni, kuri dod plašāku ieskatu tādos studiju virzienos kā “sistēmanalīze”, 
“ražošanas datorvadības sistēmas” un “informācijas tehnoloģijas biosistēmās”, kurām pašlaik ir 
raksturīga īpaši intensīva attīstība Latvijā un pasaulē. Šādu specializāciju ievirzes uzdevumi ir: 
 sniegt pamatzināšanas ražošanas sistēmu darbības analīzes un vadības sistēmu izstrādei un 

uzturēšanai, izmantojot datortehnikas specifiskās iespējas. 
 sniegt pamatzināšanas programmainženierijas problēmu risināšanā universālos ar 

programmatūras sistēmu izstrādi, uzturēšanu un izmantošanu saistītos jautājumos, 
 sniegt pamatzināšanas informācijas tehnoloģiju risinājumiem bioloģisko datu uzglabāšanā un 

analīzē. 
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2. BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA UN 
IEKŠĒJĀS KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma nosaka studiju ilgumu, apjomu, saturu, 
struktūru un imatrikulācijas nosacījumus. Akadēmiskā bakalaura studiju programma 
"Datorvadība un datorzinātne" ir izstrādāta un apstiprināta atbilstoši LLU Senāta lēmumam  
Nr. 3-2 par bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” izveidi 2000.gada 
9. februārī, kā arī LLU Senāta lēmums Nr. 166, kurā ir LLU noteikto studiju priekšmetu 
iekļaušanu studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”. 

Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP). Viens KP atbilst 16 
auditorijas stundām. Kontaktstundu apjoms veido 40% studiju apjoma. Studiju programmas 
kopējais apjoms ir 160 KP, studiju ilgums - 4 gadi pilna laika studijās. Gada noslodze sastāda 
40 KP pilna laika studijām. 

Programma ir izveidota saskaņā ar 2002.gada 3.janvāra MK noteikumiem Nr. 2 par 
Valsts akadēmiskās izglītības standartu par bakalaura studiju programmas obligāto saturu. Pēc 
bakalaura grāda iegūšanas absolventam ir dota iespēja turpināt izglītību maģistrantūras studiju 
programmā atbilstoši uzņemšanas nosacījumiem konkrētā maģistrantūras studiju programmā. 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ir saskaņota un izstrādāta tā, lai studējošajiem 
bakalaura akadēmiskajā studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” būtu iespēja iegūt 
inženierzinātņu bakalaura grādu datorvadība un datorzinātnes, un turpināt izglītību 
maģistrantūrā. 

Studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums un 
neatņemama LLU kvalitātes sistēmas sastāvdaļa. Studiju procesa plānošanas un realizācijas 
posmos ir iesaistīti administrācija, mācību spēki un studenti. Fakultātes kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmu pārbauda LLU iekšēja audita daļas atbildīgie darbinieki. 

Studiju procesa plānošanas posmā fakultātes dekāns kontrolē metodisko plānu un citas 
mācību metodiskās dokumentācijas atbilstību apstiprinātajām priekšmetu programmām studiju 
programmā. Studiju procesa kontrolei un tā efektivitātes celšanai katra semestra sākumā 
studentiem tiek izsniegta informācija par nodarbībām un patstāvīgiem darbiem. Studiju procesa 
kvalitātes un studiju programmas realizācijas kontrole tiek īstenota nodarbību apmeklētības, 
kārtējās sekmības stāvokļa un akadēmisko parādu likvidēšanas pārraudzības ceļā. Šim nolūkam 
ITF ir organizēta kuratoru sistēma, kad katram kursam tiek piestiprināts atbildīgais pasniedzējs 
no katedras, kura ir atbildīga par studentu uzņemšanu attiecīgā studiju gadā. LLU ar 2005.gadu ir 
ievesta jauna štatu vieta – prodekāns mācību jautājumos, kas ir atbildīgs par studiju procesa 
kvalitatīvu realizāciju savas kompetences ietvaros. Katrā studentu grupā ir grupas vecākais un 
attiecīgi kursa vecākais. Katru nedēļu notiek sapulce ar studentiem-kursa vecākiem, 
pasniedzējiem–kuratoriem, prodekānu un dekānu par studiju procesa organizācijas jautājumiem.  

Katru gadu tiek sagatavots studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums 
(http://www.llu.lv/?mi=157) (15.pielikums), kuru apstiprina LLU Senāts. Pamatojoties uz šo 
analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam mācību gadam un tālākajai 
perspektīvai, kas ir atspoguļots ITF attīstības stratēģijā 2006.-2013.gadam (15.pielikums). 
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3. BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 

Izglītības klasifikācijas kods 43526 
Prasības iepriekšējai izglītībai: akadēmiskajā bakalaura studiju programmā uzņem 

visus Latvijas pilsoņus un personas, kurām ir 
tiesības  uz LR izdoto nepilsoņa pasi, kā arī personas, 
kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas  
un ir vidējās izglītības apliecinošs dokuments – 
atestāts vai diploms ar sekmju izrakstu 

Programmas raksturojums 
Studiju ilgums: 4 gadi pilna laika studijas 
Studiju apjoms: 160 KP 
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un 

datorzinātnē 
Prasības grāda iegūšanai Sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un 

aizstāvēts bakalaura darbs 
Studiju programmas īstenošanas veids Pilna laika studijas  
Studiju programmas īstenošanas vieta LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte 
 
Studiju programmas vadītāja: Dr.hab.sc.ing. prof. Pēteris Rivža 

 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas sadalījums obligātajos un izvēles 

priekšmetos pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 1.tabulā. 
 

1.tabula. Priekšmetu grupu apjomi un procentuālā attiecība 

Studiju sadalījums pa studiju priekšmetiem 

LLU 
noteiktais 

kredītpunktu 
apjoms (KP) 

LLU 
noteiktais 

kredītpunktu 
apjoms (%) 

Bakalaura studiju programmas  obligātā daļa 
tai skaitā: 

• studiju darbi (programmēšana, WWW tehnoloģijas, 
datoru tīkli) 

 
100 
4 

 
63% 

 

Bakalaura studiju programmas obligātās izvēles daļa, 
tai skaitā: 

• Virziena pamatpriekšmeti 
• Virziena speciālie priekšmeti 
• Humanitārā bloka priekšmeti 

 
31 
16 
12 
3 

 
19% 

 
 
 

Bakalaura studiju programmas brīvās izvēles  daļa 7 4% 
Prakse 12 8% 
Bakalaura darbs 10 6% 
Kopā 160 100% 

Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studiju kursu apraksti doti 
3.pielikumā. 

Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studiju kursu sadalījums pa 
studiju gadiem un mācību semestriem 2008./2009. studiju gadam ir dots 4.pielikumā.  
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4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē zināšanas un prasmes tiek novērtētas pēc diviem 
rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā: 

• kvalitatīvam vērtējumam tiek izmantota 10 ballu skalas kritēriji, kas apstiprināti ar LLU 
Senāta 2002.gada 16.jūnija sēdes lēmumu Nr.4-106; 

• kvantitatīvais rādītājs ir studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP). 
 Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir sekojoši: 

• vērtējumam ir nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi; 
• programmas apguves vērtēšanā tiek izmantoti dažādi pārbaudes veidi (pārbaudes 

pamatformas – ieskaite, eksāmens); 
• pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un 

pētnieciskās spējas, apgūto zināšanu un zinātnisko atziņu lietošanas prasmi. 
 
Ar atzīmi novērtē ieskaites, eksāmenus un kursa darbus. Bakalaura studiju programmā 

paredzēto praksi vērtē ar nediferencētu atzīmi – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Studiju vidējo 
atzīmi aprēķina kā vidējo svērto katram semestrim un studiju laikam kopumā, ievērojot 
eksāmenu, ieskaišu un kursa darbu vērtējumus un to apjomu KP (1KP=1.5ECTS). Vidējo svērto 
atzīmi ievērtē, nosakot stipendijas apjomu nākošam semestrim, maksas studentiem pretendējot 
uz ieskaitīšanu no budžeta finansētā grupā, kā arī piedaloties konkursos, kur viens no izvēles 
kritērijiem ir studējošā sekmes. Ar atzīmi tiek vērtēts arī bakalaura darbs. VEK vērtējums 
pamatojas uz bakalaura darba apjoma un sarežģītības, kvalitātes, darba prezentācijas, darba 
noformējuma, kā arī autora prasmi diskutēt. Katram bakalaura darbam ir viens recenzents. 
Mācībspēks savā studiju priekšmetā semestra laikā regulāri kontrolē studējošo zināšanas un 
prasmes, izmantojot studiju priekšmeta programmā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, 
mājas darbi, referāti, kolokviji, laboratorijas darbi utt.).  

5. BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

Bakalaura studiju programmu „Datorvadība un datorzinātne” galvenokārt realizē LLU 
Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF), kā arī LLU Tehniskās fakultātes mācībspēki. LLU ITF 
struktūru veido: 

• Datoru sistēmu katedra (kad. vad. asoc.prof. R. Čevere). 
• Matemātikas katedra (kad. vad. asoc. prof. I.Arhipova). 
• Fizikas katedra (kad. vad. prof. U. Iljins). 
• Vadības sistēmu katedra (kat. vad. asoc.prof. L. Paura). 

Studijas tiek organizētas lekciju, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un pastāvīgā 
darba veidā.  

Studiju programmā ir paredzēti obligātie studiju priekšmeti, tādi kā, svešvaloda 
datorzinātnēs, filozofija, socioloģija u.t.t., kā arī matemātikas priekšmetu bloks, datorzinību 
priekšmetu bloks, kā arī prakse, 12 KP apjomā, un bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 
10 KP apjomā.  

Datorvadības un datorzinātnes studiju programmā obligātās izvēles priekšmeti sastāv no 
pamatpriekšmetiem (tajā skaitā datortīkli, lielās datu bāzes, multivides tehnoloģijas u.t.t.), 
humanitārā bloka priekšmetiem (tajā skaitā lietišķā saskarsme, svešvaloda u.t.t.) un virziena 
speciālajiem priekšmetiem, kuri ir sadalīti un piedāvāti no trīs dažādiem specializāciju 
virzieniem. Tādiem kā sistēmanalīzes atbalsta virziena priekšmetiem (programmatūras testēšana, 
modernā programminženierija, projektu pārvaldība un risku pārvaldība), ražošanas nozaru 
priekšmetiem (lauksaimniecības informācijas sistēmas, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, 
mikroprocesoru vadības pamati, mērsistēmu interfeisi un programmējamie loģiskie kontrolleri) 
un biosistēmu pamatiem (diskrētās biosistēmas un biosistēmu modelēšana). Students no šiem 
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speciālajiem virziena priekšmetiem izvēlas jebkura virziena priekšmetus 12 KP apjomā. 
Brīvās izvēles daļā students var izvēlēties studiju priekšmetus, kas nodrošina 

specializācijas iespējas atbilstoši konkrēto firmu pieprasījumam vai pilnveido zināšanas citās 
zinātnes nozarēs.  

Prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaņu apgūšanai 
informācijas tehnoloģiju (IT) specialitātes nozarē. 

Bakalaura darbs ir potenciālā IT speciālista apliecinošs darbs informācijas tehnoloģijās, 
kurās students demonstrē savu prasmi darba vadītāja uzraudzībā patstāvīgi un metodiski risisnāt 
bakalaura darbā izvirzīto uzdevumu. Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai 
studiju laikā students ir pietiekošā apjomā apguvis teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
atbilstoši akadēmiskā grāda prasībām. Akadēmiskā grāda iegūšanai nepieciešams sekmīgi 
izpildīt studiju programmu, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu. Bakalaura darba apjoms ir 10 
KP. Bakalaura darba izstrādes metodiskie noteikumi ir apstiprināti ITF Domes sēdē 7.februārī 
2007.gadā (http://www.llu.lv/llu_faili/dat_98_ITF_BD_Noteikumi_2007.pdf.) Bakalaura grāds 
dod tiesības studentiem turpināt studijas maģistrantūrā Latvijas augstskolās. Bakalaura darbu 
aizstāvēšanai tiek izveidota bakalauru eksāmenu komisija (VEK) un bakalaura grāda 
aizstāvēšanas procedūru reglamentē „Nolikums par balaura grāda iegūšanu un piešķiršanu LLU”, 
pamatojoties uz LR normatīvajiem dokumentiem, LLU satversmi, Senāta lēmumiem un LLU 
Studiju nolikumu. 6.pielikumā dots 2007.g. VEK pārskats.  

Visi mācību-metodiskie materiāli ir pieejami ITF e-studiju sistēmā ELS (http://els.itf.llu.lv). 

5.1. Izmaiņas studiju programmā 
Akadēmiskajā bakalaura studiju programmu „Datorvadība un datorzinātne” ir veiktas 

strukturālas izmaiņas mācību programmā atbilstoši mūsdienu datorspeciālistu pieprasījumam 
darba tirgū, saglabājot pamatsadaļas un to apjomu atbilstoši Valsts augstākās izglītības 
standartam. Studiju programmas obligāto studiju priekšmetu sadaļā ir precizēti nosaukumi 
mācību priekšmetiem un ieviesti divi jauni mācību priekšmeti - „Datorvadības uzdevumi 
ražošanā” un „Datortehnoloģijas biosistēmu vadība”. Šajā sadaļā ir ieviesta arī prakse 12KP 
apjomā.   

Obligāto studiju priekšmetu daļa 
 Kursa „Svešvaloda”, 4KP, nosaukumu un apjomu labot uz „Svešvaloda datorzinātnēs”, 6KP. 
 Kursa „Ētika, estētika”, 1KP, nosaukumu un apjomu labot uz „Ētika un estētika”, 1.5KP. 
 Kursa „Tiesību pamati”, 1.5KP, apjomu labot uz 1KP. 
 Kursus „Ekonomikas teorija”, 2KP apjomu labot uz 1.5KP. 
 Kursa „Tiesību pamati”, 1.5KP, apjomu labot uz 1KP. 
 Kursa „Cilvēka aizsardzība”, 1KP, apjomu labot uz 2KP. 
 Kursa „Matemātika”, 10KP, apjomu labot uz 8KP. 
 Kursa „Ievads datorikā”, 3KP, nosaukumu labot uz „Ievads datorzinātnēs”. 
 Kursa „Datoru uzbūve”, 3KP, nosaukumu labot uz „Datoru uzbūve un perifērijas iekārtas.”. 
 Kursa „Programminženierija I”, 4KP, nosaukumu labot uz „Programminženierijaspamati”. 
 Kursu „Automātikas pamati”, 3KP, pārcelt no obligāto studiju priekšmetu daļas uz obligātās 

izvēles studiju priekšmetu daļu, labot nosaukumu un apjomu uz „Automātiskās vadības 
pamati”, 2KP. 

 Kursu „Mākslīgais intelekts”, 2KP, pārcelt no obligāto studiju priekšmetu daļas uz obligātās 
izvēles studiju priekšmetu daļu. 

 Kursu „Ekoloģija un vides aizsardzība”, 2KP, pārcelt no obligātās izvēles studiju priekšmetu 
daļas uz obligāto studiju priekšmetu daļu. 

Obligātās izvēles studiju priekšmetu sadaļā ir veiktas izmaiņas pašā mācību priekšmetu 
strukturālā sadalījumā.  Šajā sadaļā, tāpat kā iepriekšējā programmā ir virziena pamatpriekšmeti 
un izveidotas jauns iedalījums – virziena speciālie priekšmeti. Virziena speciālo priekšmetu 
sadaļu studentam ir vieglāk uztvert un veikt savu izvēli studiju priekšmetos, kuriem ir izstrādāti 
trīs dažādu specializāciju priekšmetu bloki - sistēmanalīzes atbalsta priekšmeti, ražošanas nozaru 



   8

priekšmeti un biosistēmu pamati. Kā arī atsevišķi ir humanitārā bloka priekšmeti.  Arī obligātās 
izvēles studiju priekšmetu sadaļā ir veiktas strukturālas izmaiņas, precizēti studiju priekšmetu 
nosaukumi un ieviesti jauni studiju priekšmeti. Jauni studiju priekšmeti ir ieviesti virziena 
pamatpriekšmetos – „Datizraces pamati (Data Mining )” un „Datoreksperimentu pamati”, 
biosistēmu pamati sadaļā – „Diskrētās biosistēmas” un „Biosistēmu modelēšana”. Ekonomikas 
priekšmetu bloks ir aizvietots ar humanitāro priekšmetu bloku. Humanitārā bloka sadaļā ir 
piedāvāti divi jauni studiju priekšmeti „Lietišķā saskarsme” un „Svešvaloda”. 

Brīvās izvēles studiju priekšmetu daļā ir mācību priekšmeti, kuri ir obligāti apgūstami un 
noteikti ar LLU Senāta lēmumu („Praktiskā lauksaimniecība”, 1KP un „Sports”, 3KP) un ITF 
Domes lēmumu („Fizikas pamati”, 2KP). Pārējo studiju priekšmetu izvēle nav noteikta. Šajā daļā 
students var arī izvēlēties studiju priekšmetus, kuri ir pieejami obligātās izvēles daļā. 

Tā rezultātā esošais studiju programmas plāns pilna laika studijām ir apskatāms 
4.pielikumā. Iepriekšējā 2007./2008. studiju gada mācību plāns salīdzinājumam ir dots 
5.pielikumā. 

5.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība 
ITF akadēmiskā personāla zinātniskā darbība 2005-2007.g. ir atspoguļota vairākās 

publikācijās un projektu īstenošanā (7.pielikums). Kopsavilkums par ITF mācībspēku zinātnisko 
darbību dota 2.tabulā. 

 

5.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskā darbā 
Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studējošie iesaistīti 

pētniecības projektos, kuru rezultātus prezentē ITF ikgadējā zinātniskā konferencē, vietējās un 
starptautiskās konferencēs. 

Baklauru studiju programmas studenti laika posmē no 2004 līdz 2007 gadam aktīvi 
piedalījās LLU rīkotajā Studentu zinātniskajās konferencēs, iesniedzot savu darbu tēzes un 
piedaloties konferencē.(8.pielikums) 

2007.gadā bakalaura studiju programmas studenti piedalījās Rīgas Tehniskās 
universitātes Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes Lietišķo datorsistēmu 
institūta rīkotā RTU 48.Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē (8.pielikums). 

A/s „ExigenServices DATI” bakalaura darbu izstrādes rīkotajā konkursā IT jomā, 
students V.Komošilovs ieguva 1.-2. vietu par bakalaura darbu „Mākslīgo neirona tīkla 
pielietojuma analīze tēlu atpazīšanas uzdevumos”. Šis atzinības raksts dod priekšrocības 
tālākajām studijām IT jomā kādā no Latvijas augstskolām. Darba vadītājai Irinai Arhipovai arī 
tika pasniegts atzinības raksts par labu jauno speciālistu sagatavotību. 
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2. tabula. Kopsavilkums par ITF un TF  mācībspēku zinātnisko darbību 
( *) – t.sk. IT jomā  

Uzvārds, vārds 
Publikācijas starptautiski 

recenzētos zinātniskos 
izdevumos (*) 

Publikācijas Latvijā 
izdotos zinātniskos 

izdevumos(*) 

Projektu vadība (*) Līdzdalība projektos 
(*) 

Doktorantu 
skaits (*) 

Gads 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005-2007 
Arhipova Irina 4 (1) 7 (3) 2 8 2 (1) 3 5 (5) 7 (6) 6 (5) 2 (2) 3 (2)  4 (2) 
Arhipovs Sergejs 3 (2) 8 (8) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 1    4 (4) 4 (3) 3 (2)  
Bērziņa Laima  2 (1) 1       1 (1) 2 (1)   
Čevere Rudīte          2 (2) 1 (1) 1 (1)  
Dukulis Ilmārs    1(1)      1 (1) 2(2)  5 (4)  
Gailums Aleksandrs  1   2 (1)     2 (1) 2 (1)   
Galiņš Ainars    2 1  1 1  2 (1) 3 (1) 2 (1) 2 
Gross Uldis    1          
Grunde-Zeiferts Uldis 1 (1)          1 (1)   
Jēgere Ilze 1          1 (1)   
Kakītis Aivars   1  3 3 2  1 1 4 (1) 5 (1) 4 (1)  
Kazaine Ilze           1 (1)   
Kazainis Ģirts           1 (1)   
Koroļova Jeļena   1           
Rivža Pēteris   2 1   3 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 3 (1) 1 (1) 9 (1) 
Stalidzāns Egils 2 (2) 1 (1) 2(2)  7 (7) 2 (2)   1 (1) 1 (1) 3 (1) 1 (1) 2 (2) 
Šnīders Andris 2   1 1 1 1 1 2 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 
Inga Viļumsone            1 (1)  
Zujevs Andrejs     1 (1) 2 (1)        
Žukova Tatjana 1   1 3 (3)         
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6. BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS 
NOVĒRTĒJUMS 

Latvijā informācijas tehnoloģiju nozare attīstās vairākos virzienos: programmatūras 
izstrāde ārzemju un vietējiem pasūtītājiem, gatavu programmatūru pielāgošana un integrācija ar 
citām pasūtītāja izmantotajām programmatūrām, programmatūru darbināšanas atbalsts 
tautsaimniecībā, izglītībā, valsts pārvaldē, konsultācijas par vispārīgiem un specifiskiem 
informācijas tehnoloģiju jautājumiem. Ražošanas datorvadības sistēmas ieņem svarīgu vietu 
mašīnbūves, kokapstrādes, pārtikas, apģērbu ražošanas uzņēmumos. Ļoti strauji datorvadības 
sistēmas izplatās transporta sistēmās un tranzīta pakalpojumos: elektroenerģijas pārvadē, gāzes 
vadu saimniecībā, naftas vadu un rezervuāru saimniecībā, u.c. Datoru vadības sistēmas ieviešas arī 
tādās netradicionālās sfērās kā lielu telpu mikroklimata vadība, medicīnas aparatūras vadība, 
lauksaimniecības tehniskā nodrošinājuma sistēmu vadība. Tāpat kā citviet attīstītajās pasaules 
valstīs, arī Latvijā informācijas tehnoloģijas ieņem arvien svarīgāku lomu Latvijas ekonomiskajos 
procesos un informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par sfēru, kuras nozīmība atzīta valstiskā līmenī. 
Bakalaura studiju programmas ietvaros tiek dota ievirze sistēmanalīzes virzienā, kurā studējošajam 
ir iespēja gūt teorētisku ieskatu programmainženierijas zināšanu jomā un praktiskās iemaņas 
problēmu risināšanā universālos ar programmatūras sistēmu izstrādi, uzturēšanu un izmantošanu 
saistītos jautājumos. Bakalaura studiju programmas biosistēmu virzienā studējošajam ir iespēja gūt 
priekštatu jaunos informācijas tehnoloģijas risinājumos bioloģisko datu uzglabāšanā un analīzē. 

Palielinoties pieprasījumam pēc informācijas tehnoloģiju un ar tiem saistītajiem 
pakalpojumiem, vienlaicīgi palielinās izglītotu un pieredzējušu speciālistu deficīts. Daudzi darba 
devēji, kā a/s „Exigen Services Latvia”, SIA „Baltijas Datoru akadēmija”, a/s „Datorzinību 
centrs”, SIA „Data Pro”, a/s „Lalvijas Valsts Meži”, „Jelgavas dome”, SIA „LATTELECOM 
Technology”, SIA „Microsoft Latvia”, RITI un Latvijas biotehnoloģijas asociācija ir izteikuši 
savu atbalstu par šādu bakalaura studiju programmu un specializācijas ievirzēm pamatstudiju 
procesā. (15.pielikums). 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programma „Datorvadība un datorzinātne” izveidota atbilstoši pieprasījumam Latvijas darbaspēka 
tirgū, par pamatu ņemot Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu pieredzi - viņu izstrādātās un 
laika gaitā pārbaudītās mācību programmas 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

Bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” salīdzinājums 
ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 no 2002.g. 3.janvāra dots 3.tabulā, no kuras redzams, 
ka standarts ir izpildīts. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorvadība un 
datorzinātne” ietver valsts akadēmiskās izglītības standartu par bakalaura studiju programmas 
obligāto daļu (ne mazāk kā 50 KP), kura ietver attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares 
pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25 KP), zinātņu nozares vai 
apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 KP), kā arī zinātņu 
nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 KP), 
obligātā daļa, obligātās izvēles daļu (ne mazāk kā 20 kredītpunktu) un brīvās izvēles daļu. 
Bakalaura darba apjoms ir 10 KP. 

Bez tam 3.tabulā sniegtie dati ir salīdzināti arī ar LLU ITF apstiprināto programmu, kur 
noteikts, ka bakalaura studiju programmas kopējais apjoms ir 160 KP, no kuriem ne mazāk kā 10 
KP ir bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Baklaura studiju priekšmetu kopējais apjoms 
ir 110 KP. Tajā ietilpst teorētiskais kurss un prakse. Salīdzinājums liecina, ka minētā lēmuma 
prasības ir izpildītas. 
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3.tabula. Programmas sadalījums pa daļām un salīdzinājums ar valsts standartu 

Studiju sadalījums pa studiju priekšmetiem 

LLU ITF  
apstiprinātais 
kredītpunktu 
apjoms (KP) 

Procentuālā 
attiecība 

Valsts 
akadēmiskās 

izglītības 
standarts (KP) 

Bakalaura studiju programmas  obligātā 
daļa 
tai skaitā: 

• attiecīgās zinātņu nozares vai 
apakšnozares pamatnostādnes, 
principus, struktūru un metodoloģiju 

• zinātņu nozares vai apakšnozares 
attīstības vēsturi un aktuālās 
problēmas 

• zinātņu nozares vai apakšnozares 
raksturojumu un problēmas 
starpnozaru aspektā 

 
100 

 
60 
 
 

15 
 
 

25 

 
63% 

 

 
ne mazāk kā 

50 
ne mazāk kā 

25 
 

ne mazāk kā 
10 
 

ne mazāk kā 
15 

Bakalaura studiju programmas obligātās 
izvēles daļa, 31 19% ne mazāk kā 

20 
Bakalaura studiju programmas brīvās 
izvēles  daļa 7 4%  

Prakse 12 8%  
Bakalaura darbs 10 6% 10 
Kopā 160 100% 120 - 160 

 

6.2. Darba devēju aptaujas 
Palielinoties pieprasījumam pēc informācijas tehnoloģiju un ar tiem saistītajiem 

pakalpojumiem, vienlaicīgi palielinās izglītotu un pieredzējušu speciālistu deficīts. Daudzi darba 
devēji, kā a/s „Exigen Services Latvia”, SIA „Baltijas Datoru akadēmija”, a/s „Datorzinību 
centrs”, SIA „Data Pro”, a/s „Lalvijas Valsts Meži”, „Jelgavas dome”, RITI un Latvijas 
biotehnoloģijas asociācija ir izteikuši savu atbalstu par šādu studiju programmas ievadvirzienu 
pārstrukturizēšanu mācību programmā. (15.pielikums).  

Darba devēju aptaujas analīze pierāda, ka mūsdienās programmatūras izstrādes projektos 
arvien pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem, kuri spēj izpildīt vismaz vidējā līmeņa projektu 
pārvaldnieku pienākumus, kā arī veikt sarežģītus sistēmanalīzes uzdevumus. Šo darbu veikšanai 
ir nepieciešami speciālisti ne tikai ar zināšanām datortehnoloģiju jomā, bet arī jau kādā no 
specializācijas virzieniem, tādēļ IT nozares speciālistu gatavošanā aktualitāti iegūst bakalaura 
studiju programmu attīstība un pilnveide. Tika atzīmēts, ka LLU piedāvātā bakalaura studiju 
programma „Datorvadība un datorzinātne” ir paredzēta šīs kategorijas speciālistu sagatavošanai. 
Programmas saturs atbilst mūsdienu IT attīstības līmenim un programmatūras sistēmu izstrādes 
labai praksei, un var dot vērā ņemamu ieguldījumu, lai apmierinātu darba devēju vajadzības pēc 
kvalificētiem darbiniekiem. Programmā ievērojama vieta ir paredzēta arī studējošo sagatavošanai 
pastāvīgai praktiskai darbu veikšanai, kas var būt noderīgi vēlākai speciālistu darbībai IT jomā.  

Tika atzīmēts, ka darba devēji IKT nozarē izjūt augstākās kvalifikācijas profesionāļu 
trūkumu, tāpēc vispārīgi atbalsta LLU virzību un šādu speciālistu gatavošanu, it īpaši LLU 
raksturīgajās speciālizācijās.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka pēc dotās bakalaura studiju programmas absolventiem ir 
liels pieprasījums IT nozares, valsts pārvaldes, kā arī meža, biotehnoloģijas un citu nozaru 
uzņēmumos. 
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7. STUDĒJOŠIE 

7.1. Studentu skaits studiju programmā 
Līdz 2007./2008. studiju gadam akadēmiskās studiju programmās (bakalaura 

„Datorvadība un datorzinātne”, maģistra „Informācijas tehnoloģijas” un doktora studiju 
programma „Informācijas tehnoloģijas”) paredzams ne mazāk kā 250 pilna laika studējošajiem. 
Ar Augstākās izglītības padomes lēmumu Nr.18 (14.pielikums) ir atļauts no 2008./2009.studiju 
gada LLU ITF īstenot visu līmeņu akadēmiskās studiju programmas, kur ir paredzams mazāk kā 
250 pilna laika studējošajiem. Pašlaik studē 135 pilna laika studenti. Studējošo skaits pa gadiem 
(uz 01.06.2008.) dots 5. tabulā. 

Uzņemto studentu skaits akadēmiskajā bakalaura studiju programmā ,,Datorvadība un 
datorzinātne" pa studiju gadiem sākot no 2001./2002.studiju gada līdz 2007./2008. studiju gadam 
parādīts 4. tabulā. Studējošo skaits pa gadiem un inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu 
ieguvušie studenti programmā ,,Datorvadībā un datorzinātne" dati ir attēloti 5. tabulā. 

 
4. tabula. Uzņemto studentu skaits 

Studiju programma 2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/
2007

2007/
2008

Akadēmiskā bakalaura studiju 
programma ,,Datorvadība un 
datorzinātne”, tai skaitā 

61 52 84 66 38 49 29 30 

par valsts finansējumu   25 27 38 30 29 30 
par daļēju valsts finansējumu   59 39  19   

 

5. tabula. Kopējais studējošo skaits 

Studiju gads 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss Kopā Absolventi
2000/2001 61    61  
2001/2002 54 50   104  
2002/2003 79 55 32  166  
2003/2004 78 67 30 30 205 28 
2004/2005 60 55 56 24 195 19 
2005/2006 67 41 48 46 202 31 
2006/2007 34 28 42 44 148 30 
2007/2008 35 21 38 22 116 30* 

*potenciālo absolventu skaits 
 
Studentu aizstāvēto bakalauru darbu novērtējums laikposmā no 2004 gada līdz 2007 

gadam ir dots 1.attēlā. Vairākums darbu ik gadu tiek novērtēti ar ballēm „7”, „8” un „9”, kas 
norāda ka VEK komisija ir augstu novērtējusi studentu sagatavotību darba tirgum. Tāpat arī ik 
gadu ir darbi, kuri ir novērtēti kā izcili. 
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1.attēls. Studentu aizstāvēto bakalauru darbu novērtējums 
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7.2. Studējošo aptaujas un to analīze 
Studējošo aptaujas tiek organizētas regulāri. Lai noskaidrot studentu domas un viedokļus par 
akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmu "Datorvadība un datorzinātne" 2007./2008. 
studiju gadā tika aptaujāti 30 1. - 4. kursa studenti. Veiktās aptaujas rezultātu apkopojums dots 
zemāk: 

• No aptaujātajiem 3,3 % ir sievietes, bet 96,7 % vīrieši. 26,7 % no aptaujātajiem paralēli 
mācībām strādā, bet 73,3 % nestrādā. 

• Mācību procesu kā teicamu vērtē 6,7 %, kā labu 66,7 %, kā apmierinošu 23,3 % no 
aptaujātajiem. 

• Studijas šajā augstskolā apmierina 90 % studentu. Apmierinātību ar studiju noslogojumu ir 
izteikuši 70 % no aptaujātajiem, 83,3 % studentu uzskata, ka bibliotēkas personāla 
profesionalitāte ir pietiekama, 80 % uzskata, ka attieksme ir laba. Savukārt bibliotēkas un 
lasītavas darba laiks apmierina 80 % aptaujāto. 

• Literatūras pieejamību IT joma (mācību metodiskās) kā pietiekamu vērtē vairāk kā puse no 
aptaujātajiem.  

• 83,3 % aptaujāto studentu uzskata, ka E-apmācības sistēma ir nepieciešama studiju 
apmācības procesa. 

• Vairāk kā pusi no aptaujātajiem apmierina administrācijas darbs. 
• Lielāko daļu 66,7 % apmierina mācībspēki un viņu noteiktās prasības, bet neapmierināti ir 

23,3 % no aptaujātajiem studentiem. 30 % aptaujāto apmierina praktisko nodarbību un 
lekciju sabalansētība, bet 53,3 % vēlās palielināt praktisko nodarbību skaitu. 

Kopumā studentu novērtējums ir pozitīvs (15.pielikums). 

7.3. Studiju programmas vērtējums no bakalauru-absolventu viedokļa 

Akadēmisko bakalauru studiju programmu kopumā absolventi vērtē pozitīvi. Kopumā tika 
aptaujāti 14 bakalauri-absolventi. Zemāk dots aptaujas anketas (15.pielikums) vidējo rezultātu 
apkopojums: 
 Studiju programmas pasniedzēju kompetence: vidēja  
 Iegūtās iemaņas zināšanu praktiskai pielietošanai: 7,7 (labi) 
 Iegūtas izglītības konkurētspēja darba tirgū: 7,9 (labi) 
 Absolventu iegūtās zināšanas salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu 

absolventiem: 6,6 (gandrīz labi).  
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 Uz jautājumu „Vai ir zināšanas, pēc kurām Jūs izjūtat vajadzību un, kuras nepiedāvāja studiju 
programma?” 12 absolventi atbildēja – „nē” un tikai 2 absolventi atbildēja – „jā”. 

 Absolventu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai: DvDz studentiem ieplānot 
praksi, teorijas lekcijas vairāk sasaistīt ar praktiskajiem darbiem, vairāk mūsdienīgus 
priekšmetus, ne tik praktiskus. 

 Aptaujātie strādā ekonomikas/finanšu (banka) jomā – 2 absolventi, informācijas 
tehnoloģiju nozarē – 10 absolventi , tirdzniecībā (datortehnika) – 2 absolventi 
 

7.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
ITF aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, kura aizstāv un pārstāv studējošo intereses 

akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos. Studenti aktīvi piedalās eksāmenu un 
ieskaišu grafika sastādīšanā un citu jautājumu risināšanā. Studiju procesa lēmumu analīze un 
pieņemšana balstās uz pasniedzēju ikgadējās atestācijas rezultātiem, studentu anonīmo aptauju 
analīzi par pasniegšanas saturu un kvalitāti (anketēšanas veidā), mācību procesa plānošanu un 
organizāciju (15.pielikums). Studenti studiju procesa pilnveidošanā var piedalīties tiešā veidā, 
izsakot savu viedokli un ieteikumus mācību priekšmeta pasniedzējiem, struktūrvienību 
vadītājiem un studiju programmu vadītājiem. Tāpat savus priekšlikumus un ieteikumus studenti 
var izteikt studentu pašpārvaldē, ar kuras palīdzību informācija nonāk pie Domes locekļiem un 
tālāk uz struktūrvienībām.  

8. BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ 
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
Apmācības procesu studiju programmā "Datorvadība un datorzinātne" pamatā nodrošina 
Informācijas tehnoloģiju fakultātes struktūrvienības un Tehniskās fakultātes pasniedzēji, kā arī 
nedaudz citu fakultāšu struktūrvienības (6.tabula). No 34 mācībspēkiem 17 (50%) ievēlēti LLU, 
kur no ievēlētajiem 13 (76%) ir doktora zinātniskais grāds. 
 

6.tabula. Akadēmiskais personāls bakalaura studiju programmas nodrošināšanai 

Studiju priekšmeti Mācībspēks Amats 
zin. un akad. grāds 

Ievelēšanas 
vieta 

Obligātie studiju priekšmeti, 118 KP    
Svešvaloda datorzinātnēs S.Bremze Asoc. prof., Dr.paed. LLU 
Ētika un estētika G.Brāzma Doc., Dr. phil. LLU 
Lietišķā psiholoģija R. Baltušīte Vieslektore – lekt., 

Mg.Phil. 
- 

Ekonomikas teorija V.Buģina  Prof.,Dr.oec.  LLU 
Ekoloģija un vides aizsardzība U.Kļaviņš Doc., Mg.sc.ing. - 
Filozofija G.Brāzma Doc., Dr. phil. LLU 
Socioloģija L.Janmere Vieslektors – asist., 

Bc.sc.soc. 
- 

Tiesību pamati S.Pokotinskis Vieslektors – lekt., 
Mg. iur. 

- 

Cilvēka aizsardzība K.Dauge Vieslektors – lekt.,  
Dabas zinību mag. 

- 

Matemātika I.Jēgere Lektore, Mg.paed. LLU 
Diskrētā matemātika I.Jēgere Lektore, Mg.paed. LLU 
Skaitliskās metodes T.Žukova Vieslektore – lekt., 

Mg.sc.ing 
- 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I.Arhipova Prof., Dr.sc.ing. LLU 
Fizika U.Gross Doc., Dr.phys. LLU 
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Studiju priekšmeti Mācībspēks Amats 
zin. un akad. grāds 

Ievelēšanas 
vieta 

Ievads datorzinātnēs A. Gailums  Asoc. prof., Dr.oec. LLU 
Datorvadības uzdevumi ražošanā E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 
Datortehnoloģijas biosistēmu vadībā E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 
Programmēšana S. Arhipovs Vieslektors – docents, 

augst.izgl līdz 1995.g., 
3.gada doktorants 

- 

Lietojumprogrammatūra I.Dukulis Vieslektors - doc. 
Mg.sc.ing. 

- 

Datorgrafika I.Viļumsone Vieslektore – asist., 
Mg.sc.ing. 

- 

WWW tehnoloģijas Ģ.Kazainis Vieslektors – lekt., 
Mg.sc.ing. 

- 

Datoru uzbūve un perifērijas iekārtas J.Lange Vieslektore – asist., 
augst.izgl līdz 1995.g. 

- 

Datoru arhitektūra A.Zujevs Vieslektors – lekt., 
Mg.sc.ing. 

- 

Operētājsistēmas U.Grunde - 
Zeiferts 

Vieslektors – asist., 
Mg.sc.ing. 

- 

Datoru tīkli A.Paura 
 

Vieslektors-doc., 
augst.izgl līdz 1995.g. 

- 

Datoru tīklu administrēšana A.Paura 
 

Vieslektors-doc., 
augst.izgl līdz 1995.g. 

- 

Datu bāzu tehnoloģijas S.Sproģe Vieslektore-doc.,  
Mg.paed. 

- 

Algoritmi un datu struktūras S. Arhipovs Vieslektors – docents, 
augst.izgl līdz 1995.g., 
3.gada doktorants 

- 

Programminženierijas pamati R. Čevere Asoc.prof., Dr.sc.comp. LLU 
Sistēmu modelēšana T.Žukova Vieslektore – lekt., 

Mg.sc.ing 
- 

Elektrotehnika un elektronika I. Ž. Klegeris Asoc, prof., 
Dr.sc.ing., Dr.paed. 

LLU 

Prakse A.Paura Vieslektors-doc., 
augst.izgl līdz 1995.g. 

- 
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Obligātās izvēles studiju priekšmeti, 
31 KP 

   

Virziena pamatpriekšmeti    
Datortīkli (CISCO) A.Bērziņš Vieslektors – lekt., 

augst.izgl līdz 1995.g. 
- 

Lielās datu bāzes un datu noliktavas S.Sproģe Vieslektore-doc., 
Mg.paed. 

- 

Datizraces pamati (Data Mining ) I. Arhipova Prof., Dr.sc.ing. LLU 
Multivides tehnoloģijas I.Kazaine Vieslektors – lekt., 

Mg.paed. 
LLU 

Objektorientētā programmēšana S. Arhipovs Vieslektors – docents, 
augst.izgl līdz 1995.g., 
3.gada doktorants 

- 

Datu aizsardzība un kriptogrāfija P. Rivža Prof., Dr.hab.sc.ing. LLU 
Datoreksperimentu pamati  I. Arhipova Prof., Dr.sc.ing. LLU 
Operāciju pētīšana J. Koroļova Lektors, Mg.paed. LLU 
Automātiskās vadības pamati A. Šnīders Prof., Dr.sc.ing., 

Dr.hab.sc.ing. 
LLU 

Mākslīgais intelekts A.Zujevs 
 

Vieslektors – lekt., 
Mg.sc.ing. 

- 

Virziena speciālie priekšmeti    
Sistēmanalīzes atbalsta priekšmeti    
Programmatūras testēšana R. Čevere Asoc.prof., Dr.sc.comp. LLU 
Modernā programminženierija R. Čevere Asoc.prof., Dr.sc.comp. LLU 
Projektu pārvaldība R. Čevere Asoc.prof., Dr.sc.comp. LLU 
Risku pārvaldība R. Čevere Asoc.prof., Dr.sc.comp. LLU 
Ražošanas nozaru priekšmeti    
Lauksaimniecības informācijas sistēmas A. Gailums  Asoc. prof., Dr.oec. LLU 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) L.Bērziņa Lektors, Mg.sc.soc., 

Mg.geogr. 
LLU 

Mikroprocesoru vadības pamati A.Galiņš Asoc. prof., Dr.sc.ing. LLU 
Mērsistēmu interfeisi A. Kaķītis Asoc. prof., Dr.sc.ing. LLU 
Programmējamie loģiskie kontrolleri A.Galiņš Asoc. prof., Dr.sc.ing. LLU 
Biosistēmu pamati    
Diskrētās biosistēmas E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 
Biosistēmu modelēšanas pamati E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 
Humanitārā bloka priekšmeti    
Lietišķā saskarsme E. Caune Vieslektors – lekt., 

Mg.paed 
- 

Projektu vadīšana J. Koroļova Lektors, Mg.paed. LLU 
Svešvaloda S.Bremze Asoc. prof., Dr.paed. LLU 
Bakalaura darbs, 10 KP    
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Akadēmiska personāla kopsavilkums dots 7. tabulā. 
7.tabula. Akadēmiskā personāla kopsavilkums 

Kopā t.sk. ievēlētie LLU Zinātniskie un akadēmiskie grādi 
Skaits Procenti Skaits Procenti

Doktori 13 36 13 76 
Maģistri 16 50 4 24 
Bakalauri 1 3 - - 

Augstākā izglītība iegūta līdz 1995.g. 4 11 - - 
Kopā 34 100 17 100 

 
Kopā t.sk. ievēlētie LLU Akadēmiskā personāla grupas 

Skaits Procenti Skaits Procenti
Profesori 4 11 4 24 

Asociētie profesori 6 17 6 35 
Docenti 8 22 3 18 
Lektori 12 36 4 24 

Asistenti 4 4 - - 
Kopā 34 100 17 100 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas īstenošanas prasībām. 

Prof.P.Rivža ir LZP Lauksaimniecības ekspertu komisijas loceklis, LLU EF promocijas padomes 
loceklis, Latvijas Republikas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas komisijas eksperts, 
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes zinātnisko rakstu redkolēģijas 
loceklis, ZM konkursa “Sējējs” vērtēšanas komisijas loceklis. Prof. I. Arhipova ir LLMZA 
īstenais loceklis. 

ITF akadēmiskais personāls aktīvi piedalās zinātniskā darbā, publicē zinātniskos rakstus, 
piedalās starptautiskās konferencēs un semināros (7.pielikums).  

ITF katru gadu organizē studentu un maģistrantu zinātnisko konferenci. 2006.gadā 
organizēja starptautisku zinātnisko konferenci „Informācijas tehnoloģijas lauku attīstībai”,  
19-20.oktobrī. 2008.gadā organizēja starptautisku zinātnisko konferenci „Proceedings of the 
International Scientific conference”, 10-12. aprīlī.. 

ITF bakalaura studiju programmas īstenošanā, neietverot augstākās izglītības 
programmas brīvās izvēles daļas, prakšu, gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu 
īstenošanu, strādā 34 mācībspēki, no tiem 17 mācībspēki ir ievēlēti LLU (8.tabula).  

 
8.tabula. Akadēmiskā personāla kopsavilkums pa priekšmetu grupām 

Studiju priekšmeti 
Mācībspēku 

skaits 
t.sk. LLU ievēlēto 

mācībspēku skaits (%)
1. Obligātie studiju priekšmeti 28 11 
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti 8 6 

• Virziena pamatpriekšmeti   
• Virziena speciālie priekšmeti   

Kopā 34 (100%) 17 (50%) 

8.3. Bakalaura studiju programmas IT nozares zinātņu doktori un profesori 
Saskaņā ar „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas 

kārtību” Nr. 821, augstskolās un universitātēs vismaz divi ir zinātņu doktori vai profesori tajā 
zinātņu nozarē vai zinātņu nozarēs, kurās īsteno augstākās izglītības programmu. ITF 
bakalaura studiju programmas īstenošanā piedalās 8 mācībspēki kuriem ir inženierzinātņu vai 
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datorzinātnes doktora grādi vai profesori informācijas tehnoloģijās (9.tabula). 
 

9.tabula. Akadēmiskā personāla saraksts pēc zinātnes nozares zinātniskā grāda vai amata IT jomā 
Nr. Mācībspēks Zin. grāds Akad. amats Zinātnes nozare 

1.  P. Rivža Dr.hab.sc.ing. Prof. Ekonometrija 
2.  A. Šnīders Dr.hab.sc.ing. Prof. Lauksaimniecības 

inženierzinātne 
3.  I. Arhipova Dr.sc.ing. Prof. Ekonometrija 
4.  R. Čevere Dr. comp. Asoc.prof. Sistēmu analīze un 

modelēšana 
5.  A. Gailums Dr.oec. Asoc.prof. Datorvadība 
6.  A. Galiņš Dr.sc.ing. Asoc.prof. Inženierzinātne 
7.  A. Kaķītis Dr.sc.ing. Asoc.prof. Lauksaimniecības 

inženierzinātne 
8.  I.Ž.Klegeris Dr.sc.ing., Dr.paed Asoc.prof. Inženierzinātne, 

pedagoģija 
9.  A. Galiņš Dr.sc.ing. Asoc.prof. Lauksaimniecības 

inženierzinātne 

 

8.4. Bakalaura studiju programmas akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 

Akadēmiskais personāls ir stabils un profesionāls, aktīvi veic zinātnisko darbu, publicējas 
un piedalās starptautiskās konferencēs un semināros. Akadēmiskais personāls patstāvīgi ceļ savu 
kvalifikāciju, piedalās profesionālās pilnveides kursos projektu ietvaros. Jaunākās paaudzes 
pasniedzēju atlase notiek doktorantūrā. Pašreiz doktora studiju programmā „Informācijas 
tehnoloģijas” studē 7 doktoranti, kuri ir iesaistīti mācību procesa realizācijā kā asistenti un 
bakalauru darbu recenzenti. LLU ITF mācībspēku vecuma struktūra 2008. gada martā, kas dota 
10.tabulā, ļauj secināt, ka LLU Informācijas tehnoloģiju bakalaura studiju programmas 
„Datorvadība un datorzinātne” realizācijas mācībspēku kolektīvam novecošanas problēma ir 
mazāk aktuāla nekā citās fakultātēs un augstskolās.  

Tabula 10. Mācībspēku vecuma struktūra  

Amats/Vecums <30 30 - 40 40-50 50-60 >60 Kopā 

Profesors - - 1 1 3 5 
Asociētais profesors - - 1 2 2 5 
Docents - 1 6 - 1 8 
Lektors 2 4 4 1 1 12 
Asistents 1 2 - - 1 4 

Kopā 3 7 12 4 8 34 

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 

Bakalauru studijas studenta sagatavošanas izmaksas: 
• izmaksa uz vienu studentu  2008.gadā sastāda 3793.29 Ls/gadā.  

((standartizmaksa uz vienu studentu * specializācijas koeficients * studiju līmeņa 
koeficients) + studiju vietu sociālas izmaksas nodrošinājums) * studetu skaits 
((1267.20 * 2.42 * 1.0) + 145.50) =  3212.12 Ls/gadā. 
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• Studiju maksa no valsts budžeta nefinansētajiem studentiem 2008./2009.studiju gadā ir 
noteikta 1200 Ls pilna laika studijām 1.kursa studējošajiem (LLU Senāta lēmums Nr. 6-
80 no 2008.gada 13.februāra), 800 Ls pilna laika studijām 2.kursa studējošajiem,  600 Ls 
pilna laika studijām 3.kursa studējošajiem, 500 Ls pilna laika studijām 4.kursa 
studējošajiem bez inflācijas koeficienta.  

 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte ir izvietota Lielā ielā 2, Jelgavas pils telpās. Datoru 

sistēmu katedras kopējo telpu platība ir 410 m2, Vadības sistēmu katedras kopējo telpu platība ir 
210 m2, Matemātikas katedras kopējo telpu platību 350 m2, Fizikas katedras un Tālāk izglītības 
nodaļas kopējo telpu platība ir 985 m2. 

Fakultātē ir izveidota e-apmācības sistēma, kura tiek izmantota gan pilna laika studentu 
apmācībā. ITF regulāri iegādājas mācību-zinātnisku literatūru pēc mācībspēku pieprasījuma un 
tā ir pieejama ITF elektroniskā bibliotēkā FEBIS - Fakultāšu Elektroniskās Bibliotēkas 
Informācijas Sistēma: http://febis.itf.llu.lv. Jelgavas pilī atrodas LLU Fundamentāla bibliotēka 
(FB), kur var saņemt vienotu lasītāja karti, kas dot tiesības izmantot citu Latvijas akadēmisko 
bibliotēku asociācijas resursus. LLU FB arī piedāvā izmantot pilntekstu datu bāzes datorvadībā 
un datorzinātnē un informācijas tehnoloģijās.  

Studiju programmu nodrošināšanai tiek izmantotas 8 datoru klases ar kopējo datoru 
skaitu 167, ar dažādām datoru tehniskajām specifikācijām. Visās ITF datoru klasēs ir ierīkots 
lokālais tīkls Ethernet 10/100Base-TX ar pieslēgumu Interneta tīklam (9.pielikums). 

ITF piedalās MSDN Academic Alliance programmā. Informācijas tehnoloģiju fakultāte 
MSDN programmas ietvaros var instalēt Microsoft programmatūru visos datoru klašu un 
laboratoriju datoros, kā arī mācību spēku un studentu datoros. 

 

10. ĀRĒJIE SAKARI 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studiju priekšmetu uzlabošanā 

piedalās informācijas tehnoloģiju jomā Latvijas vadošo augstskolu mācību spēki un Latvijas 
komerciālo apmācības centru mācību spēki. Pasniedzēju profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošanas realizācijā piedalās sertificētie mācību centri „Baltijas Datoru akadēmija” un 
„Datorzinību centrs”. 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar a/s „Exigen Services Latvia”, SIA „Baltijas Datoru 
akadēmija”, a/s „Datorzinību centrs”, SIA „Data Pro”, a/s „Lalvijas Valsts Meži”, „Jelgavas 
dome”, RITI un Latvijas biotehnoloģijas asociāciju. Microsoft pārstāvji regulāri uzstājās ar 
prezentācijām par Microsoft jauniem  produktiem. LLU ir Latvijas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) biedrs, bet ITF pasniedzēji piedalās LIKTA 
darbībā. 

LLU Padomnieku Konventa sastāvā no ITF piedalās Juris Borzovs, LU profesors, RITI 
valdes priekšsēdētājs, a/s "Exigen Services Latvia" prezidenta vietnieks kvalitātes jautājumos. 

ITF popularizē savas studiju programmas izstādēs „Skola **”un „Baltic IT&T”. Informācijas 
par programmas tiek publicēta „Izglītības ceļvedis” un „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs”, 
kā arī dažādos informatīvos bukletos (15.pielikums). 

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studiju priekšmetu 

uzlabošanā piedalās informācijas tehnoloģiju jomā Latvijas vadošo augstskolu mācību spēki un 
Latvijas komerciālo apmācības centru mācību spēki.  

Sadarbībā ar Norwegian University of Life Science, University of Copenhagen (The Royal 
Veterinary and Agricultural University), University of Tartu, Lithuanian University of 
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Agriculture un Saint-Petersburg State Agrarian University ITF ir iesaistīta Bioinformātikas tīklā, 
kura ietvaros izstrādāts projekts „Nordic-Baltic-Russian academic network in Bioinformatics” 
Nordplus Neighbour programmas finansējumam. Projekta ietvaros tiek organizēti starptautiskie 
kursi ar ārzemju vieslektoru dalību no Kopenhāgenas Universitātes, Norvēģijas 
Lauksaimniecības universitātes, Tartu Universitātes un citām augstskolām: 
 Ievads bioinformātikā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 24.10.06. – 21.11.06. 

(izvēlējās 7 ITF studenti). 
 Informācijas tehnoloģiju mācību pieredzes apmaiņas kursi, Somijas Laurea Polytechnic 

Kerava Institūtā, 10.01.05.-31.05.05. (izvēlējās 4 ITF studenti). 
 Biomodelēšana, Dānijas The Royal Veterinary and Agricultural universitāte, 03.02.02. – 

15.06.02. (izvēlējās 2 ITF studenti). 

11. RĪCĪBA STUDIJU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 

Ja bakalaura studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, bakalaura programmā studējošie 
tiks pārskaitīti saskaņā ar sadarbības līgumu uz RTU bakalaura studiju programmu 
„Datorsistēmas" (10.pielikums).  

12. BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

Apkopotie programmas pašnovērtējuma procesa rezultāti doti 11.tabulā. Lai uzlabotu 
situāciju ar augsti kvalificētu akadēmisko personālu ir plānots: 

 sekmēt promocijas darbu uzrakstīšanu un aizstāvēšanu IT jomā 
 veicināt jauno pasniedzēju iestāšanos LLU, RTU un LU doktorantūrā; 
 uzaicināt vieslektorus lektorus no Latvijas, Eiropas un Baltijas valstu augstskolām; 
 studiju kreditēšanas sistēmas popularizēšana un aktīva tās izmantošana; 
 spējīgāko studentu iesaistīšana zinātnisko līgumdarbu izpildē; 
 studentu apgāde ar izsmeļošu informāciju par iespējām pretendēt uz stipendijām studijām 
ārzemju augstskolās; 

 pasniedzējiem operatīvi jāsagatavo nepieciešamie metodiskie materiāli un jādod iespēja 
studentiem piekļūt tiem ar tālmācības sistēmas palīdzību; 

 operatīvi veikt izmaiņas mācību plānos un programmās, lai studenti sekmīgi varētu 
konkurēt darbaspēka tirgū. 

 regulāri veikt studentu un darba devēju konsultācijas un aptaujas ar mērķi apkopot 
informāciju par aktuālām problēmām studiju procesā, un operatīvi izdarīt korekcijas 
studiju programmā, atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem 
informācijas tehnoloģijas nozarē; 

 organizēt seminārus par speciālistu sagatavošanas problēmām un perspektīvām ar vadošo 
ražošanas speciālistu piedalīšanos. 
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11.tabula. Bakalaura studiju programmas SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses 

• Tiek akcentēta studiju programmu ieskats un 
ievirze specializācijās, ražošanas datorvadības 
sistēmu, sistēmanalīzes un informācijas 
tehnoloģiju biosistēmā, kuru specializēšanās 
notiek bakalaura studiju programmā. 

• Moderns datortehniskais, komunikāciju, 
programmatūras un auditoriju tehniskais 
nodrošinājums. 

• Cieša sadarbība ar darba devējiem un vadošo 
IT jomā augstskolu mācībspēkiem 

• IT uzdevumu pasūtījums no lauksaimniecības, 
veterinārmedicīnas, mežsaimniecības, pārtikas 
uzņēmumu darba devējiem, kas liecina par 
nepieciešamību starp disciplināro programmas 
izveidi IT jomā. 

• Aktīva iesaiste ES projektu īstenošanā. 
• Ir akreditēta maģistra un doktora studiju 

programma 

• Mācību spēku zinātniskās un pedagoģiskās 
kvalifikācijas celšanas sistēma nav pietiekoša 
nepieciešamajam programmas realizācijas 
līmenim. 

• Starptautiskā sadarbība bakalaura studentu 
apmaiņā ir nepietiekoša. 

• Nepietiekama apgāde ar nozares periodiku. 
 

Iespējas Draudi 
• Palielināt studējošo skaitu studiju programmā. 
• Konkursa kārtībā pieņemt potenciāli 

spēcīgākos studentus. 
• Studentu iesaiste zinātniskajā un mācību 

darbā. 
• Realizēt studentu starptautisko apmaiņu; 
• Iesaistīt apmācības procesā vadošās darba 

devēju firmas. 
• Labas atsauksmes no bakalaura studiju 

bstudentiem un darba devējiem par studiju 
kvalitāti. 

• Labas karjeras perspektīvas absolventiem. 

• Problēmas studiju procesā iesaistīt kvalificētus 
pasniedzējus (inženierzinātņu doktorus). 

• Demogrāfijas krīze samazinās reflektantu skaitu. 
• Reflektantu sagatavotības līmenis veicina augstu 

eksmatrikulācijas procesu. 
• Samazinās Latvijas augstākās izglītības prestižs. 

 
Veicamo pasākumu plāns un izpildes laiks ir dots 12.tabulā. 
 

12.tabula. Bakalaura studiju programmas pasākumi kvalitātes uzlabošanai 
Nr. Pasākums Izpildes laiks 

1. Studiju efektivitātes un kvalitātes nodrošināšana 

1.1. Programmas akreditācija 2008.g. un turpmāk ik pa 6 gadiem. 

1.2. Ikgadējs pašnovērtējuma ziņojums par akreditēto studiju 
programmu 

2008.g. un turpmāk katru gadu 

1.3. Piedalīšanas ERASMUS programmās patstāvīgi 

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

patstāvīgi 

1.5. Studentu ieinteresēšana un  iniciatīvas veicināšana 
piedalīties dažādās zinātniskajās konferencēs 

no 2008.g un turpmāk katru gadu 

2. Studiju priekšmetu un metodiska nodrošinājuma pilnveidošana 
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Nr. Pasākums Izpildes laiks 

2.1. Sadarbība ar darba devējiem patstāvīgi 

2.2. Sadarbība ar līdzīgo studiju programmu vadītājiem RTU, 
LU, TSI, kā arī ārvalstīs. 

patstāvīgi 

2.3. Studentu ieinteresēšana specializēties un turpināt mācības 
maģistra studiju programmā. 

patstāvīgi 

2.4. ITF E-sistēmas pilnveidošana, metodisko norādījumu 
kompleksa izstrāde 

patstāvīgi 

2.5. ITF Elektroniskās bibliotēkas pilnveidošana patstāvīgi 

2.6. Distancionālās apmācības organizācija 2008.gads 

2.7. Starp disciplināro studiju priekšmetu izveide patstāvīgi 

3. Datortehnikas programmas un aparātu līdzekļu pilnveidošana 

3.1. Personālo datoru modernizācija patstāvīgi 

3.2. ITF datortīkla attīstība patstāvīgi 

3.3. Licenzētu programmu sistēmu, programmu līdzekļu 
iegāde 

patstāvīgi 

4. Kvalifikācijas celšana  

4.1. Mācībspēku stažēšanās  1 x 6 gados 

4.2. Mācībspēku piedalīšanās zinātniskās konferencēs un 
semināros 

patstāvīgi 

4.3. ITF mācībspēku apmācība, sagatavošana un sertificēšana patstāvīgi 

4.4. Mācībspēku piedalīšanās izglītības un zinātniskajos 
projektos 

patstāvīgi 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” izveidota atbilstoši pieprasījumam Latvijas 
darbaspēka tirgū, par pamatu ņemot Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu pieredzi - viņu 
izstrādātās un laika gaitā pārbaudītās mācību programmas. Studiju programmas plāni un process 
tiek organizēts atbilstoši LLU Satversmei, LLU Senāta un LLU Mācību padomes lēmumiem, kā 
arī citiem normatīvajiem dokumentiem. 
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13. SALĪDZINĀJUMS AR EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU LĪDZĪGĀM 
STUDIJU PROGRAMMĀM 

LLU ITF bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” salīdzināšanai 
dati tika meklēti internetā. Salīdzinot programmas tika ņemti vērā šādi kritētiji: kopējais 
kontakstundu skaits vai kredītpunktu apjoms un iegūstamais grāds. Tika apskatītas un 
izanalizētas vairāku valstu bakalaura studiju programmas un salīdzinātas ar LLU un Latvijas 
augstskolu programmā. Vairums pieejamo Eiropas Savienības augstskolu māju lapās ir pieejama 
informācija par studiju programmas iegūstamo grādu, kvalifikāciju un kopējo studiju ilgumu un 
apjomu, kā arī studiju priekšmetu apraksti, bet retāk ir iegūstama informācija par studiju 
priekšmetu konkrētu stundu apjomu.  

Salīdzināšanai apskatīto universitāšu bakalaura studiju ilgums ir 3 vai 4 gadi. Kurš ir tāds 
pats, kā LLU ITF bakalaura grāda iegūšanai. Kopumā visās augstskolās liela uzmanība ir veltīta 
eksaktajām zinātnēm un specializācijas apguvei. Līdz ar to maz kontaktstundu vai kredītpunktu 
ir brīvās izvēles vai izvēles kursiem. Pamatā šie kursi arī ir specialitātes izvēles kursu ietvaros. 
Retāk tie ir izvēles priekšmeti, kuri nav cieši saistīti ar specializāciju, kā piemēram, psiholoģija, 
pedagoģija, filozofija u.c. (2.attēls). 
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Datorvadība un datorzinātne Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija), Informācijas tehnoloģijas Inženierzinātņu bakalaura grāds

EVTEK University of Applied Sciences (Somija) Informācijas tehnoloģijas Inženierzinātņu bakalaura grāds
  

2.attēls. LLU ITF bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” salīdzinājums ar 
Eiropas Savienības valstu līdzīgām studiju programmām 

 
Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija), Informācijas tehnoloģijas studiju programmā 
vislielākā uzmanība pēc satura un apguves ir obligātie mācību kursiem, tādiem kā matemātika, 
fizika, elektrotehnika u.c., un specialitātes apguves priekšmetiem. Šī studiju programma ir 
apgūstama 3 studiju gados un kopējais studiju apjoms ir 120 KP. Universitātes baklaura studiju 
programma atbilst vairumam Eiropas Savienības  augstskolu programmām. Studiju programmu 
sadalījums pa blokiem – obligāto, specializācijas un izvēles kursu pamatā tiek piedāvāti tikai 
studiju priekšmeti, kuri ir saistīti ar izvēlēto specialitāti un vispārējiem akadēmiskās izglītības 
studiju priekšmetiem. Bakalaura darba izstrāde ir 5 KP (7.5 ECTS)  apjomā. 
 
EVTEK University of Applied Sciences (Somija), Informācijas tehnoloģijas studiju programmā 
līdzīgi kā Tallinas Tehniskā universitātē vislielākā uzmanība pēc satura un apguves ir obligātie 
mācību kursiem, tādiem kā matemātika, fizika, elektrotehnika u.c., un specialitātes apguves 
priekšmetiem. Šī studiju programma ir apgūstama 4 studiju gados un kopējais studiju apjoms ir 
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160 KP. Mācību kursu apjoms un sadalījums obligāto kursu un obligātās izvēles kursu apjomam 
ir līdzīgs gan ar LLU, gan Tallinas Tehnisko universitāti. Bakalaura darba izstrāde ir 10 KP (15 
ECTS)  apjomā. 
 

14. SALĪDZINĀJUMS AR LATVIJAS LĪDZĪGĀM STUDIJU 
PROGRAMMĀM 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programma „Datorvadība un datorzinātne” tika izveidota un sagatavo speciālistus atbilstoši 
pieprasījumam Latvijas darbaspēka tirgū, par pamatu ņemot Latvijas augstskolu un ārzemju 
augstskolu pieredzi - viņu izstrādātās un laika gaitā pārbaudītās mācību programmas.  
 Salīdzinot augstākās izglītības iestādes Latvijā, kurās var apgūt līdzīgas specializācijas  
studiju programmas informācijas tehnoloģijās, tika izvēlētas tās mācību iestādes, kuras procentuāli 
Latvijā sagatavo lielāko daļu šo speciālistu. Tāpat kā salīdzinājumā ar ārzemju augstskolām, arī 
Latvijas universitāšu programmu salīdzināšanas kritēriji ir tie paši: kopējais kontakstundu skaits vai 
kredītpunktu apjoms un iegūstamais grāds. Apskatīto universitāšu bakalaura studiju ilgums ir 
3 vai 4 gadi. Bakalaura akadēmiskās studiju programmas saturiski visām salīdzinātajām 
universitātēm ir līdzīgas. Mazliet atšķiras studiju priekšmetu sadalījums pa blokiem, bet tas 
pamatā ir saistīts ar katras universitātes bakalaura studiju vispārīgo sadalījumu pa mācību 
blokiem (3.attēls). Šo universitāšu programmām ir atšķirīgs kredītpunktu apjoms, taču tās  atbilst 
Valsts  akadēmiskās izglītības standartam par bakalaura studiju programmu apjomu 
(kredītpunktu apjomam jābūt robežās no 120 līdz 160 KP). Tāpat arī studiju programmas 
sadalījums pa blokiem ir ievērots un atbilstošs valsts  akadēmiskās izglītības standartam 
 Salīdzinājumam tika izvēlētas līdzīgās studiju programmas no : 

 Rīgas Tehniskās Universitātes programma "Datorsistēmas" (inženierzinātņu bakalaura  grāds 
datorvadībā un datorzinātnē); 

 Rīgas Tehniskās Universitātes programma "Informācijas tehnoloģija" iInženierzinātņu 
bakalaura  grāds datorvadībā un datorzinātnē); 

 Latvijas Universitātes programmas "Datorzinātnes" (dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs). 
 Daugavpils Universitātes programmas "Datorzinātnes" (dabaszinātņu bakalaurs 

datorzinātnēs). 
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Datorvadība un datorzinātne
Rīgas Tehniskā Universitāte,  Datorsistēmas
Rīgas Tehniskā Universitāte,  Informācijas tehnoloģija
Latvijas Universitāte,  Datorzinātnes
Daugavpils Universitāte,  Datorzinātnes

 
3.attēls. LLU ITF bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne”  

salīdzinājums ar Latvijas līdzīgām studiju programmām 
 

Latvijā informācijas tehnoloģiju nozare attīstās vairākos virzienos: programmatūras 
izstrāde ārzemju un vietējiem pasūtītājiem, gatavu programmatūru pielāgošana un integrācija ar 
citām pasūtītāja izmantotajām programmatūrām, programmatūru darbināšanas atbalsts 
tautsaimniecībā, izglītībā, valsts pārvaldē, konsultācijas par vispārīgiem un specifiskiem 
informācijas tehnoloģiju jautājumiem. Ražošanas datorvadības sistēmas ieņem svarīgu vietu 
mašīnbūves, kokapstrādes, pārtikas, apģērbu ražošanas uzņēmumos. Ļoti strauji datorvadības 
sistēmas izplatās transporta sistēmās un tranzīta pakalpojumos: elektroenerģijas pārvadē, gāzes 
vadu saimniecībā, naftas vadu un rezervuāru saimniecībā, u.c. Datoru vadības sistēmas ieviešas 
arī tādās netradicionālās sfērās kā lielu telpu mikroklimata vadība, medicīnas aparatūras vadība, 
lauksaimniecības tehniskā nodrošinājuma sistēmu vadība. Tāpat kā citviet attīstītajās pasaules 
valstīs, arī Latvijā informācijas tehnoloģijas ieņem arvien svarīgāku lomu Latvijas 
ekonomiskajos procesos un informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par sfēru, kuras nozīmība atzīta 
valstiskā līmenī. Palielinoties pieprasījumam pēc informācijas tehnoloģiju un ar tiem saistītajiem 
pakalpojumiem, vienlaicīgi palielinās izglītotu un pieredzējušu speciālistu deficīts. 
 
 
 
 
Pašnovērtējuma ziņojums apstiprināts LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Domes sēdē  
2008.g. 22.aprīlī. 
 
 
 
Bakalaura akadēmiskās studiju programmas  
"Datorvadība un datorzinātne" vadītājs prof. Pēteris Rivža  
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1.pielikums. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 
 "Datorvadība un datorzinātne" licence 
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2.pielikums. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" 
akreditācijas lapa 
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3.pielikums. Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studiju kursu 
apraksti 

 
Obligātie studiju priekšmeti 

Svešvaloda datorzinātnēs  
Professional English in Computer Sciences 

Programma 
 

Sociālo zinātņu fakultāte, Valodu katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Svešvaloda datorzinātnēs. S. Bremze , asociētā profesore 
1.semestris un 2.semestris : 6KP (96h): praktiskās nodarbības 96h. Kontroles veids – ieskaite ar 
atzīmi un eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija 
Kurss orientēts uz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par 
līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, mobilitātei un saziņai ar ārvalstu studentiem un 
speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikācijas veidos un 
līmeņos svešvalodā. 
 
Annotation 
The course envisages acquisition of knowledge and skills in professional foreign language  with 
the  purpose of extending the students professional qualifications, for their mobility and 
improving their communication skills with foreign students and specialists. The programme 
envisages mastering of language skills studying authentic materials on  IT in various forms and 
levels of communication. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Veicināt studentu profesionālās prasmes pilnveidošanos, sekmējot viņu komunikācijas prasmes 
pilnveidi svešvalodā, tādējādi sekmējot mobilitātes iespējas 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Svešvalodas apguve  saistās gan ar vispārizglītojošiem studiju kursiem, gan ar nozares 
teorētiskajiem pamatkursiem, gan ar virziena speciālajiem priekšmetiem   
 
Zināšanu kontrole: 
Ar prasībām studentus iepazīstina uzsākot studijās. Regulāra gatavošanās praktiskajām 
nodarbībām; regulārs apmeklējums; regulāri mutiski ziņojumi par izstrādātās pašizglītības 
programmas svešvalodā (lasīšanā, rakstīšanā, klausīšanās) īstenošanu, ziņojums par apgūto tēmu. 
Aktivitāte nodarbībā. Individuālas terminoloģijas vāŗdnīcas specialitātē izstrādāšana ar izrunu un 
skaidrojumiem angļu un latviešu valodā. Testu par terminiem nokārtošana. 
 
Nosacījumi” Ieskaites ar atzīmi” kārtošanai:  
Sekmīgi nokārtoti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 37 500 
rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. 
Atstrādātas kavētās nodarbības. 
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Nokavēto nodarbību atstrādāšanas kārtība: 
Kavētās nodarbības atstrādā vienojoties ar pasniedzēju par atstrādāšanas laiku.  
 

Izvērsta programma 
Tēmas: 

1. LLU. Ievads specialitātē. 
2. Studijas Informācijas tehnoloģiju fakultātē. Docētāji. Studiju programmas. 
3. Mūsdienu tehnoloģijas: diskusija. 
4. Datoru vēsture. 
5. Datoru tipi un to pielietojums. Mans dators. 
6. Datora uzbūve. Procesors. Kartes, paneļi,u.c. 
7. Datoru arhitektūra. 
8. Personālais dators, tā sastāvdaļas un to funkcijas. 
9. Personālā datora paaudzes. IT attīstība. Mediju centrs. 
10. Sistēmu konfigurācija. 
11. Datoru sistēmas. 
12. Datoru programmas. 
13. Datu bāzes. 
14. Datorinženierija. 
15. Instalācija un uzraudzība. 
16. Aprīkojuma konfigurācija. 
17. Dažāda pielietojuma programmas. 
18. Datoraparatūra. Virtuālā realitāte. 
19. Datorvīrusi. Datoru drošība. 
20. Datu aizsardzība. Hakeri. 
21. Datu apstrāde un uzglabāšana. 
22. Datora būve. Internets – globāltīkls. 
23. IT tīkls Latvijā. IT bizness. Lielākie uzņēmumi un firmas.  
24. Datortīklu izmantošana izglītībā, medicīnā u.c. Roboti. 
25. IBM un Microsoft . Bila Geitsa  „impērija”. Konsole. 
26. Telekomunikācijas Latvijā; multimediji; video.  
27. Mobilie telefoni, to iespējas un lietošana. Datorspēles. 
28. Mūsdienu tehnoloģijas telekomunikāciju jomā Lielbritānijā un Īrijā. 
29. Jaunākās tendences IT un telekomunikāciju jomā Eiropas Savienībā. 
30. Jauninājumi IT jomā ASV. Kompjūtergrafika. 
31. Nepieciešamās datorapkalpošanas u.c .prasmes un kompetences.Sistēmanalītiķi. 
32. Nelieli projekti datorzinātnē. Prezentācijas. 

Mācību literatūras saraksts 
1. K.Boeckner.P.C. Brown. Oxford English for Computing. Oxford University Press. 

2004. 
2. Wurster, C., Computers :an illustrated history . Koeln, Taschen, 2002. 
3. Davies W., Operating systems :a systematic view. Boston: Addison-Wesley, 2001. 
4. Oxford English for Computing. Oxford University Press, 1996 
5. Collin, S.M.H. Dictionary of computing  London : Peter Collin Publ., 2002. 
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6. Dustin, Jeff Rashka, John Paul Automated Software Testing. Introduction, Management 
and Performance. Addison Wesley, 1999. 

7. Institute of Technology.Carlow. Carlow & Wexford PROSPECTUS,2005. 
8. Wurster, C., Computers :an illustrated history . Koeln, Taschen, 2002. 
 

Papildliteratūra 
 

1. B.Austin Year 2000 in Easy Steps. UK, 1998-99. 
2. I, Matisone A Guide to Business Letter Writing. R. , 1991. 
3. Dictionary of personal computing and the Internet . Teddington (Middlesex) : Peter 

Collin Publ., 2000. 
4. Freedman, A. The computer glossary :the complete illustrated dictionary. N.Y., Amacom, 

1994. 
5. Williams R. My Super PC. How to build A  PC – A Computer building Guide. 

http://www.mysuperpc.com/processor.shtml with updates (last 3/3/2008). 
6. Gilster, R. PC hardware :a beginners's guide. McGraw-Hill, 2001. 
7. Oxford Dictionary of Computing. 4th ed.Oxford University Press.1996. 549p. 
8. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca :datori, datu apstrāde un pārraide. 

Rīga, Avots, 2001. 
9. Institute of Technology.Carlow. Carlow & Wexford PROSPECTUS. 
 
Ieteicamā periodika: 
1. Baltic IT&T Review 
2. Digital Times 
3. On the New World of Communication 
4. E-pasaule 
5. Time, www.timeeurope.com 

 
 

Ētika un estētika 
Ethics and aesthetics 

 
Programma 

 
LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Filozofijas katedra. 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Ētika un estētika. Dr. phil., doc. G. Brāzma. 
8. semestris. 1,5 KP (24 h): lekcijas 16 h, semināri 8 h, kontroles veids – eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija: 
Studenti iegūst zināšanas par ētikas pamatprincipiem, galvenajām ētikas un estētikas 
kategorijām, ētisko un estētisko ideju vēsturi. Kurss attīsta prasmes analizēt mūsdienu praktiskās 
ētikas problēmas un problēmsituācijas. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, 
darbus grupās, studentu referātu prezentācijas. 
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Annotation: 
Students acquire knowledge of the basic ethical principles, the main ethical and aesthetical 
categories, the history of ethical and aesthetical ideas. The course promotes skills in analysing 
contemporary issues of practical ethics and concrete cases. In addition to lectures the course 
includes discussions in seminars, group work and presentations of students’ papers. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Gatavot studentus tikumisku problēmu risināšanai un īstenības estētiskai apguvei. 
 
Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Augstskolā ētika un estētika nepieciešama filozofijas, psiholoģijas, socioloģijas, politoloģijas, 
vadībzinību un retorikas studiju priekšmetu apguvei. 
 
Zināšanu kontrole: 
Semestra laikā pasniedzējs veic regulāru zināšanu kontroli, vērtējot referātus, darbu semināros 
un lekcijās.  
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
Studentiem jāizstrādā un jāprezentē referāts, jāizpilda semināru nodarbībās uzdotie darbi, 
jāapmeklē lekcijas.  
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kartība: 
Kavētās nodarbības jāatbild mutiski vai rakstiski pēc mācībspēka izstrādāta grafika. 
 

Izvērsta programma 
 
Ievads. Ētika un estētika kā humanitārie  priekšmeti.  Morāle un tikumība. Tikumi un morāles 

normas. Ideāls. Morālā pozīcija. Pesimisms un optimisms. Humānisms. 
1. Ētikas un estētikas kategorijas. 

1.1. Labais un ļaunais. Vērtības, to iedalījums. Vērtību plurālisms. Cieņa un gods. 
Sirdsapziņa. Egoisms, altruisms, taisnīgums. Laime. Dzīves jēga.  

1.2. Pienākums un atbildība. Tikumiskā brīvība. Morāle un likums. Tiesības. 
1.3. Skaistais un neglītais. Zemiskais un cildenais. Komiskais un traģiskais. Saturs un 

forma, kultūra un māksla. Kultūrvide. 
2. Ētiskās un estētiskās domas attīstība. 

2.1. Antīkā ētika un estētika. Aristoteļa ētiskie un estētiskie uzskati. Epikūra ētika. 
Stoicisma ētika. 

2.2. Viduslaiku ētika, māksla, estētika. Romānika un gotika. Kristietības ētika. 
2.3. Renesanses laikmeta morāle, estētiskās vērtības un māksla. 
2.4. Baroka laikmets estētikā. Klasicisma estētika. 
2.5. Apgaismības laikmeta ētiskā problemātika. Utilitārisma ētika. Kanta ētika, tās nozīmē 

mūsdienu ētisko problēmu izpratnē. 
2.6. Ētiskās un estētiskās domas virzieni XIX gs. Romantisms Eiropas literatūrā un 

mākslā. Romantisms Latvijā. 
2.7. Ētikas un estētikas attīstība XX gs. Modernisms: kubisms, futūrisms, sirreālisms. 

P.Pikaso, S.Dalī. Postmodernisma estētika. 
3. Ētika un estētika kā praktiskā filozofija. 

3.1. Ētiskā un estētiskā attieksme pret sevi. Ķermeņa ētika un estētika. Garīgums. 
Pašapziņa, pašcieņa, pašdisciplīna. Prieks un bēdas. Veiksme. Ticība un cerība.  
Ķermeņa un dvēseles atspoguļojums mākslā: valoda, stils, simbolika.  
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3.2. Ētiskā un estētiskā attieksme pret līdzcilvēku. Agresivitāte un labestība. Draudzība, 
uzticība, nodevība. Līdzjūtība. Mīlestība.  

3.3. Valodas kultūra. Uzvedības kultūra. Etiķete. Cilvēcisko attiecību estētiskās kvalitātes, 
to atspoguļojums mākslā. 

3.4. Darba un jaunrades ētika un estētika.  
3.5. Zinātne un ētika. Tehnika un ētika. Ētiskās problēmas, kas saistītas ar informācijas 

tehnoloģiju attīstību.  
3.6. Bioētika. Medicīna un ētika. Mākslīgais aborts. Eitanāzija. Biotehnoloģija un ētika. 
3.7. Vides ētika. Antropocentrisms, patocentrisms, biocentrisms. Ētiska attieksme pret 

dzīvniekiem. 
3.8. Ētisko un estētisko uzskatu un attieksmju veidošana. Gribas, rakstura, estētiskās 

gaumes audzināšana. Ģimenes, skolas, masu informācijas līdzekļu loma tikumiskajā 
un estētiskajā audzināšanā. Mākslas audzinošā loma kultūrvides veidošanā. 

3.9. Morālā regulācija. Ētikas kodeksi. Vērtējums. Kontrole. Sankcijas.  
3.10. Ētiskās problēmas ekonomikā un politikā. Politiskās ideoloģijas. Liberālisms. 

Konservatīvisms. Sadales taisnīgums un iespēju vienlīdzība.  
3.11. Kultūru daudzveidība un ētika. Globalizācijas ietekme uz morāli. Morālais 

relatīvisms ētikas skatījumā.  
3.12. Postmodernisma tendences ētikā. Tolerance. Attieksme pret citādo.  

 
Semināru saraksts: 
1. Tikumiskās orientācijas problēma.  
2. Morālā regulācija: programma, vērtēšana, kontrole, sankcijas. 
3. Uzvedības kultūras tikumiskais un estētiskais aspekts. 
4. Darba un jaunrades ētika un estētika. 
5. Cilvēka ķermeņa ētika un estētika. 
6. Dzīves jēga un laime. 
7. Eiropas kultūrvides estētiskās vērtības. 
8. Ētisko situāciju analīze. 
 

Mācību literatūras saraksts 
 

1. Praktiskā filosofija. – Jelgava, LLU, 2008.  
2. Celma I. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
3. Klīve V. Rīcības ceļos. – R.: Zinātne, 1998. 
4. Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam. – R.: Zvaigzne  
ABC, 1998.  
5. Lasmane S.,Milts A., Rubenis A. Ētika. – R.: Zvaigzne, 1996.   
6. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
7. Rubenis A. Ētika XX gs. Teorētiskā ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.  
8. Rubenis A. Senās Grieķijas kultūra. –R., Zvaigzne ABC, 1998. 
9. Rubenis A. Senās Romas kultūra. –R., Zvaigzne ABC, 1999. 
10. Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. –R., Zvaigzne ABC, 1997, 2002. 
11. Rubenis A. Renesanses un reformācijas kultūra Eiropā. –Zvaigzne ABC, 2000. 
12. Rubenis A. Absolūtisma un apgaismības kultūra Eiropā. –R., Zvaigzne ABC,    2001. 
13. Rubenis A. 19. gadsimta kultūra Eiropā. –R., Zvaigzne ABC, 2002. 
14. Rubenis A. 20. gadsimta kultūra Eiropā. –R., Zvaigzne ABC, 2004. 

 
Papildliteratūras saraksts 

 
1. Aristotelis. Nikomaha ētika. -R.: Zvaigzne, 1985. 
2. Berlins J. Četras esejas par brīvību. –Sprīdītis, 2000. 
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3. Ēriksens T.H. Mirkļa tirānija. Straujš un gauss laiks informācijas sabiedrībā. –R., Norden AB, 
2004. 
4. Fromms Ē. Mīlestības māksla. –R., Jumava, 2003. 
5. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture. -R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
6. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. –R., Jumava, 2001. 
7. Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums. –R., Zinātne, 2006. 
8. Kačalova T., Pētersons R. Mākslas vēstures pamati. 2. daļa. R.: Zvaigzne, 1997. 
9. Kārkliņa R. Korupcija postkomunisma valstīs. –R., Valters un Rapa, 2006. 
10. Kūle M. Eirodzīve. –R., LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006. 
11. Lancmanis I. Jelgavas pils. –R.: Zinātne, 1979. 
12. Lancmanis I. Rundāles pils. -R.: Zinātne, 1994. 
13. Marks Aurēlijs. Pašam sev. Epiktēts. Rokasgrāmata. –R., Zvaigzne, 1991. 
14. Mills Dž.S. Par brīvību. –R., Tapals, 2007. 
15. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. –R., Zvaigzne ABC, 2004. 
16. Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. –R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 
17. Rifkins D. Jaunās ekonomikas laikmets. –R., Jumava, 2004. 
18. Rogenbuka I. Uzņēmējdarbības ētika. – R., 1999. 
19. Seneka L.A. Vēstules Lucīlijam par ētiku. – R., 1996. 
20. Seneka L.A. Dialogi. –R., Zinātne, 2001. 
21. Šmite D., Dosbergs D., Borzovs J. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares 
tiesību un standartu pamati. –LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 
22. Steinbergs S., Osterns D. Valdība, ētika un vadītāji. -R.: Pētergailis, 1994. 
23. Encyclopedia of Applied Ethics. Ed. by Chadwick R. –Academic Press, 1998. 
24. Encyclopedia of Bioethics. 3rd edition. Ed. by Post St.G. –MacMillan, 2003. 
25. Gensler H.J. Ethics. A contemporary introduction. –Routledge, 1998. 
26. Langford D. Business Computer Ethics. –Addison-Wesley, 2000. 
27. Tebbit M. Philosophy of Law. An introduction. –Routledge, 2005. 
28. Агацци Е. Моральное измерение науки и техники. -Московский философский фонд, 
1998. 
29. Де Джордж Р.Т. Деловая этика. -М., Прогресс, 2003. 

 
LIETIŠĶĀ PSIHOLOĢIJA 
APPLIED PSYCHOLOGY 

 
Programma 

 
LLU Izglītības un Mājsaimniecības institūts 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Lietišķā psiholoģija: lektore, Mg.phil. R. Baltušīte ,  
8. semestris. 1,5 KP ( 24h , t. sk. 16 h lekcijas un 8 h praktiskie darbi). Kontroles veids – 
eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija 
Sevis izzināšana un pašpilnveidošanās. Pašapziņas stiprināšana. Personības struktūra, tās virzība 
un pieredze. Personības attīstības iespējas. Prasme strādāt grupā. Grupu veidi, mērķi, uzdevumi, 
normas, motivācija. Saskarsme grupā. Konfliktu risināšana. 
Karjeras veidošana atbilstoši personībai. Vadīšana, vadīšanas stili, vadītāja spējas un 
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pašnovērtējums. Konsultatīvā darbība laukos. Klientcentrētu attieksmju veidošana. Pieaugušo 
izglītība. Psihiskās veselības aizsardzība. Psiholoģiskās situācijas izpratne. Psihiskā palīdzība. 
Stresa optimizācija.  
 
Annotation 
Self-cognition and self-understanding. Structure of a personality  and experience. Possibilities of 
the development of the personality.  Group-work skills. Kinds of groups, aims, tasks, norms, 
motivation.Interpersonal relations in the group. Solving of conflicts. Carreer development in 
accordance  with the peculiarities of a personality. Managment and its styles. Aptitudes and self-
evaluation of a manager. Advisory work in the country. Development of client-centered attitudes. 
Adult education. Protection of psychical health. Psychological situation. Psychical assistance. 
Optimization of stress. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
1.Savu personības īpašību, psihisko resursu izzināšana un pilnveide: 
- karjeras veidošanai, 
- psihiskās veselības aizsardzībai, 
- tālākizglītībai.  
2.Sociālās kompetences veidošana un attīstība, apgūstot: 
- vadīšanas un komunikatīvas prasmes, 
- kooperēšanās un konsultēšanas prasmes, 
- psiholoģisko sagatavotību radošai klientcentrētai darbībai. 
 
Studiju priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem : 
- iepriekš jābūt apgūtai bioloģijai un psiholoģijai vidusskolas programmas apjomā;  
- turpmākajās studijās psiholoģija nepieciešama filosofijas, ētikas, socioloģijas,                  
 vadīšanas pamatu apguvei ; 
- psiholoģijas zināšanas veicina tālāku pašpilnveidi, sadarbību ar mācībspēkiem, saskarsmi 
grupā,   ģimenē un darbā, radošu klientcentrētu darbību. 
 
Patstāvīgais darbs:  
sagatavot analītisku eseju 5 - 7 lpp. par psiholoģisku tēmu, kuru students iesaka pats un  saskaņo 
ar docētāju; recenzija par izlasīto grāmatu pēc studenta izvēles vai docētāja ieteikuma.  
 
Zināšanu kontrole :  
 Kontroldarbs pēc personības psiholoģijas elementu apgūšanas. 
 
Eksāmenu jākārto rakstveidā vai mutvārdos pēc studentu grupas izvēles. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība : 
- praktiskie darbi atstrādājami institūta norādītajā laikā, vai par šo tēmu jāizstudē periodikā 
publicēts raksts pēc docētāja norādījuma, iespēja izmantot materiālus e – vidē; 

- neieskaitītu kontroldarbu var pārrakstīt vienu reizi. 
 

Izvērsta  programma 
 
    Saskarsme kā māka pazīt pašam sevi un pašpilnveidoties: pašizziņa, pašnovērtējums, 
pašrealizācija, pašcieņa, dzīves pozīcija. Pašapziņas stiprināšana. Personības struktūra. 
Personības virzība: vajadzības, mērķi, intereses, attieksmes, slieksmes, motīvi, pārliecība. 
Personības pieredze: zināšanas, prasmes, iemaņas, ieradumi. Personības attīstības iespējas. 
Uztveres un atmiņas īpatnības, to izmantošana efektīvām studijām. 
   Prasme strādāt grupā. Grupu veidi, to iespējas dažādu problēmu risināšanā. Grupas mērķi, 
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uzdevumi, normas un motivācija. Līderi, to veidi un grupas vadīšana. 
Verbālā un neverbālā saskarsme grupā. Informācijas nosūtītāja un saņēmēja lomai atbilstošas 
saskarsmes iemaņas. Atgriezeniskā saite. Uzslavas un kritikas izteikšana. Neefektīva saskarsme. 
Saskarsmes barjeras, to pārvarēšana. Saskarsmes sabotieri, to izskaušana. Efektīvas klausīšanās 
paņēmieni. Prasme uzdot jautājumus. Labas darba komandas veidošana. Saliedēšana un 
psiholoģiskā savienojamība. 
Konflikti, to veidi. Uzvedības stili konfliktsituācijās. Konfliktu risināšana. Partnera ietekmēšanas 
veidi saskarsmē. Darbs ar'' grūtajiem'', sarežģītas personības cilvēkiem. Manipulācijas un 
paņēmieni to novēršanai: sabojātā plate, miglošana, noliedzošais apliecinājums, noliedzošais 
jautājums. 
      Karjeras veidošana. Savas personības īpašību izzināšana: smadzeņu funkcionālā asimetrija, 
lateralitāte, dotumi un spējas, intelekta pilnveide un radošuma attīstība, raksturs. Darba izvēle 
atbilstoši personībai. Pieņemšana darbā, intervijas, to veidi, testi. CV rakstīšanas psiholoģiskais 
aspekts. 
    Vadīšana, tās principi. Vadīšanas stili. Vadītāja spējas: sasniegumu nepieciešamība, tieksme 
pēc neatkarības, radošās tendences, riska uzņemšanās, mērķtiecība. Vadītāja pašnovērtējums. 
Psihoģeometrija. Autoritāti veidojošie faktori. Psiholoģiskais klimats. Motivēšanas un 
ieinteresēšanas paņēmieni. Darba kolektīva mikroklimata optimizēšana. 
Konsultatīvā darbība. Klientu tipi. Klientcentrētu attieksmju veidošana. Reaģēšana uz atzinību 
un sūdzībām. Pieaugušo izglītības formas, metodes, specifika, motivācija. 
Psihiskās veselības aizsardzība. Psiholoģiskā situācija Latvijā.  Eksistenciālās krīzes, to 
pārvarēšana. Depresijas, to veidi. Stress, tā vadīšana : neiromuskulārā atslābināšanās, pozitīvā 
iztēle, meditācijas u.c. Psihosomātika. Psihiskā palīdzība. Sadarbība ar psihiskās veselības 
speciālistiem. Psiholoģiskās tālākizglītības iespējas . 
 
Laboratorijas darbu tematikas variants 
1. Pašizpēte 
1. 1. Pašnovērtējuma pārbaude: vajadzības, vērtības, tipiskākās īpašības, pašcieņa.  
1. 2. Intelektualitātes koeficienta noteikšana. 
1. 3. Kreativitātes noteikšana. 
1. 4. Pretenziju līmeņa noteikšana. 
1. 5. Plastiskuma - rigiditātes noteikšana. 
1. 6. Psihiskās, motorās un sensorās asimetrijas noteikšana. 
1. 7. Prāta, domāšanas stila izpēte. 
1. 8. Pusložu dominantes. Stereotipā domāšana. 
2. Es un citi 
2. 1. Grupas studentu savstarpēja iepazīšana. Sadarbošanās. 
2. 2. Profesionālā attīstība un deformācija. 
2. 3. Projektīvā identifikācija. 
2. 4. Videotreniņa elementi. 
2. 5. Komunikācijas treniņa elementi, balstoties uz uztveres īpatnībām. 
2. 6. Lietišķā spēle ,,Vadītāju izvēle’’. 
2. 7. Uzvedības stils konfliktā. 
 
Piezīme: 
Ņemot vērā to, ka psiholoģijas studiju vēlamo saturu lielā mērā nosaka cilvēka individualitāte un 
priekšzināšanas, studentiem ir iespējas institūta dotās programmas vietā piedāvāt savu 
programmu, piemēram, konkrētas literatūras ( grāmatas, rakstu sērijas periodikā) studijas. Tādā 
gadījumā semestra sākumā jāvienojas ar docētāju par šo studiju saturu, kontroles formām, laiku 
un jāsastāda  individuālais plāns, kuru apstiprina institūta direktore. 
  Ja studenti psiholoģijas pamatus skolā nav apguvuši, tad tas ir jāizdara patstāvīgi, 
izmantojot mācību grāmatas un individuālās konsultācijas. 
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Ekonomikas teorija 
Theory of Economics 

Programma 

LLU Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Ekonomikas teorija. Prof., Dr.oec. V.Buģina, vieslektors – asist., Mg.oec. L.Griņēviča 
7.semestris: 1.5 KP , 24 h, t.sk. lekcijas 16 h, semināri 8 h. Kontroles veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija 
Divlīmeņu ekonomiskā analīze: mikro un makroekonomika. Ražošanas iespēju līkne 
Ekonomiskās sistēmas, to raksturojums. Tirgus, tā veidi, cenas un konkurence. Patēriņš. 
Ražošana, izmaksas un ienākums, peļņa. Pilnīgas konkurences tirgus, monopols, oligopols, 
monopolu konkurence. Ražošanas faktoru tirgus: darbs, kapitāls, zeme, uzņēmēj spējas. 
Nacionālās ražošanas apjoms, bezdarbs un inflācija. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. 
Monetārā sistēma - nauda un bankas. Fiskālā politika. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
 
Annotation. 
Introduction to Economics. Economics problems and analysis. Economic models, Economics 
System. The Price System; The Demand Side of a Market, The Supply Side of a Market. A 
Guided tour of the Business Firm. National Output, Income, and Employment. National Income 
and Product. Gross National Product. Unemployment and Inflation. Aggregate Demand, 
Aggregate Supply, and Business Fluctuation. Determining National Output. Multiplier Analysis 
and Changes in Output. Fiscal Policy and National Output. Foreign Trade, Business 
Fluctuations, and Economic Forecasting. Money, Banking and Stabilization  Policy. Money and 
the Economy. The Banking System and the Quantity of Money. Monetary policy. Controversies 
Over Stabilization  Policy. Inflation and Anti-Inflationary Measures. International Economics. 
International Trade. Exchange Rates and the Balance of Payment. Consumer Behaviour and 
Business Decision. Market  Demand and Price Elasticity. Getting Behind the Demand curve: 
Consumer Behaviour. Optimal Input  Decisions by Business Firms. Cost Analysis. Market 
Structure and Antitrust Policy. Perfect Competition. Monopoly and its regulation. Monopolistic 
Competition 
 and Oligopoly. Industrial Organization and Antitrust policy. Government and the Economy. The 
Economic Role of the Government. Government Expenditures, Taxation, and the Public Debt. 
Government and the Environment. Distribution of Income. Determinants of Wages. Interest, 
Rent, and Profits. Income Inequality and Poverty. Economic Development and Alternative 
Economic Systems.   
 
Studiju priekšmeta pamatojums un mērķis.  
Izprast un apgūt tirgus ekonomikas zinātniskos un praktiskos pamatprincipus. Izprast un analizēt 
patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju. Veikt praktiskus grāmatvedības un 
ekonomisko izmaksu aprēķinus. Izprast ekonomiskās likumsakarības, ekonomisko sistēmu 
pamatprincipus un tirgus mehānisma darbību. 
Apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības makroekonomikas līmenī; 
apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas, veikt makroekonomikas pamatproblēmu analīzi 
un izdarīt patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās izaugsmes un attīstības iespējām 
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pamatojoties uz iegūtām zināšanām. 
 
Saistība ar citiem studiju priekšmetiem.  
Iepriekš jābūt zināšanām vidējās mūsdienu akadēmiskās izglītības līmenī. Bez ekonomikas 
teorijas nav iespējamas efektīvas studijas uzņēmējdarbībā un firmu un nozaru ekonomikā, 
finansēs un grāmatvedībā.  
 
Zināšanu kontrole.  
Jābūt uzrakstītiem 2 teorijas kontroldarbiem, nostrādātām visām praktisko darbu nodarbībām, 
kuru laikā gan individuāli, gan darba grupās tiek risināti problēmuzdevumi un izskaidroti testi. 
 
Patstāvīgais darbs. 
 Regulāri jālasa literatūra un jāorientējas Latvijas Republikas pašreizējā ekonomiskajā situācijā. 
 
Prasības un kārtība nokavēto nodarbību atstrādāšanai.  
Kavēto semināra nodarbību tēmas tiek nokārtotas katedrā noteiktā laikā. 
 
Praktiskie darbi un semināri 
 Praktisko darbu un semināru nosaukumu plāns sakrīt ar studiju izvērstās programmas 
saturu. 
 Praktiskie darbi un semināri ietver sevī pamatterminu un jēdzienu noskaidrošanu, 
vingrinājumus un problēmanalīzes uzdevumus ekonomikā. Vingrinājumus izpildot jābūt prasmei 
izmantot ekonomiskās analīzes instrumentāriju, risināt vienkāršus ekonomiskus uzdevumus, 
pielietot teorētiskās zināšanas, atbildot uz konkrētiem jautājumiem.  
 Problēmas ietver sevī uzdevumus, kuru risinājums prasa konkrētas situācijas patstāvīgu 
novērtējumu un ekonomikā pastāvošo likumsakarību izpratni.  
 Uzdevumu sarežģītība pakāpeniski pieaug. Atbildes nav jāuzmin vai "jāpiedzen" zem 
gatavās atbildes. Katra uzdevuma izpildīšana paredz pierādījumu sistēmu risinājuma izvēlētās 
atbildes aprēķinu pareizībai.  
 Praktisko darbu un semināru nodarbību rezultātā studenti iemācās patstāvīgi analizēt 
ekonomisko realitāti. Praktiski uzdevumi un situāciju analīze ļauj katram pašam noskaidrot, cik 
dziļi viņš apguvis priekšmetu un pasniedzējam novērtēt studentu zināšanas. 
 

Izvērsta programma 
1. EKONOMIKAS JĒDZIENS 
Pētīšanas priekšmets. Divlīmeņa ekonomiskā analīze: mikro un makroekonomika. Pozitīvā un 
normatīvā ekonomika. Sabiedrības vajadzības un ekonomiskie resursi, to klasifikācija, to retums 
un aizvietošanas iespējas. Ekonomiskās sistēmas, to raksturojums: naturālā saimniecība, 
komandekonomika, brīvā tirgus ekonomika, jauktā vai sociālā tipa tirgus  ekonomika. 
Iespējamais un vēlamais tirgus ekonomikas modelis Latvijas Republikā.  
 
2. PIEPRASĪJUMS UN PIEDĀVĀJUMS 
Pieprasījuma funkcija. Pieprasījuma līknes grafiskā analīze. Krītošā pieprasījuma likums. Cenu 
faktori un pieprasījuma apjoma izmaiņas. Necenu faktori un pieprasījuma izmaiņas. Piedāvājuma 
funkcija. Piedāvājuma līknes grafiskā analīze. Necenu faktori un piedāvājuma izmaiņas. 
Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbība. Tirgus līdzsvars un līdzsvara cena.  
 
3. PIEPRASĪJUMA UN PIEDĀVĀJUMA ELASTĪBA 
Elastības jēdziens. Pieprasījuma elastība. Pieprasījuma cenas elastība un tās grafiskā analīze. 
Elastības koeficienti, loka elastība. Elastība īsā un ilgā laikā. Krusteniskā elastība (preces 
substitūtes un komplementārās preces). Piedāvājuma elastība. Elastības teorijas praktiskā 
nozīme, tirgus un investīciju stratēģijā.  
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4. PATĒRĒTĀJA RĪCĪBA TIRGŪ 
Derīguma teorijas principi. Kardinālais un ordinārais derīgums. Robežu un kopējā derīguma 
matemātiskais un grafiskais interpretējums. Robežderīguma samazināšanās likums. Pirmais un 
otrais Gosena likums. Patērētāja preferences. Patērētāja līdzsvars. Vienaldzības līkne. 
Robežaizvietošanas norma (MRS). Budžeta līnija un tās dažādu konfigurāciju grafiskās analīzes. 
Patērētāja līdzsvara matemātiskā un grafiskā interpretācija. Ienākuma - patēriņa līkne. Ienākuma 
un aizvietošanas efekts. 
 
5. RAŽOŠANA, IZMAKSAS 
Ražošanas funkcija un ražošanas tehnoloģija. Ražošana ar vienu mainīgu faktoru. Koba - 
Duglasa funkcija. Kopējā, robežas un vidējā ražīguma (produkta) mijiedarbības analīze. Resursu 
krītošais atdeves likums. Izokvantes, to īpašības. Tehniskās aizvietojamības robežnorma. 
Ražotāja līdzsvars. Ražošanas izmaksu klasifikācija. Ekonomiskās un grāmatvedības izmaksas. 
Ekonomiskā un grāmatvedības peļņa. Kopējās, robežizmaksas un vidējās izmaksas. Izmaksu un 
kopējā, robež un vidējā ražīguma mijiedarbība. Izmaksu matemātiskā un grafiskā analīze. 
Izmaksas īsā un ilgā laikā. 
 
6. PILNĪGAS KONKURENCES TIRGUS: CENA, PEĻŅAS MAKSIMIZĀCIJA 
Tirgus jēdziens. Tirgus formas. Pilnīgs un nepilnīgs tirgus. Cenu veidošanās konkurences tirgū. 
Kopējais, robežienākums un vidējais ienākums. Pieprasījuma līkne pilnvērtīgas konkurences 
tirgū. Līdzsvara noteikumi. Līdzsvara ražošanas apjoma izvēle īsajā un ilgā  laikā. Peļņas 
maksimizācija. Firmas piedāvājuma līkne īsajā laikā. Bezzaudējuma punkts un firmas slēgšanas 
punkts. Ražotāja pārpalikums īsā un ilgā laikā. Ekonomiskā rente. 
 
7. TĪRAIS MONOPOLS: LĪDZSVARS, CENAS, PEĻŅAS MAKSIMIZĀCIJA 
Monopoltirgus raksturojums. Monopolvaras jēdziens. Monopolvaras rādītāji. Monopola 
klasifikācija un ieejas barjeras. Monopolfirmas pieprasījuma līkne.  Vidējā un robežienākuma 
līknes. Līdzsvara ražošanas apjoms un peļņas maksimizācija, tās noteikumi. Lernera koeficients. 
Patērētāja pārpalikuma sagrābšana un cenu diskriminācija. Līdzsvars īsā un ilgā laikā. 
Regulējamais monopols, tā iespējas Latvijā. 
 
8. MONOPOLU KONKURENCE. 
Monopolistiskā konkurence un diferencēts produkts. Monopolistiskās konkurences līdzsvars īsā 
un ilgā laikā. Peļņa un zaudējumi. Attiecības starp firmām. Sabiedrības zaudējumi pie 
monopolvaras. Cenu diversifikācija: ienākumi, patēriņa apjoms. Necenu konkurence. Reklāmas 
nozīme. Monopolistiskā konkurence un ekonomiskā efektivitāte.  
 
9. OLIGOPOLA TIRGUS 
Ražošana un cenas. Oligopola būtība un izcelšanās. Produkta raksturojums. Firmas līdzsvara 
problēma. Cenu veidošanās specifika. Lauztā pieprasījuma līkne un cenu noteiktība. Cenu līderi. 
Necenu konkurence.  
 
10. RAŽOŠANAS FAKTORU (RESURSU) TIRGUS: DARBA TIRGUS 
Ražošanas faktoru tirgus specifika. “Darba” faktora specifika. Pieprasījums pēc darba ja mainīgs 
viens ražošanas faktors. Pieprasījums apstākļos, kad mainīgi vairāki faktori. Pieprasījuma tirgus 
līkne. Darba tirgus piedāvājums. Ienākuma efekts un aizvietošanas efekts. Līdzsvars 
konkurences darba tirgū. Monopols. Monopsonija. Minimālā darba alga, ekonomiskās sekas. 
Maksa par uzņēmējspējām.  
 
11. RAŽOŠANAS FAKTORU (RESURSU) TIRGUS: KAPITĀLA UN ZEMES TIRGUS 
Kapitāla tirgus. Kapitāls un procents. Pamat un apgrozāmais kapitāls. Investēšana. Diskontētā 
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vērtība. Nākotnes novērtēšana. 
Zeme kā ražošanas faktors. Zemes piedāvājums un pieprasījums. Dabas resursu tirgus. Tīrā 
ekonomiskā rente. Diferenciālā rente. Zemes cena. Zemes cenas noteikšanas pamatprincipi 
Latvijā. 
 
12. MAKROEKONOMIKAS PAMATRĀDĪTĀJI. CENU INDEKSI 
Iekšzemes kopprodukts un nacionālais kopienākums. Starpprodukts un galaprodukts. Iekšzemes 
kopprodukta aprēķināšanas metodes. Citi makroekonomikas rādītāji. Nominālais un reālais 
iekšzemes kopprodukts. Cenu indeksi. Iekšzemes kopprodukts un iedzīvotāju labklājība. 
 
13. KOPĒJAIS PIEPRASĪJUMS UN KOPĒJAIS PIEDĀVĀJUMS 
Kopējais pieprasījums. Kopējais piedāvājums. Kopējā piedāvājuma izmaiņas. 
Makroekonomiskais līdzsvars un tā izmaiņas. 
 
14. EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CIKLISKAIS RAKSTURS 
Ekonomiskās aktivitātes cikls un tā fāzes. Ekonomikas cikliskās attīstības cēloņi. Ekonomiskās 
aktivitātes cikla ietekme uz dažādu nozaru attīstību.  
 
15. BEZDARBS, TĀ VEIDI UN BEZDARBA EKONOMISKĀS SEKAS 
Latvijas iedzīvotāju sastāvs. Ekonomiski aktīvie un ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji. Bezdarba 
līmenis. Pilnīga nodarbinātība. Bezdarba veidi. Bezdarba ekonomiskās izmaksas. Oukena 
likums. Valsts politika bezdarba samazināšanā.  
 
16. INFLĀCIJA UN STAGFLĀCIJA 
Inflācija un tās aprēķināšana. Lielums 70. Inflācijas veidi. Inflācijas cēloņi. Inflācijas sekas. 
Hiperinflācija un tās sekas. Inflācijas un bezdarba sakarība. Filipa līkne. 
 
17. NAUDAS PIEPRASĪJUMS UN PIEDĀVĀJUMS 
Naudas būtība, funkcijas un naudas īpašības. Naudas pieprasījums. Naudas piedāvājums. 
 
18. KOMERCBANKU DARBĪBA UN KREDĪTS 
Divlīmeņu banku sistēma. Latvijas komercbanku darbība. Kredīts. Banku naudas veidošanas 
mehānisms. Naudas reizinātājs (multiplikators). 
 
19. CENTRĀLĀ BANKA UN NAUDAS PIEDĀVĀJUMA REGULĒŠANA 
Centrālās bankas mērķi un funkcijas. Naudas tirgus. Naudas piedāvājuma regulēšana. Centrālās 
bankas lētās naudas un dārgās naudas politika. 
 
20. FISKĀLĀ UN MONETĀRĀ POLITIKA 
Fiskālās politikas būtība, instrumenti un veidi. Stimulējošā fiskālā politika un tās sakars ar 
stimulējošo monetāro politiku. Ekonomistu uzskati par fiskālo un monetāro politiku. 
Ierobežojošā monetārā politika. Latvijas bankas monetārā politika. 
 
21. VALSTS BUDŽETS UN NODOKĻU POLITIKA 
Valsts kopbudžets, tā izdevumi un ieņēmumi. Budžeta deficīts un valsts parāds. Nodokļu teorija 
un sistēma. Lafera līkne. 
 
25. STARPTAUTISKIE EKONOMISKIE SAKARI 
Eksports un imports. Ārējās tirdzniecības absolūtās un salīdzināmās priekšrocības. Ārējās 
tirdzniecības politika. 
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26. Stiglics Dž.E., Drifils Dž. Makroekonomika: Latvijas Universitāte, saīsināts tulkojums, 

1994.- 415 lpp.  
 

Papildliteratūra 
 

1. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics: 13 th Edition. - New York: McGRAW - HILL 
Book Company, 1989.- 1013 p. 

2. Пиндайк Р., Руберфельд Д. Микроэкономика: Пер. с англ. - М.: Экономика, Дело, 1992. 
- 510 с. 

3.  Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи.  Экономика:  Пер. с англ. - Изд. 2. - М.:    Дело, 
1993 - 829 с. 
4.  Ofmanis J. Eiro un dolārs. Kamene, Rīga, 2002., 122 lpp. 
5.  Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati. Banku augstskola. Rīga, 2001,   
     92 lpp. 
6.  Kizika B., Tetere V. Ekonomikas teorija. Mācību palīglīdzeklis. LLU EF     Ekonomikas 
kat.,Jelgava, 2005.,- 54 lpp. 
7. Libermanis G. Makroekonomiskā nestabilitāte: cikliskā attīstība; bezdarbs.:  Mācību 
 līdzeklis.- R.: 1997. - 71 lpp.  
8.  Libermanis G. Eiro un lats. Kamene, Rīga, 2002., 92 lpp. 
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9.  Nešpors V. Ievads ekonomikā. R.: Kamene 2002. – 193 lpp. 
10. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика:  Пер. 
англ.- изд.11 М.: Республика, 1992- Т.1.399 с., Т.2. - 400 с. 
11. Пиндайк Р., Руберфельд Д. Микроэкономика: Пер. с англ. - М.: Экономика,        Дело, 
1992. - 510 с. 
12.Latvijas Statistikas gadagrāmata. 
13. LR Saeimas un MK “Ziņotājs”. 
14. LR Ekonomikas ministrijas Ziņojums par tautsaimnieības attīstību. 
15. Dienas Bizness. 
16. Kapitāls. 

 
Ekoloģija  un  vides  aizsardzība 

Ecology  and  environmental  protection 
 

                                                         Programma 

Lauku inženieru fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
ĢIS lauksaimniecībā. Doc., Mg.sc.ing. U.kļaviņš 
7.semestris: 2 KP (32 h): lekc. 24 h, lab.d. 8h. Kontroles veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija 
Ekoloģijas pamati. Ekoloģijas organizācijas līmeņi. Ekosistēmas, ekosistēmu struktūra. 
Ražošana un patērēšana ekosistēmās. Produktivitāte un enerģijas plūsma. Vielu bioģeoķīmiskie 
cikli. Daudzveidība ekosistēmās. Sukcesija un ekosistēmu stabilitāte. Populācijas, populāciju 
dinamika. Ekoloģiskā niša. Iedzīvotāji un apdzīvotības problēmas. Biosfēra. 
Vides aizsardzība. Resursu izsīkšanas un vides kvalitātes pasliktināšanās cēloņi. Vides 
aizsardzības nozīme un uzdevumi. Resursi un to racionāla izmantošana. Bioloģiskie resursi. 
Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Vides piesārņošana: cēloņi un sekas. Ražošanas un 
sadzīves atkritumi. Klimata izmaiņas un ozona slāņa noārdīšana. Vide un ekonomika. Vides 
politika un ilgtspējīga attīstība. 
  
Annotation 
The ecological Background. The levels of organization of ecology. Structure in ecosystems. The 
biotic and abiotic components of ecosystems. Production and consumption in ecosystems. 
Productivity and energy flow. Biogeochemical cycles. Succession and stability of ecosystems. 
Diversity in ecosystems. The organization of populations. Population dynamics. The ecological 
niche. The human population and urban problems. The biosphere. 
The Environmental Protection. Historical overview of resource use, resource conservation and 
environmental protection. Resources and resource management. Managing wildlife. Loss of 
biodiversity. Pollution. Chemicals in the environment. Solid wastes. Climate change and ozone 
depletion. Economics and environment. Politics and environment. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas pamatojums un mērķis:  
dot pamatzināšanas par organismiem un vidi, mācīties skatīt cēloņsakarībās cilvēka un vides 
savstarpējās attiecības, kā arī izprast dabā pastāvošās likumsakarības un pakārtot tām savu rīcību.  
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Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem:  
iepriekš jāapgūst bioloģijas, ķīmijas un fizikas pamati. Bez šī priekšmeta apguves nav 
iespējamas pilnvērtīgas speciālo kursu studijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
inženierzinātnēs. 
 
Patstāvīgā darba veidi un to apjoms:  
speciālās literatūras studijas, gatavošanās praktiskajiem darbiem. 
 
Zināšanu kontrole:   
6 praktisko darbu testi, eksāmens.  
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība:  
neizstrādātie praktiskie darbi izstrādājami katedras norādītajā laikā.  
 

Izvērsta programma. 
Ekoloģijas pamati.  
Ekoloģija - vides aizsardzības teorētiskā bāze. Ekoloģijas saistība ar citām zinātnēm un tās 
nozīme vides aizsardzībā. Ekoloģijas iedalījums un struktūra. 
Ekoloģiskie jeb vides faktori. Abiotiskie un biotiskie faktori. Populācijas jēdziens. Populācijas 
īpašības: struktūra, dinamika, homeostāze.  
Biocenoze. Biocenozes īpašības un struktūra. Organismu attiecības biocenozē. Ekoloģiskā niša.  
Ekosistēma. Ekosistēmas uzbūve un funkcijas. Vielu plūsma ekosistēmā. Enerģijas plūsma un 
ekosistēmu produktivitāte. Ekosistēmu dinamika. Sauszemes ekosistēmas. Ūdeņu ekosistēmas.  
Biosfēra. 
Vides aizsardzība.  
Cilvēka populācijas veidošanās un attīstība.  
Dabas resursi. Resursu iedalījums. Energoresursi. Derīgie izrakteņi. Ūdens resursi. Augu un 
dzīvnieku resursi. Zemes resursi.  
Vides piesārņojums. Piesārņojuma klasifikācija un raksturojums. Ūdeņu piesārņojums. Gaisa 
(atmosfēras) piesārņojums. Atkritumi un to radītais piesārņojums.  
Virzība uz ilgtspējīgu attīstību. Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloģizācija. Ilgtspējīga 
attīstība un lauksaimniecība. Ilgtspējīgas attīstības iespējas.  
Vides aizsardzība un ekonomika. Vide kā prece. Piesārņojuma izmaksas. Ekonomiskās 
regulēšanas līdzekļi vides aizsardzībā. 
 

Praktisko darbu saraksts. 
1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 
2. Dabas rezervāti. Biosfēras rezervāti.  
3. Nacionālie parki. 
4. Dabas liegumi. Dabas parki. Aizsargājamo ainavu apvidi. Dabas pieminekļi. 
5. Aizsargjoslas I. 
6. Aizsargjoslas II. 
 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts. 
 

            1. J. Švarcbahs, R. Sudārs, V. Jansons, U. Kļaviņš, A. Zīverts, Ē. Dreimanis, 
    P. Bušmanis. Ekoloģija un vides aizsardzība.- Jelgava 2006. 225 lpp. 

2. I. Liepa, A. Mauriņš, E. Vimba. Ekoloģija un dabas aizsardzība. - R: 
     Zvaigzne, 1991. 300 lpp. 

            3. Ekoloģijas un vides aizsardzības definīcijas un skaidrojumi. -Jelgava: LLU,  
                1996.50 lpp. 
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            4. Nacionālais vides politikas plāns- R: 2003. 132 lpp.    
                 http://www.vidm.gov.lv 
            5. Eugene P. Odum. Ecology and Our Endangered Life - Support Systems. -   
                Sinauer Associates, Inc. Publishers. Sunderland, Massachusetts. 1989. 283 
                p. 
 
            6. Raven & Berg. Environment. Harcourt College Publishers, Orlando 2001.  
                 612 p. 
            7.  Lars Ryden, Pawel Migula, and Magnus Andersson (editors). 
                Environmental Science. The Baltic University Press, Uppsala 2003. 824 p. 

             
8. Vides aizsardzības likums - R: 2006.  http://www.vidm.gov.lv 
9. Dabas resursu nodokļa likums – R: 2005. http://www.vidm.gov.lv 

            10. Sugu un biotopu aizsardzības likums – R: 2000. http://www.vidm.gov.lv 
            11. LR likums “Par īpaši aizsargājamām teritorijām” - R: 1993. 

      http://www.vidm.gov.lv 
            12. LR likums “Par aizsargjoslām”. - R: 1997. http://www.vidm.gov.lv 

 
 

Filozofija 
Philosophy 
Programma 

LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Filozofijas katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Filozofija: Dr. phil., doc. G. Brāzma 
2. semestris. 1,5 KP (24 h): lekcijas 16 h, semināri 8 h, kontroles veids – eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija: 
Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un mūsdienu aktuālajās problēmās, attīsta   
filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver 
diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu. 

 
Annotation: 
Students acquire a knowledge of the history and contemporary problems of philosophy, develop 
skills in analysing philosophical problems as well as skills in group work and communication. In 
addition to lectures the course includes discussions in seminars and presentations of students’ 
papers 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Paplašināt studentu redzesloku un padziļināt izpratni par Rietumu kultūras attīstības problēmām.  
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Augstskolā filozofijas priekšmets nepieciešams socioloģijas, psiholoģijas, politoloģijas, 
vadībzinību, retorikas apguvei. 
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Zināšanu kontrole: 
Semestra laikā pasniedzējs veic regulāru zināšanu pārbaudi, vērtējot referātus, darbu semināros, 
lekcijās. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
Studentiem jāizpilda semināros veicamie uzdevumi, jāizstrādā un jāprezentē referāts, jāapmeklē 
lekcijas. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Kavētās nodarbības jāatbild mutiski vai rakstiski pēc mācībspēka izstrādātā grafika. 

Izvērsta programma 
1. Filozofijas un zinātnes attiecības pagātnē un mūsdienās. 
2. Rietumu filozofijas rašanās. Pāreja no mīta uz logosu. 
3. Indijas un Ķīnas reliģiski-filozofiskā doma (hinduisms, budisms, dzenbudisms, daoisms). 
4. Ontoloģija. Pirmssokratiķu (Talēsa, Anaksimena, Pitagora, Hērakleita, Dēmokrita) 

ontoloģiskās mācības, to ietekme uz tālāko filozofijas un zinātnes attīstību. Sokrata 
dialektiskā metode. Platona ontoloģiskā mācība (eidosu jeb ideju pasaule) un uzskati par 
dvēseli. Aristoteļa metafizika (forma un matērija, substance, potencialitāte, teleoloģija), tās 
nozīme mūsdienās. 

5. Pāreja no teleoloģiskās uz mehānisko pasaules ainu (Koperniks, Galilejs, Ņūtons). 
Filozofiskās problēmas, kas saistītas ar mehānisko pasaules ainu. 

6. Apziņas filozofijas virzieni (duālisms, materiālisms, ideālisms, monisms), to pārstāvji 
filozofijas vēsturē. Apziņas filozofijas mūsdienu virzieni (funkcionālisms), to problēmas.  

7. Ieskats zinātnes filozofijā. Konta pozitīvisms. Dabaszinātņu filozofiskās problēmas 
(zinātnisks izskaidrojums, falsifikācijas metode, zinātniskās paradigmas un to nomaiņa). 
Zinātņu iedalījums. Dabaszinātņu, humanitāro zinātņu un sociālo zinātņu metodoloģiskās 
īpatnības. Okultisms jeb ezotēriskās mācības, to atšķirības no zinātnes.  

8. Reliģijas filozofija. Dabas reliģijas, to kritika Senās Grieķijas filozofijā (Ksenofans). Antīkā 
reliģiski-filozofiskā doma (Platons, Aristotelis, panteisms). Kristīgā filozofija viduslaikos. 
Fideisms. Aurēlijs Augustīns un Akvīnas Toms (sholastika), viņu uzskati par ticības un prāta 
attiecībām. Reliģijas un zinātnes attiecības XVI – XVIII gs. (Koperniks; Galilejs, Ņūtons). 
Kristietība un darvinisms. Teisms un mūsdienu zinātne. Naturālistiski reliģijas izskaidrojumi 
(Feierbahs, Markss, Freids). 

9. Epistemoloģija. Zināšanas jēdziens. Patiesības problēma. Bēkona un Loka empīrisms, 
Dekarta racionālisms un Kanta kritiskā filozofija (iedalījums apriori un aposteriori 
zināšanās; teorētiskā prāta antinomijas un praktiskā prāta postulāti). Skepticisms (Monteņs, 
Hjūms).  

10. Sofisti (Protagors) kā relatīvisma ideju aizsācēji Rietumu filozofijā. Pragmatisma filozofijas 
īpatnības (Pīrss, Džeimss, Djūijs). Nīčes filozofija relatīvisma problēmu kontekstā. 
Relatīvisma problēmas mūsdienu filozofijā. 

11. XX gadsimta filozofijas virzieni: eksistenciālisms (Sartrs, Kamī, Heidegers, Jasperss), 
fenomenoloģija, feministiskās filozofijas attīstības etapi.  

12. Rietumu filozofijas virzieni mūsdienās (analītiskā filozofija, postmodernisma tendences u.c.). 
Filozofija Latvijā. 

13. Vēstures filozofija un mācības par civilizācijas attīstību. Mūsdienu civilizācijas raksturīgās 
iezīmes (globalizācija, informācijas sabiedrība, masu kultūra, postmodernisms) filozofijas 
skatījumā. 

 
Semināru saraksts: (8 h) 
1. Filozofijas nozīme un metodes. 
2. Ontoloģijas vēsture un problēmas. 
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3. Apziņas filozofijas vēsture un problēmas. 
4. Zinātnes filozofijas vēsture un problēmas. 
5. Reliģijas filozofijas vēsture un problēmas. 
6. Epistemoloģijas vēsture un problēmas. 
7. XX gadsimta filozofijas virzieni. 
8. Referātu prezentācija. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Praktiskā filosofija. – Jelgava, LLU, 2008.  
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. –R., Zvaigzne ABC, 1998. 
3. Rubenis A. Senās Grieķijas kultūra. –R., Zvaigzne ABC, 1998. 
4. Rubenis A. Senās Romas kultūra. –R., Zvaigzne ABC, 1999. 
5. Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. –R., Zvaigzne ABC, 1997, 2002. 
6. Rubenis A. Renesanses un reformācijas kultūra Eiropā. –Zvaigzne ABC, 2000. 
7. Rubenis A. Absolūtisma un apgaismības kultūra Eiropā. –R., Zvaigzne ABC,    2001. 
8. Rubenis A. 19. gadsimta kultūra Eiropā. –R., Zvaigzne ABC, 2002. 
9. Rubenis A. 20. gadsimta kultūra Eiropā. –R., Zvaigzne ABC, 2004. 

 
Papildliteratūras saraksts 

 
1. Bērklijs Dž. Traktāts par cilvēka izziņas principiem. Trīs sarunas starp Hilasu un Filonusu. –
R., Zvaigzne, 1989. 
2. Blekbērns S. Domā! Neatvairāms ievads filozofijā. –R., ¼ Satori, 2007. 
3. Deliuss K., Gatcemeiers M., Sertana D., Vunšera K. Filosofijas vēsture. –R., Jāņa Rozes 
apgāds, 2006. 
4. Dekarts R. Pārruna par metodi. –R., Zvaigzne, 1978. 
5. Hjūms D. Pētījums par cilvēka sapratni. –R., Zvaigzne, 1987. 
6. Kants I. Prolegomeni. –R., Zvaigzne, 1990. 
7. Kuncmanis P., Burkarts F., Vīdmanis F. Filozofijas atlants. Attēli un teksti. –R., Zvaigzne 
ABC, 2001. 
8. Loks Dž. Eseja par cilvēka sapratni. –R., Zvaigzne. 1977. 
9. Monteņs M. Esejas. Fragmenti no I un II sējuma. –R., Zvaigzne, 1982. 
10. Monteņs M. Esejas. Fragmenti no II un III sējuma. –R., Zvaigzne, 1984. 
11. Platons. Valsts. –R., Zvaigzne, 1982. 
12. Platons. Eutifrons. Sokrata aizstāvēšanās. Kritons. Faidons. –R., Zinātne, 1997. 
13. Platons. Gorgijs. –R., Zinātne, 2004. 
14. Nīče F. Tā runāja Zaratustra. –R., Zvaigzne ABC, 2007. 
15. Nīče F. Par morāles ciltsrakstiem. –R., Izdevniecība AGB, 2005. 
16. Rasels B. Filosofijas problēmas. –R., Jāņa Rozes apgāds, 2008. 
17. Siliņš E.I. Lielo patiesību meklējumi. –R., Jumava, 1999. 
18. Šopenhauers A. Aforismi dzīves gudrībai. –R., Zvaigzne ABC, b.g.  
19. McGrath A.E. Science and Religion. An introduction. –Blackwell Publishers, 1999. 
20. The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. Ed. by Craig E. –Routledge, 2005 
21. Stumpf S.E. From Socrates to Sartre. A History of Philosophy. –McGrew-Hill, Inc., 1989. 
22. Прист С. Теории сознания. -Идея пресс, 2000. 
23. Рассел В. История западной философии. -Новосибирск, 2001. 
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Socioloģija 
 

LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas katedra 
 

Studiju priekšmeta anotācija 
Socioloģija. Vieslektore – asistente L. Janmere, studiju priekšmeta programmu izstrādāja: 
profesore Aija Zobena, Dr.sc.soc. 
6.semestris: 1,5KP (24h): 16 lekcijas, 8 semināri. Kontroles veids: ieskaite ar atzīmi  
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 

 
Anotācija: 
Socioloģijas priekšmets. Īss ieskats socioloģijas vēsturē. Socioloģisko pētījumu organizācija un 
metodika. Kultūra. Mijiedarbība. Mūsdienu sabiedrības sociālās struktūras īpatnības. Sociālā 
stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā organizācija. Etniskās grupas un etniskās 
attiecības. Politiskā vara. Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi un demokrātija. Sociālās 
institūcijas: ekonomika, ģimene, izglītība, dzimums, reliģija. Sociālā politika. Sociālās 
problēmas mūsdienu sabiedrībā: deviance un noziedzība, vides problēmas, iedzīvotāji un 
reģionālā plānošana. 
 
Annotation: 
Subject of sociology. Short history of sociology. Methodology and organization of social survey. 
Culture. Social interaction. Social structure of contemporary society. Social stratification. Social 
mobility. Formal organization of society. Ethnic groups and relations. Political power. State. 
Political parties. Political regimes and democracy. Social institutions: economics, family, 
education, gender, religion. Social policy. Social problems of ceontemporary society: deviance 
and crime, environmental problems, population and regional development. 
 
 
Priekšmeta studēšanas pamatojums un mērķis. 
Studiju kursa Socioloģija mērķis – veidot izpratni par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem un 
politiskajiem procesiem. Šajā kursā apgūstamās zināšanas palīdz veidoties par pilsoniskās 
sabiedrības locekli, kas brīvprātīgi un apzināti iesaistās sociālajās norisēs. Sociālās zināšanas ir 
speciālista profesionālās kultūras sastāvdaļa. 
 
Patstāvīgā darba veidi un to apjoms. 
Pasniedzējs var uzdot sagatavot mācību literatūras konspektu par kādu tēmu. 
 
Zināšanu kontroles organizācija un tās veidi. 
Ieskaite tiek kārtota mutiski vai rakstiski (zināšanu pārbaudes formu nosaka pasniedzējs). Kursa 
apgūšanas laikā pasniedzējs var uzdot īsus kontroldarbus. 
 
Prasības un kārtība nokavēto nodarbību atstrādāšanai. 
Par nokavēto nodarbību atstrādāšanas kārtību students vienojas individuāli ar pasniedzēju. 
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Izvērsta programma 
 

1. IEVADS 
 

1.1. Socioloģijas priekšmets. 
Socioloģijas pētīšanas priekšmets. Sabiedrības analīzes līmeņi socioloģijā: vispār 
socioloģiskā teorija, speciālās socioloģiskās teorijas, konkrētie socioloģiskie pētījumi. 
Sociālās zināšanas kā speciālistu profesionālās kultūras sastāvdaļa. 
Īss ieskats socioloģijas vēsturē. 
Socioloģijas kā zinātnes rašanās. Ogists Konts, Herberts Spensers, Kārlis Markss. Emīlas 
Dirkema un Maksa Vēbera ietekme uz sociālo teoriju attīstību. 
Socioloģisko pētījumu organizācija un metodika. 
Zinātniskās metodes jēdziens. Izlases jēdziens. Ģenerālais un izlases kopums. Izlases 
veidi. Informācijas vākšanas metodes socioloģijā: novērošana, dokumentu analīze, 
aptauja. Socioloģisko pētījumu programma un plāns. 
 

2. INDIVĪDS UN SABIEDRĪBA 
2.1. Kultūra. 

Kultūras jēdziens socioloģijā, tās svarīgākās iezīmes. Kultūras struktūra un modeļu 
daudzveidība. 

2.2. Socializācija. 
Socializācija kā process. Dažas socializācijas teorijas: Z. Freida, Dž. H. Mīda, H. Kūlija 
teorijas. 

2.3. Sociālā mijiedarbība. 
Sociālā struktūra. Sociālais statuss un sociālās lomas. Sociālo lomu konflikti. Sociālās 
grupas. 

2.4. Sociālā stratifikācija. 
Stratifikācijas teorijas: K. Markss un M. Vēbers. Sociālā mobilitāte: vertikālā un 
horizontālā. Sociālās stratifikācijas pamatsistēmas. Sociālās stratifikācijas analīzes 
metodes. 

2.5. Sabiedrības formālā organizācija. 
Sabiedrības formālās organizācijas būtība. Birokrātija kā sabiedrības formālā struktūra. 
M. Vēbera birokrātijas teorija. Korupcijas un varas uzurpēšana. 

2.6. Etniskās attiecības. 
Etniskās grupas un etniskās attiecības sabiedrībā. Nacionālās attiecības Latvijā un 
etnopolitiskās perspektīvas. 
 

3. POLITIKA, VARA, VALSTS. 
3.1. Politiskā vara. 

Politiskās varas būtība. Varas leģitimācija. Sabiedrības politiskā sistēma. Pilsoniskā 
sabiedrība. Politiskā līdzdalība. 

3.2. Valsts. 
Valsts būtība un loma sabiedrības pārvaldē. Pašvaldības politiskajā sistēmā. Latvijas 
Republikas valsts iekārta. Latvijas republikas Satversme. 

3.3. Partijas un vēlēšanas. 
Politisko partiju būtība un tipoloģija. Politisko partiju sistēmas. Interešu grupas. 
Vēlēšanas un to sistēmas. Politisko partiju un vēlēšanu sistēma Latvijā. 

3.4. Politiskie režīmi un demokrātija. 
Politiskā režīma jēdziens un klasifikācija. Politisko režīmu dinamika. 

4. SOCIĀLIE INSTITŪTI 
4.1. Ekonomika. 

Ekonomika pirmsindustriālajā un industriālajā sabiedrībā. Ekstensīvā un intensīvā 
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ekonomika. 
4.2. Ģimene. 

Ģimenes funkcijas sabiedrībā. Ģimenes attiecību problēmas mūsdienu sabiedrībā. 
4.3. Izglītība. 

Izglītība kā sociālās institūcijas vēsturiskā attīstība: problēmas un perspektīvas. 
4.4. Dzimums. 

Vīrieša un sievietes uzvedība kā divi sociālās uzvedības tipi. Dzimumu bioloģiskā un 
sociālā diferenciācija. Feminisms kā ideoloģija un sociālā kustība mūsdienās. 

4.5. Reliģija. 
Reliģijas kā sociālas institūcijas raksturojums: K. Markss, E. Dirkems, Z. Freids un M. 
Vēbers. Reliģijas integrējošā loma sabiedrībā. 
 

5. SOCIĀLĀ POLITIKA. 
5.1. Sociālās politikas veidošanās. 

Sociālās politikas jēdziens. Sociālais darbs. Sociālā politika un sociālo problēmu 
risināšana. 

5.2. Sociālās politikas regulācijas institucionālā struktūra un instrumenti. 
Valsts un pašvaldību loma sociālās politikas īstenošanā. Latvijas Republikas sociālās 
politikas pamatprincipi. 
 

6. SOCIĀLĀS PROBLĒMAS MŪSDIENU SABIEDRĪBĀ. 
6.1. Deviance un noziedzība. 

Deviantās un nekonvencionālās uzvedības jēdziens. Noziedzības teorijas. 
Alkoholisms, narkomānija, homoseksuālisms, pornogrāfija, prostitūcija kā sociālas 
problēmas. 

6.2. Vides problēmas. 
Cilvēka ietekme uz vidi. Pārtikas problēmas pasaulē. Atkritumu problēma. Gaisa un 
ūdens piesārņojums. Vides problēmas lauksaimniecībā. Līdzsvarotās lauksaimniecības 
koncepcija. 

6.3. Iedzīvotāji un reģionālā plānošana. 
Demogrāfiskie procesi: dzimstība, mirstība, iedzīvotāju migrācija. Reģionālās plānošanas 
problēmas Latvijā. 
 

Ieteicamās semināru nodarbību tēmas. 
 

1. Socioloģija kā zinātne. 
2. Kultūra un socializācija. 
3. Sociālā mijiedarbība. 
4. Sociālā stratifikācija. 
5. Sabiedrības formālā organizācija. 
6. Politika, vara, valsts. 
7. Politiskās partijas un vēlēšanas. 
8. Demokrātijas problēmas mūsdienu sabiedrībā. 
9. Sociālās institūcijas. 
10. Sociālā politika. 
11. Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā. 

 
Mācību un metodiskās literatūras saraksts. 

 
1. Henecka H. Grundkurss Sociologie. Opladen: 1994. 
2. Levin J., Spates J. L. Starting Sociology. New York: 1985. 
3. Nohlen D. Wortebuch Staat und Politik. Munchen: 1991. 
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4. Schaefer R. T. Sociology. Mcgraw-Hill: 1989. 
5. Vander Zanden J. W. Sociology the Core. Mcgraw-Hill: 1990. 

 
Papildliteratūra. 

 
1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R:1996. 
2. Demokrātijas pamati. R:1993. 
3. Kons I. „Es” atklāšana. R:1982. 
4. Krūzmētra M. Ģimenes socioloģija. Jelgava: 1993. 
5. Lapiņš A. Politiskie režīmi: demokrātija, autoritārisms, totalitārisms: Lekcija politikas 

zinātnē. Jelgava:1993 
6. Latvijas Republikas Satversme. 
7. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R:1997. 

 
Tiesību pamati 

Basics of Jurisprudence  
Programma 

 
Ekonomikas fakultāte. Ekonomikas katedra. 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Tiesību pamati. Lektors, Mg. iur. S.Pokotinskis 
2.semestris:1.0 KP (16 h: t.sk. lekcijas 8 h, praktiskie darbi 8h). Kontroles veids – ieskaite ar 
atzīmi.  
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 

 
Anotācija 
Studenti iegūst zināšanas par valsts un tiesību teorijas pamatiem, gūst ieskatu par vadošām 
tiesību nozarēm – konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām un civiltiesībām. 
Iegūst zināšanas dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību izmantošanā. Iegūst 
praktiskas iemaņas juridisko dokumentu sastādīšanā.  
 
Annotation 
Students gain knowledge on the basics of state and law theory and get an insight in leading 
branches of law – constitutional law, administrative and civil law. The gained knowledge can be 
used for solving legal problems and exercising rights. Practical skills in preparing legal 
documents are also acquired.  
 
Studiju priekšmeta pamatojums un mērķis:  
Studiju kursa mērķis ir ievadīt studentus tiesību zinātnē, apgūt tiesību teorijas un galveno tiesību 
nozaru  vispārējos pamatus, kā arī iegūt praktiskas iemaņas tiesību izmantošanā un juridisko 
dokumentu sastādīšanā.  
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
• lai sekmīgi studētu šo kursu vēlams, lai būtu apgūti vispārizglītojošie priekšmeti. 
 
Zināšanu kontrole: 
• kontroldarbi par noteiktām tēmām; 
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• uzstāšanās praktiskajās nodarbībās. 
 
Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 
• pie kursa noslēguma pārbaudījuma (ieskaite ar atzīmi) tiek pielaisti studenti, kuri sekmīgi 

nokārtojuši kontroldarbus; 
• kursa noslēguma pārbaudījums (ieskaite ar atzīmi) tiek organizēts rakstveidā sesijas 

plānojumā noteiktajā laikā, un šajā pārbaudījumā iegūtais vērtējums veido piecdesmit 
procentus no kursa pārbaudījuma kopvērtējuma. Otro pusi veido kontroldarbu vērtējumu 
kopsummas vidējais aritmētiskais. 

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
• kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 10 % no kopējo lekciju skaita; 
• ar negatīvu novērtējumu vai neuzrakstīto kontroldarbu kārtošana notiek katedrā, noteiktā 

laikā. 
 

Izvērsta programma 
 
1.temats. Valsts un tiesību teorijas pamati. 

1. Valsts izcelšanās dažādās teorijas. 
2. Valsts galvenās pazīmes, to īss raksturojums. 
3. Valsts uzdevumi un funkcijas. 
4. Tiesību rašanās, būtība. 
5. Tiesību normas jēdziens un veidi. 
5. Tiesību sistēma. 
6. Tiesību avoti. 
7. Tiesību subjekts. 
8. Juridiskā atbildība, tās veidi. 

2.temats. Konstitucionālo tiesību pamati. 
        1. Konstitucionālo tiesību jēdziens. 
        2. Valsts varas orgāni, to galvenās funkcijas. 
3. temats. Administratīvās tiesības. 
        1. Administratīvo tiesību jēdziens un sistēma. 
        2. Administratīvā atbildība un tās priekšnoteikumi. 
        3. Administratīvais sods. 
4. temats. Civiltiesību jēdziens . 
        1. Civiltiesību jēdziens. 
        2. Civiltiesību nošķiršana no publiskajām tiesībām. 
5. temats. Ģimenes tiesības. 
        1. Ģimenes tiesību jēdziens un avoti. 
        2. Laulības noslēgšana. 
        3. Laulības izbeigšanās. 
        4. Laulāto mantiskās tiesības.  
6. temats. Mantojuma tiesības. 
         1. Mantošanas būtība, pamatjēdzieni, veidi. 
         2. Likumiskā mantošana. 
         3. Testamentārā mantošana. 
         4. Līgumiskā mantošana. 
7. temats. Lietu tiesības. 
         1. Lietu tiesību jēdziens un saturs. 
         2. Lietu klasifikācija. 
         3. Īpašuma jēdziens, iegūšanas veidi. 
8. temats. Saistību tiesības. 
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         1. Saistību tiesību jēdziens un rašanās pamati. 
         2. Tiesiskā darījuma jēdziens, sastāva elementi. 
         3. Līguma jēdziens, veidi, forma un noslēgšanas kārtība. 
9.temats. Darba tiesības. 
          1. Darba tiesību jēdziens un avoti. 
          2. Darba tiesību pamatprincipi. 
          3. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšanās. 

          Mācību literatūras saraksts 
 
1. Balodis K. Ievads civiltiesībās, Rīga: 2007. 17-314.lpp. 
2. Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003, 176 lpp. 
3. Cipeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 
4. Darba attiecību enciklopēdija. Rīgā: SIA „Merkurijs Lat”, 2005. 
5. Dišlers K.Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 

204lpp. 
6. Gaiļums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 1.grāmata. Rīgā: Gailuma juridiskā 

biznesa biroja izdevniecība, 2003. 
7. Gaiļums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 2.grāmata. Rīgā: Gailuma juridiskā 

biznesa biroja izdevniecība, 2003. 
8. Gaiļums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 3.grāmata. Rīgā: Gailuma juridiskā 

biznesa biroja izdevniecība, 2004. 
9. Gens Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 

471.lpp.     
10. Jakubaņecs V. Valsts jēdziens un formas. Piektais izdevums. Rīga: „P&K”, 2004, 3-175 lpp. 
11. Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. SIA 

„Biznesa augstskola Turība”, R:2003. 7-121.lpp. 
12. Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās – Rīga: TNA, 2005. 137-

195.lpp. 
13. Lavits E. Valsts un pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni: Rakstu krājums 

administratīvajiem tiesnešiem. Rīga: Publisko tiesību institūts, 2003., 35.-52.lpp. 
14. Našisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 
15. Neimanis J. Ievads tiesībās, Rīga, 2004. 17-158.lpp. 
16. Rajevskis V., Rajevska F. Valsts varas institūcijas Latvijā: Mācību līdzekli. Rīgā: LU, 1999. 

1-48.lpp. 
17. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 3., labotais un papildinātais izdevums. Rīga: SIA „Zvaigzne 

ABC” 9-154.lpp.,   
18. Stucka A. Ievads administratīvajās tiesībās un administratīvā procesā. Rīga: Juridiskā 

koledža, 2003. 
19. Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 2006. 
20. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. 1940.g.izdevuma 

atkārtots izdevums, Rīga, 1996.g. 141-246. lpp. 
21. Torgāna K. visp.redakcijā (autoru kolektīvs). Latvijas Republikas 

     Civillikuma  komentāri. Saistību tiesības. Otrais izdevums. R.Mans 
            īpašums. 2000. 18-543.lpp. 
22. Torgāns K. Līgumi uzņēmējdarbībā, Rīga, 1992.g. 1-99.lpp. 
23. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata, R: TNA, 2006. 11-284.lpp. 
24. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga: SIA „Biznesa 
            augstskola Turība”, 2004, 5-233. 
25. Vēbers J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ģimenes  
             tiesības. Rīgā: Mans īpašums, 2000. 176 lpp. 
26. Vildbergs H.J., Feldhūne G. Atsauces Satversmei: mācību līdzeklis. 
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             Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, VI+188 lpp. 
27. Žeivots M. Administratīvā atbildība: shēmas. Rīga: Zvaigzne ABC, 
            2002. 

Papildliteratūra 
 
1. Bērnems S. Dž., Līgumu sastādīšana. R., 1995. 1-217.lpp. 
2. Bitāns A., Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. R., 1997.1-200.lpp. 
3. Buls M. Vispārīgās un speciālās tiesību normas. Likums un Tiesības,  
    2003, 5.sēj., Nr.6, Nr.7. 
 
Tiesību akti: 
1. Latvijas Republikas Satversme 
2. Saeimas vēlēšanu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995.6.jūnijs, 
    Nr.86 (369) 
3. Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu: LR likums. Latvijas 
   Vēstnesis, 1994. 20.aprīlis, Nr.47 (178) 
4. Par tiesu varu : LR likums. Ziņotājs, 1993.14.janvāris, Nr.1 
5. Valsts pārvaldes iekārtas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001. 
    21.jūnijs, Nr.94 (2669) 
6. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss: LR likums. Latvijas 
    Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1984, Nr.51. 
7. Darba likums // Latvijas Vēstnesis, 2001., Nr.105., 2002. Nr.187. 
8. Civillikums.  
 
Periodika 
1. Laikraksta “Latvijas Vēstnesis” pielikums “Jurista vārds”. 
2. Žurnāls "Administratīvā un Kriminālā Justīcija".  
3. Žurnāls ”Likums un Tiesības”. 

 
CILVĒKA AIZSARDZĪBA 

PEOPLE PROTECTION 
 

Programma 
 

Meža fakultāte, Darba vides katedra 
 

Studiju priekšmeta anotācija 
Cilvēka aizsardzība. Lektors K.Dauge 
3.semestris: 2.00 KP (32), lekcijas 16 h, praktiskie darbi un semināri 16 h. Kontroles veids – 
eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 

 
Anotācija. 

Starptautiskās darba aizsardzības konvencijas, LR darba aizsardzības un darba likumi, 
nolikumi un noteikumi un citi normatīvie dokumenti. Apmācības sistēma darba aizsardzībā. 
Prasības darba vietai, riski darba vidē, to noteikšana. Darba vides iekšējā uzraudzība un kontrole. 
Elektrodrošība. Ugunsdrošība. Darba drošības kontrole. 
 Ārkārtējas situācijas, to izcelšanās iespējas Latvijā, to noskaidrošanas, novērtēšanas un 
reaģēšanas uz tām pamatprincipi. Tiesības un pienākumi, kurus nosaka likumi, nolikumi un 
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noteikumi par ārkārtējām situācijām. 
 
Annotation. 

International and Latvian labour protection and  emergences conventions, rules and 
regulations. Labour protection training order. Labour environment  supervision and inspection. 
Electrosafety. Fire safety. Inspection of labour safety conditions.  

Emergency situations in Latvia (risk awareness, preventive measures, preparation, 
response, elemination of consequences). 

People duties, rights, beheviour and protection in emergency situations. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

Iepazīties un izprast  likumu normas, darba organizāciju darba vietā un   ārkārtējās situācijās, 
apgūt prognozēšanas un riska novērtēšanas un droša darba organizēšanas  metodes, kuras 
garantētu cilvēka aizsardzību. 

  
Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 

Iepriekš jāapgūst ķīmija, fizika un tiesību pamati. 
 

Zināšanu kontrole: 
Patstāvīgā darba un lekciju vērtējums  divi testi. 

 
Nosacījumi  eksāmena kārtošanai: 
 Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nokārtojuši testu par patstāvīgo darbu ar 
ne zemāku kā 5,0 balles vērtējumu. Testa veidā iegūst arī novērtējumu par lekcijām. Galīgais 
vērtējums – vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm.  

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

 Nokavētās nodarbības studenti studē individuāli vai citā studiju programmas grupā un 
individuāli kārto eksāmenu par visu kursu. Studiju saistības par konkrētu studiju gadu 
jānokārto līdz studiju gada 31.augustam. 
 

Izvērsta programma. 
 

 DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMA  
Sistēmas attīstības vēsture, uzdevumi un patreizējais stāvoklis. Darba aizsardzības 

organizācija Latvijā. Darba aizsardzības pārraudzības institūcijas, to tiesības un pienākumi. 
Apmācības sistēma, instruktāžas un instrukcijas darba aizsardzībā. Darbinieku atestācija un 
izglītības iestāžu licencēšana. Administratīvā personāla tiesības un pienākumi darba 
aizsardzībā. 

 DARBA AIZSARDZĪBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI  
Latvijas Republikā ratificētās Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas. Eiropas 

valstu darba aizsardzības standartu sistēma. Likumi, kas nosaka vai regulē darba aizsardzības 
funkcijas. Uz likumu bāzes izstrādātie normatīvie dokumenti (noteikumi, nolikumi, normas). 

 DARBA VIDES HIGIĒNA UN SANITĀRIJA  
Darba vides higiēna un sanitārija, to pētījumu objekti un metodes. Darba vides apstākļu 

noskaidrošana aptaujas veidā. Higiēnas normas un profilakses pasākumi, lai uzlabotu 
strādājošo komfortu, labsajūtu un veselību. Higiēnas un sanitārijas pasākumu neievērošana 
un arodslimības. Telpu apgaismojuma, apkures un vēdināšanas normas. Sanitārās 
uzraudzības nodrošinājums uzņēmumos. 

 DARBA VIDES FAKTORI, TO IETEKME UZ CILVĒKA VESELĪBU 
Darba vides faktoru raksturojums. Kaitīgo faktoru loma arodslimību iegūšanā. Putekļu, 
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toksisko vielu, trokšņa un vibrāciju ietekme uz cilvēka organismu, šo ietekmi samazinošo 
pasākumu komplekss. Optimālie darba vides parametri, traumatismu veicinošie faktori. 

DARBA VIDES RISKI, RAKSTURLIELUMI, NORMĒŠANA, AIZSARDZĪBA, 
PROFILAKSE 
Fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, ergonometriskie, psihosociālie un organizatoriskie darba 

vides riska faktori. Darba apavi, apģērbs, individuālie  aizsardzības līdzekļi, darba drošības 
zīmes, to loma risku novēršanā. Bīstamās iekārtas, to reģistrācija un tehniskā uzraudzība. 
Atsevišķu tautsaimniecības nozaru darba vides riski (lauksaimniecība, mežizstrāde, 
kokapstrāde, būvniecība u.c.). 

UGUNSDROŠĪBA 
Ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti. Valsts, pašvaldību, iestāžu, 

organizāciju, komercsabiedrību un brīvprātīgie  ugunsdrošības dienesti un to uzdevumi. 
Ugunsdrošības nodrošināšana uzņēmumos, iestādēs un  organizācijās (darba devēja un 
strādājošo pienākumi). Ugunsdrošības uzraudzība visu veidu uzņēmumos, dzīvojamā  sektorā 
un mežos. 

ELEKTRODROŠĪBA 
Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēku. Apstākļi, kad cilvēks nonāk elektriskās strāvas 

iedarbībā. Elektrobīstamību veicinoši faktori dažādās darba vietās un telpās. Cilvēka 
aizsardzība no elektriskās strāvas iedarbības. Elektrodrošības pārkāpumi un ugunsgrēki. 
Aizsargierīces elektrodrošībā. 

 DARBA DROŠĪBAS PILNVEIDOŠANAS CEĻI 
Likumu un normatīvo aktu sakārtošana. Organizatorisko pasākumu konsekventa 

realizācija. Ekonomisko nosacījumu izpilde. Valsts pilsoņu izglītošana un morālās atbildības 
palielināšana. Starpvalstu sadarbība kopīgu prasību un normu izveidošanā, izvēršot zinātniski 
pētniecisko darbību. Paplašināt informētību un sakarus. Palielināt medicīnas un ergonomikas 
lomu. Pilnveidot aizsarglīdzekļus. 

 CIVILĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA (CA) 
CA sistēmu attīstības vēsture. CA sistēmu organizācija ES valstīs un Latvijā. Patreizējie 

ĀS sistēmas uzdevumi un institūcijas. 

Latvijā iespējamās ārkārtējās situācijas. Dabas katastrofas, kuras rada vēja un ūdens 
iedarbība. Tehnogēnās katastrofas ar indīgu ķīmisku, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu 
noplūdi, elektromagnētisko un radioaktīvo izstarojumu.  Bruņoti konflikti. 

ĀRKĀRTĒJU SITUĀCIJU BĪSTAMĪBAS PAKĀPES NOVĒRTĒŠANA 
Latvijā un tās kaimiņvalstīs esošie bīstamie objekti, kuros var būt eksplozijas, 

ugunsgrēki, radioaktīvu un ķīmisku vielu noplūde. Ārkārtēju situāciju prognozēšanas mērķi 
un uzdevumi, nepieciešamā informācija un secība. Atmosfēras virszemes slāņu vertikālā 
noturība. Saindētās teritorijas dziļuma, platuma un laukuma noteikšana.  Riska novērtēšanas 
pamatprincipi. 

 CILVĒKU AIZSARDZĪBA 
Izziņošanas sistēmas uzdevumi un tehniskās iekārtas informācijas pārraidīšanai. 

Izziņošanas sistēmas dublēšanas iespējas. Izziņošana darba un ārpusdarba laikā, izziņošanas 
shēmas. Iedzīvotāju evakuācijas plānošana un veikšana. Stihiskās evakuācijas. Cilvēku 
psiholoģiska sagatavošana evakuācijai un darbībai ārkārtējās situācijās. Ēku un būvju 
izmantošana aizsardzībai. 

PREVENTĪVIE PASĀKUMI NOZARES SAGATAVOŠANAI DARBĪBAI 
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS 

Nozarei raksturīgie preventīvie ilgtermiņa pasākumi.  Avāriju, plūdu, viesuļvētru u.c. 
Latvijai raksturīgu ārkārtēju situāciju profilakses pasākumi. Pārtikas, lopbarības, ūdens, 
kurināmā, degvielas u.c. materiālo rezervju sagatavošana. Ražošanas tehnoloģisko procesu 
nodrošināšana. Sagatavošanās nozares produkcijas iekārtu, telpu u.c. atindēšanai un 
atjaunošanas darbu veikšanai. 
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GLĀBŠANAS DARBI TAUTSAIMNIECĪBĀ 
Situācijas analīze un novērtēšana, lēmumu pieņemšana un rīkojumu došana, speciālu 

vienību sagatavošana darbībai. Maiņu darba organizēšana. Drošības tehnikas ievērošana 
bīstama saindējuma vietās. Strādājošo sanitārās apstrādes organizēšana, ēdināšanas un 
atpūtas nodrošināšana. Darbu vadīšanas stingrības, nepārtrauktības un elastīguma 
nodrošināšana. Cilvēku, dzīvnieku, augkopības un lopkopības produkcijas glābšanas 
īpatnības. 

RAŽOŠANAS ATJAUNOŠANA EKSTREMĀLĀ VIDĒ 
Situācijas novērtēšana. Aprēķini par nepieciešamo spēku un līdzekļu daudzumu. Uguns, 

vēja, ūdens u.c. postījumu likvidācija. Atindēšanas darbu veikšana vietās, kuras cietušas no 
radiācijas vai indīgām vielām. 

 
Praktisko darbu un semināru saraksts. 

 
1. Darba vides parametru mērīšanas metodes un metodika. 
2. Mākslīgā apgaismojuma aprēķinu modelēšana. 
3. Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle. 
4. Dzirdes aizsardzības līdzekļu izvēles pamatojums. 
5. Sprādzienbīstamas vides aprēķinu metodika. 
6. Elektroiekārtu drošas ekspluatācijas aprēķini. 
7. Riska faktoru novērtēšana darba vietā. 
8. Bīstamo objektu inventarizācija un riska analīze. 
9. Radiācijas situācijas prognozēšana un novērtēšana. 
10. Ķīmiskās situācijas prognozēšana un novērtēšana. 
11. Dezaktivācijas izpildes gaita. 
13.CA tiesiskais pamats. 
14.Tautsaimniecības nozaru speciālistu tiesības un pienākumi ārkārtējās situācijās. 
15.Ārkārtēju situāciju profilakse. Evakuācijas pasākumi. 
16.Avāriju likvidēšanas pasākumi, organizatori un izpildītāji. 
 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts. 
 

1. Kaļķa V. un Rojas Ž. redakcijā  Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. 
Elpa, 2001. – 500 lpp. 

2. Darba drošības darbinieku veselības aizsardzības sistēma uzņēmumā. KIF. Biznesa 
komplekts. Rīga, 2002. 

3. Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Vadlīnijas darba aizsardzībā 2002-2006. Rīga 
2003. 

4. Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Drošības zīmju lietošanas vadlīnijas. Rīga 2003.- 
48 lpp. 

5. Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Darba vietu iekārtošanas vadlīnijas. Rīga, 2003.- 
60 lpp. 

6. Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Darba vides risku novērtēšanas vadlīnijas. Rīga 
2003.- 72 lpp. 

7. Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Ar smaguma pārvietošanu saistītās darba vides 
risku novērtēšanas vadlīnijas. Rīga, 2003.- 40 lpp. 

8. Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Darba higiēna. Rīga, 2003.-160 lpp. 
9. Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Darba drošība. Rīga, 2003.- 288    lpp. 
10.  Kaļķis V., Roja Ž. Riska faktori darba vidē.  Elpa, 2001.-  49 lpp. 
11.  Eglīte M. Darba medicīna. Rīga, 2000.- 671 lpp. 
12.  Metodiskie norādījumi studentiem individuālajam darbam studiju priekšmetā “Cilvēka 

aizsardzība”.  Sast.Z.Beķeris, J.Staša. LLU Jelgava, 2000. – 28 lpp. 
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13.  Pandalons V., Iļjins U. Meteoroloģija, 2.,3., daļa Jelgava 2001. 
14.  Eglīte M., Roja Ž. Aroda veselība strādājot ar videodispleju termināliem un kopēšanas 

iekārtām. Rīga, LATED, 1998. – 12 lpp. 
15.  Beķeris Z. Ārkārtējas situācijas un to profilakses pasākumi. Lekcija. LLU Jelgava, 2000. – 

31 lpp. 
16.  Latvijas Republikas likums  2006.gada 5.oktobrī “Civilo aizsardzības likums”. // Latvijas 

Vēstnesis 26.10.2006. Nr.171. 
17. Latvijas Republikas 2001. gada 20. jūnija likums  “Darba aizsardzības likums”.   // Latvijas 

Vēstnesis 06.07.01 Nr.105. 
18.  Latvijas Republikas 2001. gada  20. jūnija likums “Darba likums”.  // Latvijas Vēstnesis 

06.07.01 Nr.105. 
19. Latvijas Republikas  2002. gada 24. oktobra likums  “Ugunsdrošības  un ugunsdzēsības 

likums”, grozījumi: 19.12.2002, 29.05.2003, 30.10.2003, 07.04.2004, 20.12.2004. 
02.06.2005, 15.06.2006. // Latvijas Vēstnesis 13.11.02. Nr.165. 

20.  Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995. gada 31. oktobra   noteikumi Nr. 318 
“Noteikumi par būvnormatīvu, LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas”. // Latvijas Vēstnesis 
08.11.95. Nr. 173. 

21.  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 
“Ugunsdrošības   noteikumi”. // Latvijas Vēstnesis  20.02.04. 

22.  Starptautiskās darba organizācijas  konvencijas. Rīga, 1994. - 151 lpp. 
23. Konvencija par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību “Par Konvenciju par rūpniecisko 

avāriju pārrobežu iedarbību”. Saeimā 07.04.2004. apstiprināta ar likumu. // Latvijas 
Vēstnesis 23.04.04. 

24.  Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā LVS 89, 1998. 
25.  Latvijas Valsts standarts LVS 446:2003 “Ugunsdrošībai un civilai  aizsardzībai lietojamās 

drošības zīmes un signālkrāsojums”. 
 

Informācija elektroniskā veidā: 
Valsts Darba inspekcija www.vdi.lv 
Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aizsardzības aģentūra http://osha.lv 
Latvijas darba devēju konfederācija www.lddk.lv 

Darba un vides veselības institūts www.parks.lv.home/ioch 
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra  http://europe.osha.eu.int/ 

 

Matemātika 
Mathematics 

Programma 
 
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Matemātikas katedra 

 
Studiju priekšmeta anotācija 
Matemātika: lektore I.Jēgere 
1.semestris un 2.semestris: 8 KP (128 h): lekc. 64 h, lab.d. 64 h. Kontroles veids – ieskaite ar 
atzīmi un eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija: 
Kompleksie skaitļi. Lineārās algebras elementi. Vektoru algebra. Analītiskā ģeometrija. Jēdziens 
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par funkciju, funkcijas robeža. Funkcijas atvasinājums, tā pielietojumi. Nenoteiktais un 
noteiktais integrālis, tā pielietojumi. Divargumentu funkcijas. Diferenciālvienādojumi, to veidi 
un risināšana. Skaitļu un funkciju rindas. Līniju, virsmu un vairākkārtīgie integrāļi. 
 
 Annotation: 
Complex number. Matrix algebra and analytical geometry. Function, limit of function. 
Derivative of function and it,s applications. Primitive function, definite integral and it,s 
applications. Multivariable functions, particular derivative and applications, differencial 
eqyations, types and solving methods. Numeral and function series, multiple integrals, line 
integral and surface integral. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
 Sniegt pamatzināšanas lineārajā algebrā, vektoru algebrā, analītiskajā ģeometrijā, viena 
argumenta funkciju diferenciālrēķinos, vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķinos, parasto 
diferenciālvienādojumu teorijā, rindu teorijā, vairākkārtīgo un līnijintegrāļu teorijā. Izmantojot 
formulas, risināt uzdevumus programmā paredzētajās tēmās. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
 Matemātika ir bāze visiem tehniskajiem priekšmetiem, tā palīdzēs izprast grafiskās programmas 
virsmu un līniju zīmēšanā. 
 
Zināšanu kontrole: 
Semestra laikā studentu zināšanas tiek kontrolētas ar mājas darbu un kontroldarbu palīdzību. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
Sekmīgi un savlaicīgi izpildīti visi obligātie mājas darbi un kontroldarbi. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Nokavētās nodarbības jāsagatavo patstāvīgi, ar neskaidrajiem jautājumiem vēršoties pie 
pasniedzēja konsultāciju laikos. 
 
 

Izvērsta programma 
 

1. Kompleksie skaitļi 
Kompleksie skaitļi, to algebriskā un trigonometriskā forma. Darbības ar kompleksiem 
skaitļiem algebriskā formā (saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, dalīšana) un 
trigonometriskā formā (reizināšana, dalīšana, kāpināšana, saknes vilkšana). 
2. Lineārās algebras elementi un analītiskā ģeometrija. 
Matricas un determinanti. Lineāru vienādojumu sistēmu atrisināšanas metodes. Dekarta un 
polārā koordinātu sistēma. Līnijas, to vienādojumu sastādīšana. Taisnes vienādojumi plaknē. 
Otrās kārtas līnijas: elipse, riņķa līnija, hiperbola, parabola. 
3. Vektoru algebra. 
Skalāri un vektori. Lineāras darbības ar vektoriem. Vektora projekcija uz ass. Vektora 
koordinātas Dekarta koordinātu sistēmā. Vektora moduļa aprēķināšana, virziena kosinusi. 
Lineāras darbības ar vektoriem, kam dotas koordinātas. Kolinearitātes nosacījums. Vektoru 
skalārais reizinājums, tā lietojumi. Vektoriālais reizinājums, tā īpašības, lietojumi. Triju 
vektoru jauktais reizinājums. 
4. Ievads matemātiskajā analīzē. 
Pamatjēdzieni par funkciju. Funkcijas definīcijas apgabals un uzdošanas veidi: tabulārais, 
grafiskais un analītiskais. Pāra, nepāra un periodiskas funkcijas. Elementārās pamatfunkcijas. 
Mainīga lieluma un funkcijas robeža, funkcijas nepārtrauktība. Pirmā un otrā ievērojamā 
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robeža, skaitlis e un naturālie logaritmi. Robežu aprēķināšanas tehnika. 
5. Diferenciālrēķini. 
Funkcijas atvasinājuma definīcija, mehāniskā un ģeometriskā interpretācija. Elementāro 
pamatfunkciju atvasināšanas formulas. Funkcijas diferenciālis. Saliktu un apslēptu funkciju 
atvasināšana. Funkciju augšana, dilšana, ekstrēmi. Līnijas ieliekums, izliekums, infleksijas 
punkti. Lopitāla kārtula. Vertikālās, horizontālās un slīpās asimptotas. Funkcijas pētīšanas 
shēma. 
6. Integrālrēķini. 
Primitīvā funkcija, nenoteiktā integrāļa definīcija. Integrēšanas metodes. Noteiktā integrāļa 
definīcija, mehāniskā un ģeometriskā interpretācija. Noteiktā integrāļa aprēķināšana pēc 
Ņūtona – Leibnica formulas. Noteiktā integrāļa pielietojumi (figūras laukums, tilpums, līnijas 
garums, darbs utt). Neīstie integrāļi. 
7. Vairākargumentu funkcijas. 
Vairāku argumentu funkciju  jēdziens. Divu argumentu funkcijas ģeometriskā jēga, virsmas 
vienādojums. Parciālie pieaugumi un pilnais pieaugums. Parciālo atvasinājumu definīcija. 
Virsmas pieskarplakne un normāle, to vienādojumu sastādīšana. Apslēpti dotas vairāku 
argumentu funkcijas atvasināšana. Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Pilnais 
diferenciālis. Divu argumentu funkcijas ekstrēmu definīcija, to nepieciešamā un pietiekamā 
pazīme. Divu argumentu funkcijas vislielākā un vismazākā vērtība slēgtā apgabalā. 
8. Diferenciālvienādojumi. 
Diferenciālvienādojuma pamatjēdzieni. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi: ar atdalāmiem 
mainīgajiem, lineārs, homogēns, Bernulli, eksaktais; to atrisināšanas metodes. 
 Košī problēma. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi: ar kārtas pazemināšanu, lineāri 
diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, to atrisināšanas metodes. 
Diferenciālvienādojumu sistēmas. 
9. Skaitļu un funkciju rindas. 
Skaitļu rinda, rindas parciālsumma. Skaitļu rindas konverģences  definīcija, konverģences 
nepieciešamā pazīme. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences pietiekamās pazīmes. Maiņzīmju 
rindas, to absolūtā un nosacītā konverģence. Funkciju rindas, Maklorena, Teilora rinda. 
Funkciju izvirzīšana rindā. Pakāpju rindu lietojumi. Trigonometriskās rindas, Furjē rinda. 
Funkciju izvirzīšana Furjē rindā.  
10. Līniju un vairākkārtīgie integrāļi. 
Pirmā un otrā veida līniju integrālis, ģeometriskā un mehāniskā nozīme un pielietojums.   
Divkāršais inegrālis, tā aprēķināšana Dekarta un polārajās koordinātās. Divkāršā integrāļa 
lietojumi tilpuma un plaknes figūras laukuma aprēķināšanai. Divkāršā integrāļa lietojumi 
masas un smaguma centra aprēķināšanai. Trīskāršā integrāļa jēdziens, aprēķināšana, 
lietojumi. Pirmā un otrā veida līnijintegrāļi, to aprēķināšana, lietojumi 

Mācību literatūras saraksts 
1. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika I – IV daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997., 

1998. g. 
2. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika I. Rīga: Zvaigzne, 1988. 
3. Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika I tehnisko augstskolu studentiem. 

Rīga:RTU, 2004. 
4. Brāzma N., Brigmane A., Rāts J. Augstākā matemātika. Rīga: Zvaigzne, 1970. 
5. Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. 

Rīga: Zvaigzne, 1986. 
6. Volodko I. Augstākā matemātika I daļa. Rīga : Zvaigzne ABC,2007. 
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Papildliteratūras sarakts 
 

1. Volodko I. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga: RTU, 2001., 2003. 
2. Brūvere S., Čerņajeva S. Mācību līdzeklis un patstāvīgā darba uzdevumi augstākās 

matemātikas kursa  pamatu apguvei. LLU, 2002. 
3. Buiķis M., Siliņa B. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu algoritmi. Rīga: 

Zvaigzne, 1997. 
4. Lial M.L., Miller C.D. Finite mathematics and calculus with applications. 3rd.ed.London, 

1989. 
5. Āboltiņš A., Volodlo I. Rindas. LLU, 2001. 
6. Antimirovs M., Panfjorova A., Volodko I., Liģere J. Vairākkārtīgie integrāļi, lauku 

teorija un Laplasa transformācija. Rīga: RTU, 2003. 
 

 
Diskrētā matemātika 
Discrete Mathematics 

 
Programma 

 
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Matemātikas katedra 

 
Studiju priekšmeta anotācija 
Diskrētā matemātika, lektore I.Jēgere 
3.semestris: 2 KP (32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h. Kontroles veids – ieskaite. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija: 
Kurss iepazīstina studentus ar atsevišķiem mūsdienu diskrētās matemātikas jautājumiem, tai 
skaitā  ar kopu teorijas un matemātiskās loģikas pamatiem, kā arī atsevišķām kombinatorikas 
nodaļām un matemātiskās indukcijas aksiomu. 
 
Annotation: 
A basic couse covers a survey of most universal mathematical notions as well as generally used 
mathematical symbols, including the language of set theory and mathematical logic, graphs and 
combinatorics. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Apgūt formālo matemātisko aparātu un saturiskās spriešanas metodes, kas nepieciešamas datoru 
efektīvā izmantošanā un to darbības analīzē. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 
Aplūlotie jautājumi ir būtiski dabaszinātņu kursiem”Datori un programmēšana”, ”Datu 
struktūras”, ”Algoritmu teorija’’ u.c. 
 
Patstāvīgais darbs: 
Pēc sava ieskata pasniedzējs semestra laikā studentiem piedāvā mājas uzdevumus, kas palīdz 
nostiprināt teorētisko materiālu, veidot patstāvīgu pieeju un apgūt matemātiska teksta rakstisku 
izklāstu. 
Sakarā ar nelielo auditoriju stundu skaitu, studentiem ieteicams arī patstāvīgi iepazīties ar 
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literatūrā pieejamiem uzdevumu risināšanas piemēriem. 
 
Zināšanu kontrole: 
Paredzēti 3 kontroldari 

 Kopu teorija, skaitļu teorijas uzdevumi un matemātiskā indukcija 
 Matemātiskā loģika 
 Kombinatorikas uzdevumi 

 
Nosacījumi ieskaites un/vai eksāmena kārtošanai: 
Ieskaitīti semestrī rakstītie kontroldarbi, Ieskaitīti semestrī uzdotie mājas darbi. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Neieskaitītie un nerakstītie kontroldarbi pārrakstāmi katedras pasniedzēja norādītajā laikā. 
Neieskaitītie mājas darbi labojami 10 dienu laikā no atgriešanas brīža. 

 
Izvērsta programma 

 
1. Skaitļu teorijas pamatjautājumi 

Kongruences, to īpašības. Aritmētikas pamatteorēma. Fermā mazā teorēma, tās lietojumi. 
2. Kopu teorijas pamatjautājumi 

Kopas jēdziens. Kopu šķēlums, apvienojums, papildinājums. Venna diagrammas. Ieslēgšanas 
– izslēgšanas formula, tās lietojumi. Atbilstības starp kopām, to speciālgadījumi: injekcijas, 
bijekcijas. Kopu ekvivalence. Sanumurējamas un nesanumurējamas kopas.Attiecības, īpaši 
ekvivalences tipa attiecības. Faktorkopa, tās piemērs – atlikumi pēc moduļa. 

3. Matemātiskā indukcija 
Matemātiskās indukcijas aksioma. Dažādas indukcijas shēmas. Indukciju apgalvojumu 
pareizības pierādījumos, konstrukcijās, definīcijās. 

4. Matemātiskā loģika 
Izteikumi un operācijas ar tiem.Izteikumu loģikas formulu vērtību tabula, normālformas. 
Būla funkcijas un to sakars ar izteikumu loģikas formulām.Būla funkcijas izteikšana dažādās 
bāzēs. Predikāti un to sakars ar kopām. Kvantori, to lietošana ikdienas apgalvojumu un 
matemātisku teorēmu pierakstīšanā. 

5. Kombinatorikas pamatjautājumi 
Kombinatorikas reizināšanas un saskaitīšanas likumi. Sakārtotas un nesakārtotas izlases, to 
skaita aprēķināšana (permutācijas, variācijas, kombinācijas). Ņūtona binoma formula. 
Sakarības starp binomiālajiem koeficientiem. Rekurento sakarību metode. Homogēnie 
rekurentie vienādojumi ar konstantiem koeficientiem. Nehomogēno rekurento vienādojumu 
atrisinājuma vispārīgais veids. Veidotājfunkciju metode. Klasisko kombinatorisko skaitļu 
atrašana ar šo metodi. Sadalījumu skaita veidotājfunkcija. 

6. Grafu teorija 
Grafa jēdziens. Grafu izomorfisms. Grafu lietojumi bināro attieksmju attēlošanā. Grafa 
matrica. Planārie grafi. Eilera formula planāriem grafiem. Planaritātes kritēriji. Četru krāsu 
teorēma. Cikli. Eilera un Hamiltona cikli un maršruti. Teorēma par Eilera ciklu eksistenci,  
algoritms tā atrašanai. Pietiekami nosacījumi un nepieciešami nasacījumi Hamiltona cikla 
eksistencei (Diraka, Ores, Grinberga teorēmas), Divdaļīgie grafi, ungāru algoritms. Koki. 
Koku lietojumi meklēšanas un kārtošanas algoritmu analīzē. Spēles koks. Grafa bāzes koks, 
tā atrašanas algoritmi. Minimaksa teorēmas (Holla teorēma, teorēma par dažādiem 
pārstāvjiem).Daļēji sakopotas kopas, Dilvorsa teorēma. Forda – Falkersona teorēma un 
algoritms. 

7.  Galīgie automāti 
Galīgs automāts, to diagrammas un programmas. Automāti ar un bez izejas. Galīgi automāti 
atsevišķu uzdevumu veikšanai. Galīgu automātu neeksistences pierādījumi. Eksperimenti ar 
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automātiem. Mūra teorēma. 
 

Laboratorijas darbu saraksts: 
Nav paredzēti 
 
Praktisko darbu saraksts: 
1. Kongruenču, aritmētikas pamatteorēmas un Fermā mazās teorēmas lietojumi. 
2. Kopu šķēlums, apvienojums, papildinājums, Venna diagrammas. 
3. Atbilstības starp kopām, to speciālgadījumi: injekcijas, bijekcijas. Kopu ekvivalence. 

Sanumurējamas un nesanumurējamas kopas. Attiecības, īpaši ekvivalences tipa attiecības. 
Faktorkopa, tās piemērs – atlikumi pēc moduļa. 

 
 Patstāvīgo darbu saraksts: 
1. Skaitļu teorijas uzdevumi. 
2. Matemātiskā loģika. 
 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts: 
 

1. Andžāns A., Zariņš P. Matemātiskās jndukcijas metode un varbūtību teorijas elementi. Rīga, 
1983. 
2.   Kronbergs E., Rivža P.,  Bože Dz. Augstākā matemātika, 2. daļa. Rīga1988. 
3.   Strazdiņš I. Diskrētās matemātikas pamati. Rīga, 1980. 
4   Strazdiņš I. Diskrētā matemātika.Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 
5.  Andžāns A., Čakste J., Larfelds T., Ramāna L., Seile M. Vidējās vērtības metode.     
Rīga:Mācību grāmata, 1996. 
6.  Lejnieks E. Skaitļu teorija. Rīga, MZDB, 1 
7.  Mihelovičs Š. Skaitļu teorija. Daugavpils: Saule, 1996. 
8.  Serpinskis P. 250 elementārās skaitļu teorijas uzdevumi. M.,1968. 
9.   I.M.Vinogradovs. Skaitļu teorijas pamati. M.: Nauka, 1981. 
10.Bērziņa A., Bērziņš A. Olimpiāžu uzdevumu krājums skaitļu teorijā, http://www.liis.lv/ 
11. Bērziņa A., Bērziņš A Skaitļu teorija. Elektroniskais almanahs „Matemātika”, Nr.1-4, 6-7. 
Rīga: LU NMS, 1997. 
12.Kanders U., Andžāns A. Matemātiskās indukcijas tālmācības kurss. 
http://www.latnet.lv/info/matind/ 
13. Lavrov I. A., Maksimova L.L. Uzdevumi kopu teorijā, matemātiskajā loģikā un algoritmu 
teorijā (krievu val.).Maskava: Fizmatlit, 2001. 
14. Tusker A. Applied Combinatorics. John Wiley&Sons,First Edition 1980, Second 
Edition1984, Third Edition 1995. 
15. Schroeder M.R. Humber Theory in Science and Gommunication. Springer: 1985. 
16. Volodko I. Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. Rīga:RTU, 2004. 
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Skaitliskās metodes 
Numerical methods 

 
Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Matemātikas katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Skaitliskās metodes.  
Studiju priekšmeta autors: Profesors A.Āboltiņš 
Atbildīgais mācībspēks: Vieslektore-lektore T.Žukova  
5.semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h. Kontroles veids – eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija: 
Studiju priekšmets paredzēts zināšanu uzkrāšanai par skaitlisko analīzi, programmēšanas 
prasmju izmantošanai dažādu matemātisko problēmu atrisināšanai ar skaitlisko metožu 
palīdzību. Kursa ietvaros tiek aplūkots: vienādojumu un vienādojumu sistēmu atrisināšana, 
skaitliskā integrēšana (noteiktā integrāļa tuvināta aprēķināšana), datu aproksimācija un 
interpolācija, Košī problēmas un robežproblēmas parastajiem diferenciālvienādojumiem 
atrisināšana, augstāko kārtu diferenciālvienādojumu skaitliskā atrisināšana.  
 
Annotation: 
The subject gives the basic knowleges for common use of matematics and programming. It helps 
to solve different problems such as solving of equations and system of equations, aproximation 
and interpolation of dates (functions), numerical integration, solves Cauchy Intial problem and 
boundary-value problem for ordinary differencial equations.    
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
 Priekšmeta galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar matemātiska modeļa un tuvinātas 
atrisināšanas algoritma izveides principiem. Priekšmetā ietvaros iegūtas zināšanas var tikt 
pielietotas dažādu inženieru, fizikas, ģeometrijas un citu cilvēka darbības nozaru uzdevumu 
skaitliskai atrisināšanai. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
  Studiju priekšmets sniedz informāciju par skaitliskām metodēm, kuras tiek pielietotas 
dažādu matemātisko problēmu atrisināšanai, līdz ar to, obligāts nosacījums ir priekšmetā 
apskatāmo augstākās matemātikas pamatjēdzienu pārzināšana un ir uzskatāms par priekšmetu, 
kurš ir jālasa pēc Matemātikas I, II un III kursu apgūšanas. 
 
Zināšanu kontrole: 
Semestra laikā studentam ir jāizpilda un jāaizstāv visi laboratorijas darbi. Katrs izpildītais un 
aizstāvētais laboratorijas darbs tiek vērtēts ar atzīmi pēc 10 ballu skalas vērtējuma. Laboratorijas 
darbs tiek ieskaitīts tikai tad, ja tas aizstāvēts uz atzīmi 4 un vairāk. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
 Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
 Par kavēto nodarbību atstrādāšanu students vienojās ar pasniedzēju individuāli. 
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Izvērsta programma 

 
1. Ievadlekcija. Kas ir skaitliskās metodes? Ko tās sniedz? Kas ir matemātiskais modelis? 

Datora izmantošana matemātisko problēmu atrisināšanā. Kas ir datora modelis? 
2. Vienādojumu tipi. Vienādojumu atrisināšanas veidi. Vienādojumu tuvinātās atrisināšana 

ar: 
a. intervāla dalīšanas metodi; 
b. pieskaru metodi; 
c. hordu metodi; 
d. kombinēto metodi. 

3. Lineāro vienādojumu sistēmas jēdziens un piemērs. Lineāro vienādojumu sistēmu 
atrisināšana ar : 

a. Gausa metodi; 
b. parasto iterāciju metodi; 
c. Gausa-Zēdeļa iterāciju algoritmu. 

4. Nelineāro vienādojumu sistēmas jēdziens un piemērs. Nelineāro vienādojumu sistēmu 
atrisināšana ar: 

a. parasto iterāciju metodi; 
b. Ņutona metodi. 

5. Skaitliskā integrēšana, pielietojums. Noteiktā integrāļa tuvināta aprēķināšana ar: 
a. taisnstūra formulu; 
b. trapeču formulu; 
c. Simpsona formulu. 

6. Aproksimācijas jēdziens, uzdevums un pielietojums. Datu aproksimācija ar mazāko 
kvadrātu metodi.  

7. Aproksimācija. Empīriskās sakarības izvēle.  
8. Interpolācijas jēdziens, un uzdevums. Interpolācijas veidi (lineārā, polinomiālā, splainu 

interpolācija) un pielietojums.  
a. Interpolācija ar Lagranža interpolācijas polinomu; 
b. Interpolācija ar Ermita interpolācijas polinomu; 
c. Interpolācija ar Ņutona interpolācijas polinomu; 
d. Interpolācija ar kubiskiem splainiem. 

9. Datu izlīdzināšana. 
10. Pirmās kārtas diferenciālvienādojuma jēdziens. Parciālā diferenciālvienādojuma jēdziens, 

sākuma un robežnosacījumi. Košī problēmas jēdziens. Košī problēmas atrisināšanas 
shēma. 

11. Pirmās kārtas diferenciālvienādojuma tuvinātā atrisināšana ar: 
a. Eilera metodi; 
b. Runges-Kutta metodi. 

12. Augstāko kārtu diferenciālvienādojuma skaitliskā atrisināšana.  
 
Laboratorijas darbu saraksts: (16 h) 

1. Vienādojuma atrisināšana ar intervāla dalīšanas, pieskaru metodi. 
2. Vienādojuma atrisināšana ar intervāla hordu un kombinēto metodi. 
3. Lineāro vienādojumu sistēmu atrisināšana ar iterāciju metodi. 
4. Lineāro vienādojumu sistēmu atrisināšana ar Gausa-Zēdeļa metodi. 
5. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 
6. Nelineāro vienādojumu sistēmu atrisināšana ar iterāciju metodi. 
7. Nelineāro vienādojumu sistēmu atrisināšana ar Ņutona metodi. 
8. Noteikta integrāļa tuvināta atrisināšana ar taisnstūra, trapeču un simpsona formulu. 
9. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 
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10. Datu aproksimācija pēc mazāko kvadrātu metodes. 
11. Datu interpolācija ar Lagranža interpolācijas polinomu. 
12. Datu interpolācija ar Kubiskajiem splainiem. 
13. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 
14. Pirmās kārtas diferenciālvienādojuma atrisināšana ar Eilera metodi. 
15. Pirmās kārtas diferenciālvienādojuma atrisināšana ar Runges-Kutta metodi. 
16. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

 
Mācību literatūras saraksts 

1. Д.Г.Мэтьюз, Д.Ф.Куртис  Численные методы, Использование Matlab, 3-e издание: 
Москва, Санкт-Петербург, Киев “Вильямс”, 2001. – 720 стр. 

2. Д.Кирьянов MathCad 13:  БХВ-Петербург, 2006. – 608 стр. 

3. Б.П. Демидович, И.А.Марон, Э.З.Шувалова Численные методы анализа: Москва 
“Наука”, 1967. - 368 стр. 

 
Papildliteratūras sarakts 

1. Ю.Рыжиков Вычислительные методы: BHV-Санкт-Петербург", 2007. - 400 стр. 

2. З.Брандт Анализ данных. Статические и вычислительные методы для научных 
работников и инженеров: Мир, АСТ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2003. 

 
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
Probability theory and mathematical statistics 

 
Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Prof. I.Arhipova 
4.semestris: 2.0 KP (32 h): lekc.16 h, prakt.d. 16 h., ieskaite ar atzīmi. 
 
Obligātais kurss ITF studentiem, 2.kurss 4.semestrī (akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Datovadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 

Varbūtība un gadījuma lielumi inženierzinātnēs. Varbūtības teorijas pamatjēdzieni un 
pamatteorēmas. Gadījuma lielumi un to sadalījumi. Vairākdimensiju gadījuma lielumi. Gadījuma 
lielumu neatkarība. Lielo skaitļu likums un centrālā robežteorēma. Centrālās robežteorēmas 
pielietojumi. 

 
Annotation: 

Probability and Random Variables in Engineering. Probability theory axioms and 
theorems. Univariate random variables and their distributions. Multidimensional random 
variables. Independence of the random variables. Sequences of the random variables. Central 
limit theorem. Application of the central limit theorem.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Apgūt varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas metodes, lai tās sekmīgi izmantotu 
inženierzinātņu profesionālā bakalaura informācijas tehnoloģijās darbu izstrādē. 
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Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš jābūt apgūtam augstākās matemātikas kursam. 
 
Zināšanu kontrole: 
1.kontroldabs: Vienkāršākās darbības ar varbūtībām. Diskreta gadījuma lieluma raksturotāji. 
2.kontroldarbs. Diskreta un nepārtraukta gadījuma lieluma varbūtību sadalījumi. 
3. kontroldarbs. Vairākdimensiju gadījuma lielumi un to raksturotāji. 
 
Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 

 Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 
o 1.kontroldarbs: 40 punkti 
o 2. kontroldarbs: 40 punkti 
o 3. kontroldarbs 20 punkti 

 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli. 
 Kontroldarbu var rakstīt tikai norādītā laikā un vienu reizi. 

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

 Saskaņā ar katedras norādīto kārtību. 
 

Izvērsta programma 
 

Varbūtība un gadījuma lielumi inženierzinātnēs. Varbūtības teorijas pamatjēdzieni. 
Notikumi: droši sagaidāmie, neiespējamie, gadījuma notikumi. Savienojamie un nesavienojamie 
notikumi. Pilna notikumu kopa. Klasiskā varbūtības definīcija. Statistiskā varbūtības definīcija. 
Ģeometriskā varbūtība. Varbūtības galvenās īpašības. 

Objekti un kopas. Kopu uzdošanas veidi. Kopu vienādība. Tukšā kopa. Apakškopas. Eilera 
diagrammas. Operācijas ar kopām. Objektu sakārtošana. Kopu Dekarta reizinājums. Galīgas un 
bezgalīgas kopas. Kopas elementu skaits.  

Vienkāršākās darbības ar varbūtībām. Darbības ar savstarpēji atkarīgu notikumu varbūtībām. 
Nosacīta varbūtība. Pilnās varbūtības un Beiesa formula. Notikumu atkārtošanas varbūtības. 
Atkārtoti izmēģinājumi un Bernulli formula.  

Gadījuma lielumi. Diskrēta gadījuma lieluma varbūtību sadalījums. Nepārtraukta gadījuma 
lieluma integrālā funkcija un blīvuma funkcija, to īpašības. Gadījuma lieluma raksturotāji: 
matemātiskā cerība, moda, mediāna, momenti, dispersija, standārtnovirze. 

Binomiālais sadalījums. Puasona sadalījums. Vienkāršas gadījuma notikumu plūsmas. 
Vienmērīgais sadalījums. Eksponenciālais sadalījums.  

Normālais sadalījums. Normālā sadalījuma īpašības un parametri. Laplasa funkcija. 
Binomiālā sadalījuma aproksimācijas ar normālo sadalījumu. Muavra-Laplasa teorema. 
Binomiālā sadalījuma aproksimācija ar normālo un Puasona sadalījumu. 

Divudimensiju gadījuma lielumi. Divu gadījuma lielumu sadalījuma funkcija. Divu gadījuma 
lielumu blīvuma funkcija. Nosacīti sadalījuma likumi. Atkarīgie un neatkarīgie gadījuma lielumi. 
Divu gadījuma lielumu sistēmas raksturotāji. Korelācijas koeficients. Divu dimensiju gadījuma 
lieluma normālais sadalījums. 

Vairākdimensiju gadījuma lielumi un to raksturotāji. Korelācijas un kovariācijas matrica. 
Normālais sadalījums gadījuma lielumu sistēmai. Gadījumu lielumu funkcijas. Gadījumu 
lielumu funkciju matemātiskā cerība un dispersija.  

Lielo skaitļu likums un centrālā robežteorēma. Čebiševa nevienādība. Čebiševa teorēma. 
Vispārēja Čebiševa teorēma. Markova teorēma. Bernulli un Puasona teorēmas. Centrālās 
robežteorēmas pielietojumi.  
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Praktisko  darbu saraksts: (16 h) 
 

1. Vienkāršākās darbības ar varbūtībām.  
2. Pilnās varbūtības un Beiesa formula. 
3. 1. kontroldarbs (1.daļa). 
4. Diskrēta gadījuma lieluma varbūtību sadalījumi. 
5. Diskrēta gadījuma lieluma raksturotāji. 
6. 1. kontroldarbs (2.daļa). 
7. Binomiālais sadalījums. 
8. Puasona sadalījums. 
9. 2. kontroldarbs (1.daļa). 
10. Nepārtrauktā gadījuma lieluma varbūtību sadalījumi. Normālais sadalījums.  
11. 2. kontroldarbs (2 daļa). 
12. Laplasa funkcija. Muavra-Laplasa teorema. 
13. Vairākdimensiju gadījuma lielumu varbūtību sadalījumi. 
14. Vairākdimensiju gadījuma lielumu raksturotāji. 
15. 3.kontroldarbs. 

Pamatliteratūras saraksts 
 

1. Buiķis M., Carkovs I., Siliņa B. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. Rīga, 
Zvaigzne ABC, 1997. 

2. Carkova V., Buiķis M. 25 lekcijas varbūtību teorijā. Mācību līdzeklis. Rīga,  Latvijas 
Valsts universitāte, 1975. 

3. Krastiņš O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Mācību grāmata.-Rīga, 
Zvaigzne, 1985. 

4. Leontjevs L., Plaudis A. Inženierekonomisko aprēķinu matemātiskās metodes. Mācību 
grāmata.-Rīga, Zvaigzne, 1976. 

5. Hahn Gerald J., Shapiro Samuel S. Statistical Models in Engineering. A Wiley-
Interscience Publication. John Wiley & Sons, INC, 1994. 

6. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. - Москва, 
Радио и связь, 1983. 

7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. - 
Москва, Издательство «Наука», 1988. 

8. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. Москва, Издательство «Наука», 1969. 
9. Микулик Н.А. Решение технических задач по теории вероятностей и 

математической статистике. Справочное пособие. – Минск, Высшая школа, 
1991. 

10. Прохоров А.В., Ушаков В.Г., Ушаков Н.Г. Задачи по теории вероятностей: 
Основные понятия. Предельные теоремы. Случайные процессы. Учебное пособие. 
-  Москва, Издательство «Наука», 1986. 

11. Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятностей. Основные понятия. 
Предельные теоремы. Случайные процессы - Москва, Издательство «Наука», 1973. 

12. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории 
случайных функций. Под ред. А.А.Свешникова. -  Москва, Издательство «Наука», 
1970. 

13. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.1., Т.2. Перевод с 
английского. – Москва, Издательство «Мир», 1984. 

14. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах. Перевод с 
английского под ред. Налимова В.В. – Москва, Издательство «Мир», 1969. 

15. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. Перевод с английского под ред. 
Бусленко Н.П. – Москва, Издательство «Мир», 1972. 
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Papildliteratūras saraksts 
 
1. Arhipova I., Ramute L., Žuka L. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar MS Excel. 

1.daļa. Mācību līdzeklis.-Jelgava: LLU, 1997. 
2. Arhipova I., Ramute L., Žuka L. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar MS Excel. 

2.daļa. Mācību līdzeklis.-Jelgava: LLU, 1997. 
3. Arhipova I., Ramute L., Paura L. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel. Mācību līdzeklis 

studentiem.-Jelgava: LLU, 1998. 
4. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Mictosoft Excel 97 ikvienam. 1.daļa. Mācību līdzeklis. 

Rīga: Datorzinību centrs, 1999.  
5. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Mictosoft Excel 97 ikvienam.2.daļa. Mācību līdzeklis. 

Rīga: Datorzinību centrs, 2000.  
6. David M.Levine, Patricia P.Ramsey, Robert K.Smidt. Applied Statistics for Engineers and 

Scientists using MS Excel and MINITAB. Prentice Hall, 2001. 
 

Fizika 
Physic 

 
Programma 

 
Informāciju tehnoloģiju fakultāte, Fizikas katedra. 

 
Studiju priekšmeta anotācija 
Fizika. doc. U. Gross  
3. semestris: 2,0 KP. 32 h lekc. , 16 h lab. d. , 16 h pr. d. Kontroles veids – ieskaite ar atzīmi. 
4. semestris. 3,0 KP. 48 h lekc. , 24h lab. d. , 24 h pr. d. Kontroles veids – eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 

 
Anotācija 

3. semestris. Mehānika, molekulārfizika, elektrostatika un līdzstrāvas likumi. Mehānikā 
virzes un rotācijas kustības kinemātika un dinamika, šķidrumu mehānika. Termodinamikā gāzu 
molekulāri kinētiskā teorija, pārneses parādības, 1. un 2. termodinamikas likumi, Karno cikls un 
fāžu pārejas. Elektrostatikā Ostrogradska - Gausa teorēmas pielietojumi elektriskā lauka un 
kondensatoru kapacitātes aprēķināšanai. Līdzstrāvas kurss satur Oma, Džoula - Lenca un Kirhofa 
likumus. 

4. semestris. Magnetostatika, optika un atomfizikas pamati. Svārstības un viļņi. Kvantu 
statistikas elementi. Magnetostatikā Bio-Savara-Laplasa likuma pielietojumi magnētiskā lauka 
un induktivitātes aprēķināšanai, kā arī mehāniskās, elektromagnētiskās svārstības un viļņi. 
Optikā gaismas interference, difrakcija, dispersija, polarizācija, absorbcija, izkliede, kā arī 
termiskais starojums. Atomfikas un atomu kodolfizikas elementi. Radioaktivitāte. 
 
Annotation 

3 d semester. Mechanics, molecular physics, electrostatics and laws of direct currant. In 
mechanics: kinematics and dynamics of translatory and rotary mechanical motion, fluid 
mechanics. In thermodynamics: moleculary kinetic theory, transfer phenomena, the first and the 
second laws of thermodynamics. The Carnot cycle and transition of phases. In electrostatics: 
application of Ostrogradsky-Gauss theorem for calculation the electric field and capacitance of 
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capacitors (condensers). The course of direct currant contains Ohm’s, Joule-Lenz’c and 
Kirchhoff’s lows.  

4 d semester. Magnetstatics, optics and the basic concepts of nuclear physics. Oscillations 
and waves. Elements of quantum statistics. In magnetstatics: application of Biot-Savart-
Laplace’s law for calculation of magnetic field and induction. Mechanical and electromagnetic 
oscillations and waves. In optics: interference of light, diffraction, dispersion, absorption, 
polarization, dissipation and thermal radiation. Elements of atomic and nuclear physics. Radio-
activity (nuclear radiation’s).  

 
Studiju priekšmetu apgūšanas mērķis - studentiem apgūt un izprast fizikas likumus, lai 

prakltiski savā specialitātē varētu tos pielietot. 
 
Priekšmetu saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 
- iepriekš jābūt apgūtai augstākai matemātikai un elementārās fizikas kursam.  
 
Patstāvīgais darbs - individuālie uzdevumi par kinemātiku dinamiku, termodinamiku, 

magnētismu, svārstībām un termisko starojumu. 
 
Zināšanu kontrole: 

1. teorijas kolokviji - 2. semestris - 3; 3. semestris -3; 
2. kontroldarbi uzdevumu risināšanā - 2. semestris - 3; 3. semestris -3; 
3. laboratorijas darbu aizstāvēšana; 
4. Individuālo uzdevumu aizstāvēšana. 

 
Nosacījumi ieskaites/ eksāmena kārtošanai: 

- nokārtoti teorijas kontroldarbi (max 10p. par 1 kontroldarbu); (1 kontroldarbs uz 1KP); 
- nokārtoti kontroldarbi uzdevumu risināšanā (max 10p. par 1 kontroldarbu); (1 kontroldarbs uz 
1KP); 
- aizstāvēti lab. darbi (max 10p. par 3 lab. darbiem); (3 lab. darbi uz 1 KP);  
- aprēķināti un aizstāvēti individuālie darbi (max 10p. par 1 darbu); (1 darbs uz 1KP). 
Vērtējums: nepieciešami 1/2 no max iespējamo punktu skaita; (max 40 p. uz 1 KP). 

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

- laboratorijas darbi atstrādājami katedras norādītajā laikā; 
- neieskaitītu darbu pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja. 
- nerakstīti kolokviji un kontroldarbi kārtojami individuāli (ne vairāk kā viens kolokvijs vienā 

reizē). 
 

Izvērsta programma 
3. semestris. 

 
1. MEHĀNIKA. FIZIKĀLIE PAMATI. 

1. Materiāla punkta kinemātika (ar ātrumu un paātrinājumu kā rādiusvektora atvasinājumu pēc 
laika). Ķermeņa virzes un rotācijas kustības kinemātika (apraksts vektoriālā formā). 

2. Materiāla punkta un materiālu punktu sistēmas dinamika (Ņūtona likumi. Masas centra 
kustības likums. Noslēgtas sistēmas impulsa saglabāšanās likums). 

3. Mainīga spēka darbs. Jauda. Enerģija, tās nezūdamības un pārvēršanās likumi. 
4. Absolūti cieta ķermeņa rotācijas kustības dinamika (ineerces moments, dinamikas 

pamatvienādjums, kinētiskā eneģija, darbs, impulsa momenta saglabāšanās likums). 
5. Šķidrumu mehānika. Paskāla likums. Hidrostatiskais spiediens. Arhimēda likums. Strūklas 

nepātrauktības vienādojums. Bernulli vienādojums. Lamināra un turbolenta plūsma. Šķidrumu 
viskozitāte.  Puazeja un Stoksa likumi.  
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2. MOLEKULĀRFIZIKAS UN TERMODINAMIKAS PAMATI 

1. Statistiskā un  termodinamiskā pētīšanas metode. Molekulāri kinētiskās teorijas 
pamatvienādojums (spiedienam), Klapeirona - Mendeļejeva vienādojums un tā pielietojumi. 

2. Molekulu brīvības pakāpes. Likums par enerģijas vienmērīgu sadalījumu pa brīvības 
pakāpēm. Gāzes iekšējā enerģija. 

3. Maksvela likums molekulu sadalījumam pa ātrumiem. 
4. Bolcmaņa likums molekulu sadalījumam potenciālā laukā Maksvela- Bolcmaņa likums. 

Molekulu sadursmes. 
5. Pārneses parādības (difūzija, siltuma vadāmība, vizkozitāte) un to molekulāri kinētiskā teorija. 
6. Pirmais termodinamikas likums. 
7. Ideālas gāzes izplešanās darbs dažādos procesos. Adiabātisks process. Politropisks process. 
8. Klasiskā gāzu siltumietilpības teorija un tās pielietojamības robežas. Jēdziens par rotācijas un 

svārstību enerģijas kvantēšanu molekulām. 
9. Cikliski procesi. Karno cikls, tā lietderības koeficients.  
10.Otrais termodinamikas likums. Entropija. Otrā termodinamikas likuma statiskais raksturs. 

Brīvā enerģija un termodinamiskais potenciāls. 
 

3. ELEKTROSTATIKA 
1. Kulona likums, elektriskā lauka intensitātei vakuumā. Intensitātes vektora plūsma. 

Ostrogradska - Gausa teorēma un tās pielietojumi lauku aprēķināšanai. 
2. Darbs. Intensitātes vektora cirkulācija. Elektrostatiskā lauka potenciālais raksturs. Lauka 

potenciāls, potenciāla gradients un tā sakars ar lauka intensitāti. 
3. Elektriskais lauks dielektriķī. Dielektriķa polarizācijas veidi. Elektriskā lauka intensitāte 

dielektriķī, elektriskā lauka indukcija (nobīde). Vides dielektriskā caurlaidība. Ostragradska - 
Gausa teorēma laukam dielektriķī. 

4. Vadītāji elektriskajā laukā. Lauks vadītājā un uz tā virsmas. Kapacitāte. Kondensātori, to 
kapacitātes aprēķināšana 

5. Elektrostatiskā lauka enerģija un enerģijas blīvums. 
 

4. LĪDZSTRĀVA 
1. Strāvas stiprums un blīvums. Strāvas eksistences nosacījumi. Potenciālu starpība, 

elektrodznējspēks, spriegums. Homogēns ķēdes posms. Oma likums integrālā un diferenciālā 
formā. Džoula - Lenca likums integrālā un diferenciālā formā. Oma likums nehomogēnam 
ķēdes posmam integrālā un diferenciālā formā. Oma likums noslēgtai ķēdei. Sazarotas ķēdes. 
Kirhofa likumi. 

2. Metālu klasiskā elektronu teorija un tās pielietojamības robežas. Videmana - Franca likums. 
 
4. semestris. 

5. ELEKTROMAGNĒTISMS 
1. Magnētiskais lauks vakuumā. Ampēra likums. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Strāvas 

kontūra magnētiskais moments. Magnētiskā lauka indukcija. Bio - Savāra - Laplasa likums un 
tā pielietošana magnētisko lauku aprēķināšanai. Magnētiskā lauka virpuļraksturs. Pilnās 
strāvas likums un tā izmantošana magnētisko lauku aprēķināšanai. 

2. Magnētiskā plūsma. Gausa teorēma. Ampēra spēks, darbs. Lorenca spēks. Lādētu daļiņu 
kustība homogēnā magnētiskā laukā. 

3. Magnētiskais lauks vielā. Magnetizācijas vektors. Magnētiskā lauka intensitāte. Vielas 
magnētiskā caurlaidība. Pilnās strāvas likums magnētiskajam laukam vielā. 

4. Diamagnētisms. Paramagnētisms. Feromagnētisms. 
5. Elektromagnētiskā indukcija. Faradeja likums. Lenca likums. Pašindukcija. Induktivitāte. 

Savstarpējā indukcija. Ieslēgšanas un izslēgšanas strāvas. Magnētiskā lauka enerģija un tās 
blīvums. 
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6. Maksvela elektromagnētiskās teorijas pamati. Nobīdes strāva. Maksvela vienādojumi 
integrālā un diferenciālā formā. 

 
6. SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI 

1. Mehāniskās svārstības un viļņi (harmonisko svārstību raksturlielumi, vienādojums, enerģija, 
svārstību saskaitīšana). 

2. Rimstošas svārstības, to vienādojums, rimšanas koeficients, frekvence, svārstību 
logaritmiskais dekrements. 

3. Uzspiestās svārstības, to vienādojums, amplitūdas un fāzes analīze. Rezonanse. 
4. Sinusoidāli viļņi: sfēriska un plakana viļņa vienādojumi. Viļņa vektors, viļņa skaitlis. Viļņu 

fāzes ātrums un enerģija. Umova vektors. Viļņu vienādojums. Viļņu pakete. Grupas ātrums. 
Viļņu interference. Stāvviļņi un to vienādojums.  

5. Svārstību kontūrs. Harmoniskās elektromagnētiskās svārstības un to vienādojums. Rimstošās 
elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums. Svārstību rimšanas koeficients, frekvence, 
svārstību logaritmiskais dekrements. Uzspiestās elektromagnētiskās svārstības, to 
vienādojums, amplitūdas un fāzes analīze. Rezonanse. 

6. Elektromagnētisko viļņu diferenciālvienādojums un tā atrisinājums. Viļņu īpašības. Enerģija. 
Umova - Pointinga vektors. Dipols. Elektromagnētisko viļņu skala. 

 
7. VIĻŅU OPTIKA 

1. Gaismas interference. Koherentu viļņu iegūšana. Divu koherentu gaismas viļņu interferences 
ainas aprēķins. Optiskais ceļš. Optiskā gājuma diference. Gaismas avota nehromātisma un 
gaismas avota izmēru loma interferencē. Koherence laikā un telpā. 

2. Interferences lietošana: interference plānās kārtiņās, interferometri, dzidrinātā optika. 
3. Gaismas difrakcija. Heigensa - Freneļa princips. Freneļa zonu metode. Zonu plate. Freneļa 

difrakcija. Fraunhofera difrakcija. Difrakcijas režģis. Optisko instrumentu izšķiršanas spēja. 
Rentgenstaru difrakcija telpiskā režģī. Hologrāfija.  

4. Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta gaisma. Lineāri polarizētas gaismas iegūšana. 
Malī likums. Bjūstera likums. Gaismas dubultlaušana. Polarizētas gaismas interference. 
Polarizācijas prizmas un polaroīdi. Polarimetri. Mākslīgā optiskā anizotropija. Optiski aktīvas 
vielas. 

5. Gaismas dispersija. Gaismas absorbcija. Lamberta - Bugēra likums. Gaismas izkliede. 
 

8. STAROJUMA KVANTU DABA 
1. Siltuma starojums. Izstarošanas un absorbcijas spēja. Kirhofa likums. Absolūti melns 

ķermenis. Enerģijas sadalījums absolūti melna ķermeņa starojuma spektrā. Stefana - 
Bolcmaņa likums. Vīna pārbīdes likums. Otrais Vīna likums. Kvantu hipotēze un Planka 
formula. Optiskā pirometrija. 

2. Ārējais fotoelektriskais efekts, tā likumi. Fotoni. Einšteina vienādojums. Fotona masa un 
impulss. Gaismas spiediens. Komptona efekts. 

3. Elektromagnētiskā starojuma korpuskulāro un viļņējādo īpašību dialektriskā vienība. 
 

9. KVANTU MEHĀNIKAS UN ATOMFIZIKAS ELEMENTI 
1. Debroljī hipotēze. Vielas korpuskulāri viļņējādo īpašību eksperimentālais apstiprinājums. 

Nenoteiktību sakarība - vielas korpuskulāri viļņējādā duālisma izpausme. Mehāniskā 
determinisma ierobežotība un cēloņsakarības princips kvantu mehānikā. 

2. Ūdeņraža atoma uzbūves kvantu teorija. Galvenais, orbitālais un magnētiskais kvantu skaitlis. 
Elektrona spins un tā eksperimentālais pamatojums. Spina kvantu skaitlis. Pauli princips. 
Elektronu sadalījums atomā pa enerģijas stāvokļiem. 

3. Gaismas emisija un absorbcija atomā. Spontānais starojums. Uzspiestais (inducētais) 
starojums. Lāzeri. Luminiscence. 
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Laboratorijas darbu saraksts. (Viena lab. d. izstrādes laiks – 45 min.). 
1. Cietas vielas un šķidruma blīvums.  
2. Vestfāla svari.  
3. Piknometrs.  
4. Inerces moments.  
5. Inerces momenta noteikšana ar triju stīgu iekari. 
6. Oberbeka svārsts.  
7. Diega svārsts.  
8. Kombinētais svārsts. 
9. Elastības modulis.  
10.Bīdes modulis.  
11.Virsmas spraigums ar piliena metodi.  
12.Virsmas spraigums ar gredzena metodi.  
13.Berzes koeficients.  
14.Viskozitāte.  
15.Stoksa likums.  
16.Fiziskais svārsts.  
17.Skaņas ātrums.  
18.Sildītāja lietderības koeficients.  
19.Universālā gāzu konstante.  
20.Cietas vielas īpatnējais siltums.  
21.Cp/Cv noteikšana ar Klemansa-Desorma paņēmienu.  
22.Kušanas siltums.  
23.Metālu siltuma vadīšanas koeficienta noteikšana. 
24.Elektriskā lauka pētīšana.  
25.Pretestības mērīšana ar ampērmetru un voltmetru.  
26.Mazu pretestību mērīšana.  
27.Elementa EDS un iekšējās pretestības noteikšana ar kompensācijas metodi.  
28.Termoelements.  
29.Vara kulometrs.   
30.Elektronu oscilogrāfs.  
31.Taisngrieža voltampēru raksturlīknes uzņemšana.  
32.Elektronu lampa diode.   
33.Triode.  
34.Spole maiņstrāvas ķēdē.  
35. Maiņstrāvas jaudas cosϕ noteikšana.  
36. Oma likums maiņstrāvas ķēdei.  
37. Transformators.  
38. Savstarpējā indukcija. 
39. Kondensatoru kapacitātes noteikšana ar tilta metodi.  
40. Tangensgalvanometrs.  
41. Fluksmetrs.  
42. Svārstību kontūrs.  
43.Universālais fotometrs.  
44.Fokometrija.  
45.Mikroskops.  
46.Goniometrs.  
47.Difrakcijas režģis.  
48.Elementārdaļiņu skaitītājs.  
49.Ņūtona gredzeni.  
50.Freneļa biprizma. 
51.Mikroskops (noteikt mikroskopa izšķiršanas spēju).  



   74

52.Vakuuma fotoelementa pētīšana.  
53.Difrakcija spraugā.  
 

Praktisko darbu saraksts.  
1. Kinemātika.  
2. Dinamika.  
3. Gāzu kinētiskā teorija.  
4. Termodinamika.  
5. Elektrostatika.  Līdzstrāva.  
6. Elektromagnētisms.  
7. Optika.  
8. Atomfizika.  
 

Patstāvīgo mājas darbu saraksts. 
1. Kinemātika. 
2. Dinamika. 
3. Bio - Savara - Laplasa likums. 
4. Uzspiestas mehaniskās svārstības. 
5. Uzspiestas elektromagnētiskas svārstības. 
6. Termiskais starojums. 
 

Mācību literatūras saraksts 
1. Fizika, Valtera redakcijā Rīga, Zvaigzne, 1992. 733 lpp.  
 

Papildliteratūra 
1. M. Jansone, A. Kalnača u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā.- Rīga, RTU 2000. 247 lpp. 
2. Fizika, R. Grabovskis, Rīga, Zvaigzne, 1983. 646 lpp.  

 
Ievads datorzinātnēs 

Introduction in computer sciences 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Ievads datorzinātnēs. Asoc. prof. Aleksandrs Gailums  
 
1.semestris: 3 KP (48 h): lekc. 32 h, lab.d. 16h., eksāmens  
 
Obligātais kurss ITF studentiem, 1.kursā, 1.semestrī  
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”  
 
Anotācija: 

Skaitīšanas sistēmas. Binārā un heksadecimālā skaitīšanas sistēma. Bināro skaitļu 
attēlošana. Binārā aritmētika. Loģiskās operācijas. Loģiskie elementi un shēmas. Binārais 
summators. Bitu glabāšanas principi. Trigeris. Skaitļotāja atmiņas veidi. Informācijas kodēšana. 
Informācijas saspiešana. Datu apstrāde. Procesors. Komandas struktūra. Mašīnvalodas komandas 
izpilde. Programmatūras attīstība. Algoritmi. Programmēšanas valodas. Tradicionālās 
programmēšanas koncepcija. Skaitļotāju attīstības vēsture. Algoritmisko mašīnu iespējas.  
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Annotation: 

Numeric notational systems. Binary and hexadecimal notations. Representing numerics. 
Binary arithmetic. Logical operations. Logical gates. Storage of bits. The storage techniques. 
Main memory. Coding information. Data compression. Data manipulation. Structure of machine 
instruction. Program execution. The evolution of software. Operating system. The evolution of 
programming paradigms. Traditional programming concepts. The origins of computers. The 
potential of algorithmic machines. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Izprast skaitļotāja aritmētiskos un loģiskos pamatus. 
Dot ievirzi studiju priekšmeta apakšvirzienam „Sistēmanalīze”   
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš ir jābūt zināšanām informātikā. 
Iegūtās zināšanas palīdzēs apgūt priekšmetus datorzinātnēs.  
 
Zināšanu kontrole: 
1.tests. Skaitīšanas sistēmas, bināro skaitļu attēlošana, binārā aritmētika. 
2.tests. Loģiskās operācijas, loģiskie elementi, loģiskās shēmas, summators, trigeris. 
3.tests. Manipulācijas ar datiem, mašīnvalodas instrukciju veidi, mašīncikls. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Nokārtoti testi. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Laboratorijas darbi atstrādājami pasniedzēja norādītajā laikā. 
Neieskaitīto testu kārtošana paredzēta semestra beigās. 
 

Izvērsta programma 
 
Datora darbības aritmētiskie pamati  

Skaitīšanas sistēmas. Pozicionālās un nepozicionālās skaitīšanas sistēmas. Skaitļotājos 
pielietojamās skaitīšanas sistēmas. Skaitļu pārvēršana no vienas skaitīšanas sistēmas citā.. 
Biti un baiti. Bināro skaitļu attēlošana. Veselo skaitļu attēlošana. Skaitļu ar peldošo punktu 
attēlošana. Binārā aritmētika. Aritmētiskās darbības ar veselajiem skaitļiem. Aritmētiskās 
darbības ar skaitļiem peldošā punkta formātā.  

Datora darbības loģiskie pamati  
 Loģika un Bula algebra. Loģiskie izteikumi. Loģiskās operācijas. Bula algebras likumi un 

īpašības. Loģiskie elementi un loģiskās shēmas. Loģiskie elementi un loģiskās shēmas. 
Loģiskā shēma bitu summēšanai – binārais summators. Loģiskā shēma bitu glabāšanai – 
trigeris. Digitālā loģika un elektriskie slēdži. Loģisko operāciju realizācija ar elektriskajiem 
slēdžiem un relejiem. Loģisko operāciju realizācija ar elektronu lampām un tranzistoriem. 

Informācijas kodēšana 
Kodēšanas principi. Morzes un Braila ābece. Alfabētiskās informācijas kodēšana.   
Kodēšana perfonesējos. ASCII un Unikods. Alfabētiskās informācijas saspiešana.  
Grafiskās informācijas kodēšana. Video un audio informācijas kodēšana. 

Datu apstrāde: manipulācijas ar bitiem 
 Bitu glabāšana. Procesora un atmiņas saskarne. Mašīnvalodas komandas, to veidi. 

Mašīncikls. Komandu skaitītājs un komandas reģistrs. Uzdevumi ar mašīnvalodas 
komandām.  
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Ieskats programmēšanā 
 Zema un augsta līmeņa programmēšanas valodas. Programmēšanas valodu izveidošanās 

vēsture. Algoritma jēdziens, tā pieraksta veidi. Sistēmas un lietojuma programmatūra. 
Informācijas pakešapstrāde un dialogapstrāde.  

Skaitļotāju apstrādes vēsture 
 Skaitāmo kauliņu un zobratu tehnoloģijas. Perfokaršu tehnoloģija. Releju, vakuuma lampu un 

tranzistoru skaitļotāji. Skaitļotāji ar integrētajām shēmām. Skaitļošanas koncepcijas veidotāji. 
Mākslīgais intelekts. Tendences datortehnikas attīstībā. 

 
Laboratorijas darbu saraksts:  

1. Skaitļu pārvēršana no vienas skaitīšanas sistēmas citā. 
2. Skaitļu attēlošanas notācijas. 
3. Aritmētiskā darbības ar binārajiem skaitļiem. 
4. Darbības ar skaitļiem peldošā punkta formātā. 
5. Tests 1. 
6. Loģiskie izteikumi un loģiskā operācijas. 
7. Loģiskie elementi un shēmas. 
8. Summators un trigeris. 
9. Tests 2. 
10. Informācijas kodēšana un saspiešana. 
11. Mašīnvalodas komandas. 
12. Mašīnvalodas programmas izpilde. 
13. Masku pielietošana loģiskajās operācijās. 
14. Tests 3. 
15. Algoritmu blokshēmas. 
16. Uzdevumu atkārtošana. 

Mācību literatūras saraksts 
 

16. A.Gailums. Ievads datorikā, I un II daļa, 2005. 
17. J.Glenn Brookshear. Computer science, Addison-Wesley, 2000. 
18. C.Petzold. Code, Microsoft Press, 2001. 
19. P.E.Cerruzi. A history of modern computer. The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London, England, 

2003. 
Papildliteratūras saraksts 

 
1. Angļu-latviešu-krievu informācijas vārdnīca, R., Avots, 2001. 
2. Interneta resursi par atsevišķām tēmām. 
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Datorvadības uzdevumi ražošanā 
Industrial tasks for computer control 

Programma 

Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Datorvadības uzdevumi ražošanā. Egils Stalidzāns, docents  
1.semestris: 2 KP (32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h., ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija: 

Ražošanas process tā plašākajā nozīmē tiek formalizēts kā ražošanas procesam adekvātu 
darbību loģiska secība. Darbību apjoma pieaugums, kā arī to adekvātuma novērtējuma 
sarežģītība ir parametri, kuru pieaugums nosaka nepieciešamību pielietot datorvadības metodes. 
Datorvadības pielietojumi ir klasificēti vairākās uzdevumu grupās: statistikas un analīzes 
uzdevumu grupa, procesu atpazīšanas uzdevumu grupa, imitāciju modelēšanas uzdevumu grupa 
un optimizācijas uzdevumu grupa. Uzdevumu grupas uzskaitītas nepieciešamās sākuma 
informācijas kvalitātes pieauguma ziņā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta uzdevumu tipiem, kur 
datorvadības tehnoloģijām nav racionālu alternatīvu. Dažādu uzdevuma tipu piemēri un to 
risināšanas metodes ilustrē datorvadības iespējas. Uzņēmuma resursu plānošanas sistēma 
demonstrēta kā viens no ilgstoši pielietotiem risinājumiem rūpnieciskajā praksē. Sistēmas 
efektivitātes prognozes norāda uz datorvadības pieejas lielo potenciālu. 

Rūpniecisko procesu datu iegūšanas un apstrādes sistēmas un problemātika ir viens no 
datorvadības pielietošanas priekšnoteikumiem. Apskatīta datu ieguves metodika. 

 
Annotation: 

Industrial process in its general meaning is formalized as logical sequence of activities that 
are adequate to the industrial process. Increase of amount of activities as well as increase of 
complexity to estimate adequacy are parameters that request computer control approach in the 
industry. Applications of computer control are classified in several classes of tasks: tasks of 
statistics and analysis, tasks of process recognition, tasks of imitation modelling and optimisation 
tasks. Task groups are named in sequence of increasing quality of necessary initial information. 
Special attention is devoted to the types of tasks where computer control technologies have no 
rational alternatives. Examples of different task types and methods of their solutions illustrate 
possibilities of computer control. Enterprise resource planning system is demonstrated as one of 
the long time used computer control applications in industrial praxis. Forecasts of efficiency of 
this system indicate the big potential of computer control approach. 

Data acquisition and processing systems of industrial process is one of the prerequisites for 
computer control applications. Data acquisition methodology is analysed. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: apgūt datorvadības specifiku un  pielietojamību 
rūpnieciskos procesos atkarībā no risināmā uzdevuma tipa, datu pieejamības un nepieciešamo 
rezultātu īpatnībām. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: nav īpašu prasību. 
  
Zināšanu kontrole: praktiskais darbs. 
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Nosacījumi eksāmena kārtošanai: izstrādāts un aizstāvēts praktiskais darbs. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: studentam, kurš nav nodevis praktisko 
darbu pārskatus sākotnēji noteiktajā laikā, ir atkārtoti jāprecizē un individuāli jāizstrādā darba 
uzdevums (darbs jāveic ar mācībspēku īpaši saskaņotā laikā).  

Izvērsta programma 
 
1. Veselais saprāts, racionāla rīcība dažāda apjoma uzdevumos. 
2. Ražošanas process, ražošanas mērķi un ierobežojumi. Ražošanas procesu virzošās pretrunas. 
3. Mūsdienu ražošanas procesu globālās tendences un datorvadības piedāvātie risinājumi. 

Datorvadības definīcija.  
4. Modelēšana, tās terminoloģija un uzdevumi. Stohastiskā un deterministiskā modelēšana. 
5. Statistikas un analīzes uzdevumu grupa. Priekšnosacījumi to izpildei. 
6. Statistikas un analīzes uzdevumu piemēri un to risināšanas metodes. 
7. Procesu atpazīšanas uzdevumu grupa. Uzdevumu realizācijas priekšnoteikumi. 
8. Procesu atpazīšanas uzdevumu piemēri un to risināšana. 
9. Imitāciju modelēšanas uzdevumu grupa. Uzdevuma risināšanai nepieciešamie 

priekšnosacījumi un risinājumu ierobežojumi. 
10. Imitāciju modelēšanas uzdevumu paraugi un to risināšanas datorvadības metodes. 
11. Optimizācijas uzdevumu grupa un kvantitatīvs dinamiskais modelis kā uzdevumu risināšanas 

priekšnosacījums. 
12. Optimizācijas uzdevumu grupas piemēri un to risinājumi.  
13. Uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmas, to uzdevumi un iespējas. 
14. Datorvadības pielietojamības un īpatsvara analīze  dažādos uzdevumu tipos. 
15. Datorvadības uzdevumu savstarpējā saistība un hierarhija. Sarežģītības atkarība no 

informācijas daudzuma. 
16. Datorizēta informācijas ieguves sistēma kā datorvadības sistēmas sastāvdaļa. 
 
Laboratorijas darbu saraksts: (16 h) 
1. Datorvadības uzdevuma risināšanas algoritma izstrāde.  (16 h). 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Dorf R.C., Bishop R.H. (2005). Modern Control Systems, Tenth edition. Pearson Education , 

Inc. Pearson Prentice Hall. 634 p. 
2. Merkurjevs J., H.Millers(-Maleks), G. Culhs un I. Silineviča (red.) (1999) Industriālo 

loģistikas sistēmu vadīšana: praktiskās pielietošanas piemēri. RTU. 
3. Taha H.A. (2007) Operations Research: an Introduction. Pearson Prentice Hall, 813 p. 
4. Skogestad S., Postlethwaite I (2005) Multivariate Feedback Control. John Willey & Sons 

Ltd. 

Papildliteratūras sarakts 
 
1.       Laguna M., Marklund J. (2005) Business process modeling, simulation and design. 

Pearson Prentice Hall,  p. 429. 
2. Osis J., (1969) Automātiskā vadība un regulēšana. Rīga, Zvaigzne. 

 



   79

Datortehnoloģijas biosistēmu vadībā 
Computer technologies in control of biosystems 

Programma 

Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Datortehnoloģijas biosistēmu vadībā. Egils Stalidzāns, docents  
1.semestris: 1,5 KP (24 h): lekc. 16 h, lab.d. 8 h., ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija: 

Biosistēmu vadība ir kļuvusi par vienu no datorzinātņu un datorvadības pielietojuma 
nozarēm ar lielu attīstības potenciālu biotehnoloģijās, medicīnā, ekoloģijā un enerģētikā. 
Priekšmetā paredzēts dot informācijas tehnoloģiju speciālistiem piemērotā formā veidotu 
informāciju par bioloģisku sistēmu pamatiem un datortehnoloģiju saistību ar jaunākajiem 
zinātnes sasniegumiem bioinformātikā (statistika un datu analīze) un sistēmbioloģijā 
(modelēšana un dinamikas analīze). Apskatīti kibernētikas un sistēmu teorijas pamati, kas saista 
bioloģiskās sistēmas ar tehniskajām vienotā formālajā analīzē. 

Bioloģisko sistēmu genoma uzbūves principi salīdzināti ar programmēšanas principiem 
norādot to diskrēto dabu un kodējuma īpatnības.   

Analizēts biosistēmu datorvadības uzdevuma izpildes algoritms, iekļaujot bioloģiskās 
vadības sistēmas modeļa izstrādi, mākslīgās vadības sistēmas izstrādi un sistēmu sadarbības 
analīzi. 

Apskatīti dažādi bioprocesa vadības uzdevumu tipi: normalizācijas, deformācijas un 
izbeigšanas uzdevumi. 

Apskatītas bioreaktora pielietošanas iespējas bioprocesu vadības mācību uzdevumu 
demonstrēšanā.   

 
Annotation: 

Control of bisosystems has become one of the branches of computer control and computer 
science applications with very high potential of development related to biotechnology, medicine, 
environment and energetics. Subject contains information about fundamentals of biology in form 
suitable for information technology specialists. Connections of computer science and computer 
control technologies with the newest scientific achievements in bioinformatics (statistics and 
data analysis) and systems biology (modelling and dynamic analysis). Basics of cybernetics and 
systems theory are covered indicating formalisms that are common for both biological and 
technical systems.  

Construction of a genome is compared to the programming principles stressing the 
attention on their discrete nature and peculiarities of coding.   

Algorithm of biosystems computer control task is analysed including development of the 
model of biological control system, model development of artificial control system and analysis 
of their collaboration and competition. 

Various tasks of bioprocess control are demonstrated: normalising, deformation and 
inhibition. 
Bioreactor as training set for exercises on computer control of bioprocesses is demonstrated. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: izprast bioloģisku procesu vadības problemātiku un 
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perspektīvas no datortehnoloģiju viedokļa. Apgūt pamatiemaņas par bioloģisku procesu 
saistībuun analoģiju  ar cilvēka radītām tehniskām sistēmām.  
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: saistīts ar datorvadības grupas priekšmetiem. 
  
Zināšanu kontrole: praktiskais darbs. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: izstrādāts un aizstāvēts praktiskais darbs. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: studentam, kurš nav nodevis praktisko 
darbu pārskatus sākotnēji noteiktajā laikā, ir atkārtoti jāprecizē un individuāli jāizstrādā darba 
uzdevums (darbs jāveic ar mācībspēku īpaši saskaņotā laikā).  

Izvērsta programma 
 
1. Datorvadība un tās definīcija. Bioprocesu datorvadības perspektīvas ražošanā, medicīnā, 

ekoloģijā, enerģētikā. 
2. Biosistēmu struktūra. Iedzimtības pamati. DNS. Genoms.  
3. Sistēmu teorijas bioloģiskā interpretācija. Bioinformātikas zinātne. 
4. Sistēmbioloģijas zinātne – zinātne par bioloģisku sistēmu kā tās elementu izveidotu kopumu. 

Šūna kā sistēma. 
5. Diskrētums biosistēmās. Biosistēmas kā programmētas vienības. 
6. Kibernētikas pamatjēdzieni. Atgriezeniskās saites. Sistēmu piemēri. 
7. Biosistēmu līmeņi: šūna, audi, orgāni, organisms, sabiedrība. 
8. Biosistēmas normalizācijas, deformācijas un izbeigšanas uzdevumi. 
9. Bioloģiskās vadības sistēmas. 
10. Bioloģiskās sistēmas vadības uzdevums. 
11. Mākslīgās vadības sistēmas. 
12. Biosistēmu datorvadības algoritms. 
13. Bioloģiskās un mākslīgās vadības sistēmu sacensība.  
14. Ražošanas procesu īpatnības, kas saistītas ar bioloģiskajām komponentēm. 
15. Datorvadības iespējas un ierobežojumi bioprocesu vadībā. 
16. Bioreaktors – bioprocesu datorvadības izmēģinājumu iekārta. 
 
Laboratorijas darbu saraksts: (8 h) 
1. Biosistēmas elementu vai struktūras analīze (8 h). 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Ratledge C., Kristiansen B. (2006) Basic Biotechnology, Third edition, Cambridge 

University Press 
2. Renshaw, E. (1995) Modelling biological populations in space and time. Cambridge 

University Press. 397 p. 
3. Klipp E., Herwig R., Kowald A., Wierling C., Lehrach H. (2006). Systems Biology in 

Practice. Concepts, Inplementation and Application. WILEY-VCH Verlag GmbH&Co 
KgaA. 465 p. 

4. Szallasi Z., Stelling J., Periwal V. (2006) System Modelling in Cell Biology from concepts to 
nuts and bolts, MIT Press  

5. Jones D.S. Sleeman B.D. (2003) Differential Equations and Mathematical Biology. Chapman 
&Hall/CRC 

6. Saterbak A, McIntre L.V., San K (2007) Bioengineering fundamentals. Pearson Prentice 
Hall. 
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7. Campbell N.A., Reece J.B. (2005) Biology, 7-th Edition, Pearson Education, 1231 p.  
8. Davidson E.H. (2006) The regulatory Genome. Gene regulatory networks in development 

and evolution. Academic Press, Elsevier. 
 

Papildliteratūras sarakts 
 
1. Campbell N.A., Reece J.B. (2005) Biology, 7-th Edition, Pearson Education, 1231 p.  
2. Wiener, Norbert (1961). Cybernetics or control and communication in the animal and the 

machine. Second edition. New York – London. 
3. Dorf R.C., Bishop R.H. (2005). Modern Control Systems, Tenth edition. Pearson Education , 

Inc. Pearson Prentice Hall. 634 p. 
 

Programmēšana 
Programming 

 
Programma 

 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Programmēšana. Doc. S.Arhipovs 
1.semestris: 2.0 KP(32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h, eksāmens. 
2.semestris: 2.0 KP(32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h, eksāmens. 
3.semestris: 2.0 KP(32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h, ieskaite ar atzīmi. 
4.semestris: 2.0 KP(32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h, eksāmens. 
5.semestris: 1.0 KP(16 h): kursa darbs. 
Kopā:   9.0 KP(144 h): lekc. 64 h, lab.d. 64 h, kursa darbs 16 h. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
1.semestris: 
Anotācija. 
C# valodas ievads. Vienkārša C# programma. C# valodas struktūra. Pamat ievadizvades 
operatori. Mainīgo izmantošana. Kopīgu tipu sistēma. Iebūvēto datu tipu izmantošana. Lietotāju 
izveidoto datu tipu izmantošana. Datu tipu konvertācija. Operatori. Operatoru ievads. 
Nosacījuma operators. Cikla operatori. Pārejas operatori. Izņēmumi. Izņēmumu izmantošana. 
Pamatizņēmumu pārķeršana. Izņēmumu apstrādāšana. Metodes un parametri. Metožu 
izmantošana. Parametru izmantošana. Metožu pārkraušana. Masīvi. Masīvu izveidošana. Masīvu 
izmantošana. 
 
Annotation.  
Programming language C# introduction. Programming language C# and structure of program. 
Using variables. Common Type System – CTS. Using built-in types. Using user-defined types. 
Type converting. Statements. Selection statement. Iteration Statements. Jump Statements. 
Exceptions. Handling basic exception. Raising exception. 
Methods and parameters. Methods using. Parameters using. Methods overload. Arrays. Array 
creating. Using arrays. 
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2.semestris: 
Anotācija. 
Objektu orientācijas programmēšanas pamati. Klasi un objekti. Klašu un struktūru salīdzināšana. 
Abstrahēšana. Iekapsulēšanas izmantošana. Pieejas kontrole. Iekapsulēšanas jēga. Objekta dati. 
Objekta, kā klases eksemplāra, izveidošana. Objektu orientācijas sistēmu definīcija. Mantošana. 
Klašu hierarhija. Polimorfisms. Abstrakta bāzes klase. Interfeisi. Agra un vēla saistīšana. 
Atsauksmes tipa mainīgie. Vērtību un atsauksmes datu tipu salīdzināšana. Atsauksmes datu tipa 
mainīgo paziņojums un atbrīvošana. Nekorektas atsauksmes. Atsauksmes kā metožu parametri. 
Kopīgas Atsauksmes Tipi. Tipu refleksija. Vardu telpas.  
 
Annotation 
Object oriented principles. Class and object. Class and structure. Abstraction. Encapsulation. 
Access control. Object data. Instance of class. Object oriented system definition. Inheritance. 
Class hierarchy. Polymorphism. Abstract base class. Interfaces. Early and late binding. 
Reference types. Value and reference types comparing. Declaring and releasing reference 
variables. Invalid references. Using reference as method parameter. Common References-Types  
– CRT. Type reflection. Namespaces.  
 
 
3.semestris: 
Anotācija 
Objektu izveidošana un dzēšana. Konstruktoru izmantošana. Datu inicializēšana. Privāta un 
statiska konstruktora izmantošana. Objekti un atmiņa. Objekta dzīves cikls. Objekta redzamības 
apgabals. Atkritumu savācējs. Resursu vadība. Destruktoru programmēšana un izmantošanas 
varianti. Klašu mantošana. Virtuālas funkcijas definīcija. Darbs ar virtuālam funkcijām. Darbs ar 
atraidītiem metošiem. Klasi tipa Sealed. Abstrakta klases paziņojums. Interfeisi. Interfeisa 
metožu tieša un netieša realizācija. Agregācija un vārdu telpas . Agregācijas un mantošanas 
salīdzināšana. Objektu fabrikas. Vārdu telpu paziņojums un izmantošana. Redzamības apgabals.  
 
Annotation 
Object creating and releasing. Using constructor. Data initializing. Private and static 
constructors. Object and memory. Object scope. Garbage collector. Resource management. 
Destructors programming and using. Inheritance. Virtual functions definition and using. 
Override methods. Sealed classes. Abstract class. Interfaces. Implementing interface methods 
implicitly and explicitly. Aggregation and namespaces. Aggregation an inheritance comparing. 
Defining and using namespaces. Scope. 
 
 
4.semestris: 
Anotācija. 
Operāciju ievads. Operāciju un metožu salīdzināšana. C# iepriekšdefinētas operācijas. Operāciju 
pārkraušana. Delegātu izveidošana un izmantošana. Notikumu paziņojums, pārķeršana un 
apstrādāšana. Īpašības un indeksatori. Īpašību un indeksatoru izveidošana un izmantošana. 
Formu izveidošana. Formas dzīves cikls. Formas īpašības un notikumu pārķeršana. 
Kontolkomponenšu pievienošana. Formu mantošana. Lietojumprogrammas SDI un MDI tipa 
izveidošana. Notikumu modelis. Delegātu loma. Kontrolkomponentes notikumu ģenerators. 
Standartdialogu izmantošana Windows lietojumprogrammā.  
 
Annotation.  
Operators. Operators and methods comparing. C# build-in operators. Operator Overloading. 
Creating and using delegates. Events declaring, handling and raising. Properties and indexers 
creating and using. Forms creating. Form life cycle. Form properties and event handling. Adding 
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and removing controls. Form inheritance. SDI and MDI Windows applications. Event model. 
Delegates role. Control events. Dialog boxes in an application. 
 
 
5.semestris:  
Kursa darba anotācija. 
Kursa darba mērķis ir dot studējošajiem praktiskas iemaņas programmēšanā, lai veidotu 
efektīvas datorprogrammas. Kursa darba uzdevums ir patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas 
problēmas formulēšanā un tās C# valodas programmas realizācijā. 
 
Course work annotation.  
The purpose of the project is to give for the students practical skils in programming for creating 
effective software. The task of the project is to help for students using independently knowledge 
for the problem definition and program implementation on C#. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Iepazīstināt studentus ar C# valodu, programmēšanas valodu izveides koncepcijām, kā arī 
iemācīt studentiem izstrādāt un realizēt dažādu uzdevumu risināšanu programmu. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
• iepriekš jābūt apgūtam informātikas kursam un matemātikas kursam, 
• programmēšanas kursā iegūtās zināšanas studentiem nepieciešamas lai sagatavotu turpmāko 

priekšmetu studijām. 
 
Zināšanu kontrole: 
Tiek izpildīti un aizstāvēti visi patstāvīgie darbi.  
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai. 
Tiek izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Laboratorijas darbi atstrādājami katedras norādītajā kārtībā. 

 
Izvērsta programma 

 
1.semestrī: 
C# valodas ievads . Vienkārša C# programma. Programma „Hello,World!”. Klašu anatomija. C# 
valodas struktūra. Klase un klases elementi. Metode Main(). Komandu rindas parametru 
apstrādāšana. Pamat ievadizvades operatori. Direktīvu using un vardtelpu  izmantošana. Vārdu 
telpa System. Klase Console un ievadizvade. Simbolu rindu formatēšana. Mainīgo izmantošana . 
Kopīgu tipu sistēma. Vērtību un atsauksmes datu tipu salīdzināšana. Iebūvētu un lietotāju 
izveidoto datu tipu salīdzināšana. Vienkāršie datu tipi. Mainīga nosaukumi. Noteikumi un 
rekomendācijas. C# atslēgvārdi. Iebūvēto datu tipu izmantošana. Lietotāju izveidoto datu tipu 
izmantošana. Numerācijas datu tips. Struktūras. Datu tipu konvertācija. Netieša (implicit) 
konvertācija. Tieša konvertācija. Operatori . Operatoru ievads. Operatoru bloki. Operatoru tipi. 
Nosacījuma operators. Operators if. Operatoru if kaskāde. Operators switch. Cikla operatori. 
Operators while. Operators do. Operators for. Operators foreach. Parejas operatori. Operators 
goto. Operators break. Operators continue. Izņēmumi . Izņēmumu izmantošana. Pamatizņēmumu 
pārķeršana. Izņēmumu objekti. try un catch bloku izmantošana. Dāžadu catch bloku 
izmantošana. Izņēmumu apstrādāšana. Operators trow. finally bloka izmantošana. Izņēmuma 
Arithmetic Overflow pārbaude. Izņēmumu apstrādāšanas vadlīnijas. Metodes un parametri . 
Apskats. Metožu izmantošana. Metožu definīcija. Metožu izsaukšana. Operators return. Lokālie 
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mainīgie . Vērtību atgriešana. Parametru izmantošana. Parametru definīcija un saņemšana. 
Parametru nodošanas mehānisms. Vērtību un atsauksmju nodošana. Izejas parametri. Parametru 
saraksts ar peldošo garumu. Parametru nodošanas vadlīnijas. Rekursijās metodes. Metožu 
pārkraušana. Pārkraušanas metožu definīcija. Metožu signatūras. Pārkraušanas metožu 
izmantošana. Masīvi . Masīvu ievads. Kas tas ir masīvs. Masīvu notācija C# valodā. Masīvu 
dimensijas. Pieeja pie masīva elementiem. Masīva robežas pārbaude. Masīvu un kolekciju 
salīdzināšana. Masīvu izveidošana. Masīva paziņojums un izveidošana. Masīva inicializācija. 
Daudzdimensijas masīva paziņojums un izveidošana. Masīvu kopēšana. Masīvu izmantošana. 
Masīva īpašības un metodes. Masīva atriešanas no funkcijas. Masīvs kā funkciju parametrs. 
Masīvs un cikls foreach 
 
 
2.semestrī: 
Objektu orientācijas programmēšanas pamati . Klasi un objekti. Kas tas ir klase?. Kas tas ir 
objekts?. Klašu un struktūru salīdzināšana. Abstraģešana. Iekapsulēšanas izmantošana. Datu un 
metožu apvienojums. Pieejas kontrole. Iekapsulēšanas jēga. Objekta dati. Statiskie dati un 
metodes. Klašu izveidošana un izmantošana. Kāpēc funkcija Main() ir statiska? Vienkārša klases 
paziņojums. Objekta, kā klases eksemplāra, izveidošana. Operatora this izmatošana. Ielikta klase. 
Pieeja pie ieliktas klases. Objektu orientācijas sistēmu definīcija. Mantošana. Klašu hierarhija. 
Vienkārša un daudzmantošana. Polimorfisms. Abstrakta bāzes klase. Interfeisi. Agra un vēla 
saistīšana. Atsauksmes tipa mainīgie. Atsauksmes tipa mainīgo izmantošana. Vērtību un 
atsauksmes datu tipu salīdzināšana. Atsauksmes datu tipa mainīgo paziņojums un atbrīvošana. 
Nekorektas atsauksmes. Vērtību salīdzināšana un atsauksmju salīdzināšana. Daudz atsauksmes 
uz vienu objektu. Atsauksmes kā metožu parametri. Kopīgas atsauksmes tipi. Klase Exception. 
Klase String. Simbolu rindas salīdzināšana. C# valodas objektu hierarhija. Tips Object. Klases 
Object metodi. Refleksija. Vardu telpas. System.IO vārdtelpa. System.Xml vārdtelpa. 
System.Data vārdtelpa. Citas vārdtelpas. Datu konvertēšana. Netieša (implicit) konvertācija. 
Tieša konvertācija. Izņēmumi. Klase System.Convert.  
 
 
3.semestrī: 
Objektu izveidošana un dzēšana . Konstruktoru izmantošana. Objekta izveidošana. 
Konstruktora pēc noklusējuma izmantošana. Konstruktora pēc noklusējuma atraidīšana. 
Konstruktoru pārkraušana. Datu inicializēšana. Inicializējošo vērtību saraksta izmantošana. 
Mainīgo un konstantu paziņojums tikai lasīšanai. Tikai lasīšanu datu inicializācija. Konstruktora 
paziņojums struktūrai. Privāta un statiska konstruktora izmantošana. Objekti un atmiņa. Objekta 
dzīves cikls. Objekta redzamības apgabals. Atkritumu savācējs. Resursu vadība. Objekta 
atbrīvošana. Destruktoru programmēšana. Destruktora izmantošanas varianti. IDisposable 
interfeiss un metode Dispose(). Rezervēto vārdu using izmantošana. Mantošana. Klašu 
mantošana. Bāzes klases paplašinājums. Bāzes klases elementu izmantošana no atvasinātas 
klases. Bāzes klases konstruktoru izsaukšana no atvasinātas klases. Mantotas klases metožu 
realizācija. Virtuālas funkcijas definīcija. Darbs ar virtuālam funkcijām. Metožu atraidīšana. 
Darbs ar atraidītiem metošiem. Rezervēto vārdu new izmantošana metožu slēpšanai. Darbs ar 
rezervētu vārdu new . Metožu realizācijas piemēri. Klasi tipa Sealed. Klasi tipa Abstract. 
Abstrakta klases paziņojums. Abstrakta klases vietā klašu hierarhijā. Interfeisa un abstrakta 
klases salīdzināšanas. Abstraktu metožu realizācija. Darbs ar abstraktiem metošiem. Interfeisi. 
Interfeisu paziņojums. Daudzveidīgu interfeisu realizācija. Interfeisa metožu tieša un netieša 
realizācija. Agregācija un vārdu telpas . Internal tipa klasi, metodi un dati . Internal tipa pieeja. 
Sintakse. Internal tipa pieejas piemērs. Agregāciju izmantošana. Objektu kompozīcija vienā 
objektā. Agregācijas un mantošanas salīdzināšana. Objektu fabrikas. Vārdu telpu izmantošana. 
Vārdu telpu paziņojums. Redzamības apgabals. Vardtelpu nosaukumu vadlīnijās.  
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4.semestrī: 
Operācijas, delegāti un notikumi . Operāciju ievads. Operāciju un metožu salīdzināšana. C# 
iepriekšdefinētas operācijas. Operāciju pārkraušana. Attiecības operāciju pārkraušana. Loģisko 
operāciju pārkraušana. Konvertācijas operācijas pārkraušana. Daudzkāršas reizinājumu 
operācijas pārkraušana. Delegātu izveidošana un izmantošana. Notikumu paziņojums, pārķeršana 
un apstrādāšana. Īpašības un indeksatori. Apskats. Īpašību izveidošana un izmantošana. 
Indeksatoru izveidošana un izmantošana. Formu ievads. Formu izveidošana. Formas dzīves 
cikls. Formas īpašības. Formas notikumu pārķeršana. Formas automātiski ģenerētais kods. 
Kontolkomponenšu pievienošana formā. Klase Component. Klase Control. Klase 
ScrollableControl. Klase izvelne. Klase stavokļu rinda. Klase Time. Klase ToolBox. Klase 
TextBox. Klase GroupBox. Formu mantošana. Lietojumprogrammas MDI tipa izveidošana. SDI 
un MDI tipa lietojumprogrammas. Vecāku un bērnu formas. Lietojumprogrammas MDI tipa 
izveidošanas piemērs. Darbs ar kontroļu komponentiem. Kontrolkomponenta notikuma 
pārķeršanas izveidošana. Notikumu modelis. Delegātu loma. Notikumu noklausīšana. 
Kontrolkomponentes notikumu ģenerators. Notikumu pievienošana un atbrīvošana programmas 
izpildīšanas gaitā. Dialogu standartformas izmantošana Windows lietojumprogrammā. Failu 
atvēršanas dialogs. Failu saglabāšanas dialogs. Krasas izvēlēšanas dialogs. Fonta izvēlēšanas 
dialogs. Dialogs drukāšanai. Drukāšanas lapas uzstādīšanas dialogs. Drukāšanas lapas 
priekšapskates dialogs. Kontrolkomponentu pievienošana programmas izpildīšanas gaitā. 
Izvēlnes izveidošana un izmantošana 
 
Laboratorijas darbu saraksts: 
 
1.semestrī: 
1. Vienkārša C# programma 
2. Pamat ievadizvades operatori 
3. Mainīga nosaukumi 
4. Iebūvēto datu tipu izmantošana 
5. Lietotāju izveidoto datu tipu izmantošana 
6. Datu tipu konvertācija 
7. Nosacījuma operatori 
8. Cikla operatori. 
9. Pamatizņēmumu pārķeršana un izmantošana  
10. Izņēmumu apstrādāšana. Izņēmuma Arithmetic Overflow pārbaude 
11. Metožu definīcija un izsaukšana izmantošana. Lokālie mainīgie. 
12. Parametru definīcija un saņemšana. Izejas parametri. Parametru saraksts ar peldošo 

garumu. Rekursijās metodes 
13. Metožu pārkraušana. Paziņojums un izmantošana. Metožu signatūras.   
14. Masīvu ievads. Pieeja pie masīva elementiem. Masīva robežas pārbaude. Masīvu un 

kolekciju salīdzināšana. 
15. Masīvu izveidošana. Masīva inicializācija. Daudzdimensijas masīva paziņojums un 

izveidošana. Masīvu kopēšana. 
16. Masīvu izmantošana. Masīva īpašības un metodes. Masīva atgriešanas no metodes. 

Masīvs kā funkciju parametrs. 
 
 
2.semestrī: 
1. Klasi un objekti. Klašu un struktūru salīdzināšana. Abstraģešana. 
2. Iekapsulēšanas izmantošana. Pieejas kontrole. Statiskie dati un metodes. 
3. Klašu izveidošana un izmantošana 
4. Operatora this izmatošana. Ielikta klase. Pieeja pie ieliktas klases. 
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5. Mantošana. Klašu hierarhija. 
6. Polimorfisms. 
7. Abstrakta bāzes klase 
8. Interfeisi 
9. Agra un vēla saistīšana 
10. Kopīgas atsauksmes tipi. Atsauksmes tipa mainīgo izmantošana. Vērtību un atsauksmes 

datu tipu salīdzināšana 
11. Kopīgas atsauksmes tipi. Daudz atsauksmes uz vienu objektu 
12. Kopīgas atsauksmes tipi. Atsauksmes kā metožu parametri 
13. Kopīgas atsauksmes tipi. Kopīgas atsauksmes tipi. 
14. C# valodas objektu hierarhija. Tips Object. Klases Object metodi.  
15. Tipu refleksija 
16. Datu konvertēšana. Netieša (implicit) konvertācija. Tieša (explicit) konvertācija. 

Izņēmumi. Klase System.Convert 
 
3.semestrī: 
1. Konstruktoru izmantošana. 
2. Datu inicializēšana 
3. Objekti un atmiņa. Objekta dzīves cikls. Atkritumu savācējs. Destruktoru programmēšana 

un izmantošanas varianti.  
4. Klašu mantošana kā paplašinājums un ierobežojums 
5. Bāzes klases elementu izmantošana no atvasinātas klases 
6. Mantotas klases metožu realizācija. Virtuālas funkcijas definīcija. 
7. Metožu atraidīšana. Darbs ar atraidītiem metošiem 
8. Rezervēto vārdu new izmantošana metožu slēpšanai. Darbs ar rezervētu vārdu new  
9. Klasi tipa Sealed 
10. Klasi tipa Abstract. Abstrakta klases paziņojums. Abstrakta klases vietā klašu hierarhijā 
11. Klasi tipa Abstract. Interfeisa un abstrakta klases salīdzināšanas. Abstraktu metožu 

realizācija 
12. Interfeisu paziņojums un realizācija 
13. Interfeisa metožu tieša un netieša realizācija 
14. Internal tipa klasi, metodi un dati  
15. Agregāciju izmantošana. Objektu kompozīcija vienā objektā. Agregācijas un mantošanas 

salīdzināšana. Objektu fabrikas. 
16. Vārdu telpu izmantošana. 
 
4.semestrī: 
1. Operāciju un metožu salīdzināšana. C# iepriekšdefinētas operācijas. 
2. Operāciju pārkraušana. Attiecības loģisko, konvertācijas, daudzkāršas reizinājumu 

operācijas pārkraušana. 
3. Delegātu izveidošana un izmantošana 
4. Notikumu paziņojums, pārķeršana un apstrādāšana 
5. Īpašību izveidošana un izmantošana 
6. Indeksatoru izveidošana un izmantošana 
7. Darbs ar formu. Formu izveidošana. Formas dzīves cikls 
8. Darbs ar formu. Formas īpašības. Formas notikumu pārķeršana. Formas automātiski 

ģenerētais kods 
9. Darbs ar formu. Kontolkomponenšu pievienošana formā. Klase Component. Klase 

Control. 
10. Darbs ar formu. Klase ScrollableControl. Klase izvēlne. Klase stavokļu rinda. Klase Time 
11. Darbs ar formu. Klase ToolBox. Klase TextBox. Klase GroupBox.  
12. Darbs ar formu. Formu mantošana. 
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13. Lietojumprogrammas SDI tipa izveidošana. 
14. Lietojumprogrammas MDI tipa izveidošana. 
15. MDI lietojumprogrammas Vecāku un bērnu formas. 
16. Kursa darba projekta ievads. 
 
5.semestrī: 
1. Problēmu formulējums. 
2. Literatūras apskats. 
3. Kursa darba mērķa un uzdevumu formulējums. 
4. Tehniskā uzdevuma formulējums. 
5. Programmas tehnisko un funkcionālo prasību formulējums. 
6. Programmas atsevišķu bloku prototipu izstrāde. 
7. Programmas atsevišķu bloku prototipu testēšana. 
8. Programmas atsevišķu bloku prototipu verifikācija. 
9. Programmas atsevišķu bloku apvienošana vienā projektā. 
10. Programmas prototipa izstrāde. 
11. Programmas prototipa testēšana. 
12. Programmas prototipa verifikācija. 
13. Programmas prototipa precizēšana 
14. Programmas dokumentācijas sagatavošana. 
15. Kursa darba materiāla noformēšana. 
16. Kursa darba aizstāvēšana. 
 

Mācību literatūras saraksts 
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16. Jesse Liberty, Programming C#, 3rd Edition, O'Reilly & Associates, Inc., 1005 
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Press, March 06, 2003, 0-201-88260-4, 456 lpp. 
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LIETOJUMPROGRAMMATŪRA 

APPLICATION SOFTWARE 
Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Lietojumprogrammatūra. Doc. I. Dukulis 
4. semestris: 2 KP (32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h, ieskaite ar atzīmi. 
5. semestris: 2 KP (32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h, eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
Anotācija: 

Kursa mērķis – apgūt integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējos principus un 
tās izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu 
iespējas tiek paplašinātas, izmantojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu, kā arī dažādas 
Visual Basic for Applications programmēšanas iespējas, vadības elementu, struktūru un dialoga 
logu lietošanu. 
 
Annotation: 

The purpose of the course is to acquire the general principles of integrated software 
packages and their use in document, spreadsheet and presentation processing. The possibilities of 
software’s are expanded by recording, testing and editing of macroses as well as by using 
programming in Visual Basic for Applications, different control elements, structures and dialog 
boxes. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar integrētās lietojumprogrammatūras uzbūves principiem un darba 
metodēm, iemācīt lietot praksē savstarpēji saistītas dažādas lietojumprogrammas un izmantot 
makrokomandas un valodu Visual Basic for Application (VBA). 

Mācību priekšmeta apguves rezultātā studentam: 
• jāizprot integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējie principi; 
• jāprot profesionāli darboties ar tekstapstrādes, izklājlapu un prezentāciju lietotnēm; 
• jāprot organizēt dažādu lietotņu sastāvdaļu mijiedarbība ar standartlīdzekļu un VBA 

palīdzību. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

Lai sekmīgi apgūtu mācību priekšmetu, nepieciešamas vidusskolas priekšmetu 
„Informātika” vai „Lietišķā informātika” zināšanas (vēlams profilkursa apjomā). Iegūtās 
zināšanas noderēs, noformējot kursa un bakalaura darbus, projektus, laboratorijas un praktisko 
darbu atskaites, referātus un tml. 
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Zināšanu kontrole: 

• jāatrāda praktisko darbu pasniedzējam izpildītie obligātie uzdevumi par katru tēmu; 
• jāiesniedz elektroniskā veidā (ja iespējams, arī drukātā veidā) praktisko darbu 

pasniedzējam izveidotie un izpildītie individuālie uzdevumi par katru tēmu; 
• 1. semestrī pēc katras lietotnes apguves ieskaites kontroldarbs; 
• 2. semestrī pēc katras VBA daļas apguves ieskaites kontroldarbs. 

 
Nosacījumi ieskaites un eksāmena kārtošanai: 

• 1. semestrī – ieskaite (jābūt sekmīgi izpildītiem visiem ieskaites kontroldarbiem. Ja arī 
patstāvīgi izveidotie uzdevumi nodoti laikus un ieguvuši augstu vērtējumu, iespējama 
automātiska ieskaites iegūšana); 

• 2. semestrī – eksāmens (jābūt sekmīgi izpildītiem visiem ieskaites kontroldarbiem. Ja 
arī patstāvīgi izveidotie uzdevumi nodoti laikus un ieguvuši augstu vērtējumu, 
iespējama automātiska eksāmena vērtējuma iegūšana). 

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Praktiskie darbi atstrādājami patstāvīgi ārpus nodarbību laika katedras norādītajos laikos un 
telpās. Neieskaitītu kontroldarbu pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja. 

Izvērsta programma 
1. Integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējie principi. 
2. Tekstapstrādes lietotne. 

2.1. Formu lauki. Teksta lauka īpašības. Nolaižamā saraksta lauka īpašības. Izvēles 
rūtiņas lauka īpašības. Izveidotās formas aizslēgšana, saglabāšana, aizpildīšana. 

2.2. Stili. Noklusētie stili, to pielietošana. Jauna stila izveide un lietošana. Stilu 
pielietojums satura rādītāja izveidē. 

2.3. Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija. Attēlu un tabulu saraksti. 
2.4. Grāmatzīmes, norādes un vēres dokumentā. 
2.5. Aplokšņu un uzlīmju sagatavošana. Datu bāzes veidošana un izmantošana 

dokumentu (aplokšņu, uzlīmju un vēstuļu) sapludināšanā. 
2.6. Dokumentu aizsardzība. 

3. Izklājlapu lietotne. 
3.1. Aprēķini tabulās. Funkciju lietošana. Saliktu funkciju veidošana. 
3.2. Lietotāja datu sēriju veidošana.  
3.3. Absolūtās adresācijas izmantošana. Jauktās adresācijas izmantošana. 
3.4. Nosaukumu piešķiršana šūnām un šūnu apgabaliem. Piešķirto nosaukumu 

izmantošana aprēķinu veikšanā. 
3.5. Saites starp darblapām un darbgrāmatām. 
3.6. Datu bāzes veidošana un izmantošana izklājlapu lietotnē. Datu kārtošana un 

filtrēšana. 
3.7. Datu analīzes līdzekļi, piemēram, Goal Seek, Solver un Data Analysis. 
3.8. Šūnu savstarpējās atkarības pārbaude. 
3.9. Lietotāja veidotie skaitļu formāti. 
3.10. Dažādu sarežģītu diagrammu veidošana. 
3.11. Šķērsgriezumu tabulas izveidošana. Šķērsgriezumu tabulas izskata maiņa. Lauku 

funkciju un nosaukuma maiņa. Lauku skaitļu formāta maiņa. Šķērsgriezumu 
diagrammas izveidošana. Šķērsgriezumu diagrammas izskata maiņa. Izmaiņu 
veikšana izejas datos un to atspoguļojums šķērsgriezumu tabulās un diagrammās. 

3.12. Tabulas noformēšana atbilstoši nosacījumiem. 
3.13. Starprezultātu izveide un datu grupēšana datu uzskaites tabulās. 
3.14. Darbgrāmatas aizsardzība. 
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4. Prezentāciju lietotne. 
4.1. Dažādu izklājumu slīdu lietošana. 
4.2. Noformējuma veidnes un to krāsu shēmas maiņa. 
4.3. Slīdu pārejas, objektu animācijas, slīdrādes vadība. Īpatnības diagrammu un tabulu 

animācijā.  
4.4. Vadības pogu un hipersaišu izmantošana. Automātiska satura slīda veidošana un 

hipersaišu iestatīšana katram aizzīmētā saraksta elementam uz atbilstošo slīdu. 
Vadības pogu ievietošana slīdos un saišu iestatīšana. 

4.5. Prezentācijas veidņu izstrāde un saglabāšana. 
4.6. Prezentācijas saglabāšana citos datņu formātos, piemēram, mājas lapu, slīdrādes, 

attēlu, teksta formātos. 
4.7. Pakotne kompaktdiskam – tās pielietojuma pamatojums un izveide. 
4.8. Prezentācijas aizsardzība. 

5. Makrosi. 
5.1. Makrosu izmantošanas nepieciešamības pamatojums. 
5.2. Makrosu aizsardzības līmeņi. 
5.3. Makrosa ierakstīšanas un pārbaudes posmi. 
5.4. Makrosa ierakstīšanas īpatnības tekstapstrādes, izklājlapu un prezentāciju lietotnēs. 

Adresācijas veida maiņa makrosa ierakstīšanas laikā izklājlapu lietotnē. 
5.5. Makrosa piesaistīšana grafiskam objektam. 
5.6. Jaunas rīkjoslas izveidošana. Jaunas pogas izveidošana. Makrosa piesaistīšana 

rīkjoslas pogai. Pogas parametru maiņa. Pogas izmešana no rīkjoslas. 
5.7. Jaunas izvēlnes izveidošana. Jaunas komandas izveidošana izvēlnē. Makrosa 

piesaistīšana komandai. Komandas parametru maiņa. 
5.8. Ierakstīto makrosu rediģēšana un optimizēšana. 

6. Lietotāja veidotās funkcijas. 
6.1. Lietotāja veidoto funkciju piemēri dažādās lietotnēs. 
6.2. Lietotāja veidoto funkciju sastāvdaļas. Argumenti. Visual Basic izteiksmes. 

Atdodamās vērtības. 
6.3. Lietotāja funkciju izveidošana un izmantošana aprēķinos. 

7. Ievads Visual Basic for Aplications. 
7.1. Programmas aktivizēšana un raksturojums. 
7.2. Moduļi. Jauna moduļa izveidošana. Moduļa pārvietošana vai izmešana. 
7.3. Jaunas procedūras izveidošana. 
7.4. Deklarāciju ievadīšana. 
7.5. Komandu ievadīšana. 
7.6. Komentāru ievadīšana. 
7.7. Sintakses kļūdu pārbaude. 
7.8. Pamatjēdzieni. Objekts (Object). Kopa (Collection). Objektu hierarhija. Metode 

(Method). Īpašība (Property). Īpašības maiņa. Īpašības nolasīšana. Notikums 
(Event). Objektu izvēle. Object Browser loga izmantošana. 

8. Izklājlapu lietotnes objekti un darbības ar tiem Visual Basic for Aplications. 
8.1. Darbgrāmatas un darblapas. Darbgrāmatas atvēršana. Darbgrāmatas aktivizēšana. 

Jaunas darbgrāmatas izveidošana. Darblapas aktivizēšana, izmantojot indeksu. 
Darblapas aktivizēšana, izmantojot nosaukumu. 

8.2. Šūnu un apgabalu norādīšana, izmantojot A1 pieraksta veidu. Šūnu apgabala 
norādīšana, izmantojot īpašību Cells. Šūnu norādīšana, izmantojot īpašības Rows un 
Columns. 

8.3. Apgabalu nosaukumu izmantošana. 
8.4. Šūnu norādīšana, izmantojot vienkāršoto pieraksta veidu. Šūnu norādīšana attiecībā 

pret citām šūnām. Šūnu norādīšana, izmantojot objektu Range. 
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8.5. Visu darbgrāmatas lapas šūnu norādīšana. Vairāku šūnu apgabalu norādīšana, 
izmantojot metodi Range. Vairāku šūnu apgabalu norādīšana, izmantojot metodi 
Union. Vairāku šūnu apgabalu norādīšana, izmantojot īpašību Areas. 

8.6. Cikliska šūnu apstrāde. 
8.7. Šūnu izvēle un aktivizēšana. Metodes Select un īpašības Select lietošana. Šūnu 

aktivizēšana izvēlētajā apgabalā. 
8.8. Darbs ar trīsdimensiju apgabaliem. 
8.9. Darbs ar aktīvo šūnu. Tabulas atlase ap aktīvo šūnu. 
8.10. Šūnu saturs. Šūnu formatēšana. 
8.11. Izklājlapu lietotnes komandu realizācija. 

9. Prezentāciju lietotnes objekti un darbības ar tiem Visual Basic for Aplications. 
9.1. Objekts Application. Objekta Presentation norādīšanas veidi. Prezentācijas 

atvēršana. Jaunas prezentācijas izveidošana. Prezentācijas saglabāšana. 
9.2. Darbs ar slīdiem. Jauna slīda pievienošana. Slīda vietas noteikšana. Slīdu 

norādīšana. 
9.3. Prezentācijas noformēšana. 
9.4. Slīdrāde (Show). 
9.5. Darbs ar slīda veidojumiem (Shape). Veidojumu ievietošana slīdā. Veidojumu 

novietošana slīdā. Darbs ar veidojumu tekstu. 
9.6. Slīdu formatēšana. Veidojumu formatēšana. 

10. Tekstapstrādes lietotnes objekti un darbības ar tiem Visual Basic for Aplications. 
10.1. Objekts Document. Objekta Document norādīšana. Dokumenta atvēršana. Jauna 

dokumenta izveidošana. Dokumenta saglabāšana. Dokumenta aizvēršana. 
Dokumenta aktivizēšana. 

10.2. Darbs ar dokumenta saturu. Objekts Range. Īpašības Duplicate izmantošana. 
Īpašība Range. Darbs ar objektu Selection. 

10.3. Dokumenta daļu mainīšana. Viena objekta mainīšana. Vairāku objektu mainīšana. 
10.4. Teksta ievadīšana. Teksta labošana. Teksta nolasīšana. Teksta dzēšana. Teksta 

meklēšana. Teksta aizvietošana. 
10.5. Darbs ar tabulām. 

11. Visual Basic for Aplications programmas lietošana. 
11.1. Redzamības līmeņa jēdziens. Procedūras līmeņa deklarācijas. Moduļa līmeņa 

deklarācijas. Publiskās deklarācijas. 
11.2. Mainīgo un argumentu noteikšana pirms to izmantošanas. 
11.3. Datu tipi un mainīgo definēšana. Mainīgo deklarēšana. Masīvu deklarēšana. 

Mainīgo „dzīves ilgums”. Mainīgā definēšanas vietas atrašana. 
11.4. Konstantes. Konstanšu deklarēšana. Iebūvētās konstantes. 
11.5. Komanda Let. Komanda Set. 
11.6. Loga Immediate lietošana izteiksmju pārbaudei. 
11.7. Izpildes vadības struktūras. Struktūra If...Then. Struktūra If...Then...Else. Struktūra 

Select Case.  
11.8. Ciklu izmantošana komandu atkārtošanai. Struktūras Do...Loop lietošana. Komandu 

atkārtošana, kamēr nosacījums ir patiess. Komandu atkārtošana, līdz nosacījums 
kļūst patiess. Cikls bez nosacījuma pārbaudes. 

11.9. Struktūra For...Next. Struktūra For Each...Next. 
11.10. Cikla komanda With vairāku komandu izpildīšanai vienam objektam. 
11.11. Cikla struktūru un procedūru izpildes patraukšanas komandas Exit. 
11.12. Beznosacījuma pārejas komanda GoTo. 
11.13. Visual Basic Editor vides parametru maiņa. 

12. Vadības elementi un dialoga logi. 
12.1. Iepriekš noteikto dialoga logu izmantošana. Funkcija IntputBox. Metode InputBox. 

Funkcija MsgBox. 
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12.2. Citu standarta dialoga logu izmantošana. Metode GetOpenFilename. Metode 
GetSaveAsFilename. 

12.3. Lietotāja dialoga loga izveidošana. Vadības elementu ievietošana. Lapiņu (Tab) 
veidošana. Pārvietošanās secības noteikšana. 

12.4. Procedūru piesaistīšana dialoga loga elementiem. Loga elementu sākumstāvokļa 
izvēle. 

12.5. Dialoga loga aktivizēšana. 
12.6. Elementu izmainīšana programmas izpildes laikā. 
12.7. Ievadīto datu pārbaude. Datu saglabāšana pirms loga aizvēršanas. Dialoga loga 

aizvēršana. 
12.8. Dialoga loga objekti. Objekts UserForm un kopa UserForms. Visu vadības 

elementu kopa Controls. Vadības elementu kopīgās īpašības. 
12.9. Objekts Label. Objekts TextBox. Objekts ComboBox. Objekts ListBox. Objekts 

CheckBox. Objekts OptionButton. Objekts ToogleButton. Objekts Frame. Objekts 
CommandButton. Objekts TabStrip. Objekts MultiTab. Objekts ScrollBar. Objekts 
SpinButton. Objekts Image. Objekts RefEdit. 

12.10. Vadības elementu ievietošana tieši dokumentā. Vadības elementu sasaiste ar 
darblapas šūnām. 

 
Laboratorijas darbu saraksts: (32 h) 
1. Formu sagatavošana. 
2. Stili un to lietošana.  
3. Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija. Sarakstu veidošana.  
4. Apjomīgu dokumentu noformēšana. 
5. Adrešu datu bāzes veidošana un izmantošana dokumentu sapludināšanā. 
6. Aprēķini un diagrammas izklājlapu tabulās. Dažādu funkciju lietošana. 
7. Absolūtās un jauktās adresācijas izmantošana. Nosaukumu piešķiršana šūnām un šūnu 

apgabaliem un to izmantošana. 
8. Datu bāzes veidošana un izmantošana izklājlapu lietotnē. Datu analīzes līdzekļi. 
9. Šķērsgriezumu tabulu un diagrammu veidošana.  
10. Tabulas noformēšana atbilstoši nosacījumiem. Lietotāja veidotie skaitļu formāti. 
11. Vadības pogu un hipersaišu izmantošana prezentācijās. 
12. Prezentācijas veidņu izstrāde. 
13. Prezentācijas saglabāšana citos datņu formātos un pakotnes sagatavošana kompaktdiskam. 
14. Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana izklājlapu lietotnē. 
15. Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana tekstapstrādes lietotnē. 
16. Makrosa ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana prezentāciju lietotnē.  
17. Lietotāja funkciju izveidošana un izmantošana aprēķinos. 
18. VBA. Darbības ar izklājlapu lietotnes objektiem. 
19. VBA. Darbības ar tekstapstrādes lietotnes objektiem. 
20. VBA. Darbības ar prezentāciju lietotnes objektiem. 
21. VBA. Izpildes vadības struktūras. 
22. Iepriekš noteikto un standarta dialoga logu izmantošana.  
23. Lietotāja dialoga loga izveidošana VBE.  
24. Lietotāja dialoga loga izveidošana speciālajā dialogu veidošanas lapā.  
25. Vadības elementu ievietošana tieši dokumentā un darblapā. 
26. Testa sagatavošana prezentāciju lietotnē. 
27. Pasūtījuma veidlapas un rēķina sagatavošana izklājlapu lietotnē. 
28. Kursa darba veidnes sagatavošana tekstapstrādes lietotnē. 
29. Gatavo VBA datņu pielāgošana. 
30. Tīmeklī atrasto VBA kodu fragmentu izmantošana. 
31. Nelielas izstrādnes sagatavošana, izmantojot savus VBA kodus. 
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32. Nelielas izstrādnes sagatavošana, pielāgojot brīvi pieejamos citu lietotāju VBA kodus. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Lietojumprogrammatūra [tiešsaiste].  

Pieejama: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/liet_progr.html 
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. – R.: Turība, 2005. – 168 lpp. 
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. – R.: Turība, 2004. – 176 lpp. 
4. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. – R.: Turība, 

2006. – 144 lpp. 
5. Walkenbach J. Excel 2003 Power Programming with VBA. – Marina Village Parkway, 

Alameda: SYBEX Inc., 2004 – 585 p. 
6. Steven M. Hansen. Mastering Excel 2003 Programming with VBA. – Wiley Publishing, Inc., 

2004 – 1057 p. 
7. Visual Basic для приложений вподлинике: пер. с англ. – СПб.: BHV. – Санкт-

Петербург, 2003. – 704 с. 
Papildliteratūras saraksts 

 
1. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office. – Киев: 

ЮНИОР, 2001. – 296 с. 
2. Кузьменко В.Г. Программирование на VBA 2002. – Mосква: БИНОМ, 2003. – 878 с. 
3. Холи P., Холи Д. Excel. Трюки. 100 професиональных примеров. – CПб.: Питер, 

2006. – 287 c. 
4. Гладкий А.А., Чиртик А.А. Excel. Трюки и эффекты. – CПб.: Питер, 2006. – 368 c. 
5. Excel files [tiešsaiste]. Pieejama: http://www.j-walk.com/ss/excel/files/index.htm 

 
Datorgrafika 

Computer graphic 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 

Studiju priekšmeta anotācija 
Datorgrafika. Vieslektors – asist. I.Viļumsone, Mg.sc.ing  
4.semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16h., Kontroles veids - eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids (Obligātais vai izvēles kurss) ITF studentiem, 2.kurss 4.semestrī, 
Obligātais studiju priekšmets akadēmiskajai studiju programmai “Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija: 

Iepazīstināt studentus ar datorgrafikas pamatiem. Iemācīt izprast un lietot datora formētu 
attēlu, rastra attēlu uzbūvi un pielietojumu, krāsu modeļus un paletes, koordinātu metodes, 
pielietojumus un pārveidojumus, grafisko 2D primitīvu pamatalgoritmus, telpisku objektu 
projekcijas plaknē 
 
Annotation: 

The knowledge of spheres where computer graphics can be applied as well as with the basic 
of computer graphics design, models of color. Picture design, combining of the text with 
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pictures, creation of graphics effects, picture editing. Basic algoritms of Computer 
Graphic.Models and pallets of colors.Object modeling and  deformation. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
  Iepazīstināt, iemācīt un apgūt dažadus jēdzienus, metodes un tehnikas darbā ar 
datorgrafiku. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
•  lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, nepieciešamas pamatzināšanas “Informātikā” 

(vēlams profilkursa apjomā); 
• zināšanas datorgrafikā noderēs noformējot kursa darbus, projektus, laboratorijas un praktisko 

darbu atskaites, mājas lapu izveides, referātus u.tml. 
 
Zināšanu kontrole: 
• jāatrāda praktisko darbu pasniedzējam izpildītie obligātie uzdevumi par katru tēmu; 
• 2 kontroldarbi, eksāmens 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
• izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; 
• sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
• praktiskie darbi atstrādājami patstāvīgi ārpus nodarbību laika, katedras norādītajos laikos un 

telpās; 
• neieskaitītu kontroldarbu pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja. 

Izvērsta programma 
1. Datoru formēta attēla uzbūve, informatīvais saturs, uztvere. Datorgrafikas veidi,   to 

iedalījums un atšķirības. 
2. Datorgrafikas pamatjēdzieni. Vektorgrafikas un rastra attēla saturs un īpašības. 

Vektorgrafikas un rastra attēla izspīdināšanas principi. 
3. Krāsa. Krāsu modeļi un paletes. Lemma krāsu diagramma. 
4. Attēla datnes lieluma aprēķināšana, samazināšanas, palielināšana metodes. Izšķirtspēja. 

Attēlu datņu formāti. 
5. Rastru attēlu uzlabošanas metodes. Datņu saspiešanas metodes. Dīzerings. 
6. Grafisko 2D primitīvu pamatalgoritmi (līnija, aplis, elipse). Brezenhema algoritms. 
7. Bezjē līknes. Bezjē ģeometriskais algoritms. 
8. Līniju izvades algoritmi.  
9. Koordinātu metode. Koordinātu pārveidojumi plaknē. 
10. Objektu pārveidojumi plaknē. Objektu pārbīde, samazināšana, pagriešana. 
11. Objektu projekcijas veidi. Pasaules un ekrāna koordinātes. 
12. Objektu aizpildījuma algoritmi. Vienkāršais aizpildījuma algoritms. Līniju aizpildījuma 

algoritms.  
13. Tekstūru izveidošanas paņēmieni un izvade. 
14. Virsmas algoritmi.  

14.1. Šķēluma kontūru metode.  
14.2. Analītiskais modelis.  
14.3. Poligonālo vektoru modelis.  
14.4. Ketmula rekursīvā apakšiedalījuma metode ar attāluma buferi.  
14.5. Vokseļa modelis.  

15. Dažādu virsmu aizpildīšana.  
16. Izgaismošanas metodes. 



   95

16.1. Spoguļvirsmas izgaismošana. 
16.2. Difūzā izgaismošana. 
16.3. Guro metode. 
16.4. Fonga metode. 
 

Laboratorijas darbu saraksts: (16 h) 
1. Datoru formēta attēla uzbūve. Rastru attēlu failu formāti. 
2. Attēla izšķirtspējas samazināšanas, palielināšana metodes. 
3. Datņu saspiešanas metodes. Dīzerings. 
4. Krāsu modeļi un paletes datorgrafikas programmatūrās. Iebūvētās attēlu uzlabošanas 

metodes. 
5. Plaknes līnijas pamatalgoritms. To pielietojums un izvade dažāda veida programmatūrās. 
6. Plaknes rinķa līnijas pamatalgoritms. To pielietojums un izvade dažāda veida 

programmatūrās. 
7. Plaknes elipses pamatalgoritms. To pielietojums un izvade dažāda veida programmatūrās. 
8. Objektu pārveidojumi plaknē. Objektu pārbīde. Objektu samazināšana. Objektu pagriešana. 
9. Līniju izvades metodes. To izveide, saglabāšana un pielietojums. 
10. Bezjē līknes. To pielietojums grafikā. 
11. Līniju aizpildījuma algoritms.  
12. Plaknes aizpildījuma metodes dažādās grafikās un to realizācija datorgrafikas 

programmatūrās. 
13. Tekstūru izveidošanas paņēmieni, saglabāšana, standarta iebūvētās tekstūras un izvade. 
14. Virsmas algoritmi. To izveide un trīsdimensiju programmās iebūvētās metodes, to 

pielietojums.  
15. Dažādu virsmu aizpildīšana, izmantojot atšķirīgas aizpildījuma metodes. Iebūvētās 

standartmetodes datorgrafikas programmās. 
16. Izgaismošanas metodes. Spoguļvirsmas izgaismošana. Difūzā izgaismošana. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. S.V.Simonovičs, G.A. Jevsejevs, A.G. Aleksejevs. Datorgrafika. Rīga: Kamene, 2001. - 221. 

lpp 
2. Digitālā fotogrāfija /Maikls Raits ; [no angļu valodas tulkojusi Daina Siliņa]. Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2006. - 239 lpp 
3. В.Порев – “Компьютерная графика”, “BHV”, Sankt-Pēterburga, 2002.g. 
4. M.Kраснов – “OpenGL – графика в проектах Delphi”, “BHV”, Sankt-Pēterburga, 2001.g. 
5. O'Kвин Д. Допечатная подготовка - Москва, Вильямс, 2001. - 590 с 
6. Шикин Е. В., Боресков А. В. Компютерная графика -  Москва, Диалог - Мифи, 2000. - 

461 с. 
Papildliteratūras sarakts 

 
1. Fotografēšana /Džons Hedžko ; [no angļu val. tulk. Mārtiņš Zelmenis]. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2001. - 264 lpp. 
2. Н.Тюкачев, Ю.Свиридов - “Delphi5 – создание мултимедийных приложений”, 

“Нолидж”, Maskava, 2000.g. 
3. Žurnāls "КомпьюАрт" 
4. http://www.favoritbooks.info/ 
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WWW tehnoloģijas  
WWW technology  

Programma 
 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmas katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
WWW tehnoloģijas, lektors Ģ. Kazainis  
5.semestris: 3 KP (48 h): lekc. 24 h, lab.d. 24 h., Kontroles veids – eksāmens 
6.semestris: 1 KP – kursa darbs 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Datorvadība un 
datorzinātne” studentiem, 3.kursa 5., 6. semestrī. 
 
Anotācija: 
Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par HTML valodu, kaskādes stilu tabulām, Javascript 
pielietojumu, kā arī praktiskās iemaņas Interneta lapu veidošanā, to dizainā un HTML 
dokumentu publicēšanā globālajā interneta tīklā. 
 
Annotation: 
Students obtain theoretical knowledge for HTML language, tables of cascade styles, Javascript 
application, as also in form of the practical skill web pages, in their design and in the publication 
of the HTML documents in the global internet network. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Iepazīstināt studentus ar WWW tehnoloģijām, to sastāvdaļām, lietošanas iespējām , kā arī dot 
iespēju praktiski apgūt dažādu WWW tehnoloģiju praktisko pielietojumu. Studentiem jāiegūst 
zināšanas par HTML valodu, kaskādes stilu tabulām (CSS) un Javascript valodas pamatiem. 
Jāprot izmantot HTML, CSS un Javascript Internet lappušu veidošanā un mācēt izveidot Internet 
lappusi, pielietojot iepriekš uzskaitītās tēmas. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
• jābūt pamatzināšanām par Windows operacionālo sistēmu, MS Office paketi, Internet 

iespējām un pamatiemaņām darbā ar Internet Explorer vai analoģisku programmu.; 
• zināšanas par WWW tehnoloģijām tiks izmantotas citu priekšmetu apguvē (Web 

programmēšana, u.c.), pielietotas patstāvīgā darbībā, kā arī dos iespēju īstenot savu 
pašizglītību.. 

 
Zināšanu kontrole: 
1. kontroldarbs - izanalizēt un paskaidrot pasniedzēja doto piemēru, kas pierakstīts HTML 
valodā; 
2. kontroldarbs - – Internet lappuses noformēšana, izmantojot CSS; 
3. kontroldarbs – izveidot savu WWW lapas piemēru, kurā izmantots HTML, CSS, Javascript. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi, sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi,  
iesniegts un aizstāvēts patstāvīgais darbs. 
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Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
• laboratorijas darbi atstrādājami pasniedzēja norādītajā laikā; 
• neieskaitīto kontroldarbu pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja. 
 

Izvērsta programma 

1. Valoda HTML, tās pielietojums un pamatjēdzieni: 
1.1. Valodas HTML veidi; 
1.2. HTML valodas pieraksts. 

2. HTML dokumentu pamatuzbūve, virsraksts. 
3. Lappušu adresācija Internet:  
    3.1. Adrešu formāts; 
    3.2. Datu organizācijas veidi. 
4. Elementi HTML dokumentos: 
    4.1. Dokumenta pamats; 
    4.2. Norāžu elementi – saites; 
    4.3. Teksta formāti dokumentā; 
    4.4. Saraksti; 
    4.5. Attēli; 
    4.6. Tabulas; 
    4.7. Dažādas formas dokumentos. 
5. Lappušu noformēšanas veidi, pamatieteikumi: 
    5.1. Vienkāršaas un sarežģītas Internet lappuses; 
    5.2. Labas Internet lappuses pamatprasības un ieteikumi. 
6. HTML redaktoru veidi, to pielietojums. 
7. Kaskādes stilu tabulas 
    7.1. Jēdzieni, iespēju apraksts, piemēri.  
    7.2. Definēšanas metodes.  
    7.3. Stili. Teksta, fona, saites stila uzdošana.  
    7.4. Parametru uzdošana. Saraksti. Rāmējumi. Tabulas.  
    7.5. Elementu pozicionēšana.  
    7.6. Filtri.  
    7.7. CSS kontrolēšana 
    7.8. Fonta faila iekļaušana. 
    7.9. CSS koda realizācija dažādās pārlūkprogrammās. 
8. Javascript valoda 
    8.1. Mainīgie 
    8.2. Vērtību piešķiršana mainīgajiem 
    8.3. Datu ievada paņēmieni 
    8.4. Datu izvada paņēmieni 
    8.5. Piešķiršanas operatori 
    8.6. Matemātiskie operatori 
    8.7. Salīdzināšanas operatori 
    8.8. Izteiksmes ar operatoru "?" 
    8.9. Bitu operatori 
    8.10. Operatoru izpildes secība 
    8.11. JavaScript, notikumi, objekti, formas. 
9. Klases Applet elementi. 
 
Laboratorijas darbu saraksts: (24 h) 
1. HTML valodas sintakse, HTML dokumentu pamatelementi. Dokumenta pamatu veidošana. 

Dokumenta apskate 
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2. Teksta formātu veidošana. Attēlu ievietošana dokumentā. 
3. Tabulas izveide un noformēšana. 
4. Norādes elementi - saites. Sarakstu un formu veidošana. 
5. Freimu (rāmju) izveide un noformēšana. 
6. Stili. Teksta, fona, saites stila uzdošana. Parametru uzdošana. Saraksti. Rāmējumi. 
7. Elementu pozicionēšana. Filtri.  
8. CSS kontrolēšana. Fonta faila iekļaušana. 
9. Javascript mainīgie. Vērtību piešķiršana mainīgajiem. 
10. Datu ievada paņēmieni. Datu izvada paņēmieni. 
11. Piešķiršanas operatori. Matemātiskie operatori. Salīdzināšanas operatori. Izteiksmes ar 

operatoru "?". Bitu operatori. 
12. JavaScript, notikumi, objekti, formas. 
13. Klases Applet elementi. 
 

Mācību literatūras saraksts 

1. Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. HTML 4.0 Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2005.- 671 c. 

2. Холыцшлаг М. Э. Использование HTML 4, 6-е изд. Специальное издание. М: Вильямс, 
2001.- 1008 с. 

3. Bryan Pfaffenberger. HTML, XHTML, and CSS Bible Indianapolis, IN : Wiley, 2004.-790p 
 

Papildliteratūras saraksts 

1. Лехто К., Полонски В.  FrontPage 98. Официалдное руководство Microsoft.- СПб.: ВН, 
1998.- 400 с. 

2. Муллен Р. HTML 4: справочник программиста- СПб.: Питкр Ком, 1998.- 304с. 
3. Федоров А. Javascript для всех. М: КомпутерПресс, 1998.- 384 с. 
 

Datoru uzbūve un perifērijas iekārtas 
Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija.  
Datoru uzbūve. Asistents J.Lange  
1. un 2. semestris 3 KP (48h): lekcijas 32h, laboratorijas darbi 16h, Kontroles veidi – ieskaite ar 
atzīmi, eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais priekšmeta kurss ITFstudentiem 1. kurss 1. un 2. semestrī. Akademiskā studiju 
programma ”Datorvadība un datorzinātne”. 

Anotācija 
Datoru uzbūve. Procesori, to attīstība. Sistēmplates. Atmiņa. Kopne. Barošanas bloki, UPS. 
Elektrostatiskais lādiņš. Datora remonts, modernizācija. BIOS. Ekrāni. Tastatūra. Pele. Druka. 
Skaneri. Digitālais foto. 
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Annotation 
Computer hardware and computer elements. Advancedmicro-procesor units. Memory. Bus. User 
interfaces. Modernization of computerand maintenance. Monitor. Mouse. BIOS. Keyboard. 
Print. Digital foto.  

Studija priekšmeta apgūšanas mērķis: 
• Izprast datora uzbūvi; 
• Iegūt iemaņas datora modernizācijā un remontā; 
• Izprast datora elementu savstarpējo mijiedarbību; 
• Perifērijas iekārtas. 

Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
 lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, nepieciešamas pamatzināšanas “Informātikā” , 

fizikā, matemātikā; 
 vēlams zināšanas elektrotehnikā; 
 priekšmeta zināšanas nepieciešamas nākamo priekšmetu apguvē un praktiskā dzīvē strādajot 

ar datoru. 

Patstāvīgais darbs: 
Apgūt teoriju attiecīgo laboratorijas darbu veikšanai, laboratorijas darbu izpilde un aizstāvēšana. 

Zināšanu kontrole: 
 jāatrāda laboratorijas darbus pasniedzējam, jāatbild tēma par laboratorijas darbu; 
 jāapmeklē lekcijas vismaz 90% apmērā. 

Nosacījumi ieskaites un eksāmena kārtošanai: 
 izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi; 
 eksāmenā jātbild uz visiem biļetes jautājumiem (3 jautājumi biļetē). 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
 laboratorijas darbi atstrādājami patstāvīgi ārpus nodarbību laika, katedras norādītajos laikos 

un telpās; 
 neieskaitītu laboratorijas aiztāvēšana notiek konsultāciju laikos. 

Izvērsta programma 
1. PC attīstība 20 gadu robežās. Skaitļojamās mašīnas Latvijā un Jelgavā. Datorspeciālists. 

Skaitļojamo mašīnu paaudzes. Intel procesoru attīstība, paaudzes. Intel 4004. 
2. Datora sastāvdaļas. Procesori, palīgprocesori. Datora korpusi. Sistēmplates un tās 

elektronika. Kopnes jēdziens. Atmiņas jēdziens, sadalījums. Sloti, soketi,ievadiekārtas, 
izvadiekārtas. Porti. Virtuālais disks, virtuālā atmiņa. 

3. Datora remonts. Instrumenti. Drošības tehnika remontējot datoru. Atsevišķu mezglu 
nomaiņa. 

4. Iekšējā atmiņa, to parametri. DRAM tipa atmiņa. ROM tipa atmiņa. SRAM tipa atmiņa. 
Atmiņas savstarpējais saistījums. Atmiņas kļūdas. Atmiņas moduļu attīstība. Atmiņas 
bankas. Atmiņas loģiskā uzbūve.  

5. Ārējā atmiņa. Ārējā atmiņas parametri, īpatnības. Disku iekārtu parametri. Informācijas 
kodēšana uz diska. Disku formatizēšana, sadalīšana loģiskās daļās. 

6. Procesora galvenie parametri. Procesoru un mikroshēmju korpusi. 8088 un 8086 procesori. 
80286 un 80386 procesori. 80486 tipa procesori. Pentium procesoru attīstība. Core tipa 
procesori. AMD procesoru īpatnības. 

7. Sistēmplates uzbūve, klasiskais un HUB tips, to attīstība. Slotu veidi un to 
parametri.Sistēmplates galvenie ražotāji , sistēmplašu daudzveidība.  

8. Kopne, tās parametri. Jēdziens par FSB un BSB kopni. ISA, EISA, MCA VL kopņu 
īpatnības. PCI un AGP kopne. I/O adreses. IRQ. DMA. PCI ekspres kopne. 



   100

9. Elektrostatiskais lādiņš, tā postošā darbība, aizsargāšanās. Datora profilakses. Ārējo iekārtu 
profilakses. 

10. Barošanas bloki, parametri. 220voltu traucējumi, novēršana. UPS iekārtas. 
11. BIOS. Sistēmas BIOS. Kontrolieru BIOS. ROM tipa shēmas to attīstība. BIOS atjaunošana, 

modernizācija. Firmas. BIOs galvenie parametri. CMOS Setup. 
12. Ekrāni. CRT. LCD. Plazmas ekrāni. Ekrānu attīstība, nākotne. Ekrānu izšķirtspēja un citi 

parametri. 
13. Tastatūra.Vēsture, attīstība, tendences. Darbības principi. Galvenās sastāvdaļas, savstarpējā 

mijiedarbība. Virtuāla tastatūra. 
14. Pele. Peles attīstība, vēsture. Darbības principi. Peles veidi, parametri. Citi peles aizvietotāji. 
15. Drukas iekārtas. Vēsturiskā attīstība. Darbības principi. Fonti. Daudzfunkcionālās iekārtas.  
16. Skeneri. Skeneru dažādība. Darbības principi.  
17. Digitāla fotoaparāta darbība. Filtri. Izšķirtspēja. 

Laboratorijas darbu saraksts:(2x8h=16h) 
1. Datoru tehniskais apraksts izmantojot programmu “Everest”, “System Information”un 

citas programmas. 
2. Datora izjaukšana un salikšana, detaļu nosaukšana, kādiem nolūkiem domātas detaļas.  
3. Datoru tiltslēgi to nozīme datoru konfigurēšanā. 
4. Datora paplašinājumu plates, to nozīme. 
5. Datoru atmiņas bankas. Atmiņas moduļu lielumu noteikšana. 
6. Datora remonts. Signāli par datoru kļūdām. 
7. Datoru diska sadalīšana vairākās daļās. 
8. Datoru attīstības jaunākās tendences. Procesoru nākotnes tendences, (mājas darbs). 

Mācību literatūras saraksts 
 

1. J.Langes, Dators- tas ir vienkārši. Jelgava: 2006. - 158. lpp 
2. Scott Mueller Upgrading and Repairing PCs,17 th Edition , Indianopolis, Indiana 46240 – 

( tulkojums krievu val.1489 lpp, 2007. g. Maskava, Sant-Pēterburga. Kijeva) 
3. Mark Minasi The Complete PC Upgrade and Maintennance Guide, Ninth Edition Sybex, 

San Francisko.( tulkojums krievu val. 1999. gada Kijeva 1036 lpp) 
4. Žurnāls “E pasaule 
5. Žurnāls "КомпьютерПресс"” 
6.  Avīze”Digital Time” 
7. http://www.boot.lv 
8. http://www.upgrade.ru 
9. http://liis.lv 
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Datoru arhitektūra 
The Computer Architecture 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Datoru arhitektūra . Andrejs Zujevs, lektors.  
7.semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., Kontroles veids - eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais ITF studentiem, 4.kurss 7.semestrī akadēmiskā studiju programma “Datorvadība un 
datorzinātne". 
 
Anotācija: 

Datoru arhitektūra raksturo gan aparatūras, gan programmatūras organizācijas veidus un 
principus. Attīstoties datoriem attīstījās arī to organizācija. Mūsdienas programmatūra un 
aparatūra tik stipri atšķiras no pirmajiem datoriem un programmas, ka šodien tas liekas pavisam 
atšķirīgas lietas. Lai saprasu kā strādā dators, kā izpildās programmas ir vispirms jāizprot kā 
dators ir organizēts ne tikai no aparatūras viedokļa, bet no programmatūras un aparatūras vienota 
viedokļa. Abi jēdzieni tik stipri ir saistīti viens ar otru, ka rezultātā mēs varām iegūt ļoti augstas 
veiktspējas datorus. Priekšmets "Datoru arhitektūra" ļauj salīdzināt procesorus, noskaidrot to 
funkcionalitāti, procesoru modernizāciju, atsevišķu instrukciju izpildi, kā arī datu plūsmu un 
saglabāšanu. 

 
Annotation: 
 Computer architecture characterizes organization kinds and principles of both hardware 
and software. Computer organization has been developed together with computer development. 
Modern software and hardware are so different from first computers and programmes that they 
seem to be different things at all. To understand the way computer works, the way programmes 
are implemented it is essential to understand principles of computer organization not from 
hardware point of view only, but from software and hardware united point of view. Both 
concepts are interrelated very tightly and as a result we can obtain computers with very high 
level of performance. The course “Computer architecture” shows the way a computer can be 
computer and fulfill so many different tasks. 

 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
  Galvenais mērķis ir saprast un iemācīties kā ir organizēts dators un kas ir nepieciešams, 
lai uzrakstītās programmas būtu izpildītas. Paskaidrot, kā strādā dators sākot no viss zemāka 
ciparu-loģiskā līmeņa līdz pat lietotāja programmatūras līmenim. Veidot precīzu priekšstatu par 
to kā ir realizētas jaunākās datoru tehnoloģijas un kas ir to pamatā. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
  Priekšmeta vielas apgūšanai studentiem ir nepieciešamas priekšzināšanas sekojošos 
priekšmetos: "Ievads datorikā", "Datoru uzbūve", "Fizikas pamati", "Programmēšana I.3", 
"Algoritmi un datu struktūras", "Mērsistēmu interfeisi". Būtu vēlams apgūt arī priekšmetu 
"Diskrētā matemātika". 
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Zināšanu kontrole:  
 Paredzēti divi kontroldarbi. Pirmais- "ciparu-loģiskais līmenis". Otrais- "jēdzieni un 
definīcijas datoru arhitektūrā". 
 Priekšmeta ietvaros ir paredzēts kursa darbs.  
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
 -abiem kontroldarbiem ir jābūt uzrakstītiem un kursa darbam ir jābūt ieskaitītam. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
 -neuzrakstīto kontroldarbu pārrakstīšana notiek ārpus obligātā nodarbību laika saskaņojot 
ar pasniedzēju. 
 -nodarbību neapmeklēšana neatbrīvo studentu no kursa darba izstrādes. 

Izvērsta programma 
 

Priekšmets ietver sekojošas tēmas: datoru arhitektūras vēstures apskats, datora 
organizācijas līmeņi. Ciparu-loģiskais līmenis, elementārie loģiskie ventiļi, šifratori, dešifratori, 
komporatori, trigeri, summatori, pussummatori, multipleksori, demultipleksori. Loģisko shēmu 
projektēšana izmantojot Bula algebras izteiksmju minimizācijas likumus.  
Loģisko shēmu projektēšana izmantojot Karno kartes. Mikroarhitektūras līmenis, datu trakts, 
aritmetiski-loģiskā iekārta (ALU), mikroarhitektūras veidi un to piemēri. Datoru veiktspējas 
uzlabošanas stratēģijas, superskalārā arhitektūra, kešatmiņas veidi, sazarojumu prognozēšana. 
Interpretatori un translatori. Komandu kopas arhitektūras līmenis, komandu līmeņa īpašības, 
atmiņas modeļi, reģistri, adresācijas veidi, komandas, datu tipi, komandu formāti, komandu 
paralēlā izpilde. Operetājsistēmas līmenis, atmiņas organizācijas mehānismi, virtuālās atmiņa, 
lapaspušu atmiņa, atmiņas segmentācija, procesi, pavedieni, procesu pārvaldība. Asamblera 
līmenis, augstāko programmēšanas valodu līmenis. Kompilatoru veidi.   
 
Laboratorijas darbu saraksts: (14 h) 
1. Elementārie loģiskie ventiļi; 
2. Šifratori/dešifratori, multipleksori/demultipleksori; 
3. Komparatori, summatori, pussummatori; 
4. Trigeri; 
5. Bula algebras izteiksmju minimizācija; 
6. Karno kartes sastādīšana; 
7. Datu trakts un to vadīšana; 
8. Mikroarhitektūras realizācijas; 
9. Kešatmiņas algoritmi; 
10. Sazarojuma prognozēšanas algoritmi; 
11. Reģistru adresācijas veidi; 
12. Lapaspušu atmiņas modelis un segmentācijas modelis; 
13. Programmu paralēlā izpilde; 
14. Kontrolieru programmēšana; 

 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. A. S.Tanenbaum. Structured Computer Organization, 5-edition, Pretice Hall PTR, 2007, 

843pp. 
2. M.Frohn, W.Oberthur, H.Siedler, M. Wiemer, P. Zastrow, Mikroelektronikas komponentes 

un pamatshēmas, VPIC, 2003.g, 511 lpp.  



   103

3. J.Greivulis, I.Raņķis, Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli- AVOTS-1998.gads, 
288 lpp. 

4. В.И.Юров ASSEMBLER 2-е издание- Питер 2004 год, 636стр. 
5. Барри Брэй. Микропроцессоры Intel, bhv-2005. 1328 стр. 

       
Papildliteratūras sarakts 

 
1.  Б.Я. Цилькер, Основы построения вычислительных машин, часть 1, TSI- Рига 2005 

г.,200 стр. 
2. Б.Я. Цилькер, В.Я. Макеев, Архитектура вычислительных машин, TSI-Рига 2003.г, 213 

стр. 
3. Михаил Гук. Процессоры Pentium II, Pentium Pro и просто Pentium. Питер-1999г. 

283стр. 
4. Рудольф Марек. Ассемблер. Нит-2005. 232 стр. 
5. В.И.Юров  ASSEMBLER 1-е издание- Питер 2002 год, 620стр. 

 
Operētājsistēmas 

Operating systems 

Programma 

LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Operētājsistēmas: Vieslektors-asistents U. Grunde-Zeiferts 
2. semestris un 3.semestris: 4 KP (64 h): lekc.32 h, lab. d. 32 h. Kontroles veids - ieskaite ar 
atzīmi, eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais kurss ITF studentiem, 2. un 3.semestris akadēmiskā studiju programma “Datorvadība 
un datorzinātne”. 

Anotācija: 
Kursā paredzēts iepazīstināt klausītājus ar operētājsistēmas vēsturi. Veikt ieskatu Microsoft 

veidoto: MS-DOS, Windows 9X un Windows NT paaudzes operētājsistēmām, to iespējām, 
konfigurēšanu, pamatprogrammām un utilītām. 

Iepazīšanās ar operētājsistēmām UNIX un LINUX uzbūvi, lietošanu un programmām. Šo 
OS pamatutilitas un konfigurēšanas pamatprincipi. 

Kursa tiek aplūkotas UNIX un linux grupas operētājsistēmu arhitektūra un efektīvas 
izmantošanas pamati. Šo OS pamatutilitas un konfigurēšanas pamatprincipi.  

Annotation: 
This course instruct with history of operating system. About with Microsoft MS DOS, 

Windows 9X and Windows NT basing develop operating system, to this potentialities, 
configuration, system programs and utilities.  

About student with Unix basing operating systems, this structure, configuration and file 
systems, with system programs and utilities 

Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Iegūt pamatzināšanas darbam ar Microsoft ražoto operētājsistēmu instalēšanu, 
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pielietojumu, konfigurēšanu un atjaunošanu. 

Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Ir jābūt pamatzināšanām no studiju priekšmetiem „Datoru uzbūve un perifērijas iekārtas” 

un „Programmēšana”.     

Zināšanu kontrole: 
Jāuzraksta 3 kontroldarbi par MS-DOS un 2  kontroldarbi par Windows OS. 

Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 
Ieskaiti ar atzīmi students saņem, ja tiek izpildītas visas studiju priekšmeta programmā 

noteiktās prasības. Ir sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi - sagatavots un prezentēts patstāvīgais 
darbs, uzrakstīti 5 kontroldarbi, un ievērots apmeklējums.  

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Iekavēto laboratorijas darbu un neieskaitīto kontroldarbu izpildes laikus jāsaskaņo ar 

pasniedzēju, ievērojot katedras norādīto kārtību, pasniedzēja pieņemšanas laikā. 

Izvērsta programma 

1. Operētājsistēmas attīstības vēsture. MS Windows attīstības vēsture  
2. Windows 9X un NT paaudzes operētājsistēmas apraksts. 
3. Windows failu sistēmas un instalēšana. 
4. Programmatūras un aparatūras uzstādīšana. 
5. Lietotāju kontu veidošana. Windows drošība. Datņu un mapju drošība. 
6. Datņu pārvaldība. Fizisko un loģisko disku pārvaldība. 
7. Koplietojamās datnes un printeri. Attālinātā pieeja. 
8. Sistēmas uzturēšana un atkopšana. Event Viewer, Task Manager. 
9. Windows XP reģistri. Datņu asociācijas. 
10. Lietotāj-specifiskie uzstādījumi. Datora-specifiskie uzstādījumi. 
11. MS DOS, tās pamatkomandas  
12. Bat faili. MS DOS mainīgie 
13. Cikli un sazarošanās. 
14. Konveijeri un ievads- izvads 
15. Windows iebūvētās funkcijas  
16. Sistēmas atjaunošana 
17. Ievads par Unix un Linux . Linux instalēšana. "Dzīvo CD" distributīvi 
18. Unix operētājsistēmas kopējā arhitektūra, katalogu sistēmas hierarhija  
19. Unix un Linux pamatkomandas, Inicilizācijas process  
20. Ievads par tiesībām, sistēmmainīgie 
21. Unix un Linux pamatkomandas  
22. Teksta apstrāde, Vi teksta redaktors, man komanda  
23. Iekārtu loģiskā montēšana  
24. Ievads par skriptiem  
25. Konveijeri, cikli, izvads un ievads  
26. XWindows vide. Linux noskaņošana. 
27. Unix un Linux atjaunošanas iespējas  
28. Tīkla konfigurācija, Tīkla failu sistēmas (NFS, Samba, u.c.)  
29. Aplikāciju instalācija: tarball, packages, ebuild, u.c.  
30. Procesi un dienesti. 
31. Perifērijas noskaņošana. Programmu instalēšana. 
32. Unix un Linux atjaunošanas iespējas  
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Laboratorijas darbu saraksts: 
1. Iepazīšanās ar virtuālām mašīnām, Windows failu sistēma 
2. Lietotāja interfeisa pielāgošana 
3. Datņu pārvaldība  
4. Lietotāju kontu veidošana. Windows drošība. Datņu un mapju drošība  
5. MS Windows reģistrs  
6. 1. kontroldarbs 
7. MS Windows reģistrs  
8. 2. kontroldarbs 
9. MS DOS, tās pamatkomandas  
10. 1. Kontroldarbs par MS DOS  
11. Cikli un sazarošanās. MS DOS mainīgie  
12. Konveijeri un ievads- izvads  
13. 2. Kontroldarbs par MS DOS  
14. MS Windows atjaunošanas iespējas. Windows funkcijas  
15. Patstāvīgā darba aizstāvēšana  
16. Apkopojums un izvērtējums 
17. Unix un Linux uzbūve. Komandrinda. Mainīgie. 
18. Linux instalēšana. "Dzīvo CD" distributīvi 
19. Lietotāji, tiesības uz failiem. 
20. Unix un Linux pamatkomandas darbam ar failu veidošanu  
21. Unix un Linux pamatkomandas darbam ar tekstu apstrādi, Vi teksta redaktors  
22. 1. kontroldarbs par Unix un Llinux  
23. Iekārtu loģiskā montēšana. Ievads par skriptiem 
24. Konveijeri, cikli, izvads un ievads  
25. 2. kontroldarbs par Unix un Linux  
26. Procesi un dienesti. 
27. Ievads grafiskajā vidē. Linux noskaņošana. 
28. Perifērijas noskaņošana. Programmu instalēšana. 
29. Biroja programmatūra. Papildus programmatūra.  
30. 3. kontroldarbs par Unix un Linux  
31. Unix un Linux atjaunošanas iespējas  
32. Eksāmens un izvērtējums  
 

Mācību literatūras saraksts 

1. Microsoft Windows XP Inside Out, Second Edition (Inside Out) / Ed Bott, Carl Siechert, 
Craig Stinson .- Microsoft Press, 2004. - 1344 p. - ISBN 073562044X 

2. Microsoft Windows XP Registry Guide / Jerry Honeycutt .- Microsoft Press, 2002. - 512 p. - 
ISBN 0735617880 

3. Б. Богумирский. MS DOS 6. Новие возможноси для пользователея - СПб: Питер, 1994. 
– 410 с., ил.  

4. С. Фойц. Windows 3.1 для пользователея. – Пер. с. немецкого - СПб: БВХ – Киев, 1993. 
– 526 с., ил.  

5. Г. Борн. Регистр Windows 98 – Пер. с. англ. – СПб: БВХ - Петербург, 2001. –  
496 с., ил. 

6. Sataki K., Visipkova J. MS Windows 2000 no A līdz Z: Rīga: Datorzinību Centrs, 2001, 136 
lpp. 

7. Lipsbergs I. Macintosh un Windows datoru platformu integrācijas risinājumi. – 2004. – 86 
lpp. Pieejams internetā: 
http://rex.liis.lv/liis/prog/macmat.nsf/798a97008527716dc225703b0055bb67/dfa74af154ee5
4e0c2256e5a00462777/$FILE/Diplomdarbs.pdf , [skatīts 10.01.2007.]. 
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8. Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Персональный 
компьютер для начинающих. Введение в операционную систему MS-DOS. – 2006. 
Pieejams internetā: http://www.edu.yar.ru/russian/cources/comp/dos.html, [skatīts 
10.01.2007.]. 

9. Rathbone, Andy. Microsoft Windows Me Millenium edition for dummies : PC World pocket 
edition / by Andy Rathbone. - New York: Hungry Minds, 2000. - 54 lpp. 

10. Karbo, Michael B. Windows XP / Michael B. Karbo ; [grām. latviešu variantu sagat. Maija 
Ķepule]. - Rīga: Egmont Latvija, 2004. - 78 lpp. : il.: 26 cm. 

Papildliteratūras sarakts 

1. S. Solovnovs Windows iesācējiem. – Rīga: izd. Zvaigzne ABC,1999. - 305 lpp.  
2. K. Sataki Windows 95 ikvienam. – Rīga: izd. Datorzinїbu centrs, 1999. - 105 lpp.  
3. Г. Франкен MS-DOS 6.0 для пользователя. – СПб: BHV-Киев, 1999. - 595с., ил.  

 
Datoru tīkli 

Computer networks 
Programma 

 
Informātikas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Datoru tīkli. Vieslektors-docents Andrejs Paura 
3. un 4. semestris: 4.0 KP (64 h): lekc.32 h, lab.d. 32 h., Kontroles veidi – ieskaite ar atzīmi, 
eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets ITF studentiem 2. kursa 3. un 4. semestrī (Bakalaura studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 
Studiju priekšmeta pirmajā daļā studenti iegūtās zināšanas par datortīklu attīstības vēsturi, 
datortīklu klasifikāciju, datortīklu standartizāciju, atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodeli, 
diskrēto datu pārraides pamatiem, lokālo datortīklu tehnoloģijām un bezvadu datortīkliem. 
Studiju priekšmeta otrajā daļā studenti iegūtās pamatzināšanas par strukturēto kabeļu sistēmām, 
starptīklošanu, teritoriālajiem datortīkliem, datortīklu aizsardzības un datortīklu ekspluatācijas 
pamatiem. 
 
Annotation: 
Computer networks development, Classification of Computer Networks, Standard of Computer 
Networks, Open Systems Interconnection (OSI) Reference Model, Local Area Network 
Technology and Wireless Network Technology. Cabling Systems, Internetworking und 
Internetwork Protocols, Wide Area Networks Technology and Basics of Network Security. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Studiju priekšmeta pirmajā daļā studenti apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskā iemaņas par 
lokālo un bezvadu datortīklu saslēgšanu. Studiju priekšmeta otrajā daļā studenti apgūt teorētiskās 
zināšanas un praktiskā iemaņas par strukturēto kabeļu sistēmu izbūvi un starptīklošanas pamatus. 
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Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš jābūt apgūtam datorsistēmu uzbūves, operētājsistēmu un fizikas studiju priekšmetiem. 
Priekšmetā datortīkli iegūtās zināšanas būs nepieciešanas priekšmetā datortīklu administrēšana, 
kursa darbā „Datoru tīkli” un citos ar datortīklu tehnoloģiju pielietošanu saistītos studiju 
priekšmetos. 
 
Zināšanu kontrole: 

3. semestrī.  
1. kontroldarbs: Ievads par datortīkliem un atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodelis 
(OSI modelis). 
2. kontroldarbs: Datu pārraide OSI modeļa fizikālajā un datu posma slānī. 
3. kontroldarbs: Lokālo datortīklu un bezvadu datortīklu tehnoloģijas. 

4. semestrī.  
1. kontroldarbs: Strukturētās kabeļu sistēmas. 
2. kontroldarbs: Datu pārraide OSI modeļa tīkla un transporta slānī, starptīklošana. 
3. kontroldarbs: Praktiskais kontroldarbs par strukturētās kabeļu sistēmu un datortīklu 
aparatūras komponentiem. 

 
Nosacījumi ieskaites kārtošanai 3. semestrī: 

 izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi; 
 izstrādāti un ieskaitīti divi mājas darbi, iepriekš ar pasniedzēju saskaņojot mājas darba 

tēmas; 
 nokārtoti trīs kontroldarbi. 

 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai (4. semestrī): 

 izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi; 
 izstrādāti un ieskaitīti divi mājas darbi, iepriekš ar pasniedzēju saskaņojot mājas darbu 

tēmas; 
 nokārtoti trīs kontroldarbi. 

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

 laboratorijas darbi atstrādājami pasniedzēja pieņemšanas laikā; 
 neieskaitīti kontroldarbi pārrakstāmi pasniedzēja pieņemšanas laikā un kontroldarbu 

novērtēšanai tiek piemērotas stingrākas prasības. 
 

Izvērstā programma 

3. semestrī.  
1. Ievads, datortīklu attīstības vēsturē. 

1.1. Datoru attīstības vēsture. 
1.2. Datoru tīkla komponentes. 
1.3. Datoru tīklu pielietošana. 

2. Datortīklu klasifikācija. 
2.1. Datortīklu klasifikācija atkarībā no tīkla nosegtās teritorijas. 
2.2. Datortīklu klasifikācija atkarībā no tīkla sakaru kanāla veida. 
2.3. Datortīklu klasifikācija atkarībā no tīkla topoloģijas. 
2.4. Datortīklu klasifikācija atkarībā no tīkla administrēšanas tipa. 
2.5. Datortīklu klasifikācija atkarībā no tīkla operētājsistēmas. 
2.6. Datortīklu klasifikācija atkarībā no tīkla protokolu steka. 
2.7. Datortīklu klasifikācija atkarībā no tīkla arhitektūras. 

3. Datortīklu datu pārraides vide. 
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3.1. Datortīklu sakaru kanāli un to raksturojošie lielumi. 
3.2. Datortīklu kabeļi. 
3.3. Bezvadu datortīklu sakaru kanāli. 

4. Datortīklu adresācija un datortīkla komponentes. 
4.1. Datortīklu adresācija. 
4.2. Datortīklu adapteri. 
4.3. Datortīklu strukturēšana un datortīklu aktīvā aparatūra 

5. Datortīklu standartizācija. 
5.1. Datoru tīklu standarti. 
5.2. Datoru tīklu standartizācijas organizācijas. 
5.3. Datortīklu standartizācijas daudzlīmeņu pieeja. 

6. Atvērto sistēmu sadarbības modelis (OSI), protokolu steki.  
6.1. Datortīklu protokoli un saskarsmes. 
6.2. Atvērto sistēmu sadarbības modeļa slāņi. 
6.3. Datortīklu protokolu steki. 

7. Diskrēto datu pārraide OSI modeļa fizikālajā slānī. 
7.1. Datu pārraides teorētiskie pamati. 
7.2. Datu pārraides sakaru līnijas. 
7.3. Datu pārraide bezvadu tīklos. 
7.4. Analogā modulācija. 
7.5. Ciparu kodēšana. 
7.6. Loģiskā kodēšana. 

8. Datu pārraide OSI modeļa fizikālajā slānī lokālajos un bezvadu datortīklos. 
8.1. Datu pārraide kabeļu lokālajos datortīklos. 
8.2. Datu pārraide bezvadu lokālajos datortīklos. 

9. Datu pārraide OSI modeļa fizikālajā slānī teritoriālajos datortīklos.  
9.1. Datu pārraide komutējamo telefonu tīklos. 
9.2. Bezvadu sakaru pielietošana teritoriālajos datortīklos 
9.3. Datu pārraide mobilo telefonu tīklos. 
9.4. Datu pārraide kabeļtelevīzijas tīklos. 

10. Datu pārraide OSI modeļa datu posma slānī divpunktu slēguma datortīklos. 
10.1. Kadru formēšana OSI modeļa datu posma slānī.  
10.2. Kļūdu atklāšana un labošana OSI modeļa datu posma slānī. 
10.3. OSI modeļa datu posma slāņa protokoli. 
10.4. Protokols HDLC un datu pārraide OSI modeļa datu posma slānī Interneta tīklā 

11. Datu pārraide OSI modeļa datu posma slānī apraides datortīklos. 
11.1. Datu pārraide OSI modeļa datu posma slāņa vides pieejas apakšslānis. 
11.2. Datu pārraide OSI modeļa datu posma slāņa loģiskā kanāla apakšslānis. 
11.3. ALOHA tīkli. 
11.4. Lokālo datortīklu arhitektūras. 

12. Ethernet arhitektūra. 
12.1. Nesēja jušanas un sadursmju atklāšanas daudzpieejas metode. 
12.2. Ethernet kadra uzbūve un tīkla ražība. 
12.3. Ethernet tīkla datu pārraides vides un fiziskās specifikācijas. 

13. Uzlabotās Ethernet arhitektūras. 
13.1. Arhitektūra Fast Ethernet. 
13.2. Arhitektūra Gigabit Ethernet. 
13.3. Arhitektūra 10 Gigabit Ethernet. 

14. Datortīklu aparatūra. 
14.1. Datortīkla adapteri. 
14.2. Datortīkla koncentratori un vides pārveidotāji. 
14.3. Datortīkla tilti un komutatori. 
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14.4. Datortīkla maršrutizētāji, „Layer 3” komutatori un ugunsmūri. 
15. Bezvadu datortīkli. 

15.1. Bezvadu datortīklu klasifikācija un bezvadu datu pārraides vides. 
15.2. Bezvadu privātie datortīkli. Standarta IEEE 802.15 bezvadu datortīkli. 
15.3. Bezvadu lokālie datortīkli. Standarta IEEE 802.11 bezvadu datortīkli. 
15.4. Bezvadu teritoriālie tīkli. Standarta IEEE 802.16 bezvadu datortīkli. 

4. semestrī.  
1. Strukturētās kabeļu sistēmas standarti un struktūra.  

1.1. Strukturētās kabeļu sistēmas standarti. 
1.2. Strukturētās kabeļu sistēmas struktūra, topoloģija un apakšsistēmas. 
1.3. Strukturētās kabeļu sistēmas telpas un administrēšana. 
1.4. Strukturētās kabeļu sistēmas kabeļu kategorijas un sakaru kanālu klases. 

2. Strukturētās kabeļu sistēmas elektriskie komponenti.  
2.1. Strukturētās kabeļu sistēmas elektriskie komponenti. 
2.2. Strukturētās kabeļu sistēmas vītā pāra kabeļi. 
2.3. Strukturētās kabeļu sistēmas vītā pāra kabeļu elektriskie raksturlielumi 
2.4. Strukturētās kabeļu sistēmas vītā pāra kabeļu konstrukcija un kabeļu pāru 

marķējums. 
2.5. Strukturētās kabeļu sistēmas vītā pāra kabeļu kontakti. 
2.6. Strukturētās kabeļu sistēmas vītā pāra kabeļu komutāciju aparatūra un informatīvās 

rozetes. 
2.7. Strukturētās kabeļu sistēmas koaksiālie kabeļi. 

3. Strukturētās kabeļu sistēmas optiskie komponenti.  
3.1. Optisko signālu pārraides pamati. 
3.2. Strukturētās kabeļu sistēmas optiskie kabeļi. 
3.3. Strukturētās kabeļu sistēmas optiskie konektori. 
3.4. Strukturētās kabeļu sistēmas optisko kabeļu komunikāciju aprīkojums. 

4. Strukturētās kabeļu sistēmas projektēšana.  
4.1. Strukturētās kabeļu sistēmas 19” montāžas komponentes, kabeļu dekoratīvās kārbas, 

kabeļu plaukti, caurules un stiprināšanas elementi. 
4.2. Strukturētās kabeļu sistēmas projektēšanas stadijas un izveidošanas etapi. 
4.3. Strukturētās kabeļu sistēmas arhitektoniskā projektēšana. 
4.4. Strukturētās kabeļu sistēmas telekomunikāciju projektēšana. 

5. Strukturētās kabeļu sistēmas izbūve un ekspluatācija.  
5.1. Strukturētās kabeļu sistēmas montāža. 
5.2. Strukturētās kabeļu sistēmas testēšana. 
5.3. Strukturētās kabeļu sistēmas ekspluatācija. 

6. Starptīklošana. Datu pārraide OSI modeļa tīkla slānī. 
6.1. Datortīklu apvienošana, izmantojot OSI tīkla slāņa servisus. 
6.2. Maršrutizācijas algoritmi. 
6.3. Apkalpošanas kvalitāte. 
6.4. Datortīklu apvienošana un datu plūsmas tunelēšana. 

7. OSI modeļa tīkla slāņa realizācija Interneta tīklā un IP adresācija. 
7.1. IP adreses. 
7.2. Apakštīkli un masku pielietošana IP adresācijā. 
7.3. Bezklases starpdomēnu maršrutēšana. 
7.4. IP adrešu piešķiršana, protokoli DHSP un BOOTP. 

8. Maršrutizācijas un tīkla vadības protokoli. 
8.1. IP paketes uzbūve. 
8.2. Interneta vadības ziņojumu protokols, protokols ICMP. 
8.3. IP adrešu aprite, protokoli ARP un RARP. 
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8.4. Maršrutizācijas protokoli OSPF un RIP. 
8.5. IPv6 protokols. 

9. Datu pārraide OSI modeļa transporta slānī. 
9.1. Transporta dienesti un transporta protokoli. 
9.2. Savienojuma izveidošana un pārtraukšana. 

10. OSI modeļa transporta slāņa realizācija Interneta tīklā un TCP protokols. 
10.1. Bezsavienojuma protokoli, protokols UDP. 
10.2. Savienojuma protokols, protokols TCP. 
10.3. IP adrešu translācija. 

11. Teritoriālie datoru tīkli un attālā piekļuve.  
11.1. Sakaru kanālu veidi teritoriālajos tīklos. 
11.2. Telefonijas tīklu izmantošana datu pārraidei teritoriālajos tīklos. 
11.3. Pakešu komutāciju tehnoloģijas. 
11.4. X.25 tīkli. 
11.5. Frame Relay tīkli 
11.6. ATM tīkli. 
11.7. Attālā piekļuve. 

12. Datu pārraide OSI pielietojuma slānī. 
12.1. Domēnu vārdu sistēma, DNS dienests. 
12.2. Elektroniskais pasts, protokoli SMTP, POP3 un IMAP. 
12.3. Globālais tīmeklis, tīmekļa protokoli.  
12.4. Balss pārraide IP tīklos.  

13. Datortīklu drošības pamati. 
13.1. Kriptogrāfijas pamati. 
13.2. Simetrisko atslēgu šifrēšanas algoritmi. 
13.3. Atklāto atslēgu šifrēšanas algoritmi. 
13.4. Ciparparaksts un šifrēšanas atslēgu pārvaldība. 
13.5. Savienojumu aizsardzība, virtuālie privātie tīkli.  
13.6. Autentifikācijas protokoli. 
13.7. Drošība realizācija bezvadu tīklos. 
13.8. Datu drošība realizācija Interneta tīklā. 

14. Datorsistēmu bojājumpiecietība un rezerves kopijas. 
14.1. Datortīklu serveri un to bojājumpiecietības nodrošināšana. 
14.2. Datu rezerves kopijas un disku masīvi. 

15. Maršrutizācijas un datu plūsmas kontrole iekārtas. 
15.1. Maršrutizētāji. 
15.2. Ugunsmūri. 

16. Datoru tīklu ekspluatācija. 
16.1. Ievads par datortīkla vadības sistēmām. 
16.2. Datortīkla administratoru pienākumi un datortīkla pārvaldības normatīvie dokumenti  

 
Laboratorijas darbu saraksts: (32 h) 
3. semestrī.  
1. Mājas datortīklu saslēgšanas laboratorijas darbu grupa: 

1.1. 1.1. laboratorijas darbs. Datorprogrammas Microsoft VISIO pielietošana datortīklu 
grafiskā attēlošanā. 

1.2. 1.2. laboratorijas darbs. Protokolu steka TCP/IP un Interneta tīkla pieslēguma 
konfigurācija klienta operētājsistēmai. 

1.3. 1.3. laboratorijas darbs. Vītā pāra kabeļa konektoru RJ-45 montāža. 
1.4. 1.4. laboratorijas darbs. Internet tīkla pieslēguma koplietošanas konfigurācija klienta 

operētājsistēmai. 
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1.5. 1.5. laboratorijas darbs. Mājas datortīkla maršrutizētāja konfigurācija. 
1.6. 1.6. laboratorijas darbs. Bezvadu lokālā datortīkla konfigurācija. 
1.7. 1. Kontroldarbs, mājas darbu un laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

2. Mājas un nelielu biroju datortīklu projektēšanas un saslēgšanas laboratorijas darbu grupa:. 
2.1. 1.7. laboratorijas darbs. Vienādranga datortīkla saslēgšana, izmantojot Microsoft 

klienta operētājsistēmas iesējas. 
2.2. 1.8. laboratorijas darbs. Klienta-servera datortīkla saslēgšana, izmantojot Aktīvās 

direktorijas servisus un tīkla drukas iekārtas konfigurācija. 
2.3. 1.9. laboratorijas darbs. Mājas vai neliela biroja (SOHO) datortīkla projektēšana. 
2.4. 2. Kontroldarbs, mājas darbu un laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

3. Ethernet tīkla komutatoru konfigurācijas laboratorijas darbu grupa: 
3.1. 1.10. laboratorijas darbs. Ethernet komutatora vadības konfigurācija. 
3.2. 1.11. laboratorijas darbs. Virtuālo lokālo tīklu konfigurācija Ethernet komutatoram. 
3.3. 1.12. laboratorijas darbs. Servisa kvalitātes konfigurācija Ethernet komutatoram 
3.4. 1.13. . laboratorijas darbs. Iestādes lokālā datortīkla projektēšana. 
3.5. 3. Kontroldarbs, mājas darbu un laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

4. semestrī.  
4. Strukturēto kabeļu sistēmu laboratorijas darbu grupa: 

4.1. 2.1. laboratorijas darbs. Datoru klases strukturētās kabeļu sistēmas izpēte. 
4.2. 2.2. laboratorijas darbs. ITF strukturētās kabeļu sistēmas izpēte. 
4.3. 2.3. laboratorijas darbs. ITF strukturētās kabeļu sistēmas kabeļu trašu izpēte. 
4.4. 2.4. laboratorijas darbs. Vītā pāra konektoru un rozešu montāža. 
4.5. 2.5. laboratorijas darbs. Vītā pāra un optisko kabeļu testēšana. 
4.6. 4. Kontroldarbs, mājas darbu un laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

5. Maršrutizētāja konfigurācijas laboratorijas darbu grupa: 
5.1. 2.6. laboratorijas darbs. Maršrutizētāja vadības konfigurācija. 
5.2. 2.7. laboratorijas darbs. Maršrutizētāja TCP/IP protokolu konfigurācija. 
5.3. 2.8. laboratorijas darbs. Apakštīklu konfigurācija. 
5.4. 2.9. laboratorijas darbs. Virtuālo lokālo datortīklu un tuneļu konfigurācija. 
5.5. 2.10. laboratorijas darbs. Statistiskā maršrutizācija. 
5.6. 2.11. laboratorijas darbs. Dinamiskā maršrutizācija. 
5.7. 5. Kontroldarbs, mājas darbu un laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

6. Datu plūsmas kontroles laboratorijas darbu grupa: 
6.1. 2.12. laboratorijas darbs. Proxy konfigurācija. 
6.2. 2.13. laboratorijas darbs. Ugunsmūra konfigurācijas pamati. 
6.3. 6. Kontroldarbs, mājas darbu un laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Andrew S. Tanenbaum Computer Networks, Fourth Edition. Publisher: Pearson Education, 

2002. 912 pp. 
2. А. Б. Семенов, С. К. Стрижаков, И. Р. Сунчелей. Структурированные кабельные 

системы. Издательства: Компания АйТи, ДМК пресс, 2006. 640 с. 



   112

3. Дебра Литтлджон Шиндер. Основы компьютерных сетей. Перю с англ. - Издательства: 
Вильямс, Cisco Press, 2003. 656 с. 

4. Компьютерные сети +. Учебный курс. 2-е изд. Пер с англ–М: Русская редакция () 2002. 
552 с. 

5. Э. Таненбаум, Компьютерные сети. Пер с англ – СП: Питер, 2007. 992 с. 

Papildliteratūras saraksts 
 
1. А. Б. Семенов. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их 

компонентов. Издательства: ДМК пресс, Компания АйТи, 2005. 416 с. 
2. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

Учебник для вузов. СП: Питер, 2007. 960 с. 
3. Computer Networks, Fourth Edition, [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2008]. 

Pieejams:http://authors.phptr.com/tanenbaumcn4/ 
4. Интернет-Университет Информационных Технологий, [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2008]. 

Pieejams:http://www.intuit.ru/courses.html 
 

Datoru tīkli kursa darbs 
Project of Computer networks  

Programma 
 
Informātikas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
DASI Datoru tīkli kursa darbs. Vieslektors-docents Andrejs Paura 
5. semestris: 2.0 KP (32 h): lekc.0 h, lab.d. 0 h., ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets ITF studentiem 3. kursa 5. semestrī (Bakalaura studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 
Kursa darbs paredzēts, lai studenti studiju priekšmetā "Datortīkli" iegūtās teotētiskās zināšanas 
varētu nostiprināt, projektējot iestādes korporatīvo datoru tīklu. Kursa darba pirmā daļā ir 
teorētiskā daļa, bet otrā daļa ir iestādes datoru tīkla projektējuma daļa. Kursa darba izstrādes 
gaitā studenti nostiprina zināšanas par strukturēto kabeļu sistēmu projektēšanu, lokālo datoru 
tīklu projektēšanu, lokālo datortīklu saslēgšanu iestādes korporatīvajā datortīklā un datoru tīkla 
serveru operētājsistēmu izvēli. 
 
Annotation: 
Local Area Network Technology and Wireless Network Technology, Cabling Systems, 
Internetworking, Wide Area Networks Technology and Basics of Network Security. 
Implementing, managing, and maintaining a Microsoft Windows Server or Linux Server network 
infrastructure. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Studiju priekšmeta pirmajā daļā studenti veic literatūras studiju darbu par kādu no kursa darbā 
apskatītajām tēmām, bet otrajā daļā nostiprina studiju priekšmetā „Datoru tīkli” iegūtās 
zināšanas.  
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Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš jābūt apgūtam studiju kursam „Datoru tīkli”. 
 
Zināšanu kontrole: 

 kursa darba pārbaude un ieskaitīšana; 
 kursa darba publiska aizstāvēšana, izmantojot iepriekš sagatavotu prezentācijas 

materiālu; 
 darba novērtējums: izstrādāts kursa darbs (80 % no vērtējuma) un kursa darba 

aizstāvēšana (20 % no vērtējuma). 
 
Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 

 studentam jābūt pieteiktai un saskaņotai pasniedzēja noteiktos termiņos kursa darba 
tēmai; 

 studentam jābūt iesniegtam pārbaudei kursa darbam pasniedzēja noteiktos termiņos kursa 
darbam elektroniskā formā; 

 studentam jābūt sagatavotam kursa darba aizstāvēšanas prezentācijai; 
 pirms darba aizstāvēšanas, studentam jābūt izdrukātam un iesniegtam pasniedzējam kursa 

darbam. 
 kursa darbs publiski jāizstāv. 

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

 neieskaitīts vai noteiktos termiņos neiesniegtu kursa darbu var aizstāvēt pasniedzēja 
noteiktā laikā un kursa darba novērtēšanai tiek piemērotas stingrākas prasības. 

Izvērstā programma 
 
1. daļa. Kursa darba teorētiskā daļa – literatūras apskats. Kursa darba teorētiskajai daļai jābūt 

saistītai ar kādu no kursa darba projektējamajām daļām. 
2. daļa. Kursa darba projektējuma daļa. Datoru tīkla projektējums iestādes ēku grupai un 

vismaz vienai attālai filiāles ēkai. 
2.1. daļa. Ēku strukturētās kabeļu sistēmas projektēšana: 

2.1.1. Izveidot iestādes biroja tipa ēku grupas un filiāles ēkas strukturētās kabeļu 
sistēmas (turpmāk tekstā SKS) projektu, kurš satur sekojošas apakšnodaļas: 

• galvenā iestādes daudzstāvu ēka, kurā jāparedz vismaz 40 informācijas rozetes un 
daudzpunktu SKS administrēšanas shēmu; 

• otra ēka, kurā jāparedz vismaz 10 informācijas rozetes; 
• abas ēkas savā starpā jāsaslēdz ar optisko kabeli; 
• attālā filiāles ēka, kurai netiek limitētas prasības SKS izbūvei. 

1.1.2. Šajā daļā jāaizstrādā sekojošas projekta apakšnodaļas:  
• ēku apraksta daļa, kurā aprakstīts ēku izvietojums, ēku konstruktīvie rādītāji un 

galvenie izmēri; 
• ēku SKS arhitektūras projekta daļa, kurā jāiekļauj shēmas ar komunikāciju telpu 

un aparatūras telpu izvietojumu; 
• ēku SKS telekomunikāciju projekta daļa, kurā jāiekļauj shēmās pielietoto 

apzīmējumu raksturojums, SKS pielietoto materiālu raksturojums un izvēles 
pamatojums, SKS shēmas, kurās iezīmētas komunikāciju un aparatūras telpas, 
kabeļu kanāli un informatīvās rozetes; 

• ēku SKS komunikācijas telpu (skapju) aparatūras izvietojuma shēmas; 
• ēku SKS komponenšu un materiālu kalkulācijas tabulas, norādot atsauces uz SKS 

aparatūras izplatītāju katalogiem vai interneta tīkla publicētajiem materiāliem. 
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2.2. daļa. Ēku lokālo tīklu arhitektūras (turpmāk tekstā LAN) projektēšana. Izveidot iestādes 
biroja tipa ēku lokālo datoru tīklu aparatūras izvietojuma projektu, kurš satur visu ēku 
LAN projektus. 

2.2.1. Šajā daļā jāaizstrādā sekojoši apakšnodaļas:  
• ēku LAN izbūves koncepcijas apraksts, kurā pamato LAN tehnoloģijas izvēli un 

raksturo shēmās pielietoto apzīmējumus; 
• ēku LAN aktīvās aparatūras, serveru un darba staciju izvietojuma shēma; 
• ēku LAN IP adresācijas un apakštīklu veidošanas shēma; 
• ēku LAN aktīvās aparatūras tehnisko parametru analīze, kurā tiek apskatīti un 

salīdzināti vairāki aktīvās aparatūras prototipi; 
• ēku LAN aktīvās aparatūras tehnisko specifikāciju raksturojums; 
• ēku LAN aktīvas aparatūras izdevumu kalkulācijas tabulas, norādot atsauces uz 

datoru tīklu aparatūras izplatītāju katalogiem vai interneta tīkla publicētajiem 
materiāliem. 

2.2.2. Papildus nosacījumi LAN arhitektūras izvēlei: 
• galvenajā ēku grupā jāparedz vismaz divi virtuālie tīkli, izmantojot IEEE802.1Q 

standartu; 
• galvenajā ēkā jāizvieto iestādes serveri, kuri nodrošina autentifikācijas, datņu, 

WWW, aplikāciju un e-pasta servisus; 
• galvenajā ēku grupā ēku grupā jāparedz bezvadu tīklu pieejas punkti; 
• visiem iestādes datoriem jāuztur IP protokolu steks ar pieslēgumu iestādes 

serveriem un Internet tīklam. 
2.3. daļa. Iestādes Internet pieslēguma un datoru tīkla aizsardzības koncepcijas izstrāde. 

2.3.1. Šajā daļā jāaizstrādā sekojoši apakšnodaļas:  
• iestādes Internet pieslēguma koncepcijas apraksts, kurā tiek analizēti vairāki 

Interneta pieslēguma veidi; 
• Iestādes datoru tīkla aizsardzības un datu drošības koncepcijas izstrāde  Internet 

pieslēgumam. 
2.3.2. Galvenās ēku grupas un filiāles saslēguma koncepcijas izstrāde, kurā tiek analizēti 

vairāki saslēguma veidi. 
2.4. Iestādes tīkla operētājsistēmu un citu datoru tīkla datorprogrammu izvēle. 

2.4.1. Šajā daļā jāaizstrādā sekojoši apakšnodaļas:  
• iestādē nepieciešamo tīkla servisu analīze; 
• iestādes serveru operētājsistēmu un citu datoru tīkla uzturēšanas datorprogrammu 

izvēle; 
• operētājsistēmu licenču iegādes kalkulācijas tabulas, norādot atsauces uz 

operētājsistēmu izplatītāju katalogiem vai interneta tīkla publicētajiem 
materiāliem. 

3. daļa. Kursa darba prezentācija. Prezentācijas materiāls jāsagatavo elektroniskā veidā un 
jāizmanto kursa darba aizstāvēšanai. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Andrew S. Tanenbaum Computer Networks, Fourth Edition. Publisher: Pearson Education, 

2002. 912 pp. 
2. J. C. Mackin, Ian McLean. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-291): 

Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network 
Infrastructure, Second Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 1230pp. 

3. А. Б. Семенов. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их 
компонентов. Издательства: ДМК пресс, Компания АйТи, 2005. 416 с. 
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4. Дж. С. Макин, Йен Маклин. Внедрение, управление и поддержка сетевой 
инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003. Учебный курс Microsoft. 
Издательства: Русская Редакция, Питер, 2007 г. 622 стр. 

5. Э. Таненбаум, Компьютерные сети. Пер с англ – СП: Питер, 2007. 992 с. 
 

Papildliteratūras saraksts 
 
1. А. Б. Семенов, С. К. Стрижаков, И. Р. Сунчелей. Структурированные кабельные 

системы. Издательства: Компания АйТи, ДМК пресс, 2006. 640 с. 
2. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

Учебник для вузов. СП: Питер, 2007. 960 с. 
3. Computer Networks, Fourth Edition, [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2008]. 

Pieejams:http://authors.phptr.com/tanenbaumcn4/ 
4. Интернет-Университет Информационных Технологий, [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2008]. 

Pieejams:http://www.intuit.ru/courses.html 
 

Datoru tīklu administrēšana 
Computer networks administration 

Programma 
 
Informātikas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Datoru tīklu administrēšana. Vieslektors-docents Andrejs Paura 
5. un 6. semestris: 4.0 KP (64 h): lekc.32 h, lab.d. 32 h. Kontroles veidi – ieskaite ar atzīmi, 
eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets ITF studentiem 3. kursa 5. un 6. semestrī (Bakalaura studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 
Studiju priekšmets paredzēts kā turpinājums studiju priekšmetam „Datoru tīkli”. Studiju 
priekšmeta pirmajā daļā studenti apgūst Microsoft Windows Server tīkla operētājsistēmas vadību 
un uzturēšanu, bet otrajā daļā studenti apgūst datortīklu infrastruktūras ieviešanu, vadību un 
uzturēšanu. Studiju kurss sagatavots par pamatu ņemot Microsoft kursus 2274, 2275, 2276, 2276 
un 2279. 
 
Annotation: 
Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server Environment. Implementing, 
Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server Network Infrastructure. Planning, 
Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server Active Directory Infrastructure. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas par datortīklu administrēšanu, izmantojot 
Microsoft Windows Server operētājsistēmas. Sagatavoties, izmantojot papildus studiju iespējas 
programmā Microsoft IT Academy, sertificēto Microsoft eksāmena kārtošanai Microsoft 
Certified Systems Administrator sertifikāta iegūšanai. 
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Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš jābūt apgūtiem studiju priekšmetiem datortīkli un operētājsistēmas. Priekšmetā 
datortīklu administrēšana iegūtās zināšanas būs citos ar datortīklu tehnoloģiju pielietošanu 
saistītos studiju priekšmetos. 
 
Zināšanu kontrole: 

5. semestrī.  
1. teorētisks kontroldarbs: Ievads par datortīklu serveru operētājsistēmām, Microsoft 

Windows Server lietotāju, datoru kontu izveidošana, grupu izveidošana un pielietošana, 
koplietošanas resursu administrēšanu un tīmekļa servera IIS vadība. 

1. praktiskais kontroldarbs: Microsoft Windows Server lietotāju, datoru kontu izveidošana, 
grupu izveidošana, koplietošanas resursu administrēšanu, tīmekļa servera IIS 
administrēšana un DNS servera konfigurācijas pamati. 

2. teorētisks kontroldarbs: Microsoft Windows Server datu arhivācija, druku vadība, grupu 
politikas, operētājsistēmu apkalpošana un monitorings. 

2. praktiskais kontroldarbs: Microsoft Windows Server datu arhivācija, drukas vadība, 
grupu politiku pielietošana, serveru un darba staciju operētājsistēmu apkalpošana un 
monitorings. 

6. semestrī.  
1. teorētisks kontroldarbs: Datortīkla tīkla infrastruktūras apskats. Datortīkla 

infrastruktūras ieviešana, vadība un uzturēšana, izmantojot Microsoft Windows Server. 
1. praktiskais kontroldarbs: Datortīkla infrastruktūras ieviešana, vadība un uzturēšana, 

izmantojot Microsoft Windows Server. 
2. teorētisks kontroldarbs: Microsoft Active Directory apskats. Microsoft Windows Active 

Directory ieviešana, vadība un uzturēšana. 
2. praktiskais kontroldarbs: Microsoft Active Directory projektēšana, ieviešana un 

uzturēšana. 
 
Nosacījumi ieskaites kārtošanai 5. semestrī: 

 izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi; 
 nokārtoti divi teorētiskie kontroldarbi un divi praktiskie kontroldarbi; 
 izstrādāts un ieskaitīts mājas darbs par lokālo datortīklu ar Microsoft Windows Server 

operētājsistēmu vadību un uzturēšanu. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai 6. semestrī: 

 izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi; 
 nokārtoti divi teorētiskie kontroldarbi un divi praktiskie kontroldarbi. 
 izstrādāts un ieskaitīts mājas darbs par datortīkla infrastruktūras ieviešanu, vadību un 

uzturēšanu, izmantojot Microsoft Windows Server Active Directory. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

 laboratorijas darbi atstrādājami pasniedzēja pieņemšanas laikā; 
 neieskaitīti kontroldarbi pārrakstāmi pasniedzēja pieņemšanas laikā un kontroldarbu 

novērtēšanai tiek piemērotas stingrākas prasības. 

Izvērstā programma 

5. semestrī.  
1. Datortīkla serveru operētājsistēmas. 

1.1. Datortīkla serveru un darba staciju operētājsistēmu apskats. 
1.2. UNIX saimes datortīkla serveru operētājsistēmas. 
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1.3. Microsoft datortīkla serveru operētājsistēmas. 
1.4. Novell datortīkla serveru operētājsistēmas. 
1.5. Datortīkla serveru operētājsistēmu salīdzinājums. 

2. Direktoriju dienests Microsoft Active Directory. 
2.1. Ievads par direktoriju dienestiem. 
2.2. Microsoft Active Directory koncepcija. 
2.3. Microsoft Active Directory komponentes. 
2.4. Ievads par domēnu vārdu sistēmu (Domain Name System, DNS). 
2.5. DNS un Active Directory Microsoft Windows Server. 

3. Microsoft Windows Server tīkla operētājsistēmas instalācija 
3.1. Microsoft Windows Server tīkla operētājsistēmu versijas. 
3.2. Microsoft Windows Server licenzēšana. 
3.3. Microsoft Windows Server instalācijai. 
3.4. Microsoft Windows Server lomu konfigurācija. 
3.5. Microsoft Aktīvās direktorijas domēna kontroliera konfigurācija. 

4. Microsoft Windows Server administratīvu rīku instalēšana un konfigurēšana. 
4.1. Microsoft Windows Server attālās administrēšanas rīku apskats. 
4.2. Servera administrēšanas konsole (Microsoft Management Console, MMC). 
4.3. Servera attāla administrēšana (Remote Desktop for Administration). 
4.4. Distances palīdzība (Remote Assistance). 

5. Microsoft Windows Server lietotāju konti. 
5.1. Lokālie un domēna lietotāju konti. 
5.2. Lietotāju kontu veidošana un vadība. 
5.3. Lietotāja profilu veidošana un vadība. 
5.4. Lietotāju autentifikācijas drošības politiku konfigurācija. 

6. Microsoft Windows Server lietotāju grupas. 
6.1. Microsoft Windows Server grupas un grupu darbības apgabali. 
6.2. Grupu veidošana un vadība. 
6.3. Grupu izmantošanas stratēģija. 
6.4. Iebūvēto grupu izmantošana. 

7. Microsoft Windows Server datoru kontu izveidošana. 
7.1. Datoru pievienošana domēnam. 
7.2. Datoru kontu izveidošana un vadība. 

8. Microsoft Windows Server datnes un mapes. 
8.1. Pārskats par atļaujām un piekļuvi resursiem. 
8.2. Koplietošanas atļaujas mapēm. 
8.3. NTFS atļaujas mapēm un datnēm. 
8.4. Datņu sistēmas pieejas audits.  
8.5. Dalītās datņu sistēmas. 

9. Tīmekļa servera (Internet Information Services, IIS) uzstādīšana un konfigurēšana.  
9.1. Ievads par tīmekļa un FTP serveriem. 
9.2. Microsoft Windows Server tīmekļa servera un FTP instalācija. 
9.3. Web un FTP vietnes izveidošana un vadība. 
9.4. Datņu aizsardzība Microsoft Windows Server tīmekļa serverī IIS. 

10. Microsoft Windows Server datu arhivācija. 
10.1. Datu arhivēšanas pamati. 
10.2. Datu atjaunošana. 
10.3. Datu arhivēšanas un atjaunošanas papildus iespējas. 
10.4. Sistēmas darbības atjaunošana. 

11. Microsoft Windows Server druku vadība. 
11.1. Drukāšanas iespējas datortīklā. 
11.2. Ievads par drukāšanu Microsoft Windows Servera vidē  
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11.3. Tīkla drukas iekārtu pieslēgšana un vadība. 
11.4. Tīkla drukas iekārtu apkalpošana, monitorings un kļūmju novēršana. 

12. Microsoft Windows Server drošības nodrošināšana.  
12.1. Darba staciju un servisu drošības nodrošināšana, izmantojot drošības politikas. 
12.2. Grupu politika ieviešana domēnā . 
12.3. Grupu politikas izplatīšanas vadība  
12.4. Lietotāju vides vadība ar grupu politikas palīdzību. 

13.  Microsoft Windows Server operētājsistēmu apkalpošana un iekārtu dziņu vadība. 
13.1. Microsoft datorprogrammu atjaunošanas dienesti (Windows Server Update Services, 

WSUS). 
13.2. Datorprogrammu licenču administrēšana. 
13.3. Serveru iekārtu iemontēšana un dziņu instalācija. 
13.4. Serveru iekārtu dziņu instalācija konfigurācija un iekārtu bojājumu novēršana.. 

14. Microsoft Windows Server operētājsistēmu disku konfigurācija un vadība. 
14.1. Disku un disku sadaļu tipi. 
14.2. Pamata disku (Basic Disk) sadaļu veidošana. 
14.3. Dinamisko disku (Dynamic Disk) sadaļu veidošana. 
14.4. Disku un disku sadaļu apkalpošana. 
14.5. RAID realizācijas. 

15. Microsoft Windows Server monitorings. 
15.1. Notikumu žurnāli (Event Log). 
15.2. Sistēmas veiktspējas monitorings. 
15.3. Sistēmas programmatūras darbības monitorings. 

6. semestrī.  
1. Datoru tīkla infrastruktūras apskats. 

1.1. Ievads par datoru tīkla infrastruktūru. 
1.2. Windows datoru tīkla infrastruktūras komponenti. 
1.3. Windows datoru tīkla infrastruktūra izveidošana. 

2. TCP/IP protokolu steka apskats. 
2.1. OSI modeļa apskats. 
2.2. TCP/IP protokola slāņi 
2.3. IP adresācija. 
2.4. IP adrešu piešķiršana vairāku apakštīklu tīklā.  
2.5. TCP/IP protokola konfigurācija.  
2.6. TCP/IP protokola monitorings un konfigurācijas problēmu novēršana. 

3. Klientu datoru IP adrešu un vārdu atpazīšanas konfigurācija. 
3.1. Ievads vārdu atpazīšanas procesā Microsoft Windows tīklos. 
3.2. DNS Microsoft Windows Server 2003 tīkos. 
3.3. DNS serveri Microsoft Windows tīklos. 
3.4. DNS klientu konfigurācija. 

4. DNS infrastruktūras izvēršana. 
4.1. DNS serveru instalācija un konfigurācija.  
4.2. DNS zonu konfigurēšana.  
4.3. DNS serveru papildus funkciju konfigurācija.  
4.4. DNS zonu deleģēšana. 
4.5. DNS vadība un novērošana: 
4.6. DNS servera konfigurācijas testēšana ar Nslookup, DNSCmd, un DNSLint  
4.7. DNS monitorings un konfigurācijas problēmu novēršana. DNS problēmu novēršana un 

monitoringa rīki. 
5. IP adrešu piešķiršana izmantojot DHCP. 

5.1. DHCP loma datoru tīkla infrastruktūrā. 
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5.2. DHCP servera servisa pievienošana un konfigurēšana. 
5.3. DHCP servera vadība. 
5.4. DHCP konfigurācija DNS ierakstu dinamiskai papildināšanai 
5.5. DHCP rezervēšanas konfigurēšana.  
5.6. DHCP releja aģenta konfigurēšana.  
5.7. Drošības vadlīniju pielietošana DHCP.  

6. Maršrutizācija Microsoft Windows tīklos. 
6.1. Microsoft Windows Server konfigurācija maršrutizācijai lokālajos datortīklos. 
6.2. Maršrutizācijas konfigurācija. 
6.3. IP adrešu translācija. 
6.4. Maršrutizācijas protokolu konfigurācija un vadība. 

7. Attālās piekļuves konfigurācija un vadība. 
7.1. Ievads par attālo piekļuvi. 
7.2. Attālās piekļuves autorizācija. 
7.3. Virtuālie privātie tīkli. 
7.4. Autorizācijas dienesti Interneta tīklā. 

8. Drošība tīkla infrastruktūrā. 
8.1. Tīkla drošības administrēšana. 
8.2. Tīkla drošības protokoli. 
8.3. Tīkla drošības monitorings un kļūmju novēršana. 
8.4. Datortīkla darbības nodrošināšana. 
8.5. Internet pieslēguma kļūmju novēršana. 
8.6. Serveru dienesta kļūmju novēršana. 

9. Ievads Active Directory infrastruktūrā.  
9.1. Aktīvās direktorijas arhitektūra. 
9.2. Aktīvās direktorijas darba principi. 
9.3. Aktīvās direktorijas dizaina, plānošanas un ieviešanas procesi. 
9.4. Meža un domēna struktūras izveide. 
9.5. Ar aktīvo direktoriju integrēta DNS konfigurēšana. 
9.6. Meža un domēna funkcionālo līmeņu paaugstināšana. 
9.7. Uzticības attiecību (Trust Relationships) izveide. 
9.8. SID filtrēšanas izmantošana uzticības attiecībās. 

10. Organizācijas vienību struktūras izveide. 
10.1. Organizācijas vienību vadība. 
10.2. Administratīvās kontroles deleģēšana organizācijas vienības līmenī. 
10.3. Organizācijas vienības stratēģijas plānošana. 
10.4. Kontu izveide un vadība. 
10.5. Lietotāja pamatvārda (Principal Name) sufiksa ieviešana. 
10.6. Objektu pārvietošana aktīvajā direktorijā. 
10.7. Kontu stratēģijas plānošana. 
10.8. Aktīvās direktorijas stratēģijas plānošana. 

11. Grupu politikas ieviešana. 
11.1. Grupu politikas objektu izveide un konfigurēšana. 
11.2. Grupu politikas pielietojuma noteikumu konfigurēšana. 
11.3. Grupu politikas objektu vadība. 
11.4. Grupu politikas pārbaude un problēmu risināšana. 
11.5. Grupu politikas administratīvās kontroles deleģēšana. 
11.6. Grupu politikas stratēģijas plānošana uzņēmumā. 

12. Programmatūras ieviešana un vadība, izmantojot grupu politiku. 
12.1. Programmatūras ieviešana. 
12.2. Programmatūras ieviešanas konfigurēšana. 
12.3. Ieviestas programmatūras pārvaldība. 
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12.4. Programmatūras ieviešanas problēmu risināšana. 
12.5. Programmatūras ieviešanas stratēģijas plānošana. 

13. Aktīvās direktorijas replikācija. 
13.1. Ievads aktīvās direktorijas replikācijā. 
13.2. Vietu izveide un konfigurēšana. 
13.3. Vietu topoloģijas vadība. 
13.4. Replikācijas problēmu risināšana. 
13.5. Vietu plānošana. 

14. Domēna kontrolieru izvietojuma plānošana. 
14.1. Globālo katalogu ieviešana aktīvās direktorijas infrastruktūrā. 
14.2. Domēna kontrolieru izvietojums aktīvās direktorijas infrastruktūrā. 
14.3. Domēna kontrolieru izvietojuma plānošana. 

15. Operāciju meistaru vadība. 
15.1. Ievads operāciju meistaru lomās. 
15.2. Operāciju meistaru lomu pārvietošana un pārņemšana. 
15.3. Operāciju meistaru izvietojuma plānošana. 

16. Aktīvās direktorijas pieejamības vadība. 
16.1. Ievads aktīvās direktorijas uzturēšanā. 
16.2. Aktīvās direktorijas datu bāzes pārvietošana un defragmentēšana. 
16.3. Aktīvās direktorijas dublēšana (backup). 
16.4. Aktīvās direktorijas atjaunošana. 
16.5. Aktīvās direktorijas pārraudzības plānošana. 

17. Aktīvās direktorijas infrastruktūras plānošana un ieviešana. 
17.1. Aktīvās direktorijas ieviešanas plāna izstrāde. 
17.2. Aktīvās direktorijas infrastruktūrās ieviešana. 

 
Laboratorijas darbu saraksts: (32 h) 
5. semestrī.  
1. 1.1. laboratorijas darbs. Vienādranga datortīkla izveidošana, izmantojot Microsoft klientu 

operētājsistēmu un klienta datora pievienošana Microsoft Server Active Directory domēnam. 
2. 1.2. laboratorijas darbs. Sagatavošanās Microsoft Windows Server instalācijai. 

Datorprogrammu licenzēšana un pārvaldība. 
3. 1.3. laboratorijas darbs. Microsoft Windows Server instalācija un servera lomu pievienošana. 
4. 1.4. laboratorijas darbs. Microsoft Windows Server administrēšanas rīki. 
5. 1.5. laboratorijas darbs. Microsoft Windows Server klientu kontu izveidošana, lietotāju 

grupu izveidošana un vadīšana. 
6. 1.6. laboratorijas darbs. Microsoft Windows Server datoru kontu izveidošana. Lietotāju, 

grupu un datoru kontu datu imports. 
7. 1.7. laboratorijas darbs. Koplietošanas resursu izveidošana un atļauju konfigurācija. Grupu 

stratēģijas izmantošana. 
8. 1.8. laboratorijas darbs. IIS servera konfigurācija. Web un FTP vietnes izveidošana. 
9. 1. praktiskais kontroldarbs. Lietotāju kontu izveidošana un atļauju piešķuršana, IIs 

konfigurācija. 
10. 1. teorētiskais kontroldarbs. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 
11. 1.9. laboratorijas darbs. Datortīkla drukas iekārtu vadība. 
12. 1.10. laboratorijas darbs. Datu arhivācija. 
13. 1.11. laboratorijas darbs. Grupu politikas konfigurācija. 
14. 1.12. laboratorijas darbs. Operētājsistēmu apkalpošana, WSUS instalācija un konfigurācija. 
15. 2. praktiskais kontroldarbs. Druku vadība, arhivācija un grupu politikas pielietošana  
16. 2. teorētiskais kontroldarbs. Laboratorijas darbu un mājas darbu aizstāvēšana. 
6. semestrī.  
1. 2.1. laboratorijas darbs. TCP/IP konfigurācija, monitoringa un problēmu novēršanas rīki. 
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2. 2.2. laboratorijas darbs. Apakštīklu veidošana. 
3. 2.3. laboratorijas darbs. Datortīkla trafika monitorings un analīze. 
4. 2.4. laboratorijas darbs. DNS servera konfigurācija. 
5. 2.5. laboratorijas darbs. DNS infrastruktūras izvēršana. 
6. 2.6. laboratorijas darbs. DHCP servera konfigurācija. 
7. 2.7. laboratorijas darbs. Maršrutizācija Microsoft Windows tīklos, NAT konfigurācija. 
8. 2.8. laboratorijas darbs. Attālās piekļuves konfigurācija. 
9. 2.9. laboratorijas darbs. Drošības konfigurācija 
10. 1. praktiskais kontroldarbs. Microsoft Windows tīkla infrastruktūras konfigurācija. 
11. 1. teorētiskais kontroldarbs. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 
10. 2.10. laboratorijas darbs. Organizatorisko vienīgu, lietotāju kontu un grupu izveidošana. 
11. 2.11. laboratorijas darbs. Grupu politikas pielietošana, 1. daļa. 
12. 2.12. laboratorijas darbs. Grupu politikas pielietošana, 2. daļa. 
13. 2.13. laboratorijas darbs Programmatūras ieviešana un vadība, izmantojot grupu politiku. 
14. 2.14. laboratorijas darbs. Aktīvās direktorijas plānošana. 
15. 2. praktiskais kontroldarbs. Microsoft Windows Aktīvās direktorijas infrastruktūras 

izveidošana un konfigurācija. 
16. 2. teorētiskais kontroldarbs. Laboratorijas darbu un mājas darbu aizstāvēšana. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Dan Holme, Orin Thomas. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-290): 

Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment, Second 
Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 960 pp. 

2. J. C. Mackin, Ian McLean. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-291): 
Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network 
Infrastructure, Second Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 1230pp. 

3. Jill Spealman, Kurt Hudson, Melissa Craft, Anthony Steven. MCSE Self-Paced Training 
Kit (Exam 70-294): Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 
2003 Active Directory Infrastructure, Second Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 
1360 pp. 

4. Дэн Холме, Орин Томас. Управление и поддержка Microsoft Windows Server 2003. 
Учебный курс MCSA/MCSE. Издательство: Русская Редакция. 2007 г. 448 стр. 

5. Дж. С. Макин, Йен Маклин. Внедрение, управление и поддержка сетевой 
инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003. Учебный курс Microsoft. 
Издательства: Русская Редакция, Питер, 2007 г. 622 стр. 

6. Джилл Спилман, Курт Хадсон, Мелисса Крафт. Планирование, внедрение и 
поддержка инфраструктуры Active Directory Microsoft Windows Server 2003. 
Учебный курс Microsoft. Издательства: Питер, Русская Редакция, 2006 г. 656 стр. 

Papildliteratūras saraksts 
 
1. Microsoft Windows XP Professional. Учебный курс MCSA/MCSE. Издательства: 

Русская Редакция, Питер, 2007 г. 698 стр. 
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Datu bāzes tehnoloģijas 
Tehnology of Database 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Datu bāzes tehnoloģijas (4 KP) . Sproģe S. Mg. paed., vieslektors – doc. 
3. semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h. Kontroles veids – ieskaite ar atzīmi.  
4. semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h. Kontroles veids – eksāmens.  
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais kurss akadēmiskās studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” studentiem 2. 
kursa 3. un 4. semestrī.  
 
Anotācija: 

Students gūst priekšstatu par datu bāzes (DB) tehnoloģijām, tās iespējām un izmantošanas 
variantiem informācijas sistēmu veidošanai. Iepazīstas ar DB tipiem un to struktūrām, 
detalizētāki ar relāciju DB. Izprot relāciju DB normalizācijas principus. Iemācas veidot DB un 
sākotnējo datu ielādi, strādāt ar vaicājumu veidošanas ne procedūru valodu SQL. Students 
iemācas veidot vienkāršus un sarežģītus lietojumus (ekrānformas un pārskatus). Gūst priekšstatu 
par makrokomandām un datu bāzes vadības sistēmas iekšējās programmēšanas valodas 
izmantošanas iespējām un vajadzībām. 

 
Annotation: 

Students get the insight into the database technologies, their resources and versions of their 
use for the formation of information systems. They study the types and structures of databases, 
with a particular attention being paid to relational databases. Students understand the 
normalisation principles of rational databases. They learn to create databases and initial data 
input, as well as to apply the query creation non-procedural language SQL. Students learn to 
create simple and complicated application software (on-screen forms and reports). They get the 
insight into macroinstructions, and the opportunities and needs for the use of inner programming 
language of database management system. 

 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
• nodrošināt datu bāzes tehnoloģiju pamatzināšanu apguvi;  
• detalizēti pārzināt relāciju datu bāzes iespējas un ierobežojumus; 
• apgūt vaicājumu veidošanas valodu SQL; 
• iemācīties projektēt un izstrādāt bāzes lietojumus konkrētai problēmvidei.  
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš jābūt apgūtiem datortīklu un operētājsistēmu kursiem.  
 
Zināšanu kontrole: 
2 mājas darbs, 5 kontroldarbi, ieskaitē – tests, eksāmenā – pašu izstrādās informācijas sistēmas 
prezentācija. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
• praktisko darbu izpildes regularitāte un kvalitāte; 
• mājas darbu izpildes regularitāte un kvalitāte; 
• kontroldarbu izpilde. 
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Izvērsta programma 
 
1. Dati, informācija, zināšanas. Informācijas sistēmu (DB sistēmu) pamatstruktūra.  
2. Datu modelis – datu moduļu veidi. Realitāšu un saišu datu modelis.  
3. Relāciju datu modelis - tabulas, lauki, datu tipi, domēni, relācijas, primārās un ārējas atlēgas. 

Relāciju datu bāzes tabulas rakturojošie nosacījumi. 
4. Tabulu normalizācijas likumi, normālformas – 1., 2. 3. un Boisa-Koda normālformas. 
5. Tabulu sasaites nosacījumi, relāciju kardinalitāte 1:1, 1:N, N:M. Datu integritātes un 

veseluma nodrošināšana. Kaskādes dzēšanas un maiņas iespējas. Relāciju saites tipi. 
Rekursīvās saites. 

6. Relāciju datu bāzes veidošanas iespējas DBVS MS Access. Sistēmas priekšrocības un 
trūkumi. Tabulu lauku tipi un īpašības. 

7. Ne procedurālā vaicājumu valoda SQL – valodas standarti, attīstības tendences. Relāciju 
algebras pamatdarbības – apvienojums, starpība, projekcija, atlase, savienojums. 

8. SQL - Datu izgūšanas vaicājumi (Select). Select operatora sintakse. Jaunu aprēķināmu lauku 
veidošanas iespējas. Tabulas un lauku sinonīmi. Nosacījumu veidošana vaicājumos. 
Saglabātie vaicājumi - Skati. Skalāru funkciju izmantošana vaicājumos. 

9. SQL - Tabulu sasaistes veidi – sintakse kā vaicājumā var norādīt tabulu sasaistes iespējas 
(aiz slēgvārda Where vai From). Saites veidi vaicājumā – Inner, Left, Right. 

10. SQL - Datu grupēšana vaicājumos un agregātfunkciju izmantošana. Atlēgvārda Having 
lietošana datu grupēšanas vaicājumos. 

11. SQL - Saliktu vaicājuma veidošana. Apakšvaicājumu iekļaušanas iespējas vaicājumā – aiz 
slēgvārda Select, From, Where, Having. Nosacījumi, kas jāievēro katrā no šiem gadījumiem.  
Korelatīvie vaicājumi, to izpildes būtība. 

12. SQL - dažādi SQL operatori DBVS MS Access. Specifika izmantošanas iespējas un 
priekšrocības. 

13. SQL - datu manipulēšanas darbības: Insert, Update, Delete. Operatoru sintakse un 
izmantošana 

14. SQL - datu definēšanas valodas operatori. Neliels ieskats datu definēšanas valodas komandās 
(Create, Alter, Drop), to izmantošanas iespējas DBVS MS Access 

15. Dinamiskā datu atlase, izmantojot lietojuma ekrānformas. Ieskats kā izveidot elementāras 
ekrānformas, tās elementus. Sintakse kā nodot vērtības no viena datu bāzes obejkta uz citu 
(Forma  Vaicājums). 

16. DBVS ekrānformu veidotāju izmantošana lietojumu izstrādei. Formu struktūra. Formās 
iekļaujamie elementi. Formas un tās elementu īpašības un notikumi. Saliktas formas. 
Notikumu apstrāde formās. 

17. Datu atlases iespējas (meklēšanas) iespējas formās. 
18. Lietojuma vadības formu veidošanas iespējas 
19. DBVS pārskatu veidotāju izmantošana lietojumu izstrādei. Pārskata struktūra. Pārskatā 

iekļaujamie elementi. Pārskata un tā elementu īpašības un notikumi. Apakš pārskati. 
20. Makrokomandas un to izmantošanas iespējas informācijas sistēmu veidošanai.  
21. DBVS iekšējā programmēšanas valoda. Tās izmantošana lietojumprogrammu veidošanai. 

Notikumu procedūras (event procedures) un standartmoduļi.  
22. Datu iegūšana lietojumā no dažādiem datu avotiem. Datu izgūšanas tehnoloģijas OLE DB un 

ADO. 
23. DBVS MS Access darbība datortīklos.  
24. Datu bāzes tehnoloģijas attīstības virzieni. 
 
Laboratorijas darbu saraksts: (32h) 
1. Relāciju datu bāzes projektēšana (tabulas, saites) dažādiem uzdevumiem – 2h.  
2. Kontroldarbs 1h  
3. DB tabulu veidošana, izmantojot DBVS MS Access – 2h  
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4. Datu vaicājumu valoda SQL – 9 h.  
a. Select vaicājumu veidošana – 2h  
b. Kontroldarbs - 1h  
c. Datu grupēšanas vaicājumu veidošana – 1h  
d. Sarežģītu Select vaicājumu veidošana – 2h  
e. Kontroldarbs - 1h 
f. Insert, Update, Delete vaicājumu veidošana – 2h 

5. Dinamiskā datu atlase, izmantojot lietojuma ekrānformas – 2h  
6. Formu veidošana – 3 h 
7. Datu ievade, izmantojot formas – 1h 
8. Datu meklēšanas un atlases iespēju organizēšana formās – 3h 
9. Kontroldarbs – 1h 
10. Pārskatu veidošana – 2h 
11. Kontroldarbs – 1h 
12. Datu iegūšana lietojumā no dažādiem datu avotiem – 2 h 
13. Informāciju sistēmu prezentācija – 3h  

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Database system concepts. Third 

Edition. McGraw-Hill, 1998. 
2. Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. Database Systems. A Practical Approach to Design, 

Implementation and Management. Second Edition. 1999, Addison-Wesley, pp. 1092  
3. James R. Groff and Paul N. Weinberg. LAN Times Guide to SQL. McGraw-Hill, 1997, 750 

pp. (ir arī krievu valodā.) 
4. Jennigs R. Using Microsoft Office Access 2003. QUE Pearson Education, 2005 pp. 1300 
 

Papildliteratūras sarakts 
 
1. Date C.J. An Introduction to Database systems. Sixth edition. Addison-Wesley, 1995, pp. 

781 (Ir arī krievu valodā.) 
2. DBVS MS Access Help  
 

Algoritmi un datu struktūras 
Algorithms and data structures 

Programma 
 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Algoritmi un datu struktūras. Doc. S.Arhipovs 
2.semestris: 4.0 KP (64 h): lekc.32 h, lab.d. 32 h. Kontroles veids – eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais, ITF I kursa studentiem 2.semestrī akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija. 
Parastās abstraktas datu struktūras. Masīvi. Vienkāršsaistīti saraksti. Divkāršsaistīti saraksti. 
Cirkulāri saraksti. Divpusējas rindas. Bināras meklēšanas koki. Meklēšanas algoritmu analīze. 
Binārie koki. Ātrās šķirošanas pamatmetodes un algoritmi. Datu klasifikācija. Šķirošanas 
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algoritmu novērtējums un lietojuma izvēle. Koka jēdziens. Koku klasifikācija. Koku 
salīdzināšana. 

Annotation 
Simple data structures. Arrays. L1-list. L2-list. Loop list. Queues. Binary search trees. Analysis 
of search algorithms. Binary trees. Fast search algorithms. Classification of data. Evaluation of 
search algorithms. Tree definition. Classification of trees. Comparison of trees.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Iepazīstināt studentus ar datu tipiem un datu struktūru specifikācijām, ar datu struktūru 
veidošanas metodēm un attēlošanas paņēmieniem, ar efektīviem algoritmiem darbā ar bieži 
lietojamām datu struktūrām. Iemācīt studentus izvēlēties visoptimālākās datu struktūras un to 
algoritmus un lietot tos praksē programmatūras izstrādes procesā. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
• iepriekš jābūt apgūtam programmēšanas pamatiem un matemātikas kursam, 
• algoritmu un datu struktūras kursā iegūtās zināšanas studentiem nepieciešamas lai sagatavotu 

turpmāko priekšmetu studijām. 
 
Zināšanu kontrole: 
Patstāvīgie darbi pēc sekojošām tēmām: 
1. Darbs ar masīviem. 
2. Vienkāršsaistītu saraksts  
3. Divkāršsaistītu saraksts.  
4. Ciklisko saraksts.  
5. Steks.  
6. Rindas.  
7. Divpusējas rindas.  
8. Burbuļveidīga šķirošana. Šķirošana ieliktos. 
9. Šela šķirošana. Ātrā šķirošana. Piramīdveidīga šķirošana. 
10. Šķirošanas metožu salīdzināšana. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai. 
• izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; 
• uzrakstīti un aizstāvēti visi patstāvīgie darbi. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
• laboratorijas darbi atstrādājami katedras norādītajā kārtībā; 

 
Izvērsta programma 

 
1. Masīvi. Specifikācija. Masīvi ar rādītājiem. Masīvi ar funkcijas rādītājiem. Objektu 

masīvi. 
2. Vienkāršsaistīti saraksti. Elementu pievienošana. Saraksta elementa pārjaunošana. Datu 

meklēšana. Elementu dzēšana. Sarakstu dzēšana. 
3. Divkāršsaistīti saraksti. Divkāršsaistīto sarakstu konstruēšana. Elementu ielikšana 

saraksta sākumā. Elementu ielikšana saraksta beigās.  Elementu ielikšana iekš sarakstā. 
Datu atjaunošana un meklēšana. Elementu dzēšana.  

4. Cikliskie saraksti. Pamatmezgls. Pirmā mezgla ielikšana. Nākamo mezglu ielikšana. 
Datu atjaunošana. Sarakstu rotācija. Mezglu dzēšana. Iosifa uzdevuma atrisinājums. 

5. Steka konstruēšana. Elementu ielikšana. Elementu izvilkšana. Pirmā elementa lasīšana. 
Steka elementu skaits.  
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6. Rindas. Rindas konstruēšana. Elementu ielikšana. Elementu dzēšana. Rindas ar prioritāti: 
elementu ielikšana, dzēšana un lasīšana. 

7. Divpusējas rindas. Elementu ielikšana divpusējas rindas sākumā un beigās. Elementu 
dzēšana no divpusējas rindas sākuma un beigas.  

8. Meklēšanas algoritmu analīze. Binārā meklēšana. Binārās meklēšanas koki. C valodas 
mezgla struktūra. C valodas koka struktūra. 

9. Šķirošanas pamatmetodes un algoritmi. Datu klasifikācija. Šķirošanas algoritmu veidi. 
Šķirošanas pamatmetodes. Šķirošanas ar izvēles metodi. Burbuļveidīga šķirošana. Ātrās 
šķirošanas pamatmetodes. Šķirošana ieliktos. Šela šķirošana. Ātrā šķirošana. 
Piramīdveidīga šķirošana. Šķirošanas metožu salīdzinājums.  

10. Koka jēdziens. Koku klasifikācija. Koku salīdzināšana. Koku datu strukturas. 
Konstruēšana un dzēšana. Meklēšana, ielikšana. Koku salīdzinājums.  

 
Laboratorijas darbu saraksts: 
1. Darbs ar masīviem. 
2. Vienkāršsaistītu sarakstu konstruēšana un dzēšana.  
3. Vienkāršsaistītu sarakstu ielikšanas un dzēšanas operācijas.  
4. Divkāršsaistītu sarakstu konstruēšana un dzēšana.  
5. Divkāršsaistītu sarakstu ilikšanas un dzēšanas operācijas. 
6. Ciklisko sarakstu konstruēšana un dzēšana.  
7. Ciklisko sarakstu ielikšanas un dzēšanas operācijas. 
8. Steku konstruēšana un dzēšana.  
9. Steku ielikšanas un dzēšanas operācijas. 
10. Rindu konstruēšana un dzēšana.  
11. Rindu ilikšanas un dzēšanas operācijas. 
12. Divpusējas rindu konstruēšana un dzēšana.  
13. Divpusējas rindu ielikšanas un dzēšanas operācijas. 
14. Šķirošanas ar izvēles metodi. Burbuļveidīga šķirošana. Šķirošana ieliktos. 
15. Šela šķirošana. Ātrā šķirošana. Piramīdveidīga šķirošana. 
16. Šķirošanas metožu salīdzināšana. 

 
Mācību literatūras saraksts 

 
1. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, and Jeffrey D. Ullman. The Design and Analysis of 

Computer Algorithms. Addison-Wesley, 1974. (Русский перевод: Ахо А., Хопкрофт Дж., 
Ульман Дж., Построение и анализ вычислительных алгоритмов. Перевод с английского 
А.О.Слисенко под редакцией Ю.В. Матиясевича. М.: Мир, 1979.)  

2. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, and Jeffrey D. Ullman. Data Structures and Algorithms. 
Addison-Wesley, 1983. 

3. Donald E. Knuth. Fundamental Algorithms, volume 1 of The Art of Computer Programming. 
Addison-Wesley, 1968. Second edition, 1973. (Русский перевод первого издания: Кнут Д., 
Искусство программирования для ЭВМ. Т. 1.: Основные алгоритмы. М.: Мир, 1976.) 

4. Donald E. Knuth. Seminumerical Algorithms, volume 2 of The Art of Computer 
Programming. Addison-Wesley, 1969. Second edition, 1981. (Русский перевод первого 
издания: Кнут Д., Искусство программирования для ЭВМ. Т. 2.: Получисленные 
алгоритмы. М.: Мир, 1977.) 

5. Donald E. Knuth. Sorting and Searching, volume 3 of The Art of Computer Programming. 
Addison-Wesley, 1973. (Русский перевод первого издания: Кнут Д., Искусство 
программирования для ЭВМ. Т. 3.: Сортировка и поиск. М.: Мир, 1978.)  

6. Хэзфилд Ричард, Кирби Лоуренс и др. Искусство программирования на С. 
Фундаментальные алгоритмы, структуры данных и примеры приложений. 
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Энциклопедия программиста: Пер. с англ./Ричард Хэзфилд, Лоуренс Кирби и др. — К.: 
Издательство «ДиаСофт», 2001. — 736 с. 

 

Programminženierijas pamati 
Basic course of Software Engineering 

 
Programma 

 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Programminženierijas pamati. Asoc.prof. R. Čevere 
1.semestris: 4 KP (64 h): lekc.32 h, lab.d. 32 h., eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets ITF studentiem, 1.kurss 1.semestrī (akadēmiskā studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 

Kursa saturs studentus iepazīstina ar pasaulē zināmo un pielietoto programminženierijas 
labāko praksi, ņemot vērā Latvijā eksistējošo likumdošanas bāzi un Latvijas specifiku. Mācību 
procesā tiek analizēta gan literatūrā aprakstītā pieeja, gan praktiskā pieredze, kas uzkrāta dažāda 
apjoma un nozīmes reālu programmatūras izstrādes projektu norisē. No informācijas sistēmu 
izstrādes viedokļa sistemātiski tiek apskatīti programmatūras izstrādes pamatprocesi, to 
savstarpējā saistība un iespējamā secība, kā arī veicamās aktivitātes.  

Kursa klausītāji tiek iesaistīti patstāvīgi veicamu dažādu iemaņu izkopšanas uzdevumu 
izpildē. 

 
Annotation: 

The subject introduces students with software engineering best practices known and 
applied wide over the world. The existing legislation basis in Latvia and specifics of Latvia are 
also being considered.  During the study process the approach described in literature, as well as 
the practical experience from different real software development processes are being analysed. 
The software development processes, their interconnections and possible sequence, as well as the 
feasible activities are methodically reviewed from the viewpoint of development of the 
information systems.  

The audience are systematically involved in execution of different self-sufficient tasks that 
help accomplishing different skills.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

  Mācību kursa uzdevums ir sniegt priekšstatu par teorētisko paņēmienu un rīku kopumu, 
ar kuru palīdzību var sekmīgi izstrādāt kvalitatīvu programmatūras produktu, kā arī apgūt 
pamatiemaņas šo teoriju un rīku praktiskā izmantošanā. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

Priekšmets iepazīstina ar sistēmisku pieeju programmatūras izstrādes procesam un tādējādi 
ir uzskatāms par vienojošo priekšmetu. Kursā ietvertās zināšanas ir īpaši nepieciešamas 
programmēšanā. Kursa saturs ir cieši saistīts ar kursu Programminženierija, kas faktiski ir šī 
kursa turpinājums, kā arī ar kursu Projektu pārvaldība, kurā programmatūras izstrādes procesi 
tiek aplūkoti no cita redzes viedokļa. 
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Tā kā šis kurss sniedz kopēju priekšstatu par programmatūras izstrādi, to būtu vēlams apgūt 
pēc iespējas pirms citiem specializētajiem priekšmetiem 
  
Zināšanu kontrole: 

Semestra laikā par regulāru darbu iespējams iegūt 100 punktus, kuri tiek noteikti šādi: 
 Klātienes piedalīšanās laboratorijas darba izstrādē (kopumā 8 darbi)  - 5 par katru 

darbu 
 Laboratorijas darba apraksta savlaicīga sagatavošana un noformēšana  - 5 par 

katru darbu 
 Lekciju apmeklēšana – 1 par katru lekciju 
 Papildus materiālu sagatavošana - 4  

Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un uz to pamata tiek noteikta eksāmena 
atzīme. Ja students vēlas šo vērtējumu uzlabot, to ir iespējams izdarīt klātienes eksāmena laikā 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Izpildīti un nodoti visi semestra laikā uzdotie praktiskie darbi 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Par kavēto praktisko nodarbību atstrādāšanas kārtību students vienojās individuāli ar 
pasniedzēju 

Izvērsta programma 
1) Ievadlekcija: 

– vispārīgā informācija par kursu, tā saturs un apguves kārtība;  
– praktiskie darbi un to izpildes noteikumi;  
– kontroles formas; 
– izmantojamā literatūra,  
– programminženierijas nozīme un tās attīstības vēsture; 

2) veiksmīgs informācijas sistēmas izstrādes projekts: 
– projekta veiksmes noteikšanas kritēriji; 
– iespaidīgās statistikas par neveiksmīgiem projektiem; 
– neveiksmju iemesli; 
– veiksmi ietekmējošie faktori; 
– neveiksmju indikatori; 
– riski un to samazināšanas iespējas; 
– aksiomas no programmatūru izstrādes prakses; 
– mīti no programmatūru izstrādes prakses; 

3) informācijas sistēmu izstrāde Latvijā: 
– informācijas sistēmu izstrādes situācijas Latvijā; 
– valsts un pašvaldību pasūtījumi; 
– privātā sektora pasūtījumi; 
– ārvalstu klientu pasūtījumi; 

4) informācijas sistēmu izstrādi reglamentējošie dokumenti: 
– starptautiskie programminženierijas standarti un to darbība Latvijā; 
– standartu nozīme, lietošana un ievērošanas prasības; 
– Programminženierijas IEEE standarti; 
– Standarts EIA/IEEE J-Std-016-1995; 

5) programmatūras dzīves cikls un tā procesi: 
– Standarts ISO/IEC 12207; 
– Tradicionālie programmatūras dzīves cikla modeļi; 
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6) informācijas sistēmu izstrādi regulējošie galvenie normatīvie akti Latvijā (2008.g. janvārī 
spēkā 29 MK noteikumi, kuri nosaka prasības  dažādu informācijas sistēmu izstrādei un 
uzturēšanai): 

– Ministru kabinets,  765. noteikumi  (11.10.2005).Valsts informācijas sistēmu 
vispārējās drošības prasības; 

– Ministru kabinets,  764. noteikumi  (11.10.2005).Valsts informācijas sistēmu 
vispārējās tehniskās prasības; 

– Ministru kabinets,  572. noteikumi  (02.08.2005).Valsts informācijas sistēmu 
reģistrācijas noteikumi; 

– Ministru kabinets, 71. noteikumi  (24.01.2006).Valsts informācijas sistēmu attīstības 
projektu uzraudzības kārtība; 

– Ministru kabinets,  574. noteikumi  (28.08.2007).Grozījumi Ministru kabineta 
2001.gada 30.janvāra noteikumos Nr.40 "Personas datu apstrādes sistēmas 
aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”; 

– Fizisko personu datu aizsardzības likums (23.03.2000). 
7) sistēmas un programmatūras prasību noteikšana: 

– lietotāju vajadzību apzināšana 
– lietotāju sniegtās informācijas analīze 
– koncepcijas izstrāde 
– sistēmas prasību izstrāde 
– programmatūras prasību noteikšana 
– programmatūras prasību izstrādes standarti (J-016, IEEE 830, LVS68) 
– programmatūras prasību dokumentēšanas formas 

8) sistēmas projektējuma izstrāde: 
– sistēmas projektējuma lēmumi 
– sistēmas arhitektūras projektēšana 

9) programmatūras projektējuma izstrāde 
– programmatūras projektējuma lēmumi 
– programmatūras vienumu arhitektūras projektēšana 
– programmatūras vienumu detalizētā projektēšana 

10) programmatūras kodēšana un atkļūdošana 
– pirmkoda noformēšana 
– kodēšanas standarti 
– atkļūdošana 
– programmatūras apskates 
– vienumu integrācija un testēšana 

11) programmatūras  testēšana un tās veidi: 
– kvalifikācijas testēšana (neatkarības nodrošināšana, testēšana mērķa vides 

infrastruktūrā 
– programmatūras/aparatūras vienumu integrācija un testēšana 
– sistēmas kvalifikācijas testēšana kvalifikācijas testēšana 
– caurskate un pārtestēšana 
– analīze un rezultātu fiksēšana 

12) programmatūras lietotāja dokumentācija: 
– programmatūras produkta sastāvdaļas 
– versiju aprakstu sagatavošana 
– lietotāja rokasgrāmatu sagatavošana 
– lietotāja dokumentācijas standarti (ISO/IEC 18019:2004, IEEE 1063, LVS 63) 

13) programmatūras nodošana ekspluatācijā un uzturēšana: 
– izpildāmās programmatūras sagatavošana 
– izejas kodu sagatavošana 
– versiju aprakstu sagatavošana uzturēšanas videi 
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– standarts IEEE 1219 
 
Laboratorijas darbu saraksts: (32h) 

1) Lietotāja vajadzību definēšana 
2) Koncepcijas izstrāde 
3) Sistēmas un programmatūras prasību specificēšana 
4) Sistēmas projektējuma izstrāde 
5) Programmatūras projektējuma izstrāde 
6) Programmatūras kodēšana, programmēšanas rokasgrāmatas izstrāde un atkļūdošana 
7) Testēšanas procesa sagatavošana 
8) Lietotāja dokumentācijas izstrāde 

Laboratorijas darbi tiek veikti, studentiem strādājot grupās (pa 3-5 dalībniekiem vienā 
grupā), katras tēmas izstrādei paredzētas 4 stundas (2 nodarbības). 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. IEEE Software Engineering Standards Collection, 1997 Edition 
2. EIA/IEEE J-Std-016-1995, EIA/IEEE Interim Standard for Information Technology--

Software Life Cycle Processes--Software Development--Acquirer-Supplier Agreement 
(Issued for Trial Use) 

3. ISO/IEC TR 19759:2005. Software Engineering -- Guide to the Software Engineering Body 
of Knowledge (SWEBOK) (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004, 
http://www.swebok.org/htmlformat.html)  

4. Roger S. Pressman. Software Engineering: a Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, 6th ed, 
2005. 

 
Papildliteratūras sarakts 

 
1. ISO/IEC 12207: 1995. Information technology – Software life cycle processes 
2. ISO/IEC 18019:2004. Software and system engineering. Guidelines for the design and 

preparation of user documentation for application software 
3. Likums “Par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām” 
4. 1997.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Valsts un pašvaldību pasūtījuma 

piešķiršanas dokumentēšanas kārtība” 
5. Ministru kabinets,  765. noteikumi  (11.10.2005).Valsts informācijas sistēmu vispārējās 

drošības prasības; 
6. Ministru kabinets,  764. noteikumi  (11.10.2005).Valsts informācijas sistēmu vispārējās 

tehniskās prasības; 
7. Ministru kabinets,  572. noteikumi  (02.08.2005).Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas 

noteikumi; 
8. Ministru kabinets, 71. noteikumi  (24.01.2006).Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu 

uzraudzības kārtība; 
9. Ministru kabinets,  574. noteikumi  (28.08.2007).Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 

30.janvāra noteikumos Nr.40 "Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās 
tehniskās un organizatoriskās prasības”; 

10. Fizisko personu datu aizsardzības likums (23.03.2000). 
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Sistēmu modelēšana  
System modeling  

Programma 
 
Informātikas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 

Studiju priekšmeta anotācija 
Sistēmu modelēšana. Vieslektors-lektors  T.Žukova. 
Programmas izstrādē piedalījās  vieslektors-docents Sergejs Arhipovs, vieslektors- asistents 
Ingus Šmits 
3. un 4. semestris: 4.0 KP (64 h): lekc.32 h, lab.d. 32 h., Kontroles veidi – ieskaite ar atzīmi, 
eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets ITF studentiem 2. kursa 3. un 4. semestrī (Bakalaura studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija. 

Kurs “Sistēmu modelēšana” ir sadalīts divās daļās, kur pirmās daļas ietvaros tiek aplūkots: 
sistēmu modelēšanas jēdziens, modelēšanas veidi, biznesmodelēšana un tās komponentes, 
konceptuālā modelēšana, klašu diagrammas un to lietošana konceptuālās modelēšanas 
vajadzībām, sistēmu organizatoriskās struktūras modelēšana biznesa procesu modelēšana, 
biznesa procesu diagrammu izveide un to lietošana.  

Otrajā daļā tiek aplūkotas šādas tēmas: objektorientētā analīze un projektēšana, UML 
(Unified Modeling Language), UML elementi - lietojumu, aktivitāšu, klašu, secības un 
sadarbības diagrammas, , prasību specifikācijā, analīzē un projektēšanā, UML un programmas 
kods.  
 
Annotation.  

This curse is divided in two parts. First part include: modeling concept, modeling types, 
business modeling and its components, conceptual modeling, class diagram and their usage for 
conceptual modeling, systems organizational structure modeling, system behaviors modeling, 
business processes, their development and usage. 
 Second part covers the following themes: object-oriented analysis and design, UML 
(Unified Modeling Language), UML elements – use case, activity, class, sequence and 
collaboration diagrams, requirement specification, analysis and design, UML and program code. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Priekšmeta pirmās daļas galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar modelēšanas jēdzienu, 
padziļināti apskatot biznesa sistēmu modelēšanu un dažāda tipa diagrammu izveides principus. 
Priekšmetā ietvaros iegūtas zināšanas var tikt pielietotas dažādu biznesa sistēmu aprakstīšanai un 
to darbības analīzei, secinājumu izveidei un rekomendāciju izstrādei sistēmas darbības 
uzlabošanai. 
Kursa otrās daļas mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas UML lietošanā objektorientētās 
programmatūras sistēmu modelēšanā, apgūt UML valodas pamatelementus un to lietojumu 
atbilstošajos programmatūras sistēmu izstrādes etapos. Praktiskajos un laboratorijas darbos apgūt 
praktiskās iemaņas UML lietošanā un veikt nelielas objektorientētās programmatūras sistēmas 
projektēšanu. 
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Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Ir nepieciešamas priekšzināšanas kādā objektorientētā programmēšas valodā.  Priekšmets saistīts 
ar programmā paredzētajiem specializācijas priekšmetiem. 
 
Zināšanu kontrole: 
Semestra laikā studentam ir jāapmeklē vismaz 50% no lekcijām un 50% no praktiskajiem 
darbiem, kā arī jāizpilda patstāvīgi visi laboratorijas darbi. Katrs izpildītais laboratorijas darbs 
tiek vērtēts ar noteikto punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits ir 100. Lai tiktu pie eksāmena 
vai ieskaites ir jāsavāc vismaz 40 punkti. 
 
 
Nosacījumi eksāmena /ieskaites kārtošanai. 
Tiek izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. 
Nokārtota priekšmeta teorētiskā daļa. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Par kavēto nodarbību atstrādāšanu students vienojās ar pasniedzēju individuāli. 

 
 

Izvērsta programma 
Pirmā daļa (3. semestris, ieskaite ar atzīmi) 
1. Ievadlekcija. Kas ir sistēmu modelēšana, modelēšanas mērķi un uzdevumi? Kādi 

modelēšanas veidi pastāv? Kas ir biznesa sistēma un biznesa modelēšana? Kādi 
modelēšanas valodas un rīki eksistē un tiek lietoti? Kas ir GRADE? Kurš veic 
modelēšanu?  

2. Biznesmodelis un tā sastāvdaļas. Kā notiek sistēmas projektēšana?  
3. Konceptuālā modelēšana. Konceptuālās modelēšanas pamatjēdzieni. Konceptuālās 

modelēšanas papildiespējas un speciālie gadījumi. 
4. Klašu diagramma, tās elementi. Klašu diagrammas izveides pamatprincipi un lietojumi. 

Instanču diagramma, tās izveides pamatprincipi. 
5. Stereotipi, to lietošana. 
6. Konceptuālā modeļa būve ar rīku GRADE. Konceptuālā modeļa izveide pēc dotā 

apraksta. Piemēra apskats. 
7. Organizatoriskās struktūras (ORG)  modelis. ORG diagramma, tās elementi. ORG 

diagrammas meta modelis. ORG diagrammas izveides pamatprincipi un lietošana. 
8. Biznesprocesu modelēšana. Biznesprocesa modelis, tā sastāvdaļas. Biznesprocesu 

metamodelis. Biznesprocesa diagrammas izveides pamatprincipi. Biznesprocesu 
diagrammu piemēru apskats. 

9. Biznesprocesu strukturēšana. 
10. Lielie biznesmodeļi. Modeļa koks. Paketes jēdziens. 
11. Biznesmodeļa simulācija. 
12. Biznesmodelēšanas tipiskākie lietojumi. 
 
Otrā daļa (4. semestris, eksāmens) 
1. Ievads kursā. Objektorientācijas vēsture. Kas ir objekts. Kas ir klase. Objektu 

pamatprincipi. Objektorientētās analīzes sākumi.Ko dod klašu diagramma. 
2. Kas ir UML un objektorientētā analīze un projektēšana. Kas ir UML. Klasiskā 

programmatūras inženierija. Objektorientētā programmatūras inženierija. Tipisks 
izstrādes process – RUP . Iteratīvā izstrāde. Vienkāršots RUP - analīze un projektēšana. 
Rīku atbalsts, UML rīki.  
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3. Prasību specifikācija UML. Kas ir prasību specifikācija. Prasību veidi. Funkcionālo 
prasību uzdošana ar lietojumiem. Lietojumu loma izstrādes procesā. Lietojumu 
diagrammas sintakse. Lietojumu diagrammas elementi. Lietojumu diagrammas 
semantika. Lietojumu atrašana.  

4. Aktivitāšu diagramma prasību specifikācijā. Lietojumu dokumentēšana ar aktivitāšu 
diagrammas palīdzību. Aktivitāšu diagrammas sintakse. Aktivitāte, kā to atrast un 
nosaukt. Vadības plūsmas. Plūsmu zarošanās – zarojums un saplūšana. Paralēlisms – 
paralēlā zarošanās, paralēlā savienošanās. Objekti. Objektu plūsmas. Kad labāk lietot 
secību diagrammas.  

5. Klašu diagramma analīzē. Klašu diagrammas loma. Klašu diagrammas pamatelementi. 
Klases un to atrašana. Asociācijas, to atrašana un precizēšana. Asociācijas multiplicitāte. 
Vispārināšana un mantošana. Vispārināšana lietošana. Agregācija un kompozīcija. Klašu 
diagrammas pārbaude.  

6. Uzvedības aprakstīšana analīzes solī, secību diagramma. Lietojumu precizēšana. Secību 
diagramma. Pāreja no aktivitāšu diagrammas uz secību diagrammu. Secību diagrammas 
lietošana prasību specifikācijā un analīzē. Sistēmas lietojumi. Secību diagrammas 
uzbūve. Dzīves līnija un aktivācija. Ziņojumi, atgriešanās ziņojumi, rekursīvie ziņojumi. 
Ziņojumu sintakse, sakars ar klases operācijām. Ziņojumu sakārtojums, laiks.  

7. Projektēšana. Sadarbības diagramma projektēšanā. Sadarbības diagrammas uzbūve. 
Sadarbības un secību diagrammas. Objekti un klases (klašu lomas). Saites un asociācijas, 
sakars ar klašu diagrammu. Ziņojumi. Ziņojumu sintakse, sakars ar klases operācijām. 
Ziņojumu numerācija, hierarhiskā numerācija. Parametri un atgriežamās vērtības. 
Sadarbības diagrammas loma projektēšanā. Sakars ar klašu diagrammu kopumā. 
Sadarbības un klašu diagrammas kopīgā būve projektēšanā. Sadarbības diagrammas 
būves secība. Sadarbības un klašu diagrammas būves piemēri. Prasības uz klašu 
diagrammu – projektēšanas rezultātu.  

8. UML diagrammas un programmas kods. "Turp-atpakaļ" (round-trip) ceļš. Kuras UML 
diagrammas tieši atbilst kodam. Klašu diagrammas galvenā loma. Klases attēlojums . 
Atribūtu attēlojums. Operāciju attēlojums. Asociāciju lomu attēlojums.. Ko var uzģenerēt 
no secību diagrammas. Ko var uzģenerēt no stāvokļu diagrammas. Turp un atpakaļ ceļš  
koda ģenerēšanā (forward and reverse engineering) . Koda ģenerēšanas principi. Ģenerētā 
koda izmantošana programmēšanai.  Ģenerētā koda papildināšana.  
 

 
Laboratorijas darbu saraksts: 
 
Pirmā daļa (3. semestris, ieskaite ar atzīmi) 
1. Iepazīšanās ar modelēšanas rīku GRADE . 
2. Praktiskais darbs: Iepazīšanās ar modelēšanas rīku GRADE  
3. Klašu diagrammu būve. 
4. Praktiskais darbs: Klašu diagrammu būve 
5. Klašu diagrammas izveide pēc dotā apraksta.  
6. Praktiskais darbs: Klašu diagrammas izveide pēc dotā apraksta. 
7. Iepazīšanās ar biznesprocesa diagrammas pamatelementiem un klašu diagrammas saistība 

ar procesa diagrammu. 
8. Praktiskais darbs: Klašu diagrammas saistība ar procesa diagrammu. 
9. Biznesprocesu diagrammas izveide pēc dota apraksta . 
10. Praktiskais darbs: Biznesprocesu diagrammas izveide pēc dota apraksta 
11. Biznesprocesu strukturēšana . 
12. Praktiskais darbs: Biznesprocesu strukturēšana. Lielas procesu diagrammas izveide pēc 

dota apraksta. 
13. Biznesprocesa simulācija. Simulācijas rezultātu iegūšana. 
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14. Praktiskais darbs: Biznesprocesa simulācija. Simulācijas rezultātu iegūšana. 
 

Otrā daļa (4. semestris, eksāmens) 
15. Laboratorijas darbos izmantotā piemēra uzņēmuma apraksts 
16. Darbs ar UML rīku. 
17. Lietojumu diagrammas uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
18. Praktiskais darbs: Lietojumu diagrammas uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
19. Aktivitāšu diagrammas uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
20. Praktiskais darbs: Aktivitāšu diagrammas uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
21. Analīzes klašu diagrammas uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
22. Secības diagrammas uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
23. Praktiskais darbs: Secības diagrammas uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
24. Praktiskais darbs: Secības diagrammas uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
25. Sadarbības diagrammas un projektēšanas klašu diagrammas uzzīmēšana pēc dotā 

apraksta. 
26. Praktiskais darbs: Sadarbības diagrammas un projektēšanas klašu diagrammas 

uzzīmēšana pēc dotā apraksta. 
27. Klašu diagrammas koda ģenerēšanai. 
28. Praktiskais darbs: Klašu diagrammas koda ģenerēšanai. 
29. Koda ģenerēšana. 
30. Praktiskais darbs: Koda ģenerēšana. 

 
Mācību literatūras saraksts 

1. G. Booch, J. Rambo and I. Jacobson „The Unified Modeling Language Refrence  Manual 
Second Edition”, Addison – Wesley, 2006. 

2. A. Kleppe, J.Warmer, W. Bast, „MDA Esplained The Model Driven Archtecture: 
Practice ans Promies”, Addison – Wesley, 2003 

3. J.Bārzdiņš „Sistēmu modelēšana”, PHARE Projekts Nr. LE0012.03/006/6.2 “IT 
apmācības programmas attīstība”, 2003.  

4. S. Bennett, J. Skelton, K. Lunn: Schaum's Outlines of UML. McGraw-Hill, 2001 
(laboratorijas darbu tēmas no šīs grāmatas). 

5. P. Stevens, R. Pooley: Using UML Software Engineering with Objects and Components. 
Addison-Wesley, updated ed., 2000. 

6. J. Slater, T. Loton, C. Wu, K. McNeish, A. Filev, B. Schoellmann: Professional UML 
with Visual Studio .Net: Unmasking Visio for Enterprise Architects. Wrox Press, 2002 
(Ch. 4,5,6). 

7. C. Larman: Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and 
design and the Unified Process. Prentice Hall PTR, second ed., 2002. 

8. R. Grimes: Developing Applications with Visual Studio.NET. Addisson-Wesley, 2002. 
9. T. Thai, H. Lam: .NET Framework Essentials. O’Reilly & Associates, 2001. 
10. J. Liberty: Beginning Object-Oriented Analysis and Design with C++. Wrox Press, 1998. 
11. J.Bārzdiņš, J.Tenteris, Ē.Viļums „Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 4.0 un tās 

lietošana”, DATI, 1998. 
12. G. Booch, J. Rambo and I. Jacobson „The Unified Modeling Language User Guide”, 

Addison – Wesley, 1999. 
13. OMG: Unified Modeling Language (UML), version 1.5. http://www.omg.org/cgi-

bin/doc?formal/03-03-01 
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Elektrotehnika un elektronika 
Electrical engineering  & electronics  

 
Programma 

 

Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts 

Studiju priekšmeta anotācija 
Elektrotehnika un elektronika. Asoc, prof. Ilmārs Žanis Klegeris 
5.semestris.  2,0KP: lekc. 1,0 KP (16h), laborat.d. 1,0 KP (16h), Kontroles veids – eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija 
Jēdziens par līdzstrāvas un magnētiskajām ķēdēm un to inženieranalīzes metodēm. Sinusoidāla 
maiņstrāva – raksturlielumi un pamatlikumi. Aprēķinu metodes. Trīsfāzu maiņstrāvas ķēdes.     
Elektriskas mērīšanas metodes. Transformatori. Elektroenerģijas patērētāji: elektriskās mašīnas, 
t.sk., asinhronais motors, siltuma un gaismas enerģijas avoti - uzbūve, darbības princips, 
ekspluatācija. Elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūra, tās aprēķins. Elektrodrošība. 
Elektronikas elementi: diodes, tranzistori - to raksturlīknes. Maiņstrāvas iztaisnošana. 
Elektroniskie pastiprinātāji. Elektromagnētisko svārstību un impulsu ģeneratori. 
Anotācija 
Basic concepts of and direct current and magnetic circuits, methods of engineer analysis. 
Sinusoidal alternating current parameters and basic rules. Calculation methods. Three-phase 
alternating current circuits . Measurement of electrical parameters. Transformers.  Users of 
electric energy. Control and protection devices,  calculation of them. Elements of electronics. 
Generators and intensifier of electromagnectical oscillation and impulse. 

Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:  
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

• tālākattīstīta inženierloģika; 
• prasme izmantot  elektrotehnisko terminoloģiju un elektriskās (elektroniskās) shēmās 

lietoto simboliku ar elektropiedziņu apgādātu tehnoloģisko iekārtu tehniskai 
dokumentācijai atbilstošā līmenī; 

• izpratne par elektroiekārtu un elektronisko iekārtu pamatelementu darbības principiem un 
nosacījumiem to ekonomiskai, elektrodrošai un tehniskiem ekspluatācijas noteikumiem at-
bilstošai lietošanai kā arī prasmes šo iekārtu praktiskai izmantošanai; 

• prasme izmantot  vienkāršākās inženiermetodes elektrisko tīklu un elektroiekārtu 
vadības un aizsardzības aparatūras aprēķinam. 

Priekšmeta saisīîba ar citiem studiju priekšmetiem: 
Priekšmeta saistība ar citiem studiju priešmetiem: 

• iepriekš jābūt apgūtiem: fizikai, augstākajai matemātikai, dialektikai; 
• bez zināšanām elektrotehnikas un elektronikas pamatkursā nevar apgūt: automātikas 

un ražošanas procesu automatizācijas un speciālo un profilējošo kursu nodaļas un 
sadaļas par informācijas tehnoloģiju vadības un aizsardzības elektronisko elementu 
funkcijām, elektronisko iekārtu ekonomisku un elektrodrošu ekspluatāciju. 
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 Patstāvīgās studijas 
Patstāvīgajām studijām paredzētas 48h. Šajā laikā pilnīgi patstāvīgi jāapgūst kursa aprakstošā 
daļa, ko neapskata lekcijās un jāveic laboratorijas darbiem nepieciešamie aprēķini un grafiskie 
darbi. Tāpat padziļināti jāstude lekciju materiāls. 

Zināšanu kontrole: 
Starpieskaites par laboratorijas darbiem, teorētiskie kolokviji un aprēķina darbi par kursa 
daļām. 
          

Nosacījumi ieskaites un/vai eksāmena kārtošanai: 
Lai eksāmenā ieūtu pietiekamu vērtējumu, katrs no jautājumiem jāatbild pietiekami, tas 

nozīmē, katra jautājuma būtības izklāstā jāizmanto inženiervalodas elementi,  piem.: 
konstruktīvās shēmas, elektriskās shēmas, līniju un vektoru diagrammas, funkciju 
grafiki, tabulas un tml., pie tam atbilstoši valsts vienotām prasībām (standartam). 

 
Nosacījumi akumulējošā eksāmena kārtošanai: 

• izstrādāti laboratorijas darbi un termiņā nokārtotas starpieskaites; 
• iniciatīva un aktīva ieinteresētība laboratorijas darbu izstrādāšanā un to būtības 

izprašanā; 
• prasmju veidošanās darbā ar elektroiekārtām; 
• sekmīgi teorētiskie kolokviji  un aprēķinu darbi par kursa daļām. 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Nokavēto laboratorijas darbu izpildīšanas kārtība – nokavētos laboratorijas darbus var izpildīt 
institūta norādītā (vai savstarpēji saskaņoātā) laikā. 

 

Izvērsta programma 
 Ievads 
Elektrotehnikas kursa saturs un struktūra. Elektrotehnisko zināšanu vieta un loma 
inženiertehniskajā sagatavotībā. Elektroenerģētika un zinātniski tehniskais progress. Elektronika 
tehnoloģiskajās iekārtās un to vadības nodrošinājumā. 

1. Elektrometrija (ievirze laboratorijas darbiem) 
Elektromērinstrumentu precizitāte, jutība, enerģijas pašpatēriņš, skalas specifika. 
Magnētelektriskie, elektromagnētiskie, elektrodinamiskie un indukcijas mērinstrumenti. 
Mērīšanas metodes un to klasifikācija. Mērījumu kļūda. Elektrisko lielumu mērīšana: vienfāzu 
un trīsfāzu elektriskajās ķēdēs. Neelektrisku lielumu elektriskas mērīšanas metodes. 

2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati 
Līdzstrāva. Līdzstrāvas elektriskās ķēdes, to struktūra un pamatlielumi. Ķēžu lineārie elementi, 
to nosacītie grafiskie apzīmējumi shēmās, slēgumu veidi un raksturojums. Elektriskās ķēdes 
pamatlielumi: φ, E, U, I, r, g, γ, ρ. Oma , Kirhofa, Džoula likumi.  Elektriskās strāvas darbs un 
jauda. Darba režīmi. Ekvivalentā pretestība, tās noteikšana virknes, paralēlajā un jauktajā 
slēgumā. Trīsstūra un zvaigznes ekvivalentie slēgumi. Lineāru elektrisko ķēžu analīze: Kirhofa 
likumu tieša pielietošana, mezglu punktu sprieguma, kontūru strāvu, superpozicijas un 
ekvivalentā ģeneratora metodes. Nelineari elementi, to raksturlīknes.  
Elektromagnētisms. Elektroiekārtu magnētiskās ķēdes, to elementu raksturlielumi. Magnētiskie 
materiāli. Elektromagnēti. Elektromagnētiskā indukcija. 
Vienfāzu sinusoidāla maiņstrāva. Maiņstrāvas jēdziens un maiņstrāvas iekārtu pielietošanas 
diapozons. Sinusoidāla eds ģenerēšana. Sinusoidālu funkciju raksturlielumi un to attēlošana ar 
līniju un vektoru diagrammām, trigonometriskām funkcijām un kompleksiem skaitļiem. 
Elektriskās pretestības un jaudas jēdziens maiņstrāvas ķēdē. Jaudas koeficients. 
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Trīsfāzu maiņstrāva. Trīsfāzu elektriskās ķēdes jēdziens un elementi. Trīsfāzu eds ģenerēšana. 
Simetriskas un nesimetriskas, trīsvadu un  četrvadu trīsfāzu sistēmas. Zvaigznes un trīsstūra 
slēgumi. Trīsfāzu jauda. 

3. Elektromagnētiskās ierīces un transformatori. 
Magnētiskie pastiprinātāji: jēdziens, uzbūve, darbības princips, pielietojums. Spole ar dzelzs 
serdi maiņstrāvas ķēdē.. 
Transformators, tā lietošanas diapozons. Uzbūve, darbības princips, vienfāzu, div – un 
vairāktinumu transformatori. Galvenā un izkliedes plūsmas. Transformācijas un  lietderības 
koeficienti, to noteikšana. 

4. Elektriskās mašīnas. 
Asinhronās mašīnas. Rotējoša magnētiskā lauka iegūšana ar trīsfāzu strāvu. Asinhronās mašīnas 
uzbūve: rotors, stators. Darbības princips. Mehaniskā un darba raksturlīknes. Asinhronā motora 
palaišana, reversēšana, ātruma regulēšana un jaudas koeficienta uzlabošana. Vienfāzu  asinhronie 
motori. Trīsfāzu motoru vienfāzu režīms. Asinhrono motoru vadības shēmas. 
Līdzstrāvas mašīnas: uzbūve, darbības princips, klasifikācija, ģeneratora un motora režīms. 
Motora mehāniskā raksturlīkne. Ģeneratoru raksturlīknes. Motoru palaišana, reversēšana, ātruma 
regulēšana. 
Sinhronās mašīnas: uzbūve, darbības princips, pielietošanas diapozons. Sinhronā motora 
palaišana. Ierosmes ietekme uz jaudas koeficientu. Vienkāršotas vektoru diagrammas ģeneratora, 
motora un jaudas kompensācijas režīmiem. 

5. Ražošanas uzņēmumu elektroapgāde 
Elektroenerģijas patērētāji: elektriskie motori, siltuma un gaismas avoti, to izvēle. 
Elektroiekārtu vadības un aizsardzības iekārtas. 
Elektriskie tīkli. Ārējie un iekšējie tīkli; spēka un apgaismošanas tīkli. Iekšējo spēka un 
apgaismošanas tīklu aprēķins  

6. Elektronika 
Pamatjēdzieni. Elektronikas jēdziens. Elektroniskie elementi tehnoloģisko procesu vadības 
shēmās. Elektronu, jonu un pusvadītāju ierīces. Elektronu emisija. Pusvadītāju elektrovadītspēja. 
Fotoelektriskie elementi – uzbūve, darbības princips, pielietojums: fotoelements, fotoelektronu 
daudzkāršotājs, fotorezistors, fotodiode, fototranzistors, Fotoreleji. 
Elektroniskie ventīli: elektronu, jonu, pusvadītāju diodes – uzbūve, darbības princips, 
raksturlīknes, pielietojums. Maiņstrāvas taisnošana – vientaktu, divtaktu princips. Maiņstrāvas 
taisnošanas shēmas, t.sk., trīsfāzu tīklā. Iztaisnotā sprieguma un strāvas pulsāciju samazināšana – 
elektriskie filtri: RL, RC, LRC.  Vadāmie vetīli : dinistors, tiristors, simistors. 
Tranzistors - uzbūve, darbības princips, raksturlīknes, pielietojums. Tranzistora slēgumu 
principiālās un ekvivalentās shēmas. Signāla pastiprināšanas princips. Vienpakāpes 
pastiprinātājs. 
Elektroniskie signāla pastiprinātāji. Elektroniskais relejs. Pastiprinātājkaskāde, tās parametri. 
Operacionālie pastiprinātāji. 
Svārstību ģeneratori. Harmonisku svārstību ģenerēšanas princips. Frekvences stabilizācija- 
kvarca stabilizators. Impulsu tehnikas elementi:  blokingģenerators, multivibrators, bivibtrators – 
trigeris. 
Impulsu tehnikas iekārtas. Loģiskie elementi. 

7. Elektrodrošība 
Strāvas ietekme uz cilvēka organismu. Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam. Drošības 
tehnikas noteikumi darbā ar elektroiekārtām. Elektrodrošības organizatoriskais un tehniskais 
nodrošinājums. Drošības zemējums un nullējums. 

 
 Lekciju tematika. 

1. Elektrisko kēžu\ažuķēžu raksturlielumi un pamatlikumi un darba režīmi. 
2. Elektrisko ķēžu aprēķina metodes. 
3. Magnētiskās ķēdes. Elektromagnētiskā indukcija. 



   138

4. Sinusoidāla maiņstrāva – tās ģenerēšana un raksturlielumi. 
5. Maiņstrāvas ķēžu elektriskās pretestības un  jaudas jēdzieni. 
6. Trīsfāzu elektriskās sistēmas. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi. 
7. Transformators. 
8. Asinhronās mašīnas uzbūve un darbības princips. 
9. Asinhronās mašīnas mehāniskā raksturlīkne. 
10. Elektriskie tīkli. Jēdziens par elektroapgādi. 
11. Elektronisko iekārtu pamatelementi. 
12. Maiņstrāvas taisngrieži un  filtri.   

      13.       Elektroniskie pārslēdzēji. 
14.  Elektroniskie signālu pastiprinātāji un ģeneratori. 
15.  Impulsu tehnikas iekārtas. 
16.  Loģiskie elementi.  

      Laboratorijas darbu tematika  
1. Laboratoriju tehniskais iekārtojums un elektrodrošība. 
2. Strāvas stipruma, jaudas un enerģijas mērīšana vienfāzu ķēdēs /frontāli/. 
Pirmais cikls. 
3. Kompleksa U,I,P,S un jaudas koeficienta mērīšana luminiscentai spuldzei. 
4. Zvaigznes slēguma pētīšana * 
5. Trīsfāzu jaudas mērīšanas metodes. 
6. Transformatora pētīšana * 

      Otrais cikls 
7. Asinhronā motora pieslēgšana tīklam.* 
8. Asinhronā motora tieša palaišana un palaišanas strāvu mērīšana. 
9. Asinhronā motora palaišana: pārslēdzot statora tinumu, no vienfāzu tīkla. 
10. Līdzstrāvas ģeneratora pētīšana * 
11. Asinhronā motora reversēšanas un vadības dublēšanas shēmas.  
12. Divātrumu asinhronā motora vadība  

      Trešais cikls 
13. Diodes darbības pētīšana. 
14. Stabilizatori un taisnotāji. 
15. Tranzistoru darbības pētīšana. 
16. Loģiskie elementi. 

       
      Analītisko un grafisko aprēķinu tematika. 

1. Elektrisko ķēžu darba režīmu grafiska analīze.** 
2. Līdzstrāvas ķēžu aprēķina piemēri.** 
3. Zvaigznes slēguma slodzes grafiska analīze.* 
4. Transformatoru jaudas zudumu un lietderības koeficienta grafiska analīze.* 
5. Asinhronā motora mehāniskās raksturlīknes konstruēšana.** 
6. Līdzstrāvas ģeneratora ārējo raksturlīkņu analīze.* 
7. Līdzstrāvas motora palaišanas reostata grafisks aprēķins.** 
8. Elektrisko tīklu aprēķins.** 
9. Loģisko elementu slēgumu analīze. * 

 
   *   -  aprēķini, izmantojot laboratorijas darbu mērījumus. 
   ** -  aprēķini lekciju materiāla ietvaros 
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Prakse 

 
Programma 

Informātikas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Prakse. Vieslektors-docents Andrejs Paura 
6. semestris: 12 KP (192 h),  ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais studiju priekšmets ITF studentiem 3. kursa 6. semestrī (Bakalaura studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 
Prakse ir profesionālā prakse, kura paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko 
iemaņu iegūšanai. Prakses laikā students veic praktisku vai zinātnisku darbu informācijas 
tehnoloģijas nozares uzņēmumos. Studiju priekšmeta „Prakse” programma ietver vispārīgos 
noteikumus studentu prakses organizēšanai, kurā aprakstītas prakses organizēšanas un 
uzraudzības aktivitātes, prasības prakses pārskatu noformēšanai, to aizstāvēšanas organizēšana 
un novērtēšana. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Prakse ir profesionālā prakse, kuras mērķis ir nostiprināt teorētiskajos kursos iegūtās zināšanas, 
tās pielietojot praktiska vai zinātniska darba veikšanai informācijas tehnoloģijas nozarē 
pieredzējuša prakses vadītāja uzraudzībā. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Lai varētu students veiksmīgi realizēt praksi, jābūt apgūtiem iepriekšējos semestros studiju 
programmā paredzētajiem studiju priekšmeti. Praksē iegūtās zināšanas un praktiskās iemanas 
students varēs iezmantot nākošajos semestros paredzētajos studiju priekšmetos un prakses laikā 
students var izvēlēties kvalifikācijas darba virzienu un praksē veicamo darbu saturu iespēju 
robežās vēlams saskaņot ar kvalifikācijas darba sastāvā noteiktajiem uzdevumiem. 
 
Zināšanu kontrole: 

• studenta darbu prakses uzņēmumā vada un kontrolē uzņēmuma prakses vadītājs; 
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• prakses laikā studentam regulāri jāaizpilda prakses dienasgrāmata, izmantojot ITF 
prakses informatīvo sistēmu. Visu prakses laiku studenta ievadīto informāciju var 
kontrolēt ITF prakses vadītājs un uzņēmuma prakses vadītājs; 

• uzņēmuma prakses vadītājs sagatavo atsauksmi par studenta darbu prakses laikā;  
• prakses rezultātus students atspoguļo prakses pārskatā, kuru students sastāda balstoties uz 

prakses laikā izpildītiem darbiem un pētījumiem, kā arī citiem ar prakses īstenošanu 
saistītiem pasākumiem; 

• students praksi aizstāv pie komisijas studentu grupas klātbūtnē. 
 

Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 
 students norīkots praksē saskaņā ar trīspusējo līgumu un pilnā apjomā īstenota prakse; 
 iesniegti un ieskaitīti visi prakses dokumenti (prakses norīkojums, prakses dienasgrāmata, 

prakses vadītāja atsauksme); 
 sagatavots, iesniegts un ieskaitīts studenta prakses pārskats; 
 prakse publiski aizstāvēta pie komisijas studentu grupas klātbūtnē. 

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
 Studenti, kas pilnā apjomā nav īstenojuši praksi, tiek uzskatīti par parādniekiem un praksi 

atstrādā saskaņā ar LLU noteikto kārtību par pakšu īstenošanu. 
 Studenti, kas savlaicīgi nav nodevuši un/vai nav aizstāvējuši prakses pārskatus, tiek uzskatīti 

par parādniekiem un atkārtoti praksi aizstāv prakses aizstāvēšanas komisijā. 

Izvērstā programma 
1. Prakses organizācija 

1.1. Prakses norises dalībnieki 
Prakses organizēšanai ir jānorīko darbinieki, kuri ir atbildīgi par studentu prakses 

organizēšanu un vadīšanu, kā arī jāparedz noteiktu funkciju izpildīšana prakses uzņēmumos. 
Prakses organizēšanas un norises gaitā ir jāparedz šādu funkcionālo pienākumu (lomu) 
izpildītāji: 

• ITF prakses koordinators (ITF PK);  
• ITF prakses vadītājs (ITF PV);  
• Uzņēmuma prakses koordinators (UPK);  
• Uzņēmuma prakses vadītājs (UPV);  
• Students - praktikants (PR). 
Studentu prakses vietu izveidošanai un citu organizatorisko aktivitāšu veikšanai ar ITF 

Dekāna rīkojumu tiek nozīmēts ITF prakses koordinators. ITF prakses koordinators ir 
administratīvi pakļauts ITF Dekānam un par savu darbu atskaitās ITF Dekānam, kā arī ITF 
prakses vadītājs problemātisko situāciju gadījumos vēršas pie ITF Dekāna.  

ITF prakses vadītāju(s) studentu grupai nozīmē ar LLU Rektora rīkojumu, bet iesaka Datoru 
sistēmu katedras vadītājs. ITF Prakses vadītājs ir administratīvi pakļauts ITF Datoru sistēmu 
katedras vadītājam un par savu darbu atskaitās ITF Datoru sistēmas katedras vadītājam, kā arī 
ITF prakses vadītājs problemātisko situāciju gadījumos vēršas pie Datoru sistēmu katedras 
vadītāja. 

Uzņēmuma prakses koordinatoru un uzņēmuma prakses vadītāju nozīmē prakses vietas 
uzņēmuma administrācija un par to informē ITF prakses koordinatoru. Prakses laikā ar 
uzņēmuma prakses vadītāju sakarus uztur ITF prakses vadītājs. 

1.2. Prakses norises kārtība 
Lai nodrošinātu prakses īstenošanu, ir jāveic šāda tipveida darbību secība: 
1. ITF prakses koordinatora un ITF prakses vadītāju nozīmēšana. 
2. Prakses vietu sagatavošana. 
3. Studentu prakses informatīvās sapulces novadīšana. 
4. Informācijas ievadīšana ITF prakses informatīvas sistēmas datu bāzē. 
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5. Prakses vietu juridiska (līgumiska) sagatavošana. 
6. Studentu iekārtošana prakses vietās. 
7. LLU Rektora rīkojuma sagatavošana par studentu nozīmēšanu praksē. 
8. Studentu prakses ievada sapulču novadīšana. 
9. Prakses uzdevumu izpildīšana. 
10. Prakses noslēguma dokumentu un prakses pārskatu izvērtēšana. 
11. Prakses aizstāvēšana un ieskaitīšana. 

 
1.3. Prasības ražošanas prakses vietām 

Par prakses vietu jāizvēlas atzīstama organizācija, kura veic praktisku vai zinātnisku darbu 
informācijas tehnoloģijas nozarē, un ja tā atbilst vismaz vienam no zemāk uzskaitītiem 
kritērijiem: 

1. Organizācijas praktiskais vai zinātniskais darbs informācijas tehnoloģijas nozarē ir 
sertificēti atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001 vai CMM. 

2. Organizācija ne mazāk kā 3 gadus veic praktisku vai zinātnisku darbu informācijas 
tehnoloģijas nozarē un par ražošanas prakses vadītāju tā nozīmē darbinieku ar ne mazāk 
kā 5 gadu praktiska vai zinātniska darba pieredzi informācijas tehnoloģijas nozarē.  

Ja prakses organizācijai nav iespējas nozīmēt par prakses vadītāju darbinieku ar ne mazāk kā 
5 gadu darba pieredzi informācijas tehnoloģijas nozarē, izņēmuma kārtā prakse šādā organizācijā 
ir pieļaujama ar studiju programmas vadītāja piekrišanu un nozīmējot no mācībspēku vidus 
kvalificētu konsultantu, ar kuru praktikantam jātiekas ne retāk kā reizi 2 nedēļās, to fiksējot 
prakses dienasgrāmatā.  

2. Prakses vietu sagatavošanas organizatorisko aktivitāšu apraksts 

Studentu prakses vietu izveidošanu un citas ar prakses uzsākšanu organizatoriskās aktivitātes 
veic ITF prakses koordinators, bet studentu grupas prakses vadīšanu, prakses uzraudzību, 
studentu prakses pārskatu izskatīšanu un prakses aizstāvēšanas komisijas vadīšanu veic ITF 
prakses vadītājs.  

2.1. ITF prakses grafika sastādīšana 

Pirms semestra, kurā paredzēta prakse, uzsākšanas ITF prakses koordinators sagatavo prakšu 
grafiku, kuru saskaņo ar ITF Dekānu, Studiju programmas vadītāju un Datoru sistēmu katedras 
vadītāju. Prakses grafikā jāiekļauj šāda informācija: 

• prakses apjoms kredītpunktos, prakses termiņi, t.i., prakses sākuma datums un prakses 
beigas datums. Prakses termiņus noteic, ievērojot prakses ilgumu un ieplānojot pirms 
prakses uzsākšanas 3-4 nedēļas studijām;  

• studenta-praktikanta CV sagatavošanas un sniegšanas datums; 
• studentu individuālo prakses pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas datums; 
• prakses līgumu un prakses norīkojumu sagatavošanas datums; 
• studentu informatīvās un ievada sapulces datums un laiks.; 
• prakses dokumentu un pārskatu nodošanas datums;  
• prakses aizstāvēšanas datums. 

2.2. ITF prakses vietu izveidošana 

Prakses vietas studentiem piedāvā Informāciju tehnoloģiju fakultāte, bet students arī 
patstāvīgi drīkst izvēlēties prakses vietu. Par prakses vietu izveidošanu un prakšu vieta saraksta 
sagatavošanu atbildīgs ir ITF prakses koordinators.  



   142

ITF prakses koordinators sagatavo prakses vietu sarakstu, kurā tiek norādīts uzņēmuma 
nosaukums, uzņēmuma adrese, studentu praktikantu darba virziens, plānotais uzņemto studentu 
skaits un ja tas paredzēts, tad norāda arī pārrunu datumu un kontaktinformāciju.  

Ar prakses vietu saraksta darba variantu ITF prakses koordinators iepazīstina studentus 
prakses informatīvajā sapulcē. Pēc prakses informatīvās sapulces studentiem jāizvēlas prakses 
vieta no prakses vietu saraksta vai students pats piedāvā savu prakses vietas variantu. Studenta 
izvēlētajai prakses vietai jāatbilst ITF prakses nolikumā un prakses programmā izvirzītajām 
prakses vietas prasībām un prakses vietas uzņēmuma administrācija sagatavo ITF Dekānam 
adresētu vēstuli par studenta nozīmēšanu praksē. Ja ITF Dekāns akceptē studenta prakses vietas 
pieteikumu, tad students iesniedz ITF prakses koordinatoram informāciju par savu prakses vietu. 

Kad visiem studentiem izvēlētas prakses vietas, ITF prakses koordinators sagatavo prakses 
vietu sarakstu, kuru saskaņo ar ITF Dekānu, Studiju programmas vadītāju un Datoru sistēmu 
katedras vadītāju. Datoru sistēmu katedras vadītājs iesaka ITF prakses vadītāja kandidatūru, kuru 
apstiprina LLU Rektora rīkojumu par studentu nozīmēšanu praksē. 

2.3. ITF prakses informatīvā sistēma 
ITF ir izveidota ITF prakšu informatīvā sistēma, kurai nodrošināta autorizēta pieeja no 

Internet tīklam pieslēgtiem datoriem. ITF prakses informatīvā sistēma nodrošina sekojošas 
funkcionalitātes:  

• attāla studentu prakšu vietu piedāvāšana; 
• praktikantu, uzņēmumu prakses vadītāju un ITF prakses vadītāju datu bāzes uzturēšana; 
• prakses dokumentu sagatavošana; 
• studentu prakses dienasgrāmatu regulāra ievadīšana prakses laikā un to izdruka praksei 

beidzoties, kuru kontroli visā prakses laikā var veikt ITF prakses koordinators, ITF 
prakses vadītājs un Uzņēmuma prakses vadītājs; 

• datu uzglabāšana par īstenotajām praksēm un atskaišu sagatavošana par praksēm. 

ITF prakšu informatīvā sistēmas administrēšanu veic ITF prakses koordinators. 

2.4. Prakses līgumu sagatavošana 

Prakse tiek īstenota saskaņā ar prakses līgumu, kuru noslēdz starp Informācijas tehnoloģiju 
fakultāti, studentu un studenta prakses vietas iestādi. Pēc prakses vietu saraksta sagatavošanas un 
saskaņošanas, ITF prakses koordinators sagatavo līgumus ar uzņēmumiem par prakses 
nodrošināšanu. Līgums par prakses nodrošināšanu tiek sastādīts trīs eksemplāros: viens – ITF 
prakses lietvedībā, viens-studentam un viens – uzņēmumam.  

Līgums par prakses nodrošināšanu paraksta students, no LLU puses paraksta LLU ITF 
Dekāns, bet no uzņēmuma puses līgumslēdzēja persona, kurai ir uzņēmumā līgumu paraksta 
tiesības. 

Līgumi ar prakses vietām tiek sagatavoti ņemot par pamatu LLU prakses īstenošanas 
tipveida līgumu, kurš apstiprināts ar LLU Senāta 13.06.2007. lēmumu Nr. 6- 25 „Par studējošo 
prakses līgumu”. 

2.5. LLU Rektora rīkojuma sagatavošana 
Studenti uz praksi tiek nosūtīti ar LLU Rektora rīkojumu, kā arī studentu grupai ar LLU 

Rektora rīkojumu prakses norises uzraudzībai tiek nozīmēts ITF prakses vadītājs(i). Rektora 
rīkojumu par studentu grupas nozīmēšanu praksē sagatavo ITF prakses koordinators, bet 
rīkojumu no ITF puses paraksta ITF Dekāns. 

Rektora rīkojumu par studentu grupas nozīmēšanu praksē sagatavo saskaņā ar LLU 
lietvedības dokumentu izstrādes kārtību, ņemot par pamatu parauga tipveida LLU Rektora 
rīkojumu par studentu nozīmēšanu praksē.  
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2.6.  ITF studentu prakses norīkojumu sagatavošana 
Kad līgumi par prakses nodrošināšanu ir noslēgti un LLU Rektora rīkojums par studentu 

nozīmēšanu praksē sagatavots, katram studentam sagatavo individuālo prakses norīkojumu, kurā 
tiek norādīts praktikanta uzvārds, vārds un studentu apliecības numurs, prakses vietas 
organizācijas nosaukums, prakses sākuma un beigu datums un ITF prakses vadītāja ieņemamais 
amats, vārds, uzvārds un kontaktinformācija (telefons un e-pasta adrese). ITF studentu prakses 
norīkojumu paraksta ITF prakses vadītājs. Praksei beidzoties, students parakstītu un apzīmogotu 
prakses norīkojumu iesniedz kopā ar citiem prakses dokumentiem ITF prakses vadītājam. 

2.7. Studentu prakses sapulces 
Pirms prakses sākuma studentu grupai ir jānovada studentu prakses informatīvā un ievada 

sapulce. Studentu informatīvās sapulce jānovada semestra sākumā, bet ievada sapulces jānovada 
iepriekšējā nedēļā pirms prakses uzsākšanas. Prakses sapulču laiki tiek noteikti prakses grafikā. 

3. Studentu grupas prakses vadīšanas organizatorisko aktivitāšu apraksts 

3.1. ITF prakses vadītāja pienākumi 

Studentu grupas prakses norises uzraudzībai ar LLU Rektora rīkojumu tiek nozīmēts ITF 
prakses vadītājs, kura kandidatūru studentu grupai uz vienu studiju gada semestri iesaka ITF 
Datoru sistēmu katedras vadītājs. ITF prakses vadītājs izvērtē studentu prakses pārskatus, vada 
prakses aizstāvēšanas komisijas darbu un sagatavo pārskatu par studentu grupas prakses norisi. 

ITF Prakses vadītājs ir administratīvi pakļauts ITF Datoru sistēmu katedras vadītājam un par 
savu darbu atskaitās ITF Datoru sistēmas katedras vadītājam, kā arī ITF prakses vadītājs 
problemātisko situāciju gadījumos vēršas pie Datoru sistēmu katedras vadītāja.  

3.2. Studentu individuālo prakses uzdevumu saskaņošana 

Uzņēmuma prakses vadītājam uzņēmumā katram studentam ir jāsagatavo individuāls 
uzdevums. Sastādot uzdevumu, viņš var konsultēties ar ITF prakses vadītāju un sazināties ar 
studentu, lai ievērotu studentu zināšanu, iemaņu un prasmju līmeni. Uzdevumu tematikai jābūt 
aktuālai un saistītai ar uzņēmumā risināmām problēmām, kā arī tam jāatbilst prakses mērķim un 
uzdevumiem. Kad praktikanta individuāls uzdevums ir noformulēts, praktikants to ieraksta ITF 
prakses informatīvās sistēmas prakses dienasgrāmatā speciāli prakses uzdevumam paredzētā 
laukā. 

ITF prakses vadītājam ir jāapkopo un jāizvērtē prakses praktikantu prakses uzdevumi, 
izmantojot ITF prakses informatīvajā sistēmā ievadīto informāciju un nepieciešamības gadījumā, 
sazinoties ar Uzņēmuma prakses vadītāju un praktikantiem, jāprecizē individuālos uzdevumu. 

3.3. Prakses uzraudzība 
Studentu grupas prakses regulāru uzraudzību veic ITF prakses vadītājas, kā arī atsevišķos 

gadījumos neplānotas pārbaudes var veikt ITF prakses koordinators. 
ITF prakses vadītājas studentu grupas prakses uzraudzību veic vairākos veidos: 
• ITF prakses informatīvajā sistēmā kontrolējot praktikantu ievadīto informāciju prakses 

dienasgrāmatās; 
• tiekoties ar praktikantiem ITF telpās, 
• uzturot ar praktikantiem kontaktus ar e-pasta un/vai telefona palīdzību; 
• apmeklējot prakses vietu uzņēmumus un tiekoties ar praktikantiem uzņēmumos. 

4. Studentu grupas prakses izvērtēšanas organizatorisko aktivitāšu apraksts 

4.1. Prakses pārskatu sagatavošana un iesniegšana 
Praksei beidzoties, studentam jāsagatavo un jāiesniedz ITF prakses vadītājam izvērtēšanai 

sekojoši dokumenti: 



   144

• Studenta prakses dienasgrāmata, 
• Uzņēmuma prakses vadītāja atsauksme, 
• Studenta prakses pārskats, 
• Prakses uzņēmumā parakstīts un apzīmogots prakses norīkojums. 

4.2. Studenta prakses dienasgrāmata.  

Prakses uzdevumu uzraudzībai un kontrolei students aizpilda prakses dienasgrāmatu. 
Prakses dienasgrāmatas ievada daļā jāiekļauj informāciju par prakses vietu, praktikanta 
funkcionālajiem pienākumiem un praktikanta individuālo darba uzdevumu. Šo informāciju 
ievada praktikants uzsākot praksi, bet prakses laikā praktikantam ir periodiski jāaizpilda prakses 
dienasgrāmata. Ierakstiem jābūt ne retāk kā pēc katru 40 stundu nostrādāšanas, bet ja prakse 
notiek daļslodzē - ne retāk kā reizi 2 nedēļās. 

Prakses dienasgrāmatu praktikants aizpilda, izmantojot Prakses informatīvo sistēmu. Prakses 
beigās praktikants dienasgrāmatu izdrukā, paraksta to un iesniedz vīzēšanai Uzņēmuma prakses 
vadītājam. Uzņēmuma prakses vadītājs vīzē praktikanta dienasgrāmatu un vīzēto dienasgrāmatu 
praktikants prakses grafikā noteiktajā termiņā iesniedz ITF prakses vadītājam. ITF prakses 
vadītājs izvērtē prakses dienasgrāmatu un jā tā atbilsts praktikanta prakses dienasgrāmatai 
izvirzītajām prasībām, tad ieraksta dienasgrāmatas vērtējumu un vīzē to. 

4.3. Uzņēmuma prakses vadītāja atsauksme  

Praksei beidzoties Uzņēmuma prakses vadītājs uzraksta par praktikantu atsauksmi, ņemot 
par pamatu ITF sagatavoto Uzņēmuma prakses vadītāja atskaites formu. Uzņēmuma prakses 
vadītāja atsauksmi ar parakstu un organizācijas zīmogu apstiprina prakses organizācijas vadītājs. 

4.4. Studenta prakses pārskats  

Prakses beigās students sagatavo Prakses pārskatu. Students Prakses pārskatā raksta 
personīgo vērtējumu par prakses laikā paveiktiem darbiem un citiem ar praksi saistītiem 
jautājumiem, kā arī dod savs viedoklis par prakses laikā iegūtām zināšanām un prasmēm. 
Students gatavo prakses pārskatu visā prakses gaitā. Divas (trīs) dienas pirms prakses beigām 
pilnīgi sagatavots pārskats jāiesniedz prakses vadītājam uzņēmumā, kas novērtē un paraksta 
pārskatu. Sagatavoto prakses pārskatu kopā ar citiem prakses dokumentiem students iesniedz 
prakses grafikā noteiktajā termiņā ITF prakses vadītājam. ITF prakses vadītājs izvērtē studenta 
prakses pārskatu un citu studenta iesniegtos prakses dokumentus, ieraksta vērtējumu un vīzē tos. 

4.5. Prakses pārskatu izskatīšana un novērtēšana 

Studentam prakses pārskats ir jāaizstāv. Prakses pārskatu aizstāvēšanas datums tiek norādīts 
prakses grafikā. Prakses pārskatu aizstāvēšana notiek pie komisijas studentu grupas klātbūtnē. 
ITF prakses vadītājs sagatavo pārskatu par prakses norisi. Studentu praktikantu sarakstu un 
prakses pārskatu ITF prakses vadītājs iesniedz Datoru sistēmu katedras vadītājam. Datorsistēmu 
katedras vadītājs nozīmē prakses aizstāvēšanas komisijas sastāvu.  

Prakses aizstāvēšanā studentam jāpaskaidro prakses uzdevums, tā raksturojošā informācija, 
jāpamato analīzes un pētīšanas procesā lietotās metodes un paņēmieni, kā arī jāuzskaita prakses 
galvenie rezultāti. Studentam arī jāatbild uz komisijas locekļu un/vai klātesošo jautājumiem. 

Prakses pārskatu aizstāvēšanas komisija novērtē prakses rezultātus, ievērojot:  
• prakses uzdevuma izpildes apjomu un kvalitāti; 
• prakses pārskata saturu un noformējuma kvalitāti; 
• studenta uzstāšanos prakses pārskata aizstāvēšanā; 
• prakses vadītāja uzņēmumā sniegto studenta raksturojumu; 
• studenta atbildes uz jautājumiem. 
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Prakses pārskatu aizstāvēšanas komisija novērtē studenta praksi ar atzīmi, kuru ITF prakses 
vadītājs ieraksta studenta atzīmju grāmatiņā. 

4.6. ITF prakses koordinatora un prakses vadītāja atskaite 

Prakses beigās ITF prakses koordinators un ITF prakses vadītājs kopīgi sagatavo atskaites 
par studentu grupas prakses norisi. ITF prakses koordinators apkopo informāciju par studentu 
prakses vietām, apkopo studentu, uzņēmumu prakšu koordinatoru un uzņēmumu prakšu vadītāju 
priekšlikumus par prakses organizēšanu, bet ITF prakses vadītājs apkopo informāciju par prakses 
norises gaitu un analizējot studentu prakses pārskatus un Uzņēmumu prakses vadītāju atskaites, 
kā arī atskaitē ITF prakses vadītājs informē par prakses vietu apmeklēšanu un analizē 
apmeklējumu rezultātus. 

ITF prakses koordinators sagatavoto atskaiti un priekšlikumus iesniedz izvērtēšanai ITF 
Dekānam, Studiju programmas vadītājam un Datoru sistēmu katedras vadītājam, kā arī ievietot 
pārskata informāciju par īstenoto praksi ITF WWW lapas nodaļā par praksēm.  

Mācību literatūras saraksts 
 
1. ITF Profesionālās studiju programmas "Programmēšana" prakses īstenošanas metodiskie 

materiāli. [tiešsaiste] [skatīts 01.04.2008]. Pieejams: http://prakses.itf.llu.lv/ 
2. Rīgas Tehniskā universitāte. Lietišķo Datorsistēmu institūts. Programmas 

„DATORSISTĒMAS” prakses tipveida programma [tiešsaiste] [skatīts 01.04.2008]. 
Pieejams: http://www.cs.rtu.lv/PIT/prakse/Tipveida_programma.pdf 

 
Obligātie izvēles studiju priekšmeti 

 
Datortīkli(CISCO)  
Networking(CISCO)  

Programma 

Informātikas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Datortīkli (CISKO). Lektors A.Bērziņš  
3.semestris: 3 KP (48 h): lekc.16 h, lab.d. 32 h., Kontroles veids – ieskaite. 
4.semestris: 3 KP (48 h): lekc.16 h, lab.d. 32 h., Kontroles veids – ieskaite. 
5.semestris: 3 KP (48 h): lekc.16 h, lab.d. 32 h., Kontroles veids – ieskaite. 
6.semestris: 3 KP (48 h): lekc.16 h, lab.d. 32 h., Kontroles veids – ieskaite. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets ITF Inženierzinātņu bakalaura studiju programmas “DATORVADĪBA 
UN DATORZINĀTNE” studentiem,  2.kursa 1. semestrī. 
 
Anotācija: 
Datortīklu Akadēmijas mācību programma sniedz mācību iestāžu studentiem un citiem 
interesentiem zināšanas Internet tehnoloģijās par datortīklu projektēšanu, izbūvi un uzturēšanu. 
Kombinējot instruktora vadītu, tiešsaistes apmācību ar praktiskiem darbiem laboratorijā, mācību 
programma atļauj klasē iegūtas zināšanas pielietot praksē uz reālā datortīkla 
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Annotation: 
The Networking Academy curriculum gives students at educational institutions and in-transition 
workers in-demand Internet technology skills for designing, building and maintaining networks. 
Combining instructor-led, online education with hands-on laboratory exercises, the curriculum 
enables students to apply what they learn in class while working on actual networks 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par datortīklu izbūves pamatiem. Iepazīties ar CISCO 
tīkla iekārtām. Praktiskajos darbos iepazīties un apgūt iemaņas datortīklu iekārtu instalācijā un 
administrēšanā, izmantojot CISCO komutatorus un maršrutizētājus. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš jābūt apgūtam datorsistēmu uzbūves, operētājsistēmas un fizikas kursam, kā arī 
priekšmetam datortīkli. Priekšmetā datortīkli(CISCO) iegūtās zināšanas būs nepieciešamas 
tālākā profesionālajā darbībā. 
 
Zināšanu kontrole: 
Ieskaite ir nokārtota, ja izstrādāti visi praktiskie darbi, nokārtoti visi testi par kursa teorētiskajiem 
jautājumiem. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
 

 Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi 3. semestrī; 
 Ieskaitīti visi testi 3. semestrī; 

 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

 Laboratorijas darbi atstrādājami pasniedzēja pieņemšanas laikā, iepriekš pierakstoties; 
 Neieskaitīti testi pārrakstāmi pasniedzēja pieņemšanas laikā, iepriekš uzrādot konspektus 

par attiecīgo tēmu; 

Izvērsta programma 
3.semestris 

1. Ievads datortīklos 
2. Datortīklu pamata termini 
3. Datortīklu vides 
4. Kabeļu testēšana 
5. Lokālo un globālo tīklu kabeļu instalēšana 
6. Ethernet pamata termini 
7. Ethernet tehnoloģijas 
8. Ethernet komutēšana 
9. TCP/IP protokolu saime un IP adresēšana 
10. Maršrutēšanas pamata termini un apakštīkli 
11. TCP/IP transporta un aplikāciju līmeņi 
12. Gatavošanās praktiskajam eksāmenam 

4.semestris 
1.  Globālie tīkli un maršrutētāji 
2.  Ievads maršrutētājos 
3.  Maršrutētāju noskaņošana 
4.  Citu ierīču konstatēšana 
5.  Cisco IOS programmatūras pārvalde 
6.  Maršrutēšana un maršrutēšanas protokoli 
7.  Distances vektora maršrutēšanas protokoli 
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8.  TCP/IP saimes kļūdu un kontroles paziņojumi 
9.  Vienkārša maršrutētāja diagnostika 
10.  Vidējā līmeņa TCP/IP 
11.  Pieejas kontroles saraksti (ACL) 
12.  Gatavošanās praktiskajam eksāmenam 

5.semestris 
1.  Ievads maršrutēšanā bez klasēm 
2.  Viena apgabala OSPF 
3.  EIGRP 
4.  Komutēšanas principi 
5.  Komutatori 
6.  Komutatoru konfigurēšana 
7.  Spanning Tree protokols 
8.  Virtuālie lokālie tīkli (VLAN) 
9.  VLAN Trunking protokols (VTP) 
10.  Gatavošanās praktiskajam eksāmenam 

 
6.semestris 

1.  IP adrešu mērogošana 
2.  Globālās tehnoloģijas 
3.  PPP 
4.  ISDN un DDR 
5.  Frame Relay 
6.  Ievads tīkla administrēšanā 
7.  Gatavošanās praktiskajam eksāmenam 

 
Laboratorijas darbu saraksts: (32h) 
3.semestris 

1. Connecting to the Internet 
2. Decimal /  Binary Conversion 
3. Hexadecimal Conversion 
4. Network Models 
5. Copper Media 
6. Signals and Noise 
7. Cabling the LAN 
8. Cabling the WAN with routers 
9. 10 and 100Mbps Ethernet 
10. Obtaining an IP address 
11. Basic Subnetting 
12. Monitoring the TCP/IP Application Layer 

4.semestris 
1. Cabling, Console, Hyperterm,CLI,  
2. Setup Modes, passwords, show, config serial,  
3. Ethernet Descriptions, motd, host tables,  
4. copy/paste CDP, Telnet, Ping,  
5. Troubleshooting Boot, TFTP,  
6. Password recovery 
7. Routing Basics,  
8. Static routes,  
9. RIP Basics 
10. Distance Vector – RIP, IGRP 
11. Troubleshoot routing table, ICMP,  
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12. Gateways Intermediate TCP, Ports, Protocols 
13. Standard ACLs 
14. Extended ACLs,  
15. Named ACLs,  
16. DMZ 

5.semestris 
1. Review IP Subnetting and Routing 
2. VLSM/CIDR Exercise  
3. RIPv2 
4. Single Area OSPF 
5. Advanced OSPF 
6. Configuring EIGRP 
7. VLSM Design 
8. Routing Protocol Design 
9. Catalist 2950 Config 
10. Spanning Tree Configuration 
11. VLANs:  
12. VTP and 802.1q 

6.semestris 
1. Setup, Test NAT, PAT 
2. Setup, Test DHCP 
3. T-1 CSU/DSU Setup and Test 
4. Troubleshoot Serial 
5. PPP Configuration with PAP 
 6. PPP Configuration with CHAP 
7. ISDN Configuration  
8. Frame Relay P-P 
9. Frame Relay P-MP 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Cisco Systems, 

Inc., 1587131102 (Hardback) Jun 2003, 1120 pages 
2. Cisco Networking Academy Program CCNA 3 and 4 Companion Guide, Cisco Systems, 

Inc., 1587131137 (Hardback) Jul 2003, 1040 pages 
 

Papildliteratūras saraksts 
1. Cisco Networking Academy Program IT Essentials I PC Hardware and Software Companion 

Guide, Cisco Systems, Inc., 1587130920 (Hardback) Mar 2003, 992 pages 
2. Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Lab Companion, Cisco Systems, Inc., 

1587131110 (Hardback) Jun 2003, 528 pages 
3. Cisco Networking Academy Program CCNA 3 and 4 Lab Companion, Cisco Systems, Inc., 

1587131145 (Hardback) Jun 2003, 288 pages 
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Lielās datu bāzes un datu noliktavas 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
 
Lielās datu bāzes. Sproģe S., Mg. paed. viesdoc. 
5 semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., ieskaite ar atzīmi.  
6 semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., eksāmens.  
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles kurss akadēmiskās studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” 
studentiem 3. kursa 5. un 6. semestrī.  
 
Anotācija: 

Students iepazīstas ar lielo datu bāzu sistēmu atmiņas un procesu arhitektūru. Kursā kā 
piemēra datu bāze tiek izmantota Oracle Mācas veidot un izmantot relācijas datu bāzes 
informācijas objektus, lietot datu bāzes datu vārdnīcu un metadatus, vaicājuma valodas SQL 
procedurālo paplašinājumu PL/SQL. Students apgūst SQL*PLUS vidi, tās parametrus, mainīgos 
un komandas. Iemācas veidot pārskatus Sql*Plus vidē. Padziļināti apgūst servera 
programmēšanas valodu PL/SQL. Apskata trigeru veidus, to veidošanas iespējas. Gūst 
priekšstatu par objektu glabāšanas un izmantošanas iespējām lielajās datu bāzēs, kā arī par 
objektu SQL. Mācās veidot un izprast vaicājumu izpildes plānus EXPAIN PLAN. Iepazīstas ar 
datu noliktavu un datu vitrīnu veidošanas variantiem, datu izgūšanas iespējām 

 
Annotation: 

Students study the architecture of memory and processes related to the systems of large 
databases. Oracle is used as sample database during the course. They study creation and 
application of information objects from a relational database; application of database data 
dictionary and metadata, as well as application of procedural extension PL/SQL of query 
language SQL. Students acquire the environment of SQL*PLUS, its parameters, variables and 
commands. They learn to create outlines in SQL*PLUS environment. Students get a profound 
knowledge in server programming language PL/SQL. They study the types of triggers and 
possibilities for their application. Students get the insight into the possibilities for storage and 
application of objects in large databases, as well as on the object SQL. They learn to create and 
understand query execution plans EXPLAIN PLAN. Data warehouses and data marts. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
• iepazīties ar lielo datu bāzu arhitektūru;  
• izprast lielu datu bāzu tehnoloģijas pamatjēdzienus; 
• iemācīties lietot datu bāzes servera iekšējo programmēšanas valodu. 
• iepazīstas ar datu noliktavu un datu vitrīnu veidošanas un izmantošanas variantiem 
  
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš jābūt apgūtam studiju kursam - Datu bāzes tehnoloģijas. 
 
Zināšanu kontrole: 
2. mājas darbi, 4 kontroldarbi. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
• praktisko darbu izpildes regularitāte un kvalitāte; 
• mājas darbu izpildes regularitāte un kvalitāte; 
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• kontroldarbu izpilde. 

Izvērsta programma 
 
1. Liela apjoma datu bāzu atšķirības no personālajām un vidēja izmēra datu bāzēm (“desk top 

databases”) 
2. Liela apjoma datu bāzes loģiskie un fiziskie modeļi (tabultelpas, segmenti, ekstenti, bloki, 

klasteri un t.t.). 
3. DBVS eksemplāri (instances) un to arhitektūra - operatīvās struktūras, servera un fona 

procesi. 
4. Lietotāju veidošana un administrēšana. Tiesību, lomu piešķiršanas un atņemšanas kārtība. 
5. DB struktūras definēšana (tabulas, lauki, ierobežojumi, saites, skati, virknes, sinonīmi, 

klasteri).  
6. Datu ievade un izgūšana no DB. Tabulu savstarpējo apvienojumu veidi – iekšējais, ārējais, 

pašapvienojošais. Sazarošanās (nosacījumu) funkciju realizācijas iespējas Oracle datu bāzes 
vaicājumos. 

7. Oracle datu bāzes objektu sinonīmi – publiskie un privātie. To veidošanas un izmantošanas 
iespējas . 

8. Hierarhisko datu glabāšana un izgūšanas iespējas. Oracle specifiskās iespējas - Instrukcija 
START WITH ... CONNECT BY; Operators PRIOR; Pseidokolona LEVEL.  

9. SQL*PLUS pārskatu veidošanas iespējas – lapu formatēšana, kolonu formatēšana, datu 
grupēšanas iespējas, starprezultātu un kopējo rezultātu veidošanas iespējas. 

10. Datu ielādes iespējas (SqlLoader), datu eksports un imports.  
11. Specifiskas datu grupēšanas iespējas Oracle datu bāzē (Cube, Rollup, Grouping).  
12. Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums PL/SQL. 
13. Definēto un nedefinēto kursoru veidošana un izmantošana. Kursori Select For Update. 

Kursora mainīgie REF cursor. 
14. Datu bāzē glabājamās PL/SQL procedūras un funkcijas.  
15. PL/SQL saliktās kolekcijas (raksts, tabula). 
16. Pakotnes veidošana un izmatošana. 
17. Indeksi, to veidi. Indeksu veidošana un izmantošana. 
18. Trigeru veidošana. Trigeru veidi. – DML (rindu un operatora trigeri) un DDL. 
19. Objekti datu bāzē. Tipu definēšana un lietošana. Objektu metodes. Objektu SQL 

izmantošanas iespējas. 
20. Vaicājumu izpildes plāni EXPAIN PLAN – iegūšana, analizēšana, lietotāja ieteikumu 

veidošana.  
21. Oracle datu bāzes vadības panelis Enterprise Manager Console. 
22. Datu noliktavas (datawarehouse) un datu vitrīnas (data marts). Dimensijas, fakti un agregāti. 
23. Datu noliktavu īpašības. 
24. Datu ielāde un izgūšana no datu noliktavām un datu vitrīnām. Materializētie skati – 

veidošana, atjaunošana, izmantošana. 
25. Oracle rīki darbam ar datu noliktavām.  
26. Datu noliktavu vadība. 
 
Laboratorijas darbu saraksts: (32h) 
1. Oracle DB metadatu apskate un izmantošanas iespējas – 1h 
2. Lielās datu bāzes Oracle administrators un lietotāji. Lietotāju tiesības darbam ar bāzi - 1h. 
3. Tabulu, virkņu, skatu un sinonīmu veidošana un modificēšana. Datu ievade, atlase. Datu 

veseluma nodrošināšana - 4h. 
4. Hierarhisko datu glabāšanas un izgūšanas iespējas - 2h 
5. Kontroldarbs – 1h 
6. SQL*Plus vides pārskatu veidošana – 3h 
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7. Datu ielādes utilīta – SQL*Loader – 2h 
8. Datu eksporta un importa iespējas – 1 h 
9. Kontroldarbs – 1h 
10. Servera programmēšanas valoda PL/SQL – anonīmie bloki, glabājamās procedūras un 

funkcijas, pakotnes 6 h. 
11. Kontroldarbs – 1h 
12. Trigeru veidošana un lietošana – 4 h 
13. Kontroldarbs – 1h 
14. Datu noliktavu veidošana, datu izgūšana – 4 h 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Abbey M., Corey M., Abramson I. Oracle 9i a beginner's guide, Oracle Press 2002 

(tulkojums krievu valodā 2003, 517. lpp)  
2. Feuerstein S., Pribyl B. Oracle PL/SQL Programming Third Edition. O’Reilly, 2002, pp. 

1018 
3. Hotka D. Oracle 9i development by example, Que, 2001, pp. 640 (tulkojums krievu valodā 

2002, 560 lpp) 
4. Hobbs L., Hilson S., Lawande S. Oracle 9iR2 Data Warehousing, Digital Press, 2005, pp 

519. 
5. Zorins A. DBVS Oracle pamati. Rēzekne, RA izdevniecība, 2004., 127. lpp  
6. Каит Т. Оracle для профессионалов. Книга 1 Перю с англ., СПб, OOO ДиаСофтЮП., 

2004., 672. с. (Kyte T. Expert One-on-One Oracle, Wrox Press Ltd., 2002)  
 

Papildliteratūras saraksts 
 
1. Oracle servera dokumentācija. 

Datizraces pamati 
Principles of data mining 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Datizraces pamati. Prof., I.Arhipova, vieslektors - asistents Ingus Šmits. 
7 semestris: 2KP (32 h): lekc. 16h, lab. d. 16 h., ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles kurss akadēmiskās studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” 
studentiem 4. kursa 7. semestrī.  

Anotācija 
Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: datu tipi to iegūšana un filtrēšana,  trūkstošo vērtību problēmas 
risinājums, atribūtu skaita samazināšana, datu vizualizēšana, klasifikācijas pamat uzdevumi, 
„naivā” Baijesa klasifkācijas metode, tuvākā kaimiņa klasifikācijas metode (distances mērīšana, 
normalizācija, kategorisko atribūtu apstrāde), lēmumu pieņemšanas likumi un to tipi, lēmumu 
koki, lēmumu koku izveides algoritms, entropijas izmantošana atribūtu iedalījumu noteikšanai, 
frekvenču tabulas iedalījumu noteikšanai, apmācības un testa kopas, standarta kļūda, rezultātu 
validācija, lēmumu koka zarojuma līmeņa samazināšana datu pirmsapstrādē un pēcapstrādē,  
Prism algoritms, asociācijas jēdziens, likuma nozīmīguma noteikšana, asociāciju likumu 
iegūšanas uzdevumi, klasterizēšanas jēdziens, klāsterizēšanas algoritmu veidi, k-mean algoritms, 
hierahiskie klasterizēšanas algoritmi, klāsterizēšanas algoritmu veiktspēja, ātrie klāsterizēšanas 
algoritmi, tekstizraces jēdziens,teksta klasifikācija, teksta dokumentu sagatavošana, informācijas 



   152

ieguvuma mērvienības izmantošna tekstizraces procesā, teksta klasifikatora veiktspējas 
noteikšana. 

Annotation 
Using different data types, problem of missing value, decreasing count of attributes, data 
visualization, principles of data classification, Naïve Bayes classifiers, nearest neighbor method 
(distance measurements,   normalization, working with categorical attributes), laws of decision 
making and their types, decision trees, algorithms of decision three development, using entropy 
in process of tree branching, using frequency tables in process of tree branching, training and test 
sets, standard error, result validation,  pre-pruning and post- pruning  decision trees, Prism 
algorithm, association rule mining, measure of rule interestingness, association rule mining tasks, 
clustering, types of clustering algorithms, k-mean algorithm, hierarchical clustering, productivity 
of clustering algorithm, quick clustering algorithms, text mining, preparing text documents for 
data mining, using information gain in text mining, measuring performance of text classifier. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Datizraces uzdevums ir no lielām datu kopām iegūt zināšanas, kuras var tikt izmantotas lēmumu 
pieņemšanas processos dažādās sfērās. Šādiem mērķiem ir izstrādātas dažādas datu apstrādes 
metodes un algoritmi. Kursa mērķis ir šajā nozarē lietojamo pamat metožu un algoritmu darbības 
principu izpēte. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Ir nepieciešamas priekšzināšanas augstākā matemātika, varbūtības teorijā, matemātiskās 
statistikas pamatos un programmēšanā. Priekšmets saistīts ar programmā paredzētajiem 
specializācijas priekšmetiem. 
Zināšanu kontrole: 
Studenta kopējais vērtējums priekšmetā sastāvēs no šādām komponentēm: 

1. praktisko darbu vērtējums (60%); 
2. kursa projekta vērtējums (40%). 

 
Nosacījumi ieskaites kārtošanai. 
Ir izstrādāts kursa projekts un laicīgi iesniegta un aizstāvēta vismaz puse praktisko darbu. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Ja ir pamatots darbu laicīgas neeiesniegšanas iemesls, vienojoties ar pasniedzēju, tos var iesniegt 
jebkurā konsultācijā visa semestra laikā. Pārējos gadījumos kavētos darbus var iesniegt vienu 
nedēļu pēc nodošanas termiņa beigām. 
 

Izvērsta programma 
 

1. Datizraces jēdziens. Ievads problemātikā un datizraces pielietojuma jomas. 
2. Datu primsapstrāde – datu tipi to iegūšana un filtrēšana,  trūkstošo vērtību problēmas 

risinājums, atribūtu skaita samazināšana, datu vizualizēšana 
3. Ievads klasifikācijā – klasifikācijas pamat uzdevumi, „naivā” Beijesa klasifkācijas metode, 

tuvākā kaimiņa klasifikācijas metode (attāluma mērīšana, normalizācija, kategoriju atribūtu 
apstrāde) 

4. Lēmumu koku izmantošana klasifikācijā – lēmumu pieņemšanas likumi un to tipi, lēmumu 
koki, lēmumu kokou izveides algoritms.  

5. Lēmumu koku veidošana  - entropijas izmantošana atribūtu iedalījumu noteikšanai, 
frekvenču tabulas iedalījumu noteikšanai. 

6. Klasificēšanas precizitātes noteikšana – apmācības un testa kopas, standarta kļūda, rezultātu 
validācija. 



   153

7. Nepārtrauktie atribūti – lokālā un globālā diskretizācija, lokālā diskretizācija un lēmumu 
koku izveides algoritms, algoritms globālai  diskretizācijai.  

8. Lēmumu koku dalījuma līmeņa izvēles problēma – nevienozīmīgas klasifikācijas gadījumu 
apstrāde, lēmumu koka atzarojuma līmeņa samazināšana datu pirmsapstrādē un pēcapstrādē. 

9. Entropija – informācijas kodēšana,  apmācības kopas etropija, informatīvā ieguvuma 
pieaugums. 

10. Modulāru likumu izmantošana klasifikācijā – lēmumu koku izmantošanas problēmātika, 
Prism algoritms. 

11. Klasifikatora veiktspējas noteikšana – veiktspējas mēri. 
12. Asociāciju likumu iegūšana – asociācījas jēdziens, likuma nozīmīguma noteikšana, 

asociāciju lukumu iegūšanas uzdevumi. 
13. Asociāciju likumu izmantošana – transakcijas un datu kopas, asociatīvo likumu ģenerēšana, 

likuma nozīmīguma mērīšana 
14. Klasterizēšana – klasterizēšanas jēdziens, klāsterizēšansa algoritmu veidi, k-mean algoritms, 

hierahiskie klasterizēšanas algoritmi, klāsterizēšanas algoritmu veiktspēja, ātrie 
klāsterizēšanas algoritmi. 

15. Tekstizrace – tekstizraces jēdziens,teksta klasifikācija, teksta dokumentu sagatavošana, 
informācijas ieguvuma mērvienības izmantošna tekstizraces procesā, teksta klasifikatora 
veiktspējas noteikšana.  

 
Laboratorijas darbu saraksts: 

1. Datu primsapstrāde 
2.  „Naivā” Beijesa klasifkācijas metode, Tuvākā kaimiņa klasifikācijas metode  
3. Lēmumu kokou izveides algoritms, entropijas izmantošana atribūtu iedalījumu 

noteikšanai, frekvenču tabulas iedalījumu noteikšanai. 
4. Klasificēšanas precizitātes noteikšana  
5. Algoritms globālai  diskretizācijai.  
6. Nevienozīmīgas klasifikācijas gadījumu apstrāde 
7. Lēmumu koka atzarojuma līmeņa samazināšana datu pirmsapstrādē un pēcapstrādē. 
8. Prism algoritms. 
9. Klasifikatora veiktspējas noteikšana 
10. Asociāciju likumu iegūšana 
11. Asociatīvo likumu ģenerēšana un to nozīmīguma mērīšana 
12. Klāsterizēšansa algoritmi -  k-mean algoritms 
13. Klāsterizēšansa algoritmi -  hierahiskie klasterizēšanas algoritmi 
14. Klāsterizēšansa algoritmi -  ātrie klāsterizēšanas algoritmi 
15. Tekstizrace 
16. Kursa projekta aizstāvēšana 

 
Mācību literatūras saraksts 

 
1. Missing Data. A gentle introduction, P.E. McKnight, M.McKnight, S.Sidani, A.J. 

Figueredo, The Guilford press, New York, London, 251p., 2007 
2. Principles of Data Mining, M. Bramer, Springer – Verlag London, 343p., 2007  
3. Технологии анализа данних:Data Mining, Visual Mining, Text Minig, Olap, А.А. 

Барсегян, М.С. Куприянов, Б.Б. Цтепаненко, И. И. Холод, Санкт-Петербург "БХВ- 
Петербург", 375с.,  2007 

4. Matlab 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 Simuling 5/6 Инструмент искуственного интелекта и 
биоинформатики, В. П. Дьяконов,В.В. Круглаов, Солон прес, 456c., 2006   

5. Matlab 7, И.Е. Ануфриев , А.Б. Смирнов ,Е.Х. Смирнова, БХВ-Петербург,1104с., 
2005 
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Multivides tehnoloģijas  
Multimedia technology  

Programma 
 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmas katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Multivides tehnoloģijas, lektore I. Kazaine  
8.semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d.16 h., ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un 
datorzinātne” studentiem, 4.kurss 8.semestrī. 
 
Anotācija: 
Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par multimediju pamatsastāvdaļām un pielietošanas sfērām, 
grafisko, skaņas un video failu formātiem, informācijas kompresijas principiem, personālā 
multimediju datora tehnisko aprīkojumu un programmu nodrošinājumu, kā arī praktiski apgūst 
multimediju veidošanu un datu apstrādi, izmantojot dažāda veida aparatūru un programmatūru. 

 
Annotation: 
Student to turn up theoretical knowledge of multimedia technology component parts and apply 
field, of graphical file, audio file and video file format, of information compression, multimedia 
computer technical resources and software security, as well as practically to master the 
multimedia modelling with different hardware and software. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Iepazīstināt studentus ar multimediju tehnoloģijām, to sastāvdaļām, lietošanas iespējām un 
galvenajiem veidošanas principiem, kā arī dot iespēju praktiski apgūt multimediju veidošanu. 
Studentiem jāiegūst iemaņas darbam ar multimedijam, jāprot izmantot dažādu programmu 
iespējas multimediju veidošanā 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
• jābūt pamatzināšanām par datoru uzbūvi, lietojumprogrammatūru; 
• zināšanas par multimediju tehnoloģijām tiks mērķtiecīgi pielietotas patstāvīgā darbībā, kā arī 

dos iespēju īstenot savu pašizglītību. 
 
Zināšanu kontrole: 
1.kontroldarbs - Multimediju sastāvdaļas un to pielietošana 
2.kontroldarbs - Datu kompresijas veidi 
 
Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 
Izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi. Nokārtots tests par kursa teorētiskajiem 
jautājumiem 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
• laboratorijas darbi atstrādājami pasniedzēja norādītajā laikā; 
• neieskaitīto kontroldarbu pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja. 
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Izvērsta programma 

1. Mediju sastāvdaļas: teksts, grafika, animācija, audio, video.  
2. Multimedijā dominējošo datu apstrādes programmas. 
3. Multimediju pamatsastāvdaļas un pielietošana.  
4. Grafisko failu formāti.  
5. Informācijas kompresijas principi.  
6. Skeneri, to iedalījums. 
7. CCD matrica. 
8. Digitālie fotoaparāti. 
9. Skaņas pamatraksturojumi. Skaņas failu formāti.  
10. Skaņu apstrādes rīki. 
11. Skaņas karte. Skaņas aparatūra. 
12. Personālā datora multimediju ekrāni.  
13. Videoadapteri. Video failu formāti. 
14. Video kodēšana. DVD. 
15. Digitālās videokameras.  
16. Multimediji izglītībā.  
 
Laboratorijas darbu saraksts: (16 h) 

1. Teksta un attēla animācijas izveidošana. 
2. 3 D objekta izveidošana un animācija. 
3. Digitālo attēlu uzņemšana un ievietošana datorā. 
4. Digitālo attēlu apstrāde. 
5. Video uzņemšana un pārnešana uz datora. 
6. Video apstrāde. 
7. Darbs ar skaņu un video. 
8. Tests par kursa teorētiskajiem jautājumiem. 
 

Mācību literatūras saraksts 

1. Ang T. Digital photography - London: Mitchell Beazley, 2000. - 159 p. 
2. Karbo M. B. Digitālā kamera no A līdz Z - Rīga : Egmont Latvija, 2004. - 98 lpp. 
3. Raits M. Digitālā fotogrāfija - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 239 lpp. 
4. Kpeчмaн Д. Мультимедиа своими pyкaми. - CПб: БXB-Пeтepбуpг, 1999. – 528 c. 
5. Буш Д. Д. Цифровая фотография :оборудование, технологии, дизайн – Москва: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006.- 256 с. 
6. Данн Дж. Цифровое видео - Москва : Питер, 2005. - 318 с. 
7. Никамин В. А. Цифровая звукозапись :технологии и стандарты / под ред. Финкова М.В 

Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2002. – 245 с. 
8. Пoпoв C. Aппapaтныe cpeдcтвa мультимедиа. Виeocиcтeмa PC / Пoд. peд. 

Koлecничeнкo O.  Шишигинa И. - CПб: БXB-Пeтepбуpг, Apлит, 2000. – 400 c. 
 

Papildliteratūras sarakts 

1. Блейк Б., Сахлин Д. 50 эффективных приемов создания и обработки цифрового видео - 
Москва: Диалектика, 2006.- 399 с. 

2. Дьяконов В. Популярная энциклопедия Мультимедиа. ABF, 1996. – 416 c 
3. Персел Л., Мартин Д. Как создать свой CD: Полное руководство по технологиям CD-

R/Пер. с англ. – М.: Мир, 1998. – 512с. 
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Objektorientētā programmēšana 
Object oriented programming 

 
Programma 

 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Objektorientētā programmēšana. Doc. S.Arhipovs 
7.semestris: 2.0 KP(32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h, eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātas izvēlēs, ITF 4. kursa studentiem. 7. semestrī akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija. 
Objektu orientācijas programmēšanas pamati. Abstrahēšana. Iekapsulēšana. Objektu orientācijas 
sistēmu definīcija. Mantošana. Polimorfisms. Abstrakta klase. Interfeisi. Ievads izvade un 
objektu serializācija. Objektu serializācija tekstā un binārajā formātā. Pieeja pie datiem ar 
ADO.NET palīdzību. Vārdtelpa System.Data. Klase DataSet. OLE DB piegādātais un vārdtelpa 
System.Data.OleDb.  
 
Annotation.  
Object oriented principles. Abstraction. Encapsulation. Object oriented system definition. 
Inheritance. Polymorphism. Abstract class. Interfaces. Input, output un object binary and text 
serialization. Data access with ADO.NET. Namespace System.Data. Class DataSet. OLE DB 
provider and namespace System.Data.OleDb. Classes OleDbConnection, OleDbDataREader, 
OleDbDataAdapter.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Iepazīstināt studentus ar objektorientētās programmēšanas principiem un tehnoloģijām, iemācīt 
tās lietot programmatūras izstrādes procesā, izmantojot objektorientēto programmēšanas valodu. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
• iepriekš jābūt apgūtam programmēšanas I un II kursam, algoritmu un datu struktūras kursam 

un matemātikas kursam, 
• programmēšanas kursā iegūtās zināšanas studentiem nepieciešamas lai sagatavotu turpmāko 

priekšmetu studijām. 
 
Zināšanu kontrole: 
Tiek izpildīti un aizstāvēti visi patstāvīgie darbi. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai. 
Tiek izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Laboratorijas darbi atstrādājami katedras norādītajā kārtībā. 
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Izvērsta programma 
 
1. Objektu orientācijas programmēšanas pamati . Klasi un objekti. Kas tas ir klase?. Kas tas 

ir objekts?. Klašu un struktūru salīdzināšana. Abstraģešana. Iekapsulēšanas izmantošana. 
Datu un metožu apvienojums. Pieejas kontrole. Iekapsulēšanas jēga. Objekta dati. 
Statiskie dati un metodes. Klašu izveidošana un izmantošana. Objekta, kā klases 
eksemplāra, izveidošana. Operatora this izmatošana. Ielikta klase. Pieeja pie ieliktas 
klases. Objektu orientācijas sistēmu definīcija. Mantošana. Klašu hierarhija. Vienkārša un 
daudzmantošana. Polimorfisms. Abstrakta bāzes klase. Interfeisi. Agra un vēla saistīšana.  

2. Vārdtelpa System.IO. Tipi Directory(Info) un File(Info). Abstrakta klase Stream. Klases 
StreamWriter un Streamreader. Darbs ar bināriem datiem. Objektu saglabāšana diskā. 
Objektu noskaņošana serializācijai.Objektu serializācija tekstā un binārajā formātā. 
Interfeiss ISerializable.  

3. Vārdtelpa System.Data. Klase DataColumn. Klase DataTable. Klase DataRow. Klase 
DataView. Klase DataSet. Klase DataRelation.  

4. OLE DB piegādātais un vārdtelpa System.Data.OleDb. Klase OleDbConnection. Klase 
OleDbDataREader. Klase OleDbDataAdapter.  

 
Laboratorijas darbu saraksts: 
1. Objektu serializācija. Vārdtelpa System.IO. Tipi Directory(Info) un File(Info) 
2. Objektu serializācija.Abstrakta klase Stream. Klases StreamWriter un Streamreader 
3. Objektu serializācija. Darbs ar bināriem datiem. Objektu saglabāšana diskā 
4. Objektu serializācija.Objektu noskaņošana serializācijai. Objektu serializācija tekstā un 

binārajā formātā 
5. Objektu serializācija.Interfeiss ISerializable 
6. ADO.NET tehnoloģija. Vārdtelpa System.Data. Klase DataColumn 
7. ADO.NET tehnoloģija.Klase DataTable. Klase DataRow 
8. ADO.NET tehnoloģija.Klase DataView.  Klase DataSet 
 

Mācību literatūras saraksts 
 

1. Ira Pohl. “Object-Oriented Programming Using C++” (Second edition). Addison-Wesley 
Publishing Company, 1997.  

2. James Rumbaught et.al. “Object-Oriented modeling and design”. Prentice Hall, 1991., 
495 p. 

3. Bertrand Meyer. “Object-Oriented software construction”. Prentice Hall, 1989., 534 p. 
4. R. Lafore. “Object-Oriented Programming in C++”. Waite Group Press , 1995. 
5. A.Eliens. “Principles of Object-Oriented Software Development”. Addison-Wesley, 

1995. 
6. Eric Butow, Tommy Ryan. C#: Your visual blueprint for building .NET applications. 

Hungry Minds, Inc. 909 Third Avenue. New York, NY 10022 
7. Jason Butler, Tony Caudill. ASP.NET Database Programming Weekend Crash Course™. 

Hungry Minds, Inc. 909 Third Avenue. New York, NY 10022 
8. Microsoft Visual C#.NET. Microsoft Press, A Division of Microsoft Corporation, One 

Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 
9. Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth, C# Language Reference Version: 0.20, 1987-2000 

Microsoft Corporation. 
10. Anders Hejlsberg, Scott Wiltamuth, C# Programmer's Reference Version: 0.20, 1987-

2000 Microsoft Corporation.  
11. Jesse Liberty, Programming C#, 3rd Edition, O'Reilly & Associates, Inc., 1005 

Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. 2003.  
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12. Jose Mojica, C# Web Development with ASP.NET: Visual QuickStart Guide, Peachpit 
Press, March 06, 2003, 0-201-88260-4, 456 lpp. 

13. Richard Leinecker, Special Edition Using® Microsoft® ASP.NET, Que, March 24, 2003, 
0-7897-2560-6, 640lpp. 

 
Datu aizsardzība un kriptogrāfija 
Data protection and cryptography 

Programma 

LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra  
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Datu aizsardzība un kriptogrāfija. Prof. P.Rivža 
7. semestris: 2.0 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., ieskaite. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātas izvēlēs, ITF 4. kursa studentiem. 7. semestrī akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija 
Tradicionālās informācijas kodēšanas sistēmas: klasiskās un mūsdienu metodes. Bloka tipa 
kodēšanas sistēmas un informācijas kodēšanas standarti: DES, AES. Publisko atslēgu kodēšanas 
sistēmas un RSA. Ziņojumu autentifikācija un hash funkcijas. Hash algoritmi. Digitālais paraksts 
un autentifikācijas protokoli.  Elektroniskā pasta aizsardzība. IP aizsardzība. Web aizsardzība. 
Sistēmu aizsardzība. Ugunsmūri.  
 
Annotation 
Classical Encryption Techniques. Block Ciphers and the Data Encryption Standards:  DES, AES. 
Public –Key Encryption and RSA. Message Authentication Hash functions. Hash Algorithms. 
Digital Signatures and Authentication Protocols. Electronic Mail Security. IP Security. WEB 
Security. System Security. Firewalls. 

Studija priekšmeta apgūšanas mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar kriptogrāfijas teorētiskiem pamatiem un to praktisko lietojumu datoru 
tīklu aizsardzībā. 

Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

• jābūt pamatzināšanām matemātikā, varbūtību teorijā, matemātiskā statistikā, kā arī 
lietojumprogrammatūrā; 

• zināšanas par kriptogrāfijas un datu aizsardzības metodēm tiks izmantotas bakalaura darba 
izstrādē. 

Zināšanu kontrole: 
1. kontroldarbs – Kriptogrāfijas metodes.  
2. kontroldarbs – Datoru tīklu un sistēmu aizsardzība. 

Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 

• izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; 
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• termiņā iesniegti un ieskaitīti patstāvīgie darbi; 
• kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopējā lekciju skaita. 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

• laboratorijas darbi atstrādājami pasniedzēja norādītajā laikā; 
• neieskaitīto kontroldarbu pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja; 
• neieskaitīti patstāvīgie darbi labojami vienas nedēļas laikā. 

Izvērsta programma 
1. Ievads. Kriptogrāfija un tās attīstības vēsture. 
2. Tradicionālās informācijas kodēšanas sistēmas: klasiskās metodes. 
3. Tradicionālās informācijas kodēšanas sistēmas: mūsdienu metodes. 
4. Tradicionālās informācijas kodēšana un konfidencialitāte. 
5.  Informācijas kodēšana ar "vispārzināmās atslēgas" sistēmu.  
6. RSA algoritmi. 
7. Atslēgu vadības sistēmas. 
8. Ziņojumu autentifikācija un hash funkcijas. 
9. Hash algoritmi. 
10. Elektroniskie paraksti un autentifikācijas protokoli. 
11. Elektoniskā pasta aizsardzība. 
12. Aizsardzība IP līmenī. 
13. Web aizsardzība. 
14. Sistēmu aizsardzība. 
15. Pārkāpēji. Pārkāpēju atklāšana. Paroļu izvēles stratēģija un aizsardzība. 
16. Vīrusi un problēmas, kas saistītas ar vīrusiem. 
17. „Ugunsmūru „ izveides principi.  
18. Īpaši drošas sistēmas. 

Laboratorijas darbu saraksts: 
1. Tradicionālās informācijas kodēšanas sistēmas: klasiskās metodes. 
2. Tradicionālās informācijas kodēšanas sistēmas: mūsdienu metodes. 
3. Tradicionālās informācijas kodēšana un konfidencialitāte. 
4.  Informācijas kodēšana ar "vispārzināmās atslēgas" sistēmu.  
5. RSA algoritmi. 
6. Atslēgu vadības sistēmas. 
7. Ziņojumu autentifikācija un hash funkcijas. 
8. Hash algoritmi. 
9. Elektroniskie paraksti un autentifikācijas protokoli. 
10. Elektoniskā pasta aizsardzība. 
11. Aizsardzība IP līmenī. 
12. Web aizsardzība. 
13. Sistēmu aizsardzība. 
14. Pārkāpēji. Pārkāpēju atklāšana. Paroļu izvēles stratēģija un aizsardzība. 
15. Vīrusi un problēmas, kas saistītas ar vīrusiem. 
16. „Ugunsmūru „ izveide.  

Patstāvīgo darbu saraksts: 
Referāts par aktuālām datu aizsardzības problēmā. 
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Mācību literatūras saraksts 
1. William Stallings Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Fourth 

Editions. Prentice Hall. 2007. 700 pp. 
 

Papildliteratūra 
 

1. Bruce Schneier  APPLIED CRYPTOGRAPHY. Protocols, Algorithms, and Source Code 
in C.  John Wiley& Sons, Inc. New York, 2003.,815 pp. 

2. Wenbo Mao Modern Cryptography. Theory and Practice. Prentice Hall. 2005., 763 pp. 
3. Merritt Maxim , David Pollino  Wireless Security.  McGraw-Hill., New York, 2004. 

281pp. 
4. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий.  Системный подход,  

Москва,  2004., 975 с.  
5. http://www.williamstallings.com/ 

6. http://www.lumii.lv/MII_staff/rusins/ 

 
Datoreksperimentu PAMATI 

Basics of Computer Experiments 
 

Programma 
 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra  
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Datoreksperimentu pamati. Prof.I.Arhipova  
5.semestris: 2.0 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., eksāmens. 
   
Studiju priekšmeta veids 
Obligātas izvēlēs, ITF 3. kursa studentiem. 5. semestrī akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija 
Fizisku sistēmu imitācijai tiek veidoti matemātiskie modeļi, lai vērotu sistēmas uzvedību 
dažādos apstākļos. Modeļu veiksmīgai testēšanai nepieciešama labi sagatavota apmācības datu 
kopa, tāpēc  kursa ietvaros paredzēts izpētīt datoreksperimentu plānošanas metodes (Latin 
Hypercube Sampling un Uniform  metodes). Reālo sistēmu modeļi mēdz būt komplicēti, tādēļ 
tiks apskatītas arī modeļu uzbūves optimizācijas metodes. Datoreksperimentu modelēšanā tiks 
pētītas lineāru, nelineāru un stohastisku sistēmu modelēšanas metodes, tādas kā: 
metamodelēšana, polynomiālie modeļi, splainu metode, Gausa-Krigina modelis, Baiesa pieeja, 
mākslīgie neironu tīkli un lokālā polinomiālā regresija. 
 
Annotation 
To simulate a physical system, one needs to create mathematicial models to represent physical 
behavior in various circumstances. For successful test of models is necessary well prepared 
teaching data set, therefore in this course foreseen to explore methods of computer experiment 
design (Latin Hypercube Sampling un Uniform design methods). The models of the real systems 
are difficult, therefore will be examined optimization methods for structure of models. In this 
course will be explored linear, nonlinear and stochastic methods of modeling, e.g. 
Metamodeling, Polynomial Models, Spline Method, Gaussian Kriging Models, Bayesian 
Approach, Neural Network and Local Polynomial regression. 



   161

Studija priekšmeta apgūšanas mērķis: 

• Iepazīstināt studentus ar datoreksperimentu plānošanas teorētiskiem pamatiem un to 
praktisko lietojumu reālu sistēmu modelēšanā. 

 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
• Jābūt pamatzināšanām matemātikā, varbūtību teorijā, matemātiskā statistikā un  

programmēšanā; 

Zināšanu kontrole: 

• Aizstāvot laboratorijas darbus tiek kontrolētas studenta zināšanas un prasme tās izmantot. 
• Ieskaitīti paredzētie kontroldarbi. 

Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

• Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

• Nokavēto nodarbību atstrādāšana jāsaskaņo ar mācībspēku. 

Izvērsta programma 
1. Ievads un pamatjēdzieni par datoreksperimentu plānošanu un modelēšanu. 
2. Datoreksperimentu plānošana ar Latin Hypercube Sampling metodi un tās modifikācijas. 

Ortogonālo masīvu izlases. Simetriskie un ortogonālo kolonu hiperkubi. 
3. Datoreksperimentu plānošana ar Uniform metodi. Vienveidības novērtēšana. Zvaigznes, 

apkārt apgriezšanas un centrētā neatbilstība. Vienfaktora un simetriskā vienveidība. Režģa 
punktu metode. Latin-square metode. Izgriešanas metode. 

4. Datoreksperimentu uzbūves optimizācija. Optimizācijas problēmas plānošanas uzbūvē. 
Optimizācija ar „kaimiņa” metodi. Aizvietošanas likums. Entropijas kritērijs. Imitētā 
rūdījuma algoritms. Lokālās meklēšanas algoritms. Sliekšņa apstiprināšanas algoritms. 
Stohastiski evolucionārais algoritms. 

5. Datoreksperimentu metamodelēšana. Mazāko kvadrātu kļūda un paredzamā kļūda. 
Regularitāte. 

6. Datoreksperimentu modelēšana ar polinomiāliem modeļiem. 
7. Datoreksperimentu modelēšana ar splainu metodi. Globālā aproksimācija. 
8. Datoreksperimentu modelēšana ar Gausa-Krigina modeli. Parametru novērtēšana. 
9. Datoreksperimentu modelēšana ar Baiesa pieeju. Gausa procesi Baiesa interpolācijā. 
10. Datoreksperimentu modelēšana ar mākslīgajiem neironu tīkliem. Daudzslāņu mākslīgie 

neironu tīkli. Aktivizācijas funkcijas. Mākslīgā neironu tīkla apmācība. RBF tīkli. Eiklīda 
distance. 

11. Datoreksperimentu modelēšana ar lokālo polinomiālo regresiju. Metamodelēšana ar lokālo 
polinomiālo regresiju un motivācija. 

12. Modeļu interpretācija. Regresijas analīze un variāciju dekompozīcija jutības analīzē. Furje 
amplitūdas jutības tests. Funkcionālās variāciju analīzes reprezentācija. 

13. Datoreksperimenti ar funkcionālā reakciju. Telpas-laika modelis. Daļēji lineārais modelis. 
14. Datoreksperimentu vizualizācija. Lielu datu apjomu vizualizācijas problēmas un risinājumi. 

Modeļu animācija un 3D vizualizācija. 

Laboratorijas darbu sarakts: 
1. Datu pirmapstrāde 
2. Datoreksperimentu plānošana ar Latin Hypercube Sampling metodi. 
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3. Datoreksperimentu plānošana ar Uniform metodi. 
4. Datoreksperimentu uzbūves optimizācija. 
5. Datoreksperimentu metamodelēšana. 
6. Datoreksperimentu modelēšana ar polinomiāliem modeļiem. 
7. Datoreksperimentu modelēšana ar splainu metodi. 
8. Datoreksperimentu modelēšana ar Gausa-Krigina modeli. 
9. Datoreksperimentu modelēšana ar Baiesa pieeju. 
10. Datoreksperimentu modelēšana ar mākslīgajiem neironu tīkliem. 
11. Datoreksperimentu modelēšana ar lokālo polinomiālo regresiju. 
12. Modeļu interpretācija. 
13. Modeļu funkcionālā reakcija. 
14. Datoreksperimentu vizualizācija. 

Mācību literatūras saraksts: 

1. Fang, Kaitai, Design and modeling for computer eksperiments, Chapman & Hall/CRC, 290p, 
2006 

2. Sacks, J., Welch, W. J., Mitchell, T. J., and Wynn, H. P. Design and analysis of computer 
exeriments. Statistical Science, , 435p. 1989 

Papildliteratūras sarakts 

1. Ashlock, D., Evolutionary Computation for Modeling and Optimization, Springer, 571p, 
2006. 

2. Lipo Wang, Xiuju Fu, Data Mining with Computational Intelligence, Springer, 280p, 2005. 
3. Douglas C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 6th Edition, Wiley, 660p, 

2004 
4. Jeff Wu  Michael Hamada, Experiments: Planning, Analysis & Parameter Design 

Optimization, 638,. 2000. 
 

Operāciju pētīšana 
Operations Research 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Operāciju pētīšana. Jeļena Koroļova, lektore 
5. semestris: 4 KP (64 h): lekc. 32 h, lab.d. 32 h. Kontroles veids: eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais izvēles kurss ITF studentiem, 3. kurss 5. semestrī akadēmiskā studiju programmā 
“Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija: 

Operāciju pētīšanas metodoloģija. Lineāra optimizācija un pēcoptimizācijas analīze. 
Transporta uzdevumi. Integrā optimizācija. Nelineārā optimizācija. Optimizācija tīklos. Speļu 
teorija. Daudzkritēriju programmēšana. Imitāciju un dinamiskā modelēšana. Analitiskā 
hierarhijas analīzes metode. Markova procesi. Rindu teorija. 
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Annotation: 
Methodology of Operation research. Linear programming and Sensitivity analysis. 

Transportation problem. Integer programming. Nonlinear programming. Network analysis. 
Game theory. Goal programming. Dynamic and simulation modeling. The Analytic Hierarchy 
Process. Markovian decision processes. Queuing theory. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

Studenti iepazīstas ar lēmumu pieņemšanas zinātniskām metodēm, iegūst praktiskās 
iemaņas darbā ar datorprogrammu MS Excel, MS Project, Powersim u.c. Iegūtās zināšanas 
palīdzes izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu, ka arī turpināt analītiski-pētniecisko darbu. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

Iepriekš jābūt apgūtiem studiju priekšmetiem: Matemātika, Varbūtības teorija un 
matemātiskā statistika, Lietojumprogrammatūra. 

 
Zināšanu kontrole: 
1. Kontroldarbi:  

a) lineāra un nelineāra programmēšana resursu izmantošanas optimizācijai; 
b) procesu vai projektu plānošanas optimizācija (optimizācija tīklos); 
c) dinamisko procesu imitācija. 

2. Patstāvīgie darbi: 
a) rindu teorijas pielietojums; 
b) problēmas risinājuma izvēle ar hierarhijas analīzes palīdzību. 

3. Teorētiskais pārbaudījums – tests. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Jābūt aizstāvētiem patstāvīgiem darbiem un uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. 
Noslēguma eksāmens: teorija 30 %, uzdevumu risināšana 70 %.  

Iespējama akumulējoša zināšanu kontrole. Eksāmena akumulējošo vērtējumu veido: 1. 
kontroldarbs 30 %, 2. kontroldarbs 20 %, 3. kontroldarbs 20 %, aizstāvētais 1. patstāvīgais 
darbs10 %, aizstāvētais 2. patstāvīgais darbs 10 % un teorētiskais tests 10 %. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Kontroldarbu rakstīšanai tiek dota tikai viena iespēja. Nesekmīgie un ar kopējo vērtējumu 
neapmierinātie studenti var kārtot klasisko eksāmenu (teorētiskie jautājumi un praktiskie 
uzdevumi) sesijas laikā. 

Izvērsta programma 
 
1.  Operāciju pētīšanas definīcija, funkcija, raksturīgas iezīmes un metodoloģija. Operāciju 

pētīšanas metožu klasifikācija un pielietošana.  
2. Operāciju pētīšanas etapi. Operāciju matemātiskie modeļi. 
3. Lineāras programmēšanas uzdevumi un to pieraksta veidi. LP uzdevumu algebriskā 

transformācija.  
4. Lineāras programmēšanas uzdevumu grafiskā atrisināšana un atrisinājumu veidi. LP 

uzdevumu grafiskā interpretācija.  
5. Lineāras programmēšanas uzdevumi ierobežoto resursu optimālai izmantošanai un to 

atrisināšana ar MS Excel Solver datorprogrammu.  
6. Lineāras programmēšanas uzdevumu dualitāte un tā ekonomiskā interpretācija. Atbilstība 

starp tiešo un duālo uzdevumiem.  
7. Atrisinājuma stabilitātes pēcoptimizācijas analīze. Resursa ēnu cena un produkcijas veida 

ražošanas neizdevīguma mērs. 
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8. Lineāras programmēšanas speciālie uzdevumi. Transporta uzdevums un to modifikācijas. 
Kravas apstrādes un piegādes uzdevuma modelis. Duālais uzdevums un tā ekonomiskā 
interpretācija. Atbilstība starp tiešo un duālo uzdevumiem. Atrisinājuma stabilitātes 
pēcoptimizācijas analīze.  

9. Optimālu maisījumu sastadīšana ar lineāru programmēšanu.  
10. Optimālā piegriešana ar lineāru programmēšanu. Divi modeļu tipi. 
11. Integrā optimizācija. Integrās lineārās programmēšanas uzdevumu veidi. Atzarojumu un 

robežu metode.  
12. Izvēles un izvietošanas problēmu risināšana ar integru programmēšanu. 
13. Nelineārā optimizācija. Uzdevumu geometriskā interpretācija. 
14. Nelineārā programmēšanas uzdevumu risināšana ar datorprogrammu MS Excel Solver. 
15. Optimizācija tīklos. Tīkla modeļi un to elementi procesu vai projektu vadīšanā. Kritiskā ceļa 

Critical Path Method (CPM) metode.  
16. Projekta plānošanas un kontroles optimizācijas metode Program Evaluation and Rewiev 

Technicque (PERT).  
17. Projekta izmaksu analīze. Projekta izmaksu laika grafiks un plānošana PERT/COST 

SYSTEM.  
18. Tīkla modelis, kā lineāras programmēšanas uzdevums kritiskā lēmuma pieņemšanai.  
19. Procesu vai projektu plānošanas optimizācija ar MS Office Project.  
20. Speļu teorija. Uzdevuma formulējumi. Grafiskais risinājums. Lineāras programmēšanas 

pielietojums.  
21. Daudzmērķu (daudzkritēriju) optimizācija. Mērķu programmēšana.  
22. Analitiskā hierarhiskā analīze (The Analytic Hierarchy Process), tās pielietojums. 
23. Dinamiskā modelēšana. Dinamiskas programmēšanas problēmu raksturojums. Determinēta 

un varbūtēja dinamiska programmēšana. 
24. Dinamisko procesu imitācija ar datorprogrammu Powersim Constructor.Cēloņu un sēku 

diagrammas izveide. Plūsmu diagrammas izveide. Mainīgo definēšana. Imitācijas modeļa 
darbības grafiska reprezentācija. 

25. Masu apkalpošanas sistēmas, to analītiskā modelēšana. 
26. Markova procesi, to klasifikācija Jēdziens par Markova ķēdēm.  
27. Markova procesu definīcijas. Markovas procesu piemēri. 
28. Rindu teorija. Bāzes modelis. Bāzes modeļa pieņēmumi un raksturojumi.  
29. Rindu modeļu klasifikācija. Rindu tipi: M/G/1; M/M/s.  
30. Rindu modeļu ekonomiskā analīze. Galīgas rindas. Rindas ar galīgu uzdevumu avotu. Pārejas 

procesi rindu modeļos. 
 
Laboratorijas darbu saraksts: (32h) 
 
1. Lineāras programmēšanas uzdevumu grafiskā atrisināšana ar datorprogrammu GLP. 
2. Dažādu lineāras programmēšanas uzdevumu sastadīšana un atrisināšana ar MS Excel Solver 

datorprogrammu. 
3. Nelineāras programmēšanas uzdevumu atrisināšana ar MS Excel Solver datorprogrammu . 
4. CPM un PERT metožu pielietošana tīkla modeļu izveidošanai projektu plānošanā. 

Iepazīšanas ar datorprogrammu MS Office Project. Tīkla modeļa, kā lineāras 
programmēšanas uzdevuma atrisināšana ar MS Excel Solver datorprogrammu.  

5. Dinamiskās modelēšana pamatjēdzieni. Dinamiskā modelēšana ar Powersim Constructor. 
6. Rindu teorijas bāzes, M/G/1 un M/M/s modeļu izpēte, izmantojot piemērus ar 

datorprogrammu MS Excel.  
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Automātiskās vadības pamati  
Automatic control fundamentals 

Programma 

Tehniskā fakultāte, lauksaimniecības enerģētikas institūts 
 
Studiju priekšmeta anotācija: 
Automātiskās vadības pamati. Prof. A.Šnīders. 
7. semestris: 2,0 KP (32h): lekc. 24h., pr.d. 8h., eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātais izvēles kurss ITF studentiem, 4. kurss 7. semestrī akadēmiskā studiju programmā 
“Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija 
Automātiskās vadības objekti, iekārtas un principi. Ražošanas procesu automatizācijas pamatjēdzieni, 
datorizētā vadība. Automātiskās vadības sistēmas (AVS) komponentu statiskās un dinamiskās 
īpašības. Operatoru rēķinu metode AVS dinamisko procesu modelēšanai. AVS komponentu 
matemātiskie modeļi. AVS raksturīgie tipveida posmi un to slēgumi. Slēgtu AVS analīzes teorētiskie 
pamati. AVS stabilitātes modeļi. AVS pārvades funkcija un raksturīgais vienādojums. AVS 
algebriskie un frekvenču stabilitātes un darbības kvalitātes kritēriji. AVS darbības simulācija un 
optimizācija Windows vidē, izmantojot MATLAB programmpaketi. 

 
Annotation 
Control objects, equipment and principles of automatic control. Production process automation 
fundamentals, computer based control. Steady state and dynamic properties of automatic control 
system (ACS) components. Methods of operator calculations for ACS transient process modeling. 
Mathematical models of ACS components. Typical links of ACS and their connections.  Theoretical 
basics of analyses of closed loop ACS. Stability models of ACS. Transfer function and characteristic 
equation of ACS. Algebraic and frequency criterions for estimation of ACS stability and operation 
quality.  Simulation and optimization of ACS in Windows environment by the way of  Matlab.  
  
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

 apgūt tehnoloģisko procesu automātiskās vadības teorētiskos pamatus, automātiskās vadības 
sistēmu raksturīgo posmu statisko un dinamisko procesu modelēšanas un automātiskās vadības 
sistēmu darbības stabilitātes un kvalitātes analīzes metodiku.  

Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem:  
 iepriekš jāapgūst fizika (siltums un elektrība), augstākā matemātika (matemātiskā analīze un  

operatoru rēķini), elektrotehnika un elektronika.  

Patstāvīgais darbs  
 praktisko darbu izpildes rezultātu apstrāde, apkopojums un noformējums.  

Zināšanu kontrole  
 teorētiskā ieskaite par praktisko darbu rezultātiem.   

Nokavēto praktisko  nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība:  
 iekavētie praktiskie darbi atstrādājami pēc individuāla grafika, kas saskaņots ar pasniedzēju. 

 
Izvērsta programma 

 
1. Automātiskās vadības pamatprincipi. 
1.1. Automātikas vispārīgi jēdzieni, automātiskās vadības sistēma (AVS). 
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1.2.Vienkārši un komplicēti automātiskās vadības objekti (AVO). 
1.3. Automātiskās vadības principi un to realizācija. 
1.3.1. Programmvadības princips, programmvadības darbgalda AVS. 
1.3.2. Perturbāciju kompensācijas princips, gatera AVS ar stumbra diametra kontroli. 
1.3.3. Atgriezeniskās saites princips, tvaika katla AVS ar tvaika spiediena kontroli. 
1.3.4. Kombinētās - invariantās vadības princips, tvaika katla AVS ar patēriņa kontroli. 
1.3.5. Adaptīvās vadības princips, tvaika katla AVS ar adaptīvu kontrolleri.  
1.3.6. Automātiskās vadības sistēmu klasifikācija. 
1.3.7. Automātiskās vadības sistēmu komponentu klasifikācija. 
1.4. Ražošanas procesu automātiskā vadība. 
1.4.1. Ražošanas procesu automatizācijas priekšnosacījumi, stadijas un secība. 
1.4.2. Ražošanas procesu datorizētās vadības uzdevumi un hierarhija. 
1.4.3. Ražošanas automatizācijas ekonomiskais pamatojums. 
 
2. AVS komponentu statiskās un dinamiskās īpašības. 
2.1. Lineāras ierīces to statiskās raksturlīknes un pārvades koeficients.  
2.2. Nelineāras ierīces to statiskās raksturlīknes, pārvades koeficienta noteikšana.  
2.3. Nelineāru raksturlīkņu analītiskā linearizācija izmantojot Teilora rindu. 
2.4. Astatiskas ierīces to īpašības un ātruma koeficients. 
2.5. Statisko raksturlīkņu eksperimentāla uzņemšana. 
2.6. Statisko vienādojumu sastādīšanas un analīzes piemēri. 
       2.6.1. Termistora statisko raksturojumu aprēķins un modelēšana. 
       2.6.2. Elektriska sildelementa statisko raksturojumu modelēšana. 
2.7. AVS statisko raksturojumu analīze. 
2.7.1. AVS komponentu virknes, paralēlais un atgriezeniskās saites slēgumi to īpašības. 
2.7.2. AVS statisma koeficients un statiskā kļūda pēc ieejas iedarbes un perturbācijas.  
2.8. Dinamiskie procesi automātiskās vadības sistēmās. 
       2.8.1. Dinamikas vienādojumu sastādīšanas metodika, jēdziens par laika konstanti.  
       2.8.2. Nelineāru ierīču dinamikas vienādojumu sastādīšanas metodika.  
2.9. Operatoru metode AVS dinamisko procesu pētīšanai. 
       2.9.1. Jēdziens par Laplasa transformāciju, oriģināls un attēls. 
       2.9.2. Operatoru rēķinu pamati, oriģināla atvasinājuma un integrāļa teorēmas. 
       2.9.3. Dinamiskais pārvades koeficients - pārvades funkcija. 
2.10. Dinamikas vienādojumu sastādīšanas piemēri. 
2.10.1. Temperatūras mērīšanas pārveidotāja diferenciālvienādojums un laika konstante. 

2.10.2. Metāla termorezistora diferenciālvienādojums un pārvades funkcija. 
2.10.3. Metāla termopāra diferenciālvienādojums un pārvades funkcija.   

3. AVS raksturīgie tipveida posmi to matemātiskie un imitāciju modeļi. 

3.1 Bezinerces proporcionālais posms. 
3.2. Frekvenču pārveidotāja kā bezinerces posma modelēšana.  
3.3. Pirmās kārtas aperiodisks, statisks (inerciāls) posms. 
3.4. Elektriska sildelementa silšanas procesa modelēšana. 
3.5. Otrās kārtas aperiodisks, statisks (inerciāls) posms. 
3.6. Žāvēšanas kameras ar elektrisku sildķermeni modelēšana. 
3.7. Svārstību posms. 
3.8. Centrbēdzes regulatora pārejas procesu modelēšana. 
3.9. Transportkavējuma posms. 
3.10. Ūdens cauruļvada kā transportkavējuma posma modelēšana. 
3.11. Integrējošs posms.  
     3.11.1. Ideāls integrējošs posms. 
     3.11.2. Inerciāls integrējošs posms. 
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3.12. Integrējoša izpildmehānisma ar motorreduktoru modelēšana. 
3.13. Diferencējošs posms. 
     3.13.1. Ideāls diferencējošs posms.  
     3.13.2. Inerciāls diferencējošs posms. 
3.14. Diferencējošas CR ķēdes pārejas procesu modelēšana. 
3.15. Automātiskās vadības sistēmas posmu slēgumi. 
 
4. AVS stabilitātes un darbības kvalitātes analīze. 

4.1. AVS brīvās kustības vienādojums un stabilitātes modeļi. 
      4.1.1. Stabilas AVS modelis un pārejas procesa raksturlīknes. 
      4.1.2. Nestabilas AVS modelis un pārejas procesa raksturlīknes.        
      4.1.3. Stabilitātes robežas modeļi un to pārejas procesa raksturlīknes. 
4.2. AVS pārvades funkcija un raksturīgais vienādojums. 
4.3. AVS algebriskie stabilitātes un kvalitātes kritēriji. 
      4.3.1. AVS polu izvietojuma s-plaknē izvietojuma kritēriji. 
      4.3.2. Trešās kārtas AVS stabilitātes un darbības kvalitātes analīzes piemērs. 
4.4. AVS stabilitātes un kvalitātes frekvenču kritēriji. 
      4.4.1. AVS reakcija uz harmonisku ieejas signālu, frekvenču raksturlīknes. 
      4.4.2. Slēgtas AVS frekvenču raksturlīkne, Mihailova hodogrāfs un AVS stabilitāte. 
      4.4.3. Vaļējas AVS frekvenču raksturlīkne, Naikvista hodogrāfs un AVS stabilitāte. 
      4.4.4. AVS stabilitātes un darbības kvalitātes novērtēšanas frekvenču kritēriji.  
 
Praktisko darbu saturs 
1. Iepazīšanās ar Matlab - Simulink bibliotēkas saturu un AVS raksturīgo posmu                     
       statisko un dinamisko raksturlīkņu modelēšanas blokshēmu sastādīšanas metodiku. 
2. Bezinerces posma un pirmās kārtas inerciāla posma matemātisko modeļu un modelēšanas 

blokshēmu sastādīšana, to darbības simulācija Windows vidē.  
3. Otrās kārtas inerciāla posma matemātisko modeļu un modelēšanas blokshēmu     
        sastādīšana, tā darbības simulācija Windows vidē.  
4. Svārstību posma matemātisko modeļu un modelēšanas blokshēmu sastādīšana, tā   
       darbības simulācija Windows vidē.  
5. Integrējoša posma matemātisko modeļu un modelēšanas blokshēmu sastādīšana, tā   
       darbības simulācija Windows vidē.  
6. Diferencējoša posma un transportkavējuma posma matemātisko modeļu un   
       modelēšanas blokshēmu sastādīšana, to darbības simulācija Windows vidē.  
7. AVS stabilitātes un darbības kvalitātes analīze pēc algebriskiem kritērijiem,   
       izmantojot Matlab komandlogā sastādītu programmu raksturīgā vienādojuma     
       sakņu un AVS pārejas procesa raksturlīknes aprēķiniem un vizualizācijai. 
8. AVS stabilitātes un darbības kvalitātes analīze pēc frekvenču kritērijiem,   

izmantojot Matlab komandlogā sastādītu programmu Naikvista un Bodē frekvenču raksturlīkņu 
aprēķiniem un vizualizācijai. 

Mācību literatūras saraksts 
 

1.  Automātiskās vadības pamati.- Jelgava: LLU, 2008.- 159 lpp. 
2.  A.Šulcs. Datortehnika un ražošanas automatizācija. – Rīga: RTU, 1995.- 103 lpp. 
  

Papildliteratūra. 

1. A.Šnīders. Kokapstrādes automatizācija. – Rīga: Avots, 1989.- 158 lpp.  
2. I.Raņķis. Regulēšanas teorijas pamati. – Rīga: RTU, 1998.- 90 lpp. 
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3. C.Smith, A.Corripio. Principles and Practice of Automatic Process Control.- New York: John 
Willey & Sons Inc., 1997.- 768 p. 

4. V. Klimavičius. Automātiskā vadība. – Rīga: RTU, 2002. – 231 lpp. 
5. E. Dzelzītis. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. - Rīga: Gandrs, 

2005. - 414 lpp.  
6. Половко А.М., Бутусов П.Н. MATLAB для студента. - СПб.: БХВ - Петербург, 2005. – 320с.  
7. Черных И.В. SIMULINK : среда создания инженерных приложений. - М.: Диалог - МИФИ, 

2004. – 496с.   
 

Mākslīgais intelekta 
Artificial Intelligence 

 
Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Mākslīgais intelekts Andrejs Zujevs, lektors. 
8.semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., Kontroles veids: eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Studiju priekšmeta veids Obligātais ITF studentiem, 4.kurss 8.semestrī akadēmiskā studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija: 

Mākslīgais intelekts ir veidojies uz vairāku fundamentālo zinātņu bāzes. Šī zinātniskā virziena 
perspektīvas ir milzīgas, kur jaunie atklājumi un sasniegumi tiek iegūti starpdisciplīnu jomās, 
izmantojot datoru zinātnes. Priekšmets "Mākslīga intelekta pamati" dod iespēju studentiem 
saprast kādi tiek izmantoti mākslīga intelekta sistēmu pamatdarbības principi, pieejas, algoritmi, 
metodes. Savukārt, mākslīgais intelekts kā zinātne vēsturiski iekļauj vairākus apakšzinātņu 
virzienus. Katrs virziens postulē savu pieeju, risinot uzdevumus, kas saskan ar pieejas 
pamatprincipiem. Šie zinātniskie virzieni ir autonomā plānošana un sarakstu sastādīšana, spēļu 
vadīšana, autonomā vadīšana, diagnostika, robotu tehnika, dabīgas valodas atpazīšana, attēlu 
atpazīšana un citi. Savukārt mākslīgā intelekta pieejas varētu raksturot šādi: sistēmas, kas domā 
līdzīgi cilvēkiem, vai sistēmas, kas rīkojas līdzīgi cilvēkiem un citas. Tieši šis priekšmets parada 
to, kas ir nepieciešams (kā pamats), lai turpmāk varētu projektēt un izstrādāt intelektuālās 
informācijas sistēmas, kā arī iepazīstina ar šo sistēmu darbības pamatprincipiem un pieejām.  

 
Annotation: 
Artificial intelligence has aroused basing on few fundamental sciences. This scientific direction 
has major prospects, where new discoveries and achievements are obtained in interdisciplinary 
fields using computer sciences. The course “Basics of artificial intelligence” offers students to 
get acquainted with principles of basic activities, approaches, algorithms and methods of 
artificial intelligence systems. Artificial intelligence as a science in its turn includes several 
directions of sub-sciences. Each direction postulates specific approach for solving problems that 
are consistent with basic principles of approach. The scientific directions are autonomous 
planning and schedule design, game management, autonomous management, diagnostics, robot 
techniques, recognition of natural language, recognition of images etc. Approaches of artificial 
intelligence in their turn can be characterized as systems that think like people or systems that act 
like people. This course uncovers what is essential (as basis) to design and develop intellectual 
information systems and describes systems’ operation principles and approaches. 
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Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
  Priekšmeta galvenais mērķis ir izveidot zināšanu pamatus par mākslīgas intelekta 
pieejām, jēdzieniem, algoritmiem un metodēm tā, lai students būtu teorētiski, kā arī praktiski 
sagatavots mākslīga intelekta atvasinātiem priekšmetiem un varētu tos veiksmīgi apgūt. Otrs 
mērķis ir dabiski saistīts ar iepriekšējo; tas ir sniegt studentiem jaunas idejas sarežģītu un 
netriviālu uzdevumu risināšanai, ko viņi varētu izmantot bakalaura darbos un zinātniskajos 
pētījumos.  
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
 Šīs priekšmets galvenokārt ir saistīts ar matemātikas, statistikas, varbūtības teorijas, 
programmēšanas un modelēšanas priekšmetiem: "Programmēšana I.1", "Programmēšana I.3", 
"Algoritmi un datu struktūras", "Matemātika I", "Matemātika III" "Programmēšana", "Sistēmu 
modelēšana", "Objektorientēta programmēšana", "Varbūtību teorija un matemātiskā statistika". 
Vēlamas zināšanās arī tādos priekšmetos kā "Ievads bioinformātikā", "Skaitliskās metodes", 
"Operāciju pētīšana". 
 
Zināšanu kontrole: 
Studentiem ir jāizpilda individuālie uzdevumi katrai priekšmeta tēmai. 
Ir paredzēts viens kontroldarbs (par mākslīga intelekta jēdzieniem). 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
- visiem studenta individuāliem uzdevumiem ir jābūt ieskaitītiem un jābūt uzrakstītam 
kontroldarbam. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
- nodarbību neapmeklēšana neatbrīvo studentu no individuālo uzdevumu izpildes.  
- neuzrakstīto kontroldarbu pārrakstīšana notiek ārpus obligātā nodarbību laika saskaņojot to ar 
pasniedzēju.  

Izvērsta programma 
 
 Priekšmeta saturs sastāv no sekojošām tēmām: mākslīga intelekta vēsture, zinātniskie 
virzieni, definīcijas, pieejas. Aģenti, aģentu veidi, īpašības un programmas, aģentu ārējās vides 
veidi un īpašības. Racionalitātes jēdziens. Pārmeklēšanas stratēģijas, pārmeklēšanas telpa, 
pārmeklēšanas algoritmi, heiristiskā pārmeklēšana, heiristiskās pārmeklēšanas algoritmi. 
Izveduma mehānismi, propozicionālā loģika, pirmās kārtas loģika, loģiskais izvedums. Mākslīga 
intelekta programmēšanas valodas. Zināšanu inženierija, zināšanu attēlošana un operēšana, 
taksonomijas, ontoloģijas. Plānošana, plānošanas uzdevumi, plānošanas algoritmi. Varbūtības 
teorijas izmantošana nenoteiktības apstākļos, loģiskais izvedums balstīts uz varbūtības teoriju, 
Baiesa likums un to izmantošana, Baiesa lēmumu tīkli. Lēmumu pieņemšana, lietderības teorijas 
pamati, lietderības funkcijas, lēmumu pieņemšana pēc vairākiem kritērijiem, uzvedības 
stratēģijas. Apmācība, apmācības stratēģijas. Neironu tīklu pamati.  
 
Laboratorijas darbu saraksts: (15 h) 
1. Mākslīga intelekta pielietojums praksē un robotu tehnikā; 
2. Aģentu mijiedarbība ar ārējo vidi; 
3. Klasiskās pārmeklēšanas algoritmi; 
4. Heiristiskās pārmeklēšanas algoritmi; 
5. Propozicionālā loģika un to pielietojums ; 
6. Pirmās kārtas loģiskais izvedums; 
7. Programmēšanas valodas Lisp un Prolog; 
8. Taksonomiju lasīšana un sastādīšana; 
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9. Ontoloģiju veidi un tehnoloģijas;  
10. Plānošanas algoritmi; 
11. Varbūtības teorijas likumu izmantošana izveduma mehānismos; 
12. Baiesa tīklu sastādīšana un izmantošana; 
13. Lietderības funkcijas un uzvedības stratēģijas; 
14. Apmācības stratēģijas; 
15. Neironu tīklu izveide un apmācība. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Stuart J.Russel, Peter Norvig. Atificial Intelligence A Modern Approach, second edition. 

Prentice Hall, 2006, 1407pp. 
2. Joseph Y-T.Leung. Handbook of Scheduling Algorithms, Models and Performance Analysis. 

Chapmenn&Hall/CRC, 2008, 1600pp. 
3. D.Gasevic, D. Djuric, V. Davedzic, B. Selic. Model Driven Architecture and Ontology 

Development, Springer, 2006, 310 pp. 
4. Иван Братко,.Алгоритмы искуственного интеллекта на языке Prolog, 3-е издания. - 

:Вильямс, Pearson, AddisonWesley.-2004 год.637 стр. 
5. Кормен Т.,Лейзерсон Ч.,Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ 2-е изд. – Вильямс, 

2001 год. 1028 стр. 
6. Люгер Дж. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем, 

4-е издание. – Вильямс, 2003 год. 853 стр. 
 

Papildliteratūras sarakts 
 
1) K. Deb. Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms, Wiley, 2002, 509 pp. 
2) I.Arhipova, S.Bāliņa. Statistika ekonomikā un biznesā. Datorzinību centrs, 2006, 362 lpp. 
3) D. M. Himmelblau. APPLIED NONLINEAR PROGRAMMING, McGraw-Hill Book 

Company, 1972 – p. 536. 
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Virziena speciālie studiju priekšmeti 
Sistēmanalīzes atbalsta priekšmeti 

Programmatūras Testēšana 
Software Testin 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Programmatūras testēšana. Asoc.prof. R. Čevere  
4.semestris: 2 KP (32 h): lekc.20 h, lab.d. 12 h., eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles studiju priekšmets ITF studentiem, II k., 4.semestrī (akadēmiskā studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 

Kursā ietverta pamatinformācija par programmatūras testēšanu, kas balstās uz aktuālajiem 
nozares testēšanas standartiem, programmatūras izstrādes labo praksi, kā arī testēšanas mācību 
literatūru.. Tiek aplūkoti programmatūras testēšanas pamatjēdzieni,  testēšanas process un tā 
mijiedarbība ar citiem programmatūras izstrādes procesiem. Ir definēti testēšanas mērķi un testu 
izstrādes metodes (baltās kastes testēšana un melnās kastes testēšana), kā arī aplūkoti 
izmantojamie paņēmieni. Kursā tiek apgūti galvenie testēšanas etapi (vienībtestēšana, 
integrācijas testēšana, sistēmtestēšana, kvalifikācijas testēšana, akcepttestēšana), kā arī testēšanas 
dokumentācija un testēšanas pieraksti (Testēšanas plāns. Testu saraksts, Testu/testpiemēru 
apraksti, Problēmu ziņojumi, Testēšana žurnāls, Testēšanas pārskats).  

 
Annotation: 

The subject includes main information about software testing, based on the actual field 
standards, software development best practices, and the testing study literature. The basic 
concepts of software testing, the testing process and its interconnections with other software 
development processes have been reviewed. The goals of the testing process and the test 
development methods have been defined (the black box testing and the white box testing), as 
well as the applied techniques have been reviewed. The main stages of testing (unit testing, 
integration testing, systems testing, qualification testing and acceptance testing) and the types of 
testing documentation and records are discussed (Test plan, Test register,  Test/ test case 
description, Problem reports, Test log. Test report). 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

  Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par programmatūras testēšanas procesa lomu 
dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos, iepazīstināt ar testēšanas procesa 
uzdevumiem (atbilstoši standartiem J-STD-016-1995 un IEEE Std 12207) un tā iespējamo 
realizāciju. Studentiem jāapgūst dažādi testēšanas veidi un testēšanas dokumentēšana, kā arī 
jāiegūst praktiskas iemaņas  teorētisko rekomendāciju praktiskai pielietošanai. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

Kursa apguvei jābūt pamatzināšanām programmēšanā un datu bāzu izstrādē un 
programminženierijā, kā arī jāprot strādāt ar  MS Office lietojumprogrammatūru. 

Zināšanas no programmatūras testēšanas kursa ir izmantojamas visās disciplīnās, kuras ir 
saistītas ar programmatūras produktu izstrādi, iegādi un kvalitātes nodrošināšanu  
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Zināšanu kontrole: 
Laboratorijas darbu apraksta pārbaude, eksāmens 

 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Izpildīti visi semestra laikā uzdotie laboratorijas darbi un nodots darbu apraksts 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Studentam, kurš nav savu darbu izstrādājis sākotnēji norādītajā termiņā, ir atkārtoti 
jāprecizē darba uzdevums (darbs jāveic ar pasniedzēju īpaši saskaņotā laikā). 

Neieskaitīts laboratorijas darbs jāizstrādā līdz eksāmenam. 

Izvērsta programma 
1) Programmatūras testēšanas pamatjēdzieni. Testēšanas vēsture. 
2) Testēšanas standarti.  
3) Testēšanas process.  
4) Testēšanas procesa raksturpazīmes (pamatprocess, kvalitātes nodrošināšana).  
5) Testēšanas procesa mijiedarbība ar citiem programmatūras izstrādes projektu procesiem. 
6) Testēšanas mērķi un testēšanas pamatprincipi.  
7) Testu izstrādāšanas metodes (baltās kastes testēšana un melnās kastes testēšana).  
8) Baltās kastes testēšanas paņēmieni (galvenā ceļa testēšana, vadības struktūras testēšana). 
9) Melnās kastes testēšanas paņēmieni un testēšanā atklāto kļūdu veidi (datu ekvivalences 

klases, robežvērības; trūkstošas vai nepareizas funkcijas, interfeisa kļūdas, datu struktūru vai 
DB pieejas kļūdas, izpildes kļūdas, inicializācijas un pabeigšanas kļūdas).  

10) Testēšanas etapi (vienībtestēšana, integrācijas testēšana, sistēmtestēšana, kvalifikācijas 
testēšana, akcepttestēšana).  

11) Neatkarīgā testēšana.  
12) Testu dati un to sagatavošana.  
13) Lietotāja interfeisa testēšana.  
14) Testēšanas dokumentācija un testēšanas pieraksti.  
15) Testu plānošana.  
16) Testu saraksts.  
17) Testu/testpiemēru apraksti.  
18) Problēmu ziņojumi.  
19) Testēšana žurnāls.  
20) Testēšanas pārskats. Programmatūras testējamība.  
 
Laboratorijas darbu saraksts: (12h) 

Laboratorijas darbs ir programmatūras testēšanas uzdevumu izpilde, kas ietver divus 
testēšanas uzdevumus (baltās un melnās kastes testēšana) un noteiktas prasības testēšanas 
dokumentēšanai. Konkrēts darba uzdevums tiek uzdots pirmajās nodarbībās, un pakāpeniski 
detalizēts līdz ar uzdevuma izpildi. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Roger S. Pressman. Software Engineering: a Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, 6th ed, 

2005. 
2. Myers. The Art of  Software Testing. Wiley, 1979.  
3. Kaner, C.J. Falk, and H.Q.Nguyen. Testing Computer Software, 2nd edn, Van Nostrand 

Reinholdd, 1993 
4. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras testēšanas dokumentācija. 

LVS 70:1996 (IEEE 1008, ANSI/IEEE 829-1983. Software Test Documentation)  
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5. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras vienībtestēšana. LVS 
73:1996 (IEEE 829, ANSI/IEEE 1008-1987. Software Unit Testing) 

 
Papildliteratūras sarakts 

 
6. ISO/IEC 12207 Standard for Information Technology. Software life cycle processes  
7. Kaner, C.J. Falk, and H.Q.Nguyen. Testing Computer Software, 2nd edn, Van Nostrand 

Reinholdd, 1993  
8. Jūsu testēšanas ceļvedis 2002. gadā. M.Gills, S.Linde.Testēšanas teorija un prakse. Latvijas 

IT uzņēmumu 3.konferences materiāli, Rīga, 2002.g. 
9. Trial Use Standard. Standard  for Information Technology. Software Life Cycle Processes. 

Software Development. Acquirer-Supplier Agreement. IEEE Std-J-016-1995  
10. Standard for Software Component Testing. BCS 7925 
11. White-Box Testing. Laurie Williams, 2004. 

http://agile.csc.ncsu.edu/SEMaterials/WhiteBox.pdf (15.01.2008) 
12. Testing Overview and Black-Box Testing Techniques. Laurie Williams, 2004. 

http://agile.csc.ncsu.edu/SEMaterials/BlackBox.pdf (15.01.2008) 
 

Programminženierija 
Software Engineering 

Programma 
 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Programminženierija. Asoc.prof. R. Čevere  
3.semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles studiju priekšmets ITF studentiem, 2.kurss 3.semestrī akadēmiskā studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija: 

Kursa saturs studentus iepazīstina ar programmatūras izstrādes procesiem, tos 
reglamentējošiem standartiem un procesu pielāgošanas pamatjēdzienu. Tiek aplūkoti kvalitātes 
pārvaldības un nodrošināšanas uzdevumi un pieejas to nodrošināšanai. Detalizēti tiek apgūti 
būtiskākie atbalsta procesi: apskates, apskašu veidi un apskašu dokumentēšana; konfigurācijas 
pārvaldība, konfigurācijas pārvaldības tipveida objekti, kontrolētā bibliotēka; izmaiņu vadības 
process, ziņojumu reģistra uzturēšana un izmaiņu vadības padomes; dokumentēšanas process un 
programmatūras dokumentu veidi; programmatūras testēšanas pamatjēdzieni. Priekšmets 
iepazīstina ar pienākumu un atbildības sadali projekta atbalsta procesu vadītāju un izpildītāju 
starpā. 

Kursa klausītāji tiek iesaistīti patstāvīgi veicamu atbalsta procesu uzdevumu izpildē. 
 

Annotation: 
The subject introduces with software development processes, the regulatory standards and 

the basic conception of process tailoring. The tasks of quality assurance and quality control, and 
main approaches in their assurance have been considered. Detailed acquisition of the following 
processes is carried out: reviews, main types of reviews and review reports; configuration 
management, main types of configuration items, the conception of the controlled library; change 
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control process, problem report documentation and maintenance, Change Control Board; 
documentation process, types of software documentation; basic concept of software testing. The 
distribution of roles, duties and responsibilities among the managers and executors of support 
processes have been characterised.  

The students are involved in execution of different practical tasks that help accomplishing 
different specific skills.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

  Mācību kursa uzdevums ir sniegt priekšstatu par teorētisko paņēmienu kopumu, ar kuru 
palīdzību var nodrošināt kvalitatīvu programmatūras produktu izstrādes procesu norisi, tādējādi 
nodrošinot iespēju radīt kvalitatīvu gala produktu, kā arī apgūt pamatiemaņas šo teoriju un 
paņēmienu praktiskā izmantošanā. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

Jābūt pamatzināšanām programminženierijas pamatos, kā arī programmēšanā un datu bāzu 
izstrādē; jāprot strādāt ar  MS Office lietojumprogrammatūru.  

Šajā kursā iegūtās zināšanas ir būtiskas projektu pārvaldības kursa apguvē,  visas 
programminženierijas kursā apgūtās zināšanas tiks izmantotas bakalaura vai kursa darba izstrādē 
un dokumentēšanā visos citos mācību kursos. 
 
Zināšanu kontrole: 

Semestra laikā par regulāru darbu iespējams iegūt 100 punktus, kuri tiek noteikti šādi: 
 Klātienes piedalīšanās laboratorijas darba izstrādē  - 2p par katru darbu 
 Laboratorijas darba apraksta savlaicīga sagatavošana un noformēšana  - 3p par 

katru darbu 
 Lekciju apmeklēšana – 1p par katru lekciju 
 Papildus materiālu sagatavošana - 4  

Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un uz to pamata tiek noteikta eksāmena 
atzīme. Ja students vēlas šo vērtējumu uzlabot, to ir iespējams izdarīt klātienes eksāmena laikā 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Izpildīti semestra laikā uzdotie laboratorijas darbi, sagatavots un nodots darbu apraksts 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Studentam, kurš nav savu procesu izstrādājis grupas ietvaros, ir individuāli jāizstrādā 
uzdotais process, kā arī šī procesa mijiedarbības shēma ar citiem projekta procesiem (darbs 
jāveic ar pasniedzēju īpaši saskaņotā laikā). 

Neieskaitīts laboratorijas darbs jāizstrādā līdz eksāmenam, par darbu atstrādāšanas kārtību 
students vienojoties individuāli ar pasniedzēju 

Izvērsta programma 
1) Programminženierijas pamatjēdzieni, definīcijas, termini. Standarti (ISO9000 grupas 

standarti, ISO/IEC 12207 un IEEE Std-J-016-1995, LVS 65-1995, IEEE 730 – 1989). 
2) Programmatūras izstrādes tipveida procesi, procesu pielāgošana. ISO/IEC 12207 

pielāgojums.  
3) Procesu mijiedarbība. Procesa modelis un procesu dokumentēšana.  
4) Kvalitātes pārvaldības un nodrošināšanas uzdevumi. Kvalitātes nodrošināšanas pieejas. 
5) Atbalstošie procesi. Programmatūras produkta kvalitāte un tās novērtēšana. 
6) Apskates. Apskašu veidi un apskašu dokumentēšana. Uzsākšanas apskates (prasību 

specifikācijas un projektējuma apraksta lasīšana). Noslēguma apskates. Procesu apskates un 
nodevumu apskates. Apskašu dokumentēšana. Standarts LVS 74:1996. 
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7) Konfigurācijas pārvaldība. Konfigurācijas pārvaldības tipveida objekti, kontrolētā bibliotēka. 
Prasību (izmaiņu) trasējamība. 

8) Izmaiņu vadība. Vienota ziņojumu reģistra uzturēšana. Pasūtītāja un Izstrādātāju sadarbības 
forma. 

9) Izmaiņu vadības padomes (IVP) funkcijas un loma projekta norisē. IVP pamatdokumenti. 
10) Dokumentēšanas process. Programmatūras dokumentu veidi. Lietotāja dokumentācija 

(lietotāja instrukcija, lietotāja rokasgrāmata). 
11) Programmatūras testēšana. Testēšanas process kā pamatprocess un kā kvalitātes 

nodrošināšanas sastāvdaļa.   
 
Laboratorijs darbs: (16h) 

Laboratorijas darbs – programmatūras izstrādes projekta grupas darbības modelēšana, 
izstrādājot nepieciešamos atbalsta procesus  

1. Laboratorijas darbs tiek izpildīts grupās (katrā grupā 4-5 studenti). Konkrēts darba 
uzdevums katrai grupai tiek uzdots pirmās nodarbības laikā un pakāpeniski detalizēts 
uzdevuma izstrādes laikā. 

2. Darba laikā katra grupa saņem uzdevumu, kurš modelē programmatūras izstrādes 
projektu. 

3. Katram grupas dalībniekam tiek nozīmēts noteikts projektā veicamais uzdevums 
(funkcionālie pienākumi) 

4)   Projektā paredzēti šādi amati (lomas): 
− konfigurācijas pārvaldnieks 
− izmaiņu vadības pārvaldnieks 
− apskašu procesa pārvaldnieks 
− kvalitātes pārvaldnieks 
− mērīšanas procesa pārvaldnieks 
− dokumentētājs 
− testētājs  

5)   Var tikt izstrādāti šādi procesi: 
− konfigurācijas pārvaldība, 
− izmaiņu vadība, 
− apskates, 
− kvalitātes nodrošināšana, 
− mērīšana, 
− dokumentēšana, 
− programmatūras produkta testēšana, 
− citi atbalstošie procesi (pēc individuālās vienošanās). 

6) Katras lomas izpildītājs izstrādā un dokumentē atbilstošo procesu un saskaņo tā norisi ar 
pārējo lomu izpildītājiem. 

7) Visi grupas dalībnieki noorganizē un veic noslēguma apskati.  
Ja kāds no grupas dalībniekiem neveic savu uzdevumu, tas konkrētā projekta modelī ir 

jāizpilda pārējiem grupas dalībniekiem (t.i., laboratorijas darbā tiek modelēta situācija, ka 
izstrādātāja organizācijai darbs pasūtītājam jānodod termiņā un pilnā apjomā neatkarīgi no 
iekšējām personāla problēmām). 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Roger S. Pressman. Software Engineering: a Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, 6th 

ed, 2005. 
2. Darrel Ince. Software Quality Assurance – a Student Introduction. McGraw-Hill 
3. ISO/IEC 12207 Standard for Information Technology. Software life cycle processes  
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Papildliteratūras sarakts 

 
1. EIA/IEEE J-Std-016-1995, EIA/IEEE Interim Standard for Information Technology--

Software Life Cycle Processes--Software Development--Acquirer-Supplier Agreement 
(Issued for Trial Use) 

2. ISO/IEC TR 19759:2005. Software Engineering -- Guide to the Software Engineering Body 
of Knowledge (SWEBOK) (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004, 
http://www.swebok.org/htmlformat.html)  

3. Programmatūras izstrādes dzīves cikla vadlīnijas. (Std 12207 pielāgojums). DATI kvalitātes 
sistēmas dokuments Procesu pielāgošanas vadlīnijas. DATI kvalitātes sistēmas dokuments 

5. R.Čevere. Programmatūras izstrādes tipveida procesi un to pielāgošana. Kvalitāte, 2002., 2, 
lpp. 24.-25  

6. Konfigurācijas pārvaldības procedūra, Kontrolētās bibliotēkas uzturēšanas noteikumi. DATI 
kvalitātes sistēmas dokumenti 

7. Programmatūras produkta iegūšanas atbalsta procesu konceptuāls apraksts. DATI iekšējs 
dokuments 

8. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Konfigurācijas pārvaldības plāns. LVS 
69:1996 

9. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras apskates un auditēšanas 
LVS 74:1996 

10. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras kvalitātes nodrošināšanas 
plāns. LVS 65:1996 

11. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras projekta pārvaldības plāns. 
LVS 67:1996 

12. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras testēšanas dokumentācija. 
LVS 70:1996 

13. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras vienībtestēšana. LVS 
73:1996 

Projektu pārvaldība 
Project management 

Programma 
 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Projektu pārvaldība. Asoc.prof. R. Čevere 
7. un 8. semestris: 4 KP (64 h): lekc.32 h, lab.d. 32 h., eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles studiju priekšmets ITF studentiem, 4.kurss 7. un 8.semestrī (akadēmiskā studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 

Kursa pirmajā daļā tiek sniegta informācija par informācijas sistēmu izstrādes pārvaldību, 
kuras uzdevums ir gādāt, lai projekts tiktu plānots un noritētu disciplinētā veidā, nodrošinot visu 
līguma prasībās paredzēto nodevumu piegādi laikā, ieplānotā budžeta robežās un ievērojot 
kvalitātes prasības. Pienācīgi veiktas projektu pārvaldības aktivitātes ir vienīgais veids kā 
paaugstināt informācijas sistēmas (IS) izstrādes projekta veiksmīga gala rezultāta iestāšanās 
varbūtību; kursā projekta pārvaldības aktivitātes tiek skatītas, bāzējoties uz projektu pārvaldības 
metodiskajiem ieteikumiem un programminženierijas labo praksi. 
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Kursa otrā daļa iepazīstina studentus ar informāciju tehnoloģiju projektu problemātiskiem 
jautājumiem un riskiem, sniedz zināšanas par mūsdienīgām metodēm un paņēmieniem, kurus 
rekomendē izmantot to risināšanai. Tiek aplūkota problemātisko jautājumu un risku 
identificēšana un analizēšana, kā arī tipiskie problemātisko jautājumu un risku veidi, kas bieži 
atkārtojas dažādos IT projektos. 

 
Annotation: 

The first part of the subject gives information about management of information system’s 
development that must ensure the planning and the progression of the project in a disciplined 
manner that guarantees the possibility to supply all deliverables defined in the contract in time, 
into the budget and with the required quality. Proper project management activities are the only 
way to improve the possibility of successful result. The project management activities are 
discussed on the basis of methodical recommendations of the project management and the best 
practices of software engineering. 

The second part introduces the students with issues and risks that occurs in information 
technologies project development and gives knowledge about modern methods recommended for 
dealing with them. The approaches for identifying and tracking issues and risk, and typical kind 
of issues and risk in different areas that include or are related to IT have been regarded 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
  Iepazīstināt studentus ar pasaulē zināmo un pielietoto projektu vadīšanas labāko praksi, 
ņemot vērā Latvijas specifiku, kā arī ar informāciju tehnoloģiju sistēmu izstrādes projektu 
problemātiskiem jautājumiem un pasaulē zināmām un izmantotām metodēm to risināšanā. Šis 
zināšanas ir ļoti būtiskas nākamajiem IT projektu pārvaldniekiem 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

Priekšmets iepazīstina ar lielu programmatūras izstrādes projektu vadīšanu un ir uzskatāms 
par priekšmetu, kurš būtu jālasa pēc programminženierijas kursa 
  
Zināšanu kontrole: 

Katra semestra gaitā iespējams iegūt 100 punktus; semestrim beidzoties punkti tiek 
sasummēti un tiek izmantoti par pamatu atzīmes noteikšanai 10 ballu skalas vērtējumā: 

• regulāra lekciju apmeklēšana – 16 p 
• sekmīga iknedēļas laboratorijas darbu izpilde – 48 p 
• ārpusauditorijas rakstu darbs – 36p 
• eksāmens – iespēja papildināt uzkrāto punktu apjomu 
Ārpusauditorijas rakstu darbs ietver individuāli uzdota projektu pārvaldības jautājuma 

izpētīšanu un aprakstīšanu 
Ja students vēlas vērtējumu uzlabot, to ir iespējams izdarīt klātienes eksāmena laikā 

 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Izpildīti visi laboratorijas darbi un ārpusauditorijas rakstu darbs 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Par kavēto laboratorijas darbu atstrādāšanas kārtību students vienojās individuāli ar 
pasniedzēju 

Izvērsta programma 
Projektu pārvaldības pamati: 

1) Ievads projektu pārvaldībā; projekta jēdziens un veidi; veiksmīgi un neveiksmīgi informācijas 
sistēmu (IS) izstrādes projekti; projektu pārvaldības nolūks un uzdevumi  

2) Informācijas sistēmu izstrādi reglamentējošie dokumenti;  
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3) Informācijas sistēmu izstrāde Latvijā; galvenie regulējošie normatīvie akti  
4) Projekta iegūšana; IEEE Std 1062 rekomendācijas  
5) Publisko iepirkumu likums, piedāvājumu gatavošana 
6) Projekta darbietilpības prognozēšana 
7) Programmatūras izstrādes metodoloģija; dzīves cikla modeļi 
8) Projekta sagatavošana; programmatūras izstrādes procesi - pamatprocesi, organizatoriskie procesi 

un atbalsta procesi  
9) Projekta procesu koordinēšanas aktivitātes; programmatūras izstrādes vides izveidošana 
10) Projekta struktūra; projekta vadības padome, tās darbības vadlīnijas 
11) Projekta pārvaldības procedūra 
12) Projekta plānošana; projekta kalendārais plāns 
13) Programmatūras izstrādes plāns; testēšanas plāns; instalēšanas plāns; ekspluatācijā nodošanas 

plāns 
14) Projekta personāla, finansu un tehnisko resursu vadīšana. Apskates procedūra, vadlīnijas un 

kontroljautājumu saraksts 
15) Sadarbības koordinēšana (sadarbība ar Pasūtītāju un apakšizpildītājiem; nodošanas-pieņemšanas 

procedūra) 
Risku pārvaldība: 

16) Informāciju tehnoloģiju sistēmu izstrādes projektu kopīgie problemātiskie jautājumi un riski  
17) Projektu iekšējie problemātiskie jautājumi un riski (projekta komanda; darba metodes un rīki; 

uzņēmuma struktūrvienības; pārvaldība; projekti; pretestība izmaiņām). 
18) Ārējie problemātiskie jautājumi un riski (pārdevēji, konsultanti un ārpakalpojumi; galvenā 

pārvalde; starptautiskā sadarbība un uzņēmuma filiāles; tehnoloģijas; biznesa partneri). 
19) IT specifisko aktivitāšu problemātiskie jautājumi un riski (analīze; programmatūras pakotnes; 

izstrāde; ieviešana; darbināšana un atbalsts). 
20) Problemātisko jautājumu un risku dzīves cikls (problēmas pazīmes; problēmas atklāšana; 

problēmas izpētīšana un izsekošana; problēmas analizēšana; lēmuma pieņemšana un darbība; 
problēmas atkalparādīšanās). 

21) Risku identificēšana 
22) Risku novērtēšana 
23) Risku mīkstināšanas pasākumu izstrāde 
24) Risku vadība un kontrole 
25) Drošība un privātuma aizsardzība 
26) Procesu uzlabošana. 

 
Laboratorijas darbu saraksts: (16h) 

Projektu pārvaldības pamati: 
1) Projekta piedāvājuma izstrāde 
2) Projekta plāna izstrāde 
3) Programmatūras izstrādes procesi 
4) Projekta sagatavošanas procedūras izstrāde 
5) Apskates procesa vadlīnijas izstrāde 
6) Projekta pārvaldības procedūras izstrāde 
7) Projekta finansu vadīšanas procedūras izstrāde 
8) Projekta personāla vadīšanas procedūras kontroljautājumu izstrāde 
9) Projekta tehnisko resursu vadīšanas procedūras izstrāde 
10) Projektu struktūras izvēles vadlīniju izstrāde 
11) Sadarbības procedūras izstrāde 
12) Nodošanas-pieņemšanas procedūras izstrāde 

Risku pārvaldība: 
13) Risku identificēšana 
14) Risku analizēšana 
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15) Risku mīkstināšanas pasākumi 
16) Risku pārvaldības plāna izstrāde 

Konkrēto darbu skaits tiek precizēts pirmās nodarbības laikā, darba uzdevums var tikt 
detalizēts pakāpeniski darba uzdevuma izstrādes laikā. 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. IEEE Std 1062-1998. Reccomended Practice for Software Acquisition.  
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project management Institute. 

Standards Committee. 1996 
3. EIA/IEEE J-Std-016-1995, EIA/IEEE Interim Standard for Information Technology--

Software Life Cycle Processes--Software Development--Acquirer-Supplier Agreement 
(Issued for Trial Use) 

4. ISO/IEC TR 19759:2005. Software Engineering -- Guide to the Software Engineering Body 
of Knowledge (SWEBOK) (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004, 
http://www.swebok.org/htmlformat.html)  

5. Roger S. Pressman. Software Engineering: a Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, 6th ed, 
2005. 

6. Bennet P. Lientz, Lee Larsen. Risk management for IT projects.Elsevier Inc., 2006 .  
Papildliteratūras sarakts 

 
1. T.Capers Jones Estimating Software Costs. McGraw-Hill, 1998. 
2. B. Hetzel Making Software Measurement Work: Building an Effective Measurement 

Program. John Wiley & Sons, 1993. 
3. Likums “Par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām” 
4. 1997.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Valsts un pašvaldību pasūtījuma 

piešķiršanas dokumentēšanas kārtība” 
5. Ministru kabinets,  765. noteikumi  (11.10.2005).Valsts informācijas sistēmu vispārējās 

drošības prasības; 
6. Ministru kabinets,  764. noteikumi  (11.10.2005).Valsts informācijas sistēmu vispārējās 

tehniskās prasības; 
7. Ministru kabinets,  572. noteikumi  (02.08.2005).Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas 

noteikumi; 
8. Ministru kabinets, 71. noteikumi  (24.01.2006).Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu 

uzraudzības kārtība; 
9. Ministru kabinets,  574. noteikumi  (28.08.2007).Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 

30.janvāra noteikumos Nr.40 "Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās 
tehniskās un organizatoriskās prasības”; 

10. Fizisko personu datu aizsardzības likums (23.03.2000). 
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Ražošanas nozaru priekšmeti 
 

Lauksaimniecības informācijas sistēmas 
Agricultural information systems 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Lauksaimniecības informācijas sistēmas . Asoc.prof. Aleksandrs Gailums   
6.semestris: 2 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., eksāmens  
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles studiju priekšmets ITF studentiem, 4.kurss, 6.semestrī, akadēmiskā studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”  
 
Anotācija: 

Informācijas sistēmu būtība. Datu apstrādes procedūras informācijas sistēmā. 
Lauksaimniecības informācijas sistēmu komponentes: aparatūra, programmatūra, lietotājs un 
informācija. Informācijas sistēma lauku saimniecībā. Lauku atbalsta dienesta informācijas 
sistēma IAKS. LLKC informācijas sistēmas. Valsts zemes dienesta informācijas sistēma. 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras informācijas sistēma. Precīzās lauksaimniecības 
informācijas sistēmas. 

 
Annotation: 

Essence of th information system. Data processing procedures of the information systems. 
Components of the information system: hardware, software, user, information. Farm information 
system. Integrated Administration and Control System (IACS). ANIMO – coordination system 
of the Veterinary service. Information System of State Land Service. Information System of  the 
Consulting Service. Precision Agriculture. 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Apgūt Lauksaimniecības informācijas sistēmu pamatus. Iepazīt dažādas Lauksaimniecības 
informācijas sistēmas. 
  
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Iepriekš ir jābūt zināšanām par informācijas sistēmu pamatiem. 
Iegūtās zināšanas palīdzēs apgūt priekšmetus citās datorzinātnēs.  
  
Zināšanu kontrole: 
Studentiem jānokārto 3 pārbaudes darbi. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Nokārtoti pārbaudes darbi. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Laboratorijas darbi atstrādājami pasniedzēja norādītajā laikā. 
Neieskaitīto testu kārtošana paredzēta semestra beigās. 
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Izvērsta programma 
 

Informācijas sistēmu komponenti 
Informācijas sistēmas lietotājs. Dati un Informācija. Aparatūra un programmatūra. 

Sistēmas un lietojuma programmatūra 
Sistēmas programmatūras sastāvdaļas. Lietojuma programmatūras struktūra. 

Datu apstrādes procedūras 
Datu ievade. Datu apstrāde. Datu izvade. Datu glabāšana. Datu apstrādes vadība. 
Informācijas plūsmas informācijas sistēmā. 

Informācijas sistēma lauku saimniecībā 
Zemnieks kā sistēmas lietotājs. Informācijas plūsmas: iekšējās un ārējās. Ieejošās un 
izejošās informācijas plūsmas. Informācijas ticamība, periodiskums, drošība, iegūšanas 
ātrums. 

Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma 
Informācijas administrēšanas un kontroles sistēma (IAKS). Sistēmas struktūra. Ieejošā un 
izejošā informācija. 

LLKC informācijas sistēma 
LLKC loma un uzdevumi. Konsultāciju dienesta struktūra. Datorizētā grāmatvedības 
uzskaite. Minerālmēslojuma sadales uzdevums. Barības devu aprēķins. 

Latvijas Republikas lauksaimniecības dzīvnieku, novietņu un ganāmpulku reģistrs 
Lauksaimniecības datu centrs. Aģentūras funkcijas un uzdevumi. Informācijas sistēmas 
raksturojums. Dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas noteikumi. 

Latvijas lauksaimniecības informācijas datu bāzes 
 Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bāze. Datu bāzes raksturojums un struktūra. 
Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas 
 Precīzā augkopība. Precīzā lopkopība. 

 
Laboratorijas darbu saraksts: (16 h) 

1. Informācijas sistēmas komponenti 
2. Sistēmas un lietojuma programmatūra 
3. Datu apstrādes procedūras 
4. 1.pārbaudes darbs 
5. Informācijas sistēmas analīze 
6. Informācijas sistēmas projektēšana un ieviešana 
7. Lauksaimniecības informācijas sistēma lauku saimniecībā 
8. 2.pārbaudes darbs 
9. Zemgales reģiona informācijas sistēma 
10. Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma 
11. LLKC informācijas sistēmas 
12. 3.pārbaudes darbs 
13. Valsts zemes dienesta informācijas sistēma 
14. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras informācijas sistēma 
15. Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas 
16. Ieskaites darbs 

Mācību literatūras saraksts 
1. J.A.O’Brien. Introduction to Information Systems, Irwin Me Graw-Hill, 1997. 
2. Kenneth C.Laudon, Jane P.Laudon. Essentials of Business Information Systems, Pearson 

Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2007. 
3. Rolf T. Wigand. Introduction to Business Information Systems, Springer-Verlag Berlin, 

2003. 
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Papildliteratūras sarakts 

 
1. Rural Information Systems. New Directions in Data Collection and Retrieval. Edited by 

Rueben C. Buse and James L. Driscoll, 1992. 
2. Interneta resursi par attiecīgām tēmām. 

 

ĢIS lauksaimniecībā 
Geographical Information Systems in Agriculture 

Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
ĢIS lauksaimniecībā. Lektore Laima Bērziņa, Mg.sc.soc., Mg.Sc. 
6.semestris: 2 KP (32 h): lekc. 24 h, lab.d. (semināri) 8h. Kontroles veids: eksāmens 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija: 
ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) metodes tiek plaši izmantotas, lai atklātu analizētu un 
paredzētu attiecības, likumsakarības un attīstības iespējas starp vidē un sabiedrībā notiekošajiem 
procesiem. ĢIS ietver ģeogrāfisku datu iegūšanas, glabāšanas, attēlošanas, modificēšanas un 
apstrādes mehānismus, kā arī lēmumu pieņemšanas, analīzes un zināšanu iegūšanas iespējas. 
Kursā akcentētas ĢIS izmantošanas iespējas un nepieciešamība lauksaimnieciskajā ražošanā. 

 
Annotation: 
Powerful new technologies have emerged in resent years that greatly improve ability to collect, 
store, manage, analyze and utilize information regarding futures of the Earth surface. These 
technologies include geographic information systems (GIS). Students will have basic – what is 
GIS. The aim of the programme is to provide critical understanding of the operation of GIS and 
how these technologies may be used to manage agriculture production.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Studenti iepazīstas ar svarīgākajiem ĢIS uzdevumiem, to risināšanas metodēm un neatrisinātām 
problēmām, kā arī gūst priekšstatu par galvenajiem internetā pieejamiem ĢIS resursiem. 
Uzmanība tiek pievērsta ĢIS pielietojumam lauksaimniecisko problēmu risināšanai. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Datorzinātnes, augstākā matemātika, algoritmi un datu struktūras, datu bāzu vadības sistēmas. 
 
Zināšanu kontrole: 
3 mājas darbi, kas prezentēti semināros 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
Sekmīgi aizstāvēti mājas darbi un piedalīšanās semināros dod iespēju studentam saņemt 
akumulējošu eksāmena vērtējumu. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
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Semināru darbs atstrādājams patstāvīgi ārpus nodarbību laika, katedras norādītajos laikos un 
telpās. Ja kavēti semināri, students nevar saņemt akumulējošo eksāmena atzīmi. 

Izvērsta programma 

1. Ievads ĢIS. ĢIS kā atsevišķa IT nozare. ĢIS definīcijas. ĢIS attīstības vēsture, attīstība 
interneta vidē. ĢIS datu veidi - rastra modelis un vektoru modelis. 

2. Ievads kartogrāfijā. Ģeogrāfisko karšu klasifikācija. Kartogrāfiskās izteiksmes līdzekļi. 
Izejmateriāli karšu sagatavošanai. Skenētā attēla piesaiste koordinātu sistēmai. Koordinātu 
sistēmas. 

3. ĢIS izmantošanas sfēras: Ekonomikas attīstība. Transporta sistēmas. Apbūve un 
infrastruktūra. Sociālās un veselības problēmas. Krīzes un ātrās reaģēšanas vienības. 
Nepieciešamā informācija, analīze un pielietošanas mērķis. 

4. ĢIS tehnoloģijas komponenti: Digitālā kartogrāfija. Mobilās informācijas iegūšanas 
tehnoloģijas. CAD sistēmas. Datu bāzu vadības sistēmas. Slāņu princips. tā pielietojums datu 
bāzē. 

5. Galvenās pieejas ĢIS: Karšu pieeja – ĢIS tiek izmantots kā karšu veidošanas, noformēšanas 
un publicēšanas rīks, karšu informācijas glabāšana vektoru un rastru formā. Datu bāzes pieeja – 
ģeogrāfiskie dati ir lielas datu bāzes sastāvdaļa. Telpiskās analīzes  
pieeja – ĢIS ir automatizēts rīks sarežģītu analīzes un modelēšanas funkciju nodrošināšanai, kas 
saistīta ar ģeogrāfisko atrašanās vietu 

6. ĢIS elementi: Cilvēki. Programmatūra. Dati. Procedūras. Tīkls. ĢIS valdības vajadzībām. 
ĢIS biznesa vajadzībām. ĢIS militārajās sistēmās. ĢIS komunikācijām. Vides ĢIS. ĢIS 
lauksaimniecībā.  

7. Telpiskās analīzes tipi: Vaicājumi. Mērījumi. Transformācijas. Aprakstošā summēšana. 
Optimizācijas tehnikas. Hipotēžu testēšana. 

8. Telpiskās analīzes veidi: 3D analīze, Ģeostatiskā analīze. Tīkla analīze. 

9. ĢIS programmatūra: ArcGIS vispārējs apraksts. ArcGIS datorprogrammu saime: Arc Info, 
ArcEditor, ArcView, ArcReader, ArcSDE, ArcGIS Extensions. Interneta risinājumi: ArcIMS, 
RouteMAP IMS. Risinājumi kartogrāfijai: Maplex, PLTS. Risinājumi loģistikai: ArcLogistics 
Route, Route Map. Lauka ĢIS: ArcPad, ArcPad Application Builder. Ikdienas ĢIS: ArcView. 
Bezmaksas datu pārlūki: ArcExplorer, ArcReader. Izstrādātāja rīki: ArcObjects, MapObjects 
Java Edition, MapObjects Windows Edition, MapObjects LT, NetEngine. Auto CAD Map: pilns 
kartēšanas un ĢIS datu radīšanas un uzturēšanas instruments AutoCad vidē. 

10. Ģeogrāfiskā informācija internetā 
11. ĢIS izmantošana lauksaimniecībā: ekoloģiskā stāvokļa monitorings un problēmu 
apzināšana, kritisko situāciju apzināšana un modelēšana. Vides tiesvedības sistēmas. Ūdens 
baseinu ģeogrāfijas sistēmas. Bioģeogrāfiskās sistēmas. Sugu ģeogrāfijas sistēmas.Lauka 
monitorings un biomasas ražošanas analīze. 
12. ĢIS programmatūra lauksaimniecības speciālistiem: ArcView GIS – nozīmīgākais darba 
rīks lauksaimniecības speciālistiem. ArcView Spatial Analyst un ArcView Image Analyst – 
kartēšanai un ražas plānošanas analīzei, ko veic agronoms, lauksaimniecības konsultants un 
lauksaimnieciskās ražošanas servisa uzņēmumi, lai plānotu lauka papildināšanu ar augu barības 
vielām. ArcView Network Analyst – organizāciju darbam, kas nodarbojas ar ražas pārvešanu no 
lauka uz tās pieņemšanas punktiem. Preču plūsmas vadība, maršruta plānošana u.c. Arc View 3D 
Analyst – programmatūra palīdz lietotājam integrēt trīs dimensiju datus saimniecības analīzē un 
veidot telpiskas kartes. 
Map Objects – programmatūras izstrādātājiem. Saistība ar Visul Basic, Delphi, PowerBuilder, 
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Visulal C++, Access u.c. Internet Map Server Technology – Arc view Internet Map Server un 
MapObjects Internet Map Server – karšu publicēšana internetā. Spatial Database Engine (SDE) 
– agrobiznesa plānošanai un analīzei. 

13. Grafiskās informācijas publicēšana. Topoloģija. Datu iegūšana, kodēšana un 
apkopošana, noformēšana, aktualizācija un piedāvāšana lietotājam. 
 
Laboratorijas darbu saraksts: (8 h) 
Semināru darba grafiks: 

1. ĢIS kā atsevišķa IT nozare. ĢIS pamatelementi un izmantošanas iespējas. 
2. Ievads kartogrāfijā. Vektora datu modelis. Rastra datu modelis. 
3. Ieskaites seminārs: Telpiskās analīzes tipi un veidi. 
4. ĢIS programmatūras apskats. 
5. Arc GIS, Geomedia iespējas. 
6. Ieskaites seminārs: Ģeogrāfiskā informācija internetā. 
7. Specializētais ĢIS. ĢIS programmatūra lauksaimniecības speciālistiem. 
8. Ieskaites seminārs: ĢIS risinājumi lauksaimniecībā. 

Mācību literatūras saraksts 
1. Worboys, Michael GIS: a computing perspective. - Boca Raton: CRC Press, 2004. 
2. Korte, George The GIS book: [how to implement, manage, and assess the value of 

geographic information systems] /George B. Korte.  New York [etc.]: Onword 
Press/Thomson Learning, cop. 2001. 

3. Schuurman, Nadine GIS: a short introduction /Nadine Schuurman.  Malden: Blackwell 
Publishing, 2004. 

4. Wise, Stephen GIS basics /Stephen Wise. London; New York: Taylor & Francis, 2002. 
 

Papildliteratūras sarakts 
1. Bartelme, Norbert GIS Technologie: Geoinformationssysteme, Landinformationssysteme 

und ihre Grundlagen /Norbert Bartelme. Berlin u.a.: Springer - Verl., 1989. 
 

Mikroprocesoru vadības pamati 
Fundamentals of microprocessor control 

Programma 

Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts  

Studiju priekšmeta anotācija 
Mikroprocesoru vadības pamati. Asoc. profesors Ainārs Galiņš 
7.semestris. 2KP (32h), lekc. 8h, laborat. d.16h.,prakt.d.8h. Ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija 
           Modernās elektronikas attīstības tendences. Elektronisko shēmu pamatelementi. 
Mikroelektronika un mikroshēmas. Galvenās loģikas funkcijas, to izmantošana un sakarības 
starp tām. Tipveida loģiskās shēmas. Ciparu komparatori, aritmētiski loģiskās mikroshēmas. 
Trigeri. Binārie skaitītāji. Reģistri. Atmiņas. Ciparanalog un analogciparu pārveidotāji (CAP 
un ACP). Mikroprocesori. Mikroprocesoru vadības sistēmas. Mikroprocesoru sistēmas 
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elementi. Bināro datu pielietošana mikroprocesoru iekārtā. Mikroprocesoru kontrollera 
organizācija. Centrālā procesora funkcionālā shēma. Mikroprocesoru komandu sistēma. 
Valoda un valodu līmeņi. Mikroprocesoru tehnikas izmantošana tehnoloģisko procesu 
vadīšanai. Vienkristāla mikroprocesori. Mikrokontrolleri. Mikrokontrolleru uzbūve, 
arhitektūra, izmantošana, praktiskais pielietojums, programmēšana. Programmējamie loģiskie 
kontrolleri, uzbūve, arhitektūra, programmēšana, izmantošana. 
 
Annotation 

Modern trends in electronics.  Application of microprocessors for data processing and 
control of technological process. General logical functions, relevance amongst them and 
application to typical combinative logical circuits. Microelectronic and basic elements of 
elecronic circuits. Operational amplifiers, comparators, timers, signal generators and discreet 
integral circuits and combinative logical circuits. Flip flop, binar counters, registers, memory 
circuits. Analo- digital converter, digita- analog converter.  Microprocessors. Microprocessor 
systems. Central processor unit. Microcontrollers. Microcontrollers application, architecture, 
programming. Programmable logical controllers, architecture, application, programming. 

  

Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
- apgūt pamatzināšanas par mikroprocesoru sistēmas elementiem, darbību un  funkcijām; 
- nostiprināt zināšanas par ciparu elektronikas shēmu darbību un praktiski iepazīties ar 

kombinacionālās loģikas pielietošanu; 
- iepazīties ar mikroprocesoru pielietojumu modernajās vadības sistēmās; 
- iepazīties ar mikrokontrolleru un loģisko kontrolleru programmēšanu. 

Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 
• iepriekš jāapgūst informātika, elektrotehnika, elektronika. 

Patstāvīgais darbs: 
• darbs ar informatīvajiem materiāliem; 
• mikroprocesoru vadības algoritmu izpēte; 
• individuāls praktiskais darbs.  

Zināšanu kontrole: 
• pārrunas par katru tēmu; 
• individuāla praktiskā darba izstrāde un aizstāvēšana; 
• laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana. 

Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 
• jāapmeklē nodarbības; 
• jāaizstāv individuāli izstrādāts praktiskais darbs; 
• jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi; 
to sekmīgi izpildot, var saņemt  akumulējošo ieskaiti. 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
• patstāvīgi jāsagatavo materiāls par nokavētajās nodarbībās apskatītajiem jautājumiem. 
 
 

Izvērsta programma 

Teorētiskais kurss: 
1. Ievads. Mūsdienu elektronikas attīstības tendences. Elektronisko shēmu pamatelementi. 

Mikroelektronika un mikroshēmas. Mikrokontrolleri. 
2. Galvenās loģiskās funkcijas un sakarības starp tām. Tipveida loģiskās shēmas. Ciparu 
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komparatori, aritmētiski loģiskās mikroshēmas.  
3. Trigeri. Binārie skaitītāji. Reģistri. Atmiņa. Ciparu – analogu pārveidotāji (CAP un ACP). 
4. Mikroprocesoru vadības sistēmas. Mikroprocesoru sistēmas elementi. Bināro datu 

pielietošana mikroprocesoru iekārtā. Mikroprocesoru kontrollera organizācija. Centrālā 
procesora funkcionālā shēma. 

5. Mikroprocesoru komandu sistēma. Valoda un valodu līmeņi. Mikroprocesoru tehnikas 
izmantošana tehnoloģisko procesu vadīšanai. 

6. Vienkristāla mikroprocesori. Mikrokontrolleri, uzbūve, arhitektūra, izmantošana, 
praktiskais pielietojums. Mikrokontrolleru programmēšana. 

7. Elastīgā automatizācija. Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLC), uzbūve, arhitektūra, 
izmantošana, praktiskais pielietojums. 

8. Programmējamo kontrolleru un industriālo komjūteru programmēšana. Programmēšanas 
valodas - kāpņu diagrammas (ladder  diagram), strukturētā teksta valoda (statement list). 

Laboratorijas darbu saraksts: 
1. Loģisko elementu un to vienkāršāko kombināciju pētīšana. 
2. RS, D un JK trigeru pētīšana. 
3. Paralēlā, virknes un universālā reģistra pētīšana. 
4. Tipveida kombinacionālo loģisko ierīču pētīšana. 
5. Četru kārtu paralēlā summatora pētīšana. 
6. Elektrisko impulsu skaitītāju pētīšana. 
7. Standarta aritmētiski – loģiskās ierīces (ALU) pētīšana. 
8. Operatīvās atmiņas ierīces pētīšana un datu kopnes organizēšana ar multiplekso metodi. 
9. Mikroskaitļotāja darbības pētījumi. 
10. Mikrokontrolleru pielietojums, shēmu pētīšana. 
11. Programmas izstrādes vide MPLAB. 
12. Mikrokontrolleru programmēšana. 
13. Eksperimenti ar mikrokontrollera pielietojumu. 
14. Programmējamie loģiskie kontrolleri PLC. 
15. Loģisko kontrolleru programmēšana ar kāpņu diagrammām. 
16. Loģisko kontrolleru programmēšana ar strukturēto tekstu. 
 

Praktisko darbu saturs: 
1. Elektronikas pamatelementi. 
2. Elektronisko shēmu lasīšana. 
3. Mikroelektronikas komponenti, ciparu elektronika. 
4. Uz mikroprocesora veidotu shēmu pētīšana. 
5. Mikroprocesora darbības pētīšana. 
6. Mikrokontrolleru uzbūves pētīšana.  
7. Loģiskā kontrollera uzbūve un slēgumi. 
8. Darba rezultātu apkopošana. 
 

Mācību literatūras saraksts 
1.  Manfred Frohn, Wolfgang Oberthūr, Hans-Jobst Siedler, Manfred Wiemer, Peter Zastrow. 

Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. VPIC izdevniecība, tulkojums, 2003. – 
512lpp. 

2.  Elektronika: Mācību metodiskais līdzeklis / sast. A.Galiņš, P.Leščevics. – Jelgava: LLU, 
2008. – 58 lpp. 

3.  J.Greivulis, I.Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. -R.:Avots, 2002. - 
288 lpp. 

4.  J.Priedīte. Ciparu tehnika energoautomātikā. – R.: RTU Izdevniecība, 2004. – 312 lpp. 
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5.  A.Galiņš, P.Leščevics. Programmējamie loģiskie kontrolleri. –Jelgava: LLU. 2007.-120 
lpp. 

6.  ABB Industrial manual.- Wallin&Dalholm Tryckeri AB, Lund 1998, 1191p.  
7.  A.Šulcs. Datortehnika un ražošanas automatizācija.-R.: RTU, 1995.- 103.lpp. 
 

 
Mērsistēmu interfeisi  

Interfaces of Measuring systems 
Programma 

Tehniskā fakultāte, Mehānikas institūts 

Studiju priekšmeta anotācija 
Mērsistēmu interfeisi, doc. A. Kaķītis 
7.semestris. 2KP (32h), lekc. 24h, laborat. d.8h. Ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija 
Mērīšanas sistēmas, pamatjēdzieni un definīcijas.  
Mērīšanas sistēmu raksturlielumi, statiskās raksturlīknes un statiskā kalibrēšana, precizitāte, 
linearitāte, statiskā jutība, ieejas pretestība, dinamiskās raksturlīknes, mērīšanas sistēmas 
matemātiskais modelis, pārvades funkcija,  
Mērpārveidotāji un sensori, rezistīvie, kapacitatīvie un induktīvie pārveidotāji, 
pjezoelektriskie pārveidotāji, foto-elektriskie pārveidotāji, diferenciālie pārveidotāji, Holla 
efekts. 
Mērīšanas elektriskās shēmas, līdzstrāvas un maiņstrāvas mērtilti, pastiprinātāji, ADC, 
mērkartes. Traucējumi un to novēršana. 
Spēka un mehānisko spriegumu mērīšana, spiediena mērīšana, pārvietojuma mērīšana, 
plūsmas un ātruma mērīšana. Gaisa relatīvā mitruma mērīšana. 
Eksperimenta datu apstrāde un datu apstrādes programmas. 
 
Annotation 
Measuring Systems, basic concepts and definition of Terms. 
Characteristics of measuring Systems. Static and dynamic characteristics, calibration, 
linearity, sensitivity, accuracy and precision, transfer function. 
Sensors and transducers. Variable-Resistance transducers, LVTD, Capacitive and 
Piezoelectric transducers, Photoelectric Effects and Hall-Effect Transducers. 
Circuit diagrams, DC and AC Bridge circuits amplifiers and ADC. Noise problems, 
Shielding and Grounding. 
Force, Torque and Strain Measurements, Pressure Measurement, Displacement 
Measurement, Flow and Motion Measurements. The Measurement of Temperature and 
Humidity Measurement. 
Computer-aided data acquisition and processing, software. 

Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Iepazīties ar mehānisko lielumu elektrisko mērīšanu izmantojot datortehniku, virtuālos 
mērinstrumentus un datu uzkrāšanas ierīces 

Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 
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Nepieciešamas zināšanas fizikā, elektrotehnikā un elektronikas pamatos, iemaņas darbā ar 
datorprogrammām 

Patstāvīgais darbs: 
Lekciju kursa apguve un laboratorijas darbam nepieciešamo aprēķinu izdarīšana. Kursa darba 
izpilde. 

Zināšanu kontrole: 
Laboratorijas darbu aizstāvēšana. 

Nosacījumi ieskaites un/vai eksāmena kārtošanai: 
Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem. 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Kavētie laboratorijas darbi jānostrādā ar pasniedzēju saskaņotā laikā. 

Izvērsta programma 

1. Mērīšanas sistēmas: 
Pamatjēdzieni un definīcijas,  
fizikālo parametru elektriskā mērīšana,  
virtuālie mērinstrumenti. 

2. Mērīšanas sistēmu raksturlielumi: 
statiskās raksturlīknes 
statiskā kalibrēšana, precizitāte, linearitāte, statiskā jutība, ieejas pretestība 
dinamiskās raksturlīknes 
mērīšanas sistēmas matemātiskais modelis, pārvades funkcija, mērīšanas sistēmu 
raksturlīknes. 

3. Mērpārveidotāji un sensori: 
fizikālie principi un mērpārveidotāju tipi 
sensori, rezistīvie, kapacitatīvie un induktīvie pārveidotāji, pjezoelektriskie pārveidotāji, 
foto-elektriskie pārveidotāji, diferenciālie pārveidotāji, Holla efekts. 

4. Mērīšanas elektriskās shēmas: 
 mērtilts un tā aprēķins, 

līdzstrāvas un maiņstrāvas mērtilti, temperatūras kompensācija, tilta līdzsvarošana, tilta 
izejas spriegums, tilta slēguma aprēķini 
 pastiprinātāji, 

līdzstrāvas un maiņstrāvas pastiprinātāji, to parametri, atgriezeniskā saite, nulles dreifs 
un temperatūras maiņas ietekme, ieejas un izejas pretestība 
 ADC un mērkartes, 
 traucējumi un to novēršana. 

5. Spēka un mehānisko spriegumu mērīšana: 
fizikālie principi, spēka-pārvietojuma pārveidotāji un to aprēķins, rūpnieciski ražotie 
pārveidotāji un to izmantošana 

6. Spiediena mērīšana 
fizikālie principi, absolūtā un manometriskā spiediena mērīšana, mēriekārtu aprēķins, 
rūpnieciski ražotie pārveidotāji un to izmantošana 

7. Pārvietojuma mērīšana 
fizikālie principi, spēka-pārvietojuma pārveidotāji, reostata pārveidotāji, lineārie 
diferenciālie transformatori, optiskās metodes,  rūpnieciski ražotie pārveidotāji un to 
izmantošana 

8. Plūsmas un ātruma mērīšana 
pārveidotāji plūsma-spiediens (droseles un Venturi tipa mērītāji), turbīnas tipa 
pārveidotāji, ultraskaņas pārveidotāji, magnētiskie mērītāji un termiskie pārveidotāji. 
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9. Gaisa relatīvā mitruma mērīšana 
fizikālie principi, rūpnieciski ražotie pārveidotāji 

10. Datu apstrādes programmas 
11. Eksperimenta datu apstrāde un atskaites noformēšana 
 
 

Laboratorijas darbu saraksts: 
1. Virtuālie mērinstrumenti 
2. Mērpārveidotāju darbības pētījumi 
3. Mērtilta raksturlīkņu uzņemšana 
4. Spēka mēriekārtas izgatavošana un kalibrēšana 
5. Siltuma zudumu noteikšana izolētai tvertnei 
6. Dinamiski mainīga spiediena mērīšana 

Mācību literatūras saraksts 
1. Holman J. P., Experimental methods for engineers, sixth edition, 1996., McGraw-Hill, 

USA, 616 p. 
2. Doebelin E. O., Measurement systems, application and design, fourth edition, 1990., 

McGraw-Hill international editions, USA, 960 p. 
3. Seippel, Robert G., Transducers, sensors&detectors. A Prentice-Hall Company, Reston, 

Virginia, 1983., 299 p. 
4. Loginovs V., Mehānisko lielumu elektriskā mērīšana, Liesma, Rīga, 1972., 80 lpp. 
5. Немец И., Практическое применение тензорезисторов, Энергия, Москва, 1970., 144 

с. 
6. Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах, 

Энергоатомиздат, Ленинград, 1988., 304 с. 
 
 

Programmējamie loģiskie kontrolleri 
Programmable logical controllers 

Programma 

Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerģētikas institūts  

Studiju priekšmeta anotācija 
Programmējamie loģiskie kontrolleri. Asoc. profesors Ainārs Galiņš 
8.semestris. 2KP (32h), lekc. 8h, laborat. d.16h.,prakt.d.8h. Ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas 
Datorvadība un datorzinātne studentiem 

 
Anotācija 

    Elastīgā automatizācija. Mikroprocesoru tehnikas izmantošana tehnoloģisko procesu 
vadībai. Procesori, mikroprocesori. Kontrolleri, mikrokontrolleri. Programmējamie loģiskie 
kontrolleri (PLC). Industriālie kompjūteri (IPC). Programmējamo loģisko kontrolleru ieejas 
un izejas signāli. Ieejas un izejas ierīces. Mērīšanas pārveidotāji, sensori, slēdži. Izpildierīces, 
releji, elektroniskie slēdži, spēka iekārtas. Tehnoloģisko procesu vadība. Ciparu un analogais 
vadības process. Vadības likumi. Vadības algoritmi. Industriālo komjūteru un 
programmējamo kontrolleru programmēšana. Programmēšanas valodas. Programmēšana ar 
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kāpņu diagrammām (ladder diagram), ar strukturēto tekstu (statement list), ar funkcionālajiem 
blokiem. Vadības algoritmu izveide. Kontrolleru pieslēgšana objektam, sagatavošana darbam. 
Vadības sistēmu veiktspējas palielināšana. PLC vadības procesu vizualizācija. Procesu 
televadība ar GSM un LAN. Programmējamo vadības ierīču izvēle un instalācija. 
 
Annotation 

Floppy automation. Application of microprocessors for data processing and control of 
technological process. Processors, microprocessors, multiprocessors. Industrial personal 
computer (IPC). Programmable logical controllers (PLC). Input and output signals. Input and 
output devices. Transducers, sensors, switches. Actuators, relays, electronic switches, power 
end devices. Control of technological processes.  Digital and analogue control process. 
Control algorithms. Programming for industrial computers and programmable logical 
controllers. Programming languages, ladder diagram, statement list, function block diagram. 
Controller installation and preparing to work. Extension of control system. Design of control 
algorithms. Installation and Choice of control devices. PLC control process visualization. 
LAN and GSM application for PLC controll systems. 

Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
- iepazīties ar programmējamo loģisko kontrolleru pielietojumu modernajās automātiskajās 

vadības sistēmās; 
- izpētīt programmējamo vadības sistēmu arhitektūru, uzbūvi, izveidi un praktisko 

pielietošanu; 
- iegūt praktiskās iemaņas programmējamo loģisko kontrolleru programmēšanā un 

izmantošanā. 

Priekšmeta saistība ar citiem studiju priekšmetiem: 
• iepriekš jāapgūst informātika, elektrotehnika, elektronika, automātika. 

Patstāvīgais darbs: 
• darbs ar informatīvajiem materiāliem; 
• vadības algoritmu un programmas izstrāde; 
• Individuāls praktiskais darbs, izveidojot automātiskās programmējamās vadības sistēmas 

risinājumu atbilstoši tehnoloģiskajai problēmai.  

Zināšanu kontrole: 
• pārrunas par katru tēmu; 
• individuāla praktiskā darba izstrāde un aizstāvēšana ; 
• laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana. 

Nosacījumi ieskaites kārtošanai: 
• jāapmeklē nodarbības; 
• jāaizstāv individuāli izstrādāts praktiskais darbs; 
• jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi; 
to sekmīgi izpildot, var saņemt  akumulējošo ieskaiti. 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
• patstāvīgi jāsagatavo materiāls par nokavētajās nodarbībās apskatītajiem jautājumiem. 
 

Izvērsta programma 

Teorētiskais kurss: 
1. Elastīgā automatizācija (Floppy automation). Mikroprocesoru tehnikas izmantošana 

tehnoloģisko procesu vadīšanai. Procesori, mikroprocesori, multiprocesori. 
Mikrokontrolleri. Industriālie kompjūteri (IPC), Programmējamie loģiskie kontrolleri 
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(PLC), praktiskais pielietojums. 
2. Programmējamo loģisko kontrolleru, uzbūve, arhitektūra, izmantošana. Pieslēguma 

shēmas. Ieejas un izejas signāli. Barošanas ķēdes. Kontrolleru pieslēgšana objektam, 
sagatavošana darbam. 

3. Ieejas un izejas ierīces. Mērīšanas pārveidotāji, sensori, slēdži. Izpildierīces, releji,  
elektromagnētiskie vārsti, plūsmdaļi, elektroniskie slēdži, spēka iekārtas. 

4. Tehnoloģisko procesu vadība. Ciparu un analogais vadības process. Vadības likumi. 
Vadības algoritmi. Automātiskās vadības shēmas. 

5. Programmējamo kontrolleru un industriālo komjūteru programmēšana. Programmēšanas 
valodas. 

6. Programmēšana ar kāpņu diagrammām (ladder  diagram). 
7. Programmēšana ar strukturētā teksta valodu (statement list). 
8. Vadības procesu vizualizācija. GSM un LAN tīklu izmantošana kontrolleru vadīšanai. 

Industriālo tīklu un kopņu izmantošana.  

Laboratorijas darbu saraksts: 
1. PLC uzbūve un programmēšana. 
2. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas, rezervēšanas algoritmu programmēšana 

ar kāpņu diagrammām. 
3. Taimera un skaitītāja programmēšana ar kāpņu diagrammām. 
4. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas, rezervēšanas algoritmu programmēšana 

ar strukturēto tekstu. 
5. Taimera un skaitītāja programmēšana ar strukturēto tekstu. 
6. Vadības programmas izveide pneimatiskajam manipulatoram. 
7. Vadības programmas ciklu izveide pneimatiskajam manipulatoram. 
8. PLC vadība caur GSM tīklu. 
9. PLC grafiskās vizualizācijas izmantošana. 
10. LAN interneta tīkla izmantošana PLC vadībai. 
11. PLC analogo ieeju un izeju izmantošana. 
12. Programmēšana ar funkcionālajiem blokiem. 
13. Adaptīvo PID regulatoru izmantošana. 
14. Reģistru informācijas izmantošana vadības procesā. 
15. Kontrolleru veiktspējas palielināšana. 
16. Programmas ietekme uz kontrollera ātrdarbību. 
 

Praktisko darbu saturs: 
1. Automātiski vadāmā objekta analīze.  
2. Vadības funkcionālās  shēmas sastādīšana.  
3. Vadības algoritma izstrāde.  
4. Vadības elektriskās shēmas izstrāde. 
5. Programmējamo vadības ierīču izvēle un pamatojums. 
6. Programmējamā kontrollera programmas veidošana un pārbaude.  
7. Kontrollera darbības analīze. 
8. Darba rezultātu apkopošana. 
 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts: 
1.  J.Greivulis, I.Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. -R.:Avots, 2002. - 

288 lpp. 
2.  A.Galiņš, P.Leščevics. Programmējamie loģiskie kontrolleri. –Jelgava: LLU. 2007.-120 

lpp. 
3.  Firmu: BOSCH, AEG, ABB, Siemens, Beck, Festo, Danfoss, Fuji, Hitachi,Klinkmann 
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apmācības materiāli, katalogi, prospekti un interneta mājas lapas. 
4.  ABB Industrial manual.- Wallin&Dalholm Tryckeri AB, Lund 1998, 1191p.  
5.  A.Šulcs. Datortehnika un ražošanas automatizācija.-R.: RTU, 1995.- 103.lpp. 

 
Biosistēmu pamati 

Diskrētās biosistēmas 
Discrete biosystems 

Programma 

Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Diskrētās biosistēmas. Egils Stalidzāns, docents  
7.semestris: 2 KP (32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h., ieskaite ar atzīmi 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles studiju priekšmets ITF studentiem, 4. kursā 7. semestrī (akadēmiskā studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”). 
 
Anotācija: 
Datorsistēmas balstās uz diskrētiem notikumiem, kas ir arī lielā mērā informācijas tehnoloģiju 
domāšanas veida pamats. Priekšmets balstās uz biosistēmu diskrētuma uzsvēršanu norādot uz 
biosistēmu un datorfilozofijas kopīgajām īpašībām. Jaunās bioloģijas zinātnes bionformātika un 
sistēmbioloģija balstās uz biosistēmu diskrētumu un pielieto datortehnoloģijas kā neizbēgami 
nepieciešamu instrumentu. 
Diskrētums un nepārtrauktība bioloģiskajās un datorsistēmās ar lielu notikumu skaitu kļūst 
neatpazīstama pēc ārējām izpausmēm. Abu sistēmu grupu pamātā ir diskrēts kods. 
Tiek akcentētas biosistēmu līdzības ar tehniskajām sistēmām elementu un to mijiedarbības 
daudzveidībā.  Atgriezeniskās saites apskatītas kā diskrētumu nodrošinoši instrumenti makro 
līmenī. 
Bioķīmisko tīklu apraksti un to modelēšanas tehnikas apskatītas no sistēmbioloģijas procesu 
formālās attēlošanas viedokļa.  
Diskrētu kļūdu nozīmīgums biosistēmu un datorsistēmu stabilitātei. 
Mākslīgi radītu organismu uzvedības prognozēšanas sistēmas un to pamatprincipi norāda uz 
datortehnoloģiju izšķirošo lomu darbā ar apjomīgu biodatu sistēmām. 
Sintētiskā bioloģija ir apskatīta kā nākotnes tehnoloģiju paraugs. Bioloģiskie datori kā nākotnes 
datortehnika.  

 
Annotation: 
Computer systems are based on discrete events that are also to great extent basic philosophy of 
information technologies. This subject is based on accenting of discrete constitution of biological 
systems thus indicating common principles in biosystems and computer systems.  Emerging 
biosciences bioinformatics and systems biology are based on discrete constitution of biosystems 
and use computer technologies as necessary and irreplaceable instrument. 
Discrecy and continuity in biological and computational systems with high number of events can 
not be recognized by its behaviour. Still both kinds of systems are based on discrete code. 
Common features of biological and technical systems are accented as huge variety of elements 
and their interaction. Feedback lops are analysed as instruments for discrecy achievement in 
macro level. 
Modelling of biochemical networks are analysed from the point of view of formalisms used in 
systems biology.  
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Importance of discrete errors for stability of biological and computer systems is assessed. 
Systems for behaviour forecast of artificially created living forms indicate the extreme role of 
computer technologies working with huge biodata amounts. Biological computers as the 
computational technology of tomorrow. 
 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: apgūt bioloģisko sistēmu pētniecībai un rūpnieciskajiem 
procesiem piemērotas datortehnoloģijas metodes, kas balstās uz bioloģisko sistēmu diskrēto 
dabu.  
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: saistīts ar datorvadības grupas priekšmetiem, 
biosistēmu datorvadību un modelēšanu. 
  
Zināšanu kontrole: praktiskais darbs. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: izstrādāts un aizstāvēts praktiskais darbs. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: studentam, kurš nav nodevis praktisko 
darbu pārskatus sākotnēji noteiktajā laikā, ir atkārtoti jāprecizē un individuāli jāizstrādā darba 
uzdevums (darbs jāveic ar mācībspēku īpaši saskaņotā laikā).  

Izvērsta programma 
1. Genoms kā šūnas un organisma iedzimtības pamats. Genoma diskrētā daba. 
2. Genoma sekvenēšana un datu glabāšana. Datu pieejamība publiskajās datu bāzēs.  
3. Bioinformātika. Bioinformātikas programmprodukti. 
4. Proteīnu rašanās. Mijiedarbību diskrētie mehānismi. 
5. Bioķīmisko reakciju diskrētā daba. 
6. Bioloģiskās makromolekulas, to kompleksi un sistēmas. Analoģijas ar tehniskajām sistēmām. 
7. Sistēmbioloģijas pieeja bioprocesu analīzē. Sistēmbioloģijas programmproduktu veidi.  
8. Skaitļošanas tehnikas un biosistēmu darbības līdzības un atšķirības. Diskrētuma un 

nepārtrauktības šķietamība. 
9. Kļudu nozīme diskrētas un nepārtrauktas informācijas kodēšanas sistēmās. Mutācijas. 
10. Šūnas mēroga diskrētās simulācijas un to izpausmes daudzveidība. 
11. Pozitīvās un negatīvās atgriezeniskās saites kā diskrētuma nodrošinātāji. 
12. Bioķīmisko procesu analīze ar modelēšanas programmpaketi COPASI. 
13. Systems Biology Graphic Notation (SBGN) bioķīmisko tīklu apraksta standarts. 
14. Datorzinātņu pielietojums gēnu inženierijā. 
15. Mākslīgi radītu organismu plānošanas un prognozēšanas metodes. 
16. Sintētiskās bioloģijas perspektīvas: iespējas, ierobežojumi, riski. Bioloģiskie datori. 

 
Laboratorijas darbu saraksts: (16 h) 
1. Signalizācijas vai metaboliskā tīkla modeļa analīze (16 h). 

Mācību literatūras saraksts 
 

1. Russell P.J. (2006) iGenetics. A Mollecular approach. 2.nd edition. Pearson Education. 
2. Elnasaie S., Uhlig F. (2007) Numerical Techniques for Chemical and Biological Engineers 

using Matlab. Springer 
3. Klipp E., Herwig R., Kowald A., Wierling C., Lehrach H. (2006). Systems Biology in 

Practice. Concepts, Inplementation and Application. WILEY-VCH Verlag GmbH&Co 
KgaA. 465 p. 
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4. Saterbak A, McIntre L.V., San K (2007) Bioengineering fundamentals. Pearson Prentice 
Hall. 

 
Papildliteratūras sarakts 

 
1. Campbell N.A., Reece J.B. (2005) Biology, 7-th Edition, Pearson Education, 1231 p.  
2. Szallasi Z., Stelling J., Periwal V. (2006) System Modelling in Cell Biology from concepts to 

nuts and bolts, MIT Press  
 

Biosistēmu modelēšanas pamati 
Modelling of biosystems 

Programma 

Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Biosistēmu modelēšana. Egils Stalidzāns, docents  
8.semestris: 2 KP (32 h): lekc. 16 h, lab.d. 16 h., ieskaite ar atzīmi  
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles studiju priekšmets ITF studentiem, 4. kurss 8. semestrī akadēmiskā studiju 
programma “Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija: 

Modelēšanas nozīme un loma zinātniskajā un ražošanas nozarēs ir svarīga motivācija 
datorvadības prasmju mērķtiecīgai pielietošanai plašā nozaru spektrā: biotehnoloģijās, medicīnā, 
lauksaimniecībā, ekoloģijā un sociālajās zinātnēs. Priekšmets parāda modelēšanas daudzveidību 
aptverot stohastiskās un deterministiskās modelēšanas pieejas, kā arī formālismu nozīmi un 
neizbēgamību daudzveidīgu sistēmu analīzē. Analizēta dažādu biosistēmu līmeņu: šūnas, audi, 
orgāni, organisms, sabiedrība modelēšanas tehnikas un līdzības šo sistēmu starpā. Robustuma un 
elastīguma kā nepieciešamību analīze veikta evolucionārā un mainīgas vides kontekstā. Dažādu 
veidu atgriezeniskās saites un to kombinācijas analizētas kā sistēmas stabilitāti un elastību 
nodrošinošas sistēmas, norādot uz analoģijām starp dzīvo dabu, tehniku un sabiedrību 
kibernētikas kontekstā.  

 
Annotation: 
Modelling, its meaning and role in the scientific and industrial branches is an important 
motivation factor to use computer control skills in wide range of industries: biotechnology, 
medicine, agriculture, ecology and social sciences. Different arts of modelling are demonstrated 
analyzing stochastic and deterministic approaches to the modelling as well as importance of 
formalisms in analysis of various systems. Modelling technics for different biosystems levels: 
cells, tissues, organs, organisms and society are analysed accenting similarities among them. 
Necessity of robustness and fragility is analysed in evolutionary context and the one of changing 
environment. Feedback loops of different arts as well as their combinations are analysed as 
stability and elasticity assuring elements indicating the analogies between living organisms, 
technics and society in the context of cybernetics.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: apgūt modelēšanas pieejas pielietošanas priekšrocības 
un trūkumus, apgūt datorvadības speciālistu nepieciešamās iemaņas darbā ar biosistēmu 
vadību. 
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Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: nepieciešamas pamatzināšanas matemātikā un 
programmēšanā. 
 Zināšanu kontrole: divi praktiskie darbi. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: studentam, kurš nav nodevis praktisko 
darbu pārskatus sākotnēji noteiktajā laikā, ir atkārtoti jāprecizē un individuāli jāizstrādā darba 
uzdevums (darbs jāveic ar mācībspēku īpaši saskaņotā laikā).  

Izvērsta programma 
 
1. Modelēšanas priekšrocības un trūkumi. Modelēšanas loma datorvadībā.  
2. Modelēšanas pielietojuma veidi darbā ar biosistēmām: eksperimentālo datu verifikācija un 

datorvadības realizācija. 
3. Formālismi modelēšanā un to priekšrocības. 
4. Stohastiskās un deterministiskās modelēšanas tehnikas. Pamatatšķirības un kopīgais.  
5. Stohastiskās modelēšanas pielietojumi eksperimentālajā darbā. Hipotēzes un to testēšana. 
6. Stohastiskās modelēšanas piemēri. 
7. Deterministiskās modelēšanas pielietojuma priekšnosacījumi. Hipotēzes un to testēšana. 
8. Deterministiskās modelēšanas piemēri. 
9. Multiaģentu sistēmu modelēšana un tās pielietojumi. 
10. Biosistēmu līmeņi un līdzības to modelēšanā: šūnas, audi, orgāni, organisms, sabiedrība. 

Kibernētikas jēdziens. 
11. Sistēmbioloģijas zinātne. Stabilitātes nozīme bioprocesos. Robustuma un elastības pretrunas. 
12. Stabilitāte un elastīgums bioķīmiskajos tīklos. 
13. Atgriezenisko saišu tipi un to pielietojumi biosistēmas. 
14. Negatīvā atgriezeniskā saite kā stabilitātes priekšnosacījums, modeļu piemēri. 
15. Pozitīvā atgriezeniskā saite kā pārslēdzējs, modeļu piemēri. 
16. Pozitīvo un negatīvo atgriezenisko saišu kombinācijas un to kombināciju rezultējošās 

īpašības.  
 
Laboratorijas darbu saraksts:  
1. Stohastiskās modelēšanas uzdevums (8 h). 
2. Deterministiskās modelēšanas uzdevums (8 h). 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Osis J., (1969) Automātiskā vadība un regulēšana. Rīga, Zvaigzne. 
2. Renshaw, E. (1995) Modelling biological populations in space and time. Cambridge 

University Press. 397 p. 
3. Szallasi Z., Stelling J., Periwal V. (2006) System Modelling in Cell Biology from concepts to 

nuts and bolts, MIT Press  
4. Jones D.S. Sleeman B.D. (2003) Differential Equations and Mathematical Biology. Chapman 

&Hall/CRC 
5. Saterbak A, McIntre L.V., San K (2007) Bioengineering fundamentals. Pearson Prentice 

Hall. 
Papildliteratūras sarakts 

 
1. Campbell N.A., Reece J.B. (2005) Biology, 7-th Edition, Pearson Education, 1231 p.  
2. Wiener, Norbert (1961). Cybernetics or control and communication in the animal and the 

machine. Second edition. New York – London. 
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3. Davidson E.H. (2006) The regulatory Genome. Gene regulatory networks in development 
and evolution. Academic Press, Elsevier. 

 
Humanitārā bloka priekšmeti 

Lietišķā saskarsme 
Business communication  

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Filozofijas katedra 
 

Studiju priekšmeta anotācija 
Lietišķā saskarsme . Lektore, Mg.paed. Evija Caune. 
4.semestris. 1 KP (16 h): lekc.6 h, lab.d. 10 h., ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles kurss ITF akadēmiskās studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” 
2.kursa studentiem, 4.semestrī. 
 
Anotācija: 
Studiju kursa programmā tiek aplūkota lietišķās saskarsmes specifika. Kursa programmā 
uzmanība tiek veltīta saskarsmes procesa elementiem un līmeņiem; saskarsmes kanālu un stila 
mērķtiecīgas izvēles nosacījumiem. Kursā tiek aplūkota tieša un attālināta komunikācija. Kursā 
tiek apgūta lietišķās sarunas, sarakstes, elektroniskās sarakstes un virtuālās saziņas etiķete. 
Students uzzina un izprot reprezentācijas publiskajā telpā nozīmi un priekšnosacījumus. Kursā 
tiek nostiprinātas studentu lietišķās saskarsmes un ietekmīgas saziņas stratēģijas izveides 
prasmes.   
 
Annotation: 
Specificity of business communication is the subject of this program. In the course the elements 
and levels of communication process, appropriate choice of communication channels and styles 
is emphasized. Direct and distant communication is examined. In the course the etiquette of 
business talk and correspondence; etiquette of communication via telephone, electronically and 
virtually is mastered. Students comprehend the significance and the prerequisite of the 
representation in public space. Students acquire useful skills of professional communication and 
effective strategies of persuasion.  
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

Informāciju tehnoloģiju speciālistam un vadošam darbiniekam jāprot atrast un izmantot efektīvus 
komunikācijas kanālus un stilus sekmīgai darba organizēšanai un vadībai, iedarbīgai un auglīgai 
sadarbībai ar daudzveidīgiem sociālajiem aģentiem.  

Kursa mērķis ir izprast lietišķas saskarsmes specifiku, nozīmi un principus. Izprast efektīvas 
lietišķās saskarsmes psiholoģiskos, retoriskos un etiķetes aspektus; apgūt saziņas, psiholoģiskās 
ietekmes, pārliecināšanas un lietišķās uzvedības prasmes.  
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Studiju priekšmets saistīts ar vadībzinātni, informāciju tehnoloģijām, psiholoģiju, retoriku un 
lietvedību. Priekšmeta apgūšanai specifiskas iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas. 
 
Zināšanu kontrole: 
Praktiski darbi semināru nodarbībās. Ieskaite testa veidā. 
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Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 
Nodarbību apmeklējums. Praktisko darbu izpilde semināros. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 
Kavētās nodarbības atstrādā, uzrādot pasniedzējam patstāvīgā darba materiālus. 

Izvērsta programma 
 
1. Lietišķās saskarsmes būtība: definīcija, specifika, tās nozīme profesionālajā darbībā.  
2. Saskarsmes process: 

2.1. Saskarsmes procesa elementi un līmeņi.  
2.2. Saskarsmes kanāla izvēle efektīvai mērķa sasniegšanai.  
2.3. Saskarsmes stilu atpazīšana un saskarsmes situāciju modelēšana un vadīšana. 

3. Tieša komunikācija: specifika, priekšrocības un trūkumi:  
3.1. Tiešas komunikācijas psiholoģiskie aspekti.  
3.2. Psiholoģiskās ietekmes veidi.  
3.3. Personību psiholoģiskie tipi. 
3.4. Ķermeņa valodas atpazīšana un izmantošana rezultatīvai saskarsmei.  
3.5. Lietišķās sarunas etiķete. Sarunas uzsākšana un vadīšana.  
3.6. Ziņas strukturēšana, vēstījuma formulēšana.  
3.7. Pārliecināšanas mērķa diapazons, efektīvākās pārliecināšanas stratēģijas. 
3.8. Publiskā runa. Runas struktūra. Formālā, neformālā, svinīgā uzruna.  

4. Attālināta komunikācija: specifika, priekšrocības un trūkumi:  
4.1. Saziņa pa tālruni. Telefonsarunas vadīšana un etiķete. 
4.2. Lietišķas sarakstes etiķete.  
 4.2.1. Vēstules, aploksnes un ielūguma noformēšana. 

4.2.2. Elektroniskā saziņa. Elektroniskās vēstules un pievienoto dokumentu 
noformēšana. 
4.2.3. Virtuālā saziņa. Konferences, diskusijas un lēmumu pieņemšana tīmeklī.  

5. Reprezentācija publiskajā telpā:  
5.1. Pirmā iespaida stratēģija.  
5.2. Profesionālais tēls darbā un saviesīgos pasākumos.  
5.3. Apģērba izvēle un nozīme profesionāla tēla radīšanai. 
5.3. Korporatīvā izklaide un tās vieta profesionālajā darbībā.  
5.4. Vizītkartes, logo, mājas lapas, reprezentācijas materiālu nozīme lietišķajā saskarsmē.  
5.5. Vārdu, simbolu un tēlu izmantošana ziņas nodošanā.  

 
Laboratorijas darbu saraksts: 

1. Lietišķās saskarsmes raksturojošās iezīmes, atšķirība no citiem saskarsmes veidiem. 
2. Saskarsmes procesa analīze. 
3. Tiešas komunikācijas situāciju modelēšana un analizēšana.  
4. Psiholoģiskās ietekmes veidu un paņēmienu atpazīšana un trenēšana. 
5. Lietišķās tiešās saskarsmes treniņš. Komunikācija pāros un publiskā runa. 
6. Attālinātās lietišķās komunikācijas situāciju modelēšana un analīze. 
7. Lietišķas sarakstes iemaņu treniņš.  
8. Reprezentācijas formu un elementu analīze un situāciju modelēšana. 
9. Profesionāla vizuālā tēla veidošanas paņēmieni. 
10. Vārdu, simbolu un tēlu izmantošana ziņas nodošanā. 
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Mācību literatūras saraksts 
 
1. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Jāņa Rozes apgāds, 2003. 
2. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. Jumava, 2003. 
3. Ezera I. Lietišķā komunikācija I. Multineo, 2007. 

 
Papildliteratūras saraksts 

 
1. Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols. Zvaigzne ABC, 1997. 
2. Kalve I., Augucēvičs J. Dokumentu datorizēta sagatavošana. Biznesa augstskola Turība, 

2002. 
3. Taylor Sh. Model Business Letters, E-mails & Other Business Documents. Lietišķo vēstuļu, 

e-pasta un citu lietišķo dokumentu paraugi. Zvaigzne ABC, 2006. 
4. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. Jumava, 2006. 
5. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Zvaigzne ABC, 2007. 
6. Strautmane A. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē. Jumava, 2007. 

 
Projektu vadīšana 

Project management 
Programma 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 

Studiju priekšmeta anotācija 
Projektu vadīšana. Jeļena Koroļova, lektore  
7. semestris: 2 KP (32 h): lekc. 12 h, lab.d. 20 h. Kontroles veids: eksāmens. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles studiju priekšmets ITF studentiem, 4. kurss 7. semestrī akadēmiskā studiju 
programmā “Datorvadība un datorzinātne”. 
 
Anotācija: 
Projektu vadīšanas pamati. Projekta definīcija, veidi un mērķi. Projekta dzīves cikls. SVID 
analīze. Loģiskā matrica. Projekta struktūras plānošana. Projekta struktūrplāns. Projekta gaitas 
plānošana. Projekta norišu tīkla plāns (CPM, PERT). Līnijdiagrammu metode – Ganta 
diagramma. Darba grafika aprēķināšana. Projekta realizācija, uzraudzība un novērtēšana. MS 
Project izmantošana projekta plānošanai. Projekta izejas datu, norišu, uzdevumu un notikumu 
ilgumu ievads. Norišu ilgumu definēšana. Norišu savstarpējo saikņu definēšana. Kontrolpunktu 
izvēle. Resursu plānošana. Resursu piesaiste norisēm. Strukturēšana. Projekta izmaksu 
novērtējums. Skatu un atskaišu ziņojumu salīdzinājums un izvēle. Projekta noformēšanas 
iespējas, sagatavošana izdrukai. Projekta uzraudzība faktiskās izpildes kontrole. Izmaksu 
kontrole un paveiktā analīze. Monitorings, izmantojot robežparametrus. Rezultātu novērtēšana. 
Projekta noslēgums. Organizācijas pāreja uz projektu vadīšana tehnoloģiju. 

 
Annotation: 
Definition of project and project management. Purpose of project.  Project life cycles. SWOT 
analysis. Logical scheme (logframe) method. Planning of project structure.  Gantt chart. Program 
evaluation and Review technique. Logic diagrams networks. Understanding project management 
by using application software MS Project. Project tasks. Milestones. Resource planning. Report 
management. Risk management. Cost control. Planning of Excellence in project management. 
Students see Project Management as planning of the process and resourses, the control of 



   200

realization and the evaluation of costs; gain practical skills with software MS Project. Students 
must to develop and to present personal study project. Acquired knowledge help to make and to 
present Bachelor Paper, also to continue analytical and research activities. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 

Studenti iepazīstas ar projektu vadīšanu - gaitas un resursu plānošanu, realizācijas 
uzraudzību un izmaksu novērtējumu; iegūst praktiskās iemaņas darbā ar datorprogrammu MS 
Project, izstrādājot un publiski prezentējot individuālo mācību projektu. Iegūtās zināšanas 
palīdzes izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu, ka arī turpināt analītiski-pētniecisko darbu. 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 

Iepriekš jābūt apgūtiem studiju priekšmetiem: Matemātika, Varbūtības teorija un 
matemātiskā statistika, Lietojumprogrammatūra. 

 
Zināšanu kontrole: 

Eksāmena atzīme akumulē sevī aizstāvēta projekta (max 8 balles) un rakstiskā teorijas 
pārbaudījuma (max 2 balles) rezultātus. 
 
Nosacījumi eksāmena kārtošanai: 

Pēc norādījumiem izstrādāts un veiksmīgi aizstāvēts mācību projekts. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Mācību projekta izstrādes norādījumi nosaka projekta izstrādes un aizstāvēšanas grafiku, 
to neievērojot, students saņem soda balles un pasliktina gala vērtējumu. 

Izvērsta programma 
 
1. Ieskats projektu vadīšanas vēsturē. Faktori, kas ietekme uzņēmējdarbības panākumus. 
2. Projekta definīcija (ISO 10006). Projekta svarīgākās pazīmes. Projektu klasifikācija pēc 

darbības vai pielietošanas sfēras. Projekta vides faktori un to klasifikācija.  
3. Projekta vadīšanas funkcijas. Projekta plānošanas, organizēšanas, uzraudzības, 

koordinācijas un lēmumu pieņemšanas uzdevumi.  
4. Projektu vadīšanas metodes: projekta dzīves cikla metode, struktūranalīzes metode, 

linijdiagrammas metode, tīklplānošanas tehnika, riska analīzes metodes. 
5. Projektu vadīšanas dzīves cikls (Project Cycle Management), to elementi: identificēšana, 

izstrāde, izvērtēšana, sarunu vadīšana, lēmumu ieviešana un pārraudzība, ka arī 
novērtēšana. 

6. Projekta identificēšana. Problēmas analīze un situācijas izpēte, izvirzot problēmas 
pastāvēšanas iemeslus (Mind Map metode) un noskaidrojot problēmas risināšanas iespējas. 

7. Problēmas risinājuma izvēle ar hierarhijas analīzes (The Analytic Hierarchy Process) 
palīdzību. 

8. Problēmas risinājuma analīze ar SVID (SWOT) metodi, noskaidrojot stipras un vājas puses, 
ka arī iespējas un draudus.  

9. Projekta mērķa definēšana. Projekta mērķa īpašības. Projekta mērķa elementu spriedzes 
trīsstūris.  

10. Projekta mērķa plānošana ar loģisku matricu (Logframe) un tās elementi: vispārīgais 
mērķis, specifiskais mērķis, rezultāti, aktivitātes, līdzekļi, izmaksas, pārbaudāmi indikatori, 
informācijas avoti, riski, pieņēmumi un priekšnoteikumi. 

11. Struktūranalīzes metode. Projekta hierarhiskās struktūras plānošana. Objektorientēts 
struktūrplāns. Funkcionāli orientēts struktūrplāns. Jauktas formas struktūrplāns. 

12. Projekta plānošana ar Ganta līnijdiagrammu metodi. 
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13. Tīklplānošanas metodes. Kritiskā ceļa metode (CPM). Novērtēšanas un pārbaudes 
programma (PERT).  

14. Projekta vadīšanas sistēma ar datorprogrammu MS Office Project 2003. Galvenie elementi: 
norises, resursi un izmaksas. Darba apjoma noteikšana. 

15. Norišu (uzdevumu) veidi, ilgums un savstarpējas secības noteikšana. Relācijas saišu veidi: 
starta-starta, finiša-finiša, finiša-starta un starta-finiša. Kontrolpunkta veidošana, nozīme 
un daudzums dažāda lieluma projektos. Ierobežojumi par uzdevumu termiņiem. 

16. Resursu plānošana. Resursu veidi. Resursu piesaiste. 
17. Resursu darba grafiks. Resursu piesaistes īpatnības jeb projekta plānošanas tipi: fiksēts 

resursu daudzums; fiksēts norišu ilgums vai fiksēts darba apjoms. Darba intensitātes 
noteikšana ar uzdevuma profiliem.  

18. Resursu noslodzes izlīdzināšana. Noslodzes optimizācija.  
19. Kalendārs: projekta kalendārs, resursu kalendārs, norišu kalendārs. Kalendāra skats. Bāzes 

kalendārs: standarta, 24 stundu, naktsmaiņu. Projekta kalendāra modificēšana. Jauna 
kalendāra veidošana. Darba kalendāra uzstādīšana: atsevišķiem resursiem, resursu grupai. 
Projekta kalendāra, resursu kalendāra un norišu kalendāra savstarpējā saistība. 

20. Projekta izmaksu plānošana. Projekta fiksētas un mainīgas izmaksas. Resursu izmaksu 
plānošana. Fiziskā un intelektuālā darba novērtēšana. 

21. Projekta sagatavošana izdrukai. Projekta skatu noformēšanas iespējas: tabulārā daļa, visa 
grafiskā daļa, konkrētas norises, teksts. Projekta skatu formāti – grafiks Graph, shēma 
Chart, diagramma Diagram, lapa Sheet vai tabula; skatu formas. Skatu rediģēšanas 
iespējas – filtri, tabulu uzstādījumi. Atskaišu ziņojumi Reports: par projektu kopumā, par 
norisi, par izmaksām, par resursu darba slodzi, par progresu un citi lietotāja definēti 
atskaišu tipi. 

22. Projekta saglabāšana ar bāzes līniju. Projekta realizācija un uzraudzība. Progresa mērīšana. 
Iegūtās vērtības analīze. 

23. Projekta vadības sistēma. Projekta organizācijas formas: funkcionālā organizācija, tiešā 
organizācija jeb pilnīga projekta struktūra, matricu organizācija. 

24. Projekta specifiska darba organizācija. Vadības komiteja. Projekta vadītājs. Projekta 
komanda. Ārēji eksperti, konsultanti, ārpakalpojumu sniedzēji, izpildītāji. Interešu grupas. 
Projekta komanda: projekta vadītājs, pamatkomanda, līgumu komanda, par projektu 
atbildīgā personu grupa – kvalifikācija un iemaņas. Projekta komandas vadīšana. Projekta 
vadītāja nozīme projekta komandas vadīšanā. Komandas veidošana. Komandas dalībnieku 
uzdevumi un lomas. Projekta komandas veidošanas attīstība.  

25. Krīzes pārvaldība: potenciālā krīze, apslēptā krīze, aktuālā vadāmā krīze un problēmu 
analīze. Pamatnostādnes un aktivitātes krīzes pārvarēšanai. 

26. Riska analīze. Riska cēloņi. Riska veidi - sociālais, saimnieciskais, tehniskais, politiskais, 
un to pretlīdzekļi. Projekta norišu ilguma riska, resursu riska un budžeta riska analīze. 
Riska un kontroles sakarības. 

27. Kvalitātes pārvaldība: kvalitātes plānošana, kvalitātes vadība, kvalitātes celšana. 
28. Projekta ekonomiskais vērtējums. Izmaksu-ieguvumu analīze. Projekta ienesīguma 

indekss. Projekta slēgšana. Pēcprojekta audits. Dokumentācija. Slēgšanas soļi.  
 
Laboratorijas darbu saraksts: (20h) 

1. Datorprogrammas MS Office Project struktūra un projekta pamatparametru uzstādīšana 
2. Projekta norišu, to ilgumu ievads, norišu savstarpējās saiknes. 
3. Projekta strukturēšana. 
4. Resursu ievads un piesaiste norisēm un resursu noslodzes izlīdzināšana. 
5. Darbs ar PERT diagrammu un Ganta diagrammu. 
6. Projekta plāna optimizācija un izmaksu analīze. 
7. Projekta uzraudzība ar MS Office Project. 
8. Alternatīvu salīdzinājums ar hierarhijas analīzes metodes palīdzību. 



   202

9. Individuāla mācību projekta izstrāde 
10. Individuāla mācību projekta aizstāvēšana. 

 

Mācību literatūras saraksts 
1. Lūiss P. Dž. Projektu vadīšanas pamati. - Rīga, 1997. - 111 lpp.  
2. Praude V., Beļcikovs J. Loģistika. R.: Vaidelote, 2003., 541 lpp. 
3. Zommers J. Datorizēta projekta vadīšana. - Rīga: Turība, 2000. - 114 lpp.  
4. Burke R. Project Management (Planning and Control techniques). John Wiley & Sons Ltd., 

1999. 
5. Богданов В.В. Управление проектами в Micrsoft Office Project 2003.- Питер, 2004. – 

604с. 
Papildliteratūras sarakts 

 
1. Litke H.D., Kunova I. Projektu vadība. SIA „BALTA eko”, Rīga, 2003, 127 lpp. 
2. Moore J.H., Weatherford L.R. Decision modelling with Microsoft Excel. Prentice Hall, 

2001. 1020 p. 
3. Гультяев K. A. Управление проектами – Micrsoft Project 2000. CПб. 2002. 368 cтp. 
4. Kopтер Дж., Mapkвuc A. Microsof Project 2000. – Москва: Лори. 2002. - 641 cтp. 
5. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в MS Excel, Москва, 2004. 

1024 с. 
6. Projektu vadība, J. Uzulāns, Jumava, 2004, ISBN 9984-05-834-4 
7. Finansu pārvaldība, M. Rurāne, Latvijas izglītības fonds, ISBN 9984-9558-0-X 
8. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике, Е. Д. 

Соложенцев, ISBN 5-8110-0076-6 
9. Управление высокотехнологичными  программами и проектами, Арчибальд Р., ISBN 

0-471-51327-X (krievu v.), ISBN 5-94074-186-X (angļu v.) 
10. Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition. Association for Project 

Management, Edited by Miles Dixon, ISBN 1-903494-00-1 
11. PMBoK, 1999, ISBN 1-880410-12-5; 2000, ISBN 1-880410-23-0 
12. ICB IPMA Competence Baseline, 1999, ISBN 3-00-004057-9 
13. www.europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/pcm.htm - Project Cycle 

Management Guidelines, EuropeAid Cooperation Office 
14. www.tenstep.lv - TenStep Project Management; 
15. www.likumi.lv, www.nais.lv - LR likumi; 
16. www.pmi.org – Project Management Institute, PMBok; 
17. www.ipma.ch – International Project Management Association; 
18. europa.eu.int/comm/europeaid – ES pieredze un ieteikumi par projektu vadību; 
19. www.tenstep.com – projektu vadības metodoloģija, projektu dalījums pēc lieluma; 
20. www.maxwideman.com – metodoloģija; 
21. www.pmi.ru - Project Management Institute Krievijas nodaļa. 
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Svešvaloda  
Foreign Language  

 
Programma 

 
Sociālo zinātņu fakultāte,Valodu katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Svešvaloda  S. Bremze , asociētā profesore 
4. un 5.semestris: 4 KP (64 h): praktiskās nodarbības 64h. Kontroles veids – ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta veids 
Obligātās izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju 
programmas Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija 
Kurss orientēts uz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju ieguvi, lai tā kalpotu par 
līdzekli profesionālās kvalifikācijas ieguvei, mobilitātei un saziņai ar ārvalstu studentiem un 
speciālistiem. Programma paredz sekmēt studentu prasmju veidošanos dažādos komunikācijas 
veidos un līmeņos svešvalodā studējot autentiskus materiālus  informācijas tehnoloģiju nozarē. 
 
Annotation 
The course envisages promotion of acquisition of knowledge and skills in professional foreign 
language  with the  purpose of extending the students professional qualifications, for their 
mobility and improving their communication skills with foreign students and specialists. The 
programme envisages mastering of language skills studying authentic materials on  IT in various 
forms and levels of communication. 
 
Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis: 
Veicināt studentu profesionālo prasmju  veidošanos, sekmējot viņu komunikācijas prasmes 
veidošanos svešvalodā, tādējādi radot mobilitātes iespējas 
 
Priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Svešvalodas apguve  saistās gan ar vispārizglītojošiem studiju kursiem, gan ar nozares 
teorētiskajiem pamatkursiem, gan ar virziena speciālajiem priekšmetiem   
 
Zināšanu kontrole: 
Regulāra gatavošanās praktiskajām nodarbībām; regulārs apmeklējums; regulāri mutiski 
ziņojumi par izstrādātās pašizglītības programmas svešvalodā (lasīšanā, rakstīšanā, klausīšanās) 
īstenošanu, ziņojumi par apgūto. Aktīva komunikācija nodarbībā. Piedalīšanās starptautiskās 
studentu zinātniskās konferencēs svešvalodā ar ziņojumu – prezentāciju svešvalodā, izmantojot 
IT. Individuālas terminoloģijas vāŗdnīcas specialitātē izstrādāšana un papildināšana ar izrunu un 
skaidrojumiem angļu un latviešu valodā. Testu par terminiem nokārtošana. Tēžu publikācija,  
referāta uzrakstīšana un prezentācija. 
 
Nosacījumi „Ieskaite ar atzīmi” kārtošanai:  
Sekmīgi nokārtoti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 50 000 
rakstu zīmes autentiska teksta angļu val.). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā 
auditoriju nodarbību skaita. Atbildētas kavētās nodarbības. 
 
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas kārtība: 
Kavētās nodarbības atstrādā vienojoties ar pasniedzēju par atstrādāšanas/atbildēšanas laiku.  
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Izvērsta programma 

4.semestris 
1. Ieskats "Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē". 
2. Datoru sistēmu projektēšana. Prakse un pētniecība. 
3. Datoru sistēmu drošība un ekspluatācija. Ielaušanās atklāšana un profilakse/preventīvie 

pasākumi komunikācijā. 
4. Draudu analīze. Drošības tehnoloģijas, instrumenti. 
5. Protokoli un standarti. Filtri . 
6. Drošības politika. Ētika, sociālie faktori, likumdošana.  
7. Datu aizsardzība un kriptogrāfija. 
8.   Bezvadu tīkli un mobilie tīkli; uzraudzība/administrēšana. 
9.   Datoru tīklu projektēšana. WAN & LAN. 
10. Datori birojā. Lietišķā sarakste; vēstules, memorandi, reklāmas. EU CV.       
11. Tehnoloģiju parki un centri. Tehnoloģiju parks Jelgavā. 
12. Mākslīgais intelekts. Roboti.  
13. Modelēšana. Matemātisko modeļu izstrāde. 
14. Matemātisko modeļu pielietošana. 
15. Semestra individuālo darbu aizstāvēšana. 
16. Studentu darbu prezentācijas un diskusija. 

5.semestris 
1. Eiropas Datorprasmes Sertifikāts/European Computer Driving Licence  
2. ( ECDL ) un Profesiju Standarti.  
3. Datorzinātņu integrācija ar citām zinātnēm. Kentaurs. 
4. Datorinženierija – datoru aparatūras pamatprincipi un projektēšana.   
5. Metodes. Skaitliskās metodes. Datoreksperimenti. 
6. Modelēšana. Modeļi. Matemātisko modeļu pielietošana. 
7. Biosistēmu modelēšana . 
8. Datorgrafikas iespējas un pielietojums. 
9. Datoru tīkli, projektēšana un komunikācija. CISCO.  
10. Modemi un Internets. Interneta lietotāji. 
11. WWW tehnoloģijas . 
12. Operētājsistēmu funkcijas.  
13. Datorvadības sistēmas tautsaimniecībā.  
14. Sistēmanalīze. Sistēmanalītiķis. 
15. Anotēšana. Anotāciju svešvalodā iespējas.  
16. Individuālā darba par tēmu specialitātē prezentācija svešvalodā. 
17. Diskusija par prezentācijām svešvalodā.    
 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. K.Boeckner.P.C. Brown. Oxford English for Computing. Oxford University Press. 2004. 
2. Dustin, Jeff Rashka, John Paul Automated Software Testing. Introduction, Management 

and Performance. Addison Wesley, 1999. 
3. Institute of Technology.Carlow. Carlow & Wexford PROSPECTUS,2005. 
4. Rochlin, G.Trapped in the net :the unanticipated consequences of computerization . 

Princeton University Press, 1997. 
5. Wurster, C., Computers :an illustrated history . Koeln, Taschen, 2002. 
6. Davies W., Operating systems :a systematic view. Boston: Addison-Wesley, 2001. 
7. Oxford English for Computing. Oxford University Press, 1996 
8. Collin, S.M.H. Dictionary of computing  London : Peter Collin Publ., 2002. 
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Papildliteratūra. 

 
1. B.Austin Year 2000 in Easy Steps. UK, 1998-99. 
2. I, Matisone A Guide to Business Letter Writing. R. , 1991. 
3. Dictionary of personal computing and the Internet . Teddington (Middlesex) : Peter 

Collin Publ., 2000. 
4. Freedman, A. The computer glossary :the complete illustrated dictionary. N.Y., Amacom, 

1994. 
5. Williams R. My Super PC. How to build A  PC – A Computer building Guide. 

http://www.mysuperpc.com/processor.shtml with updates (last 3/3/2008). 
6. Gilster, R. PC hardware :a beginners's guide. McGraw-Hill, 2001. 
7. Oxford Dictionary of Computing. 4th ed.Oxford University Press.1996. 549p. 
8. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca :datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, 

Avots, 2001. 
 

Ieteicamā periodika: 
1. Baltic IT&T Review 
2. Digital Times 
3. On the New World of Communication 
4. E-pasaule 
5. Time, www.timeeurope.com 
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Brīvās izvēles studiju priekšmeti 
 

Fizikas pamati 
 

Programma 
 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Fizikas katedra 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
Fizi1003   Fizikas pamati.  
1.semestris: 2 KP (32h).Kontroles veids – ieskaite ar atzīmi. 
 
Studiju priekšmeta veids 
ITF Domes lēmums 
Brīvās izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju 
programmas Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija  
Fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi 
jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas 
ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina 
fizikas pamati , lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības 
praksē.  
 

Programma 
1 Mehānika.  
2 Šķidrumu īpašības  
3 Gāzu īpašības.  
4 Molekulārfizika.  
5 Siltumparādības.  
6 Elektrodinamika.  
7 Līdzstrāva.  
8 Maiņstrāva.  
9 Magnetiskais lauks.  
10 Harmoniskas svārstības.  
11 Viļņi.  
12 Gaismas atstarošanās.  
13 Gaismas laušana.  
14 Fotoefekts.  
15 Atomfizika un kodolfizika.  
16 Ieskaite.  
 

Mācību literatūras saraksts 
 
1. Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 10. klasei. - R.: Zvaigzne ABC,1998. -263 lpp.  
2. V.Branka, Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi 12. klasei. - 

R.: Zvaigzne ABC,1993. - 127 lpp.  
3. V.Branka, Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 2. Optika 12. klasei. - R.: Zvaigzne ABC,1993. - 150 

lpp.  
4. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Kustība. Spēks. Enerģija. Svārstības un viļņi. Skaņa. Rīga. - 

80 lpp.  
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Papildliteratūras sarakts 
1. V.Branka, Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 3. Relativitātes teorijas un atomfizikas pamati 12. 

klasei. - R.: Zvaigzne ABC,1993. - 64 lpp.  
2. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Elektrība un magnētisms. Gaisma. Rīga. - 96 lpp.  
3. Būts G. Fizika. Mācību grāmata. Dabas zinību kurss vidusskolai. R.: Zvaigzne ABC, 1999. - 

172 lpp.  
 

Praktiskā lauksaimniecība 
 
Studiju priekšmeta anotācija 
VidZP004 Praktiskā lauksaimniecība 
1.semestris: 1 KP (16 h). 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Jāapmeklē visas nodarbības MPS "Vecauce", jāizpilda prakses programma, jāuzraksta atskaite, 
tā jāaizstāv.  
 
Studiju priekšmeta veids 
LLU senāta lēmums 
Brīvās izvēles studiju priekšmets Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju 
programmas Datorvadība un datorzinātne studentiem 
 
Anotācija  
Iepazīšanās ar LLU mācību pētījumu saimniecību “Vecauce”. Ražošanas nozaru un to 
organizācijas analīze. Zinātnes sasniegumu ieviešana lauksaimnieciskajā ražošanā. Vides 
aizsardzības jautājumu risināšana saimniecībā: dzīvnieku mītnes, to piemērotība higiēniskām un 
labturības prasībām, kūtsmēslu utilizācija un aizvākšana no dzīvnieku mītnēm, sadzīves 
notekūdeņu attīrīšana saimniecībā.  
 

Programma 
LLU MPS "Vecauce" apmeklējums, lauksaimniecības nozaru darba analīze, atskaites 
sagatavošana un aizstāvēšana.  
 

Mācību literatūras saraksts 
1. Izdales materiāli par MPS "Vecauce" vēsturi  
2. Izdales materiāli par MPS "Vecauce" notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm un ūdeņu kvalitātes 

testēšanas rezultātiem  
3. "Ekoloģija un vides aizsardzība", LLU Vides un ūdenssaimniecības katedras kolektīvs, 

Jelgava, 2001  
Papildliteratūras sarakts 

 
1. MPS "Vecauce" interneta mājas lapa: http://www.llu.lv/mps_vecauce/mps.htm  
2. "Labas Lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā", LLU, Jelgava, 1999  

 
Periodika 
 
1. "Vides vēstis" Vides aizsardzības kluba žurnāls; Rīga  
2. "Agro Tops" žurnāls praktiskam lauksaimniekam; Rīga  
3. "Ražība" zinātniski praktisks žurnāls zinātniekam, agronomam, zemniekam; Rīga  
4. "Agro Pols" informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam ( 

http://www.agropols.lv ); Rīga  
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4.pielikums. Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” modificētais studiju plāns 

2008./2009.studiju gada uzlabotais bakalaura akadēmiskā studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" studiju plāns  
Studiju ilgums: 4.gadi, apjoms 160 KP 
 

Priekšmeta 
apjoms 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 1. 

kurss 
2. 

kurss 3. kurss 4. kurss Nr. 
p.k. Studiju priekšmets 

KP Stundas 

Studiju 
darbi, 

KP 

Kontroles 
forma 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem 1 2 3 4 5 6 7 8 
Obligātie studiju priekšmeti - A daļa 118,5 1896 4  20 20 16 17 14 15 5,5 14,5         

1 Svešvaloda 
datorzinātnēs 6 96  I;E 2 4       I E       

2 Ētika un estētika 1,5 24  E        1,5        E 
3 Lietišķā psiholoģija 1,5 24  E        1,5        E 
4 Ekonomikas teorija 1,5 24  E       1,5        E  

5 Ekoloģija un vides 
aizsardzība 2 32  E       2        E  

6 Filozofija 1,5 24  E  1,5        E       
7 Socioloģija 1,5 24  I        1,5        I 
8 Tiesību pamati 1 16  I  1        I       
9 Cilvēka aizsardzība 2 32  E   2        E      

10 Matemātika 8 128  I;E 4 4       I E       
11 Diskrētā matemātika 2 32  I   2        I      
12 Skaitliskās metodes 2 32  E     2        E    

13 Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika 2 32  I    2        I     

14 Fizika 5 80  I;E   2 3       I E     
15 Ievads datorzinātnēs 3 48  E 3        E        

16 Datorvadības uzdevumi 
ražošanā 2 32  I 2        I        

17 Datortehnoloģijas 
biosistēmu vadībā 1,5 24  I 1,5        I        

18 Programmēšana 8 128 1 E;E;I;E,KD 2 2 2 2 1    E I E E KD    

19 Lietojumprogrammatūra 4 64  I;E    2 2       I E    
20 Datorgrafika 2 32  E    2        I     

21 WWW tehnoloģijas 
 3 48 1 E;KD     3 1       E KD   
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Priekšmeta 
apjoms 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 1. 

kurss 
2. 

kurss 3. kurss 4. kurss Nr. 
p.k. Studiju priekšmets 

KP Stundas 

Studiju 
darbi, 

KP 

Kontroles 
forma 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem 1 2 3 4 5 6 7 8 

22 Datoru uzbūve un 
perifērijas iekārtas 3 48  I; E 1,5 1,5       I E       

23 Datoru arhitektūra 2 32  E       2        E  
24 Operētājsistēmas 4 64  I;E  2 2       I E      
25 Datoru tīkli 4 64 2 I;E;KD   2 2 2      I E KD    

26 Datoru tīklu 
administrēšana 4 64  I;E     2 2       I E   

27 Datu bāzu tehnoloģijas 4 64  I;E   2 2       I E     

28 Algoritmi un datu 
struktūras 4 64  E  4        E       

29 Programminženierijas 
pamati 4 64  E 4        E        

30 Sistēmu modelēšana 4 64  I, E   2 2       I E     

31 Elektrotehnika un 
elektronika 2 32  E     2        E    

32 Prakse 12 192        12           
33 Bakalaura darbs 10 160  aizst.        10        aizst. 

Obligātās izvēles studiju priekšmeti - 
B daļa 31 496   0 0 1 0 6 5 4 0         

1. Virziena 
pamatpriekšmeti 16 256   0 0 3 3 5 5 6 2         

1.1. Datortīkli (CISCO) 12 192  I;I;I;I   3 3 3 3     I I I I   

1.2. Lielās datu bāzes un 
datu noliktavas 4 64  I;E     2 2       I E   

1.3. Datizraces pamati (Data 
Mining ) 2 32  I       2        I  

1.4. Multivides tehnoloģijas 2 32  I        2        I 

1.5. Objektorientētā 
programmēšana 2 32  E       2        E  

1.6. Datu aizsardzība un 
kriptogrāfija 2 32  I       2        I  

1.7. Datoreksperimentu 
pamati 2 32  E     2        E    

1.8. Operāciju pētīšana 4 64  E     4        E    

1.9. Automātiskās vadības 
pamati 2 32  E       2        E  

1.10. Mākslīgais intelekts 2 32  E        2        E 
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Priekšmeta 
apjoms 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 1. 

kurss 
2. 

kurss 3. kurss 4. kurss Nr. 
p.k. Studiju priekšmets 

KP Stundas 

Studiju 
darbi, 

KP 

Kontroles 
forma 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Virziena speciālie 
priekšmeti 12 192   0 0 0 0 0 0 8 4         

2.1. Sistēmanalīzes 
atbalsta priekšmeti     0 0 2 2 0 0 2 2         

2.1.1. Programmatūras 
testēšana 2 32  E    2        E     

2.1.2. Programminženierija 2 32  I   2        I      
2.1.3. Projektu pārvaldība 2 32  E       2        E  

2.2. Ražošanas nozaru 
priekšmeti     0 0 0 0 0 4 4 2         

2.2.1. Lauksaimniecības 
informācijas sistēmas 2 32  E      2        E   

2.2.2. 
Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas 
(ĢIS) 

2 32  E      2        E   

2.2.3. Mikroprocesoru vadības 
pamati 2 32  I       2        I  

2.2.4. Mērsistēmu interfeisi 2 32  I       2        I  

2.2.5. Programmējamie 
loģiskie kontrolleri 2 32  I        2        I 

2.3. Biosistēmu pamati     0 0 0 0 0 0 2 2,5         
2.3.1. Diskrētās biosistēmas 2 32         2          

2.3.2. Biosistēmu 
modelēšanas pamati 2,5 40          2,5         

3. Humanitārā bloka 
izvēle 3 48   0 0 0 1 0 0 2 0         

3.1. Humanitārā bloka 
priekšmeti 4 64   0 0 0 3 2 0 2 0         

3.1.1. Lietišķā saskarsme 1 16  I    1         I    
3.1.2. Projektu vadīšana 2 32  E       2         E 
3.1.3. Svešvaloda 4 16  I    2 2         I   

Brīvās izvēles studiju priekšmeti  6,5 104   0 0 3 2 0 0 0 1,5         
Bakalaura darbs 10   aizst.        10         

Teorētiskais kurss kopā 160 2560   20 20 20 20 20 20 20 20         

Brīvās izvēles priekšmeti: 
- Fzikas pamati 2 KP; iekļauts ar ITF Domes lēmumu - Sports 3 KP; iekļauts ar LLU Senāta lēmumu 
- Praktiskā lauksaimniecība 1 KP; iekļauts ar LLU Senāta lēmumu - Iespējams izvēlēties arī B daļā iekļautos priekšmetus 
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5.pielikums.  Bakalaura studiju programmas  „Datorvadība un datorzinātne”  2007/2008 studiju gada mācību plāns 
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6.pielikums. Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” 2007.g. VEK 
pārskats. 

 
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” 
Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskā grāda iegūšana datorvadībā un datorzinātnē 

 
VEK pārskats 

 
2007.gada 30.maijs 
 
VEK priekšsēdētājs 
Jānis Grundspeņķis Dr.habil.sc.ing., profesors, LZA īstenais loceklis, Rīgas Tehniskās 

universitātes Datorzinātnes Informācijas tehnoloģijas fakultātes  
VEK priekšsēdētāja vietnieks 
Pēteris Rivža Dr.habil.sc.ing., LLMZA loceklis, LLU Zinātņu prorektors, ITF 

Datoru sistēmas katedras profesors 
VEK locekļi 

Uldis Smilts Mg.sc.comp., LLU ITF Datoru sistēmas katedras asoc. profesors, 
a/s „DATI Exigen Group” vice-prezidents 

Rudīte Čevere Dr.sc.comp., ITF Datoru sistēmas katedras vadītāja, asoc. 
profesore, a/s „DATI Exigen Group” vadošā kvalitātes 
pārvaldniece 

Nadežda Semjonova  Dr.sc.comp., SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” direktore 

Vita Karnīte Mg.sc.comp., a/s „DATI Exigen Group” projektu pārvaldniece. 
 
Valsts eksāmenu komisija ar LLU ITF pilna laika studentiem strādāja 2007. gada 24., 25. un 28. 
maijā, Valsts eksāmenu komisijai kopā tika iesniegti 30 inženierzinātņu bakalaura darbs. Visi 
akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” bakalaura grādu 
pretendentu darbi tika sekmīgi aizstāvēti. 
 
Rezultāti: 

Vērtējums Skaits Procenti 
„10” balles (izcili) 4 13 
„9” balles (teicami) 6 20 
„8” balles (ļoti labi) 4 13 
„7” balles (labi) 10 34 
„6” balles (gandrīz labi) 3 10 
„5” balles (viduvēji) 2 7 
„4” balles (gandrīz 
viduvēji) 

1 3 

Kopā: 30 100 
 
Bakalauru darbu aizstāvēšanā vidējā atzīme bija 7.6 balles. Kopumā rezultāti jāvērtē kā labi, jo 
24 studentu (jeb 80%) vērtējums ir vienāds vai augstāks par 7. 
 
Bakalauru darbu izstrādi vadīja 11 Informācijas tehnoloģiju fakultātes un 1 Tehniskās fakultātes 
mācību spēks. Profesori un asociētie profesori vadīja 12 darbus jeb 40% no kopskaita, docenti – 
13 darbus jeb 43% no kopskaita, lektori – 3 darbus jeb 10% no kopskaita un 2 darbus asistents. 
Sadalījums pa bakalauru darbu zinātniskiem vadītajiem un recenzentiem ir attēlots 1.un 2. tabulā. 
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Bakalaura darbus studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” recenzēja 9 (jeb 47%) 
Latvijas vadošo augstskolu mācību spēki, 7 (jeb 37%) vadošo IT uzņēmumu pārstāvji un 3 (jeb 
16%) citu organizāciju pārstāvji. 
 

1.tabula 
Bakalauru darbu vadītāji 

2.tabula 
Bakalauru darbu recenzenti

Zinātniskais vadītājs Darbu 
skaits 

Prof., Dr.sc.ing. I. Arhipova 3 
Prof., Dr.habil.sc.ing. P. Rivža 2 
Asoc.prof., Dr.sc.comp. R.Čevere 4 
Asoc.prof., Dr.sc.oec. A. Gailums 2 
Asoc. prof., Dr.sc.ing. A. Kaķītis 1 
Doc. E.Stalidzāns 4 
Viesl.-doc. A.Ermuiža 3 
Viesl.-doc. A. Paura 3 
Viesl.-doc. S. Sproģe 2 
Viesl.-doc. S. Arhipovs 1 
Lekt. I.Kazaine 3 
Viesl.-as. A.Zujevs 2 
Kopā 30  

Iestāde, recenzents Darbu 
skaits 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

11 

I.Arhipova 2 
A. Kaķītis 2 

A.Āboltiņš 1 
L.Paura 1 

A.Galiņš 1 
A.Krauze 1 
A.Bāliņš 1 
S.Daģis 2 

Rīgas Tehniskā universitāte 2 
J.Grundspeņķis 1 
V.Vinogradova 1 

Latvijas Universitāte 2 
Ģ.Karnītis 2 

Baltijas Datoru Akadēmija 4 
N.Semjonova 1 

A.Mūsiņš 2 
J.Judrups 1 

A/s „DATI Exigen Group”  8 
J.Rāts 4 

A.Kalējs 2 
V.Karnīte 1 

A.Vendelis 1 
A/s „Hansabanka” 3 

M.Gills 3 
Kopā 30  

VEK atzīmēja kā izcilus sekojošus darbus: 

1. Vladimirs Dolgoņenko „Objektorientētā metamodelēšana risku analīzes un kritisko 
kontroles punktu metodoloģijas ieviešanā”, darba vadītāja Dr.sc.ing., profesore Irina 
Arhipova. 

2. Sandris Ivanovs „Aktīvās direktorijas  tehnoloģijas izmantošanas variantu izpēte un 
pielietošana uzņēmuma datortīkla lietotāju resursu vadībai”, darba vadītājs vieslektors-
docents Sergejs Arhipovs 

3. Vitālijs Komašilovs „Mākslīgo neironu tīklu pielietojuma analīze tēlu atpazīšanas 
uzdevumos”, darba vadītāja Dr.sc.ing., profesore Irina Arhipova. 

4. Aleksejs Zacepins „Objektorientētas modelēšanas pielietojums risku analīzes un kritisko 
kontroles punktu metodoloģijas realizācijā sulas ražošanas procesā”, darba vadītāja 
Dr.sc.ing., profesore Irina Arhipova. 
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VEK atzīmēja kā teicamus sekojošus darbus: 

1. Edgars Kazradzis „Bišu spārnu dzīslojuma biometrisko punktu atpazīšanas automatizācija”, 
darba vadītājs Dr.sc.ing., docents Egils Stalidzāns. 

2. Aigars Lapiņš „Likumu un ierobežojumu definēšanas veidi plānošanas uzdevumu 
risināšanā”, darba vadītājs Mg.sc.ing., vieslektors-asistents Andrejs Zujevs. 

3. Georgijs Marčenoks „Pētījuma un attīstības koncepcijas izstrāde mikrorajona iedzīvotāju 
interneta pieslēgumam”, darba vadītājs vieslektors-docents Andrejs Paura. 

4. Edgars Skunstiņš „Metodisko materiālu izstrāde tulkošanas programmas Trados apguvei 
lietotājiem bez priekšzināšanām”, darba vadītāja Dr.sc.comp., asociētā profesore Rudīte 
Čevere. 

5. Raimonds Šteinbergs „Bezvadu lokālā datoru tīkla koncepcijas un projektējuma izstrāde 
privātmāju mikrorajonam”, darba vadītājs vieslektors-docents Andrejs Paura. 

6. Zigmārs Vītols „MPS „Vecauce” piena ganāmpulka vadības sistēmas salīdzinošā analīze un 
pilnveidošanas priekšlikumu izstrāde”, darba vadītājs Dr.oec, asociētais profesors Aleksandrs 
Gailums. 

Valsts eksāmenu komisija, izvērtējot studentu zināšanas un noklausoties bakalaura akadēmisko 
darbu aizstāvēšanu, atzīmē sekojošo: 
1. Bakalaura darbu aizstāvēšana parādīja, ka visi studenti ir apguvuši zinātniski pētnieciskā 

darba elementus, prot definēts darba mērķus un uzdevumus, pielietot apgūtās metodes IT 
jomā, veidot loģiskus secinājumus un konkrētus priekšlikumus. 

2. Visu pretendentu uzrādīto zināšanu apjoms bija pietiekams un inženierzinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds datorvadībā un datorzinātnē tika piešķirts visiem pilna laika 
studentiem, kuri aizstāvēja savus darbus. 

3. Bakalauru darba tematika bija atbilstoša datorvadības un datorzinātnes virzienam plašā 
spektrā un skāra informācijas tehnoloģiju nozares risināmo problēmu aspektus. 

4. Bakalaura darbu noformējums bija atbilstošs ITF bakalaura darbu noformēšanas 
metodiskajiem noteikumiem, bet daudzi darbi uzrakstīti sliktā latviešu valodā ar daudzām 
gramatiskām kļūdām. 

5. Bakalauru darbu recenzijas atbilda nepieciešamajām prasībām un sniedza korektus darba 
izvērtējumus, recenzenti izvēlēti plašā spektrā. 

6. ITF tehniskais sekretariāts bakalaura darbu aizstāvēšanas procedūru organizēja augstā 
līmenī. 

7. VEK iesaka veikt sekojošus nepieciešamus uzlabojumus bakalaura darbu aizstāvēšanas 
procedūrā: 
o ieteicams bakalaura darba vadītājiem stingrāk uzmanīt starpdisciplinārās tēmas, lai 

darbā atspoguļotos IT speciālista prasmes, nevis spēja apgūt citas zinātņu nozares 
teoriju; 

o ieteicams stingrāk pasekot līdzi literatūras sarakstam, lai tajā būtu norādīta ar IT sfēru 
saistīta literatūra, tai skaitā arī grāmatas; 

o ieteicams, lai bakalaura darba pētījumā būtu apzināta esošā situācija, kas jau ir un 
pastāv, un tad piedāvāti jauni risinājumi; 

o ITF bakalaura darbu izstrādes metodiskajos noteikumos jāievieš papildinājumi ar 
ieteikumiem bakalaura darba aizstāvēšanas prezentāciju veidošanā. 

 
VEK priekšsēdētājs     Dr.habil.sc.ing., prof. J. Grundspeņķis 
 



   216

7.pielikums. Informācija par ITF mācībspēku pētniecisko darbu 

(*) IT jomā 
Profesore Arhipova Irina 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1.  (*) Arhipovs S., Dubrovskis D., Arhipova I. (2005) Object oriented analysis and 
modeling of the forest management planning system. International Congress of 
Information Technology in Agriculture, Food and Environment Proceedings. Cukurova 
University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 107-115. 

2. Paura L., Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 
International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and Environment 
Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 476-480. 

3. Arhipova I., Rudusa I. The entrepreneurial networks and regional development in 
Latvia. International conference “Entrepreneurship and macroeconomic management”. 
University of Rijeka, Pula, Chroatia, 2005. P. 8-20 

4. Arhipova I., Bāliņa S. Profession segregation decrease in the Latvia branch of 
Information technologies. International Congress of Information Technology in 
Agriculture, Food and Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, 
October 12-14, 2005. P. 176-181 

5. (*) Arhipova I. The Role of Statistical methods in Computer Science and 
Bioinformatics. Seventh International Conference on Teaching Statistics (ICOTS-7) 
“Working Cooperatively in Statistics Education”, Salvador, Brazil, July 2-7, 2006. 

6. (*) Arhipova I., O. Pilipenko. Information technology risks in information system 
development. Proceedings of international scientific conference “Biometrics and 
information technologies in agriculture: Research and development”, Lithianian 
University of Agriculture, Kaunas, Lithiania, November 24-25, 2006. 

7. (*) Arhipovs S., Arhipova I. The system modeling of Latvian forest management. 
International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, 
September 20-23, 2006, P.163.-170. 

8. (*) Arhipovs S., Osadčuks V., Arhipova I. The problem of the geographical data control 
of territorial units in the forest inventory information system. International conference on 
Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 
Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

9. Arhipova I. The graphical analysis of the ANOVA and regression models parameters 
significance. International conference in computational statistics COMPSTAT 2006, 
Physica-Verlag, A Springer Company, Roma, Italy, August, 28 – September, 1, 2006, 
P.1625-1632. 

10. Paura L., Arhipova I. Experimental design of agricultural data. International conference 
on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food 
Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

11. Paura L., Arhipova I. The applied statistics course content in agricultural study program. 
International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, 
September 20-23, 2006. 

12. Frolova L., Arhipova I. Latvia labour market supply and demand statistical forecating 
model. International scientific conference „56th Session of the ISI (International 
Statistical Institute)”, Lisboa, Portugal, August 22-29, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

13. Arhipova I., Arhipovs S. Application of ordinary least square method in nonlinear 
models. International scientific conference „56th Session of the ISI (International 
Statistical Institute)”, Lisboa, Portugal, August 22-29, 2007. (iesniegts publicēšanai). 
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Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Monogrāfijas „Riski lauksaimniecībā un privātajā 

mežsaimniecībā”, 2.nodaļa „Riska vadības metodoloģija”, Jelgava, LLU, RTU, 64-
98.lpp. 

2. Kārkliņa D., Skudra L., Arhipova I. Monogrāfijas „Riski lauksaimniecībā un privātajā 
mežsaimniecībā”, 6.2.nodaļa „Riska analīze pārtikas produktu ražošanā”. Jelgava, LLU, 
RTU, 2005. 273-294.lpp. 

3. Kaktiņš J., Arhipova I. Monogrāfijas „Riski lauksaimniecībā un privātajā 
mežsaimniecībā”, 8.6. nodaļa „Riski privātajā mežsaimniecībā: zaudējumi un vadīšanas 
iespējas”. Jelgava, LLU, RTU, 2005. 517-614.lpp. 

4. Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Riska vadības terminoloģijas aspekti. LLU Raksti Nr.15 
(310), 3-9.lpp. 

5. Kaktiņš J., Arhipova I Lauksaimnieku meža īpašumu atjaunošanas riski un to vadīšana. 
LLU Raksti Nr.15 (310), 2005. 22-29.lpp. 

6. Kaktiņš J., Arhipova I. Lauksaimnieku mežaudžu paplašināšanas un attīstības risku 
negatīvo seku noteikšana. LLU Raksti Nr.15 (310), 2005. 30-39.lpp. 

7. Arhipova I., Bāliņa S., Rudusa I. Latvijas reģionu attīstības rādītāju kvantitatīvā analīze. 
LU Raksti, 690 sēj. Vadības Zinātne, 2005. 151-159.lpp. 

8. Arhipova I., Rudusa I. Uzņēmumu tīkla modelis reģionu attīstība. LU Raksti, 690 sēj. 
Vadības Zinātne, 2005. 9-16.lpp. 

9. Bāliņa S., Arhipova I. The Analysis of Income and Expenditure of Latvian Households. 
International svientific conference “Economic science for rural development”, LLU, 
Jelgava, 2006, P.35-41. 

10. (*) Piļipenko O., Arhipova I. Informācijas tehnoloģijas riski Informācijas sistēmu 
izstrādē. Proceedings of the International scientific conference “Information technologies 
for rural development”, October 19-20, 2006., P.241.-249. 

11. Kopeika E, Arhipova I. Latvijas darba tirgus attīstības statistiskā modelēšana un 
prognozēšana. Latvijas reģionu attīstības rādītāju kvantitatīvā analīze, LU Raksti, XX sēj. 
Vadības Zinātne, Rīga, Latvija, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

12. Kaktiņš J., Arhipova I., Blija A. Risku vadīšanas sistēmas tehnoloģiju attīstība privātajā 
mežsaimniecībā. Monogrāfija „Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana”, LLU, 
Jelgava, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

13. Arhipova I., Kārkliņa D., Blija A., Galoburda R., Arhipovs S., Zacepins A., 
Dolgoņenko V., Dumpe D. Riska analīzes pielietojums augļu un dārzeņu pārstrādes 
nozares ražoto produktu drošības novērtēšanai un HACCP metodoloģijas attīstība 
datorizētās kvalitātes sistēmas izstrādē. Monogrāfija „Lauksaimniecības un pārtikas risku 
vadīšana”, LLU, Jelgava, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

Metodiskā literatūra 
1. Arhipova I., Paura L. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā.2.2.3.sadaļa 

“Matemātiskās metodes ekonomikā”, LLU, Jelgava, 2005.,42 – 56.lpp.  
2. Arhipova Irina, Signe Bāliņa „Statistika ekonomikā”, Mācību līdzeklis. 2.izdevums. 

Rīga, Datorzinību centrs, 2006 - 364 lpp. 
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Profesors Rivža Pēteris 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Rivža P., Kopeika E., Ramute L. Development of  ICT as Economy Promoting Factor in 
Regions of Latvia. //NJF 23rd Congress 2007 Proceedings Trends and Perspectives in 
Agriculture, Copenhagen, June 26 – 29, 2007. ISSN 1653-2015. NJF Report, Vol 3, Nr 2, 
2007.- pp.277 – 279. 

2. Rivza P., Rivza B. Experience in the use of the Analytic Hierarhy Process in Latvia, 
Proceedings of the 9 th International symposium on the Analytic Hierarhy Process ( 
ISAHP 2007), pp 167-172 . 

Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Rivža P. Latvia agrarian research in European dimension. Proceeding of the International 

Scientific Conference „Problems of Agrarian Research Development in Common 
European Space”, May 27-28., 2005, Jelgava, P. 106-112. 

 

Profesors Andris Šnīders 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Sniders A., A. Jekabsons, I.Straume. Small Scale Cogeneration Plants as a Perspective 
Source of Autonomous Energy Supply / Proceedings of the 4-th International Scientific 
and Practical Conference “ Ecology and Agricultural Machinery”.- Saint-Petersburg: 
SZNIIMESX, 2005, Volume 3,  pp.186 -192. 

2. Šnīders A., A.Laizāns. Invariant Control of Wastewater Aeration// Proceedings of the 1st 
International Joint Internet Conferences on Computer, Information, and Systems 
Sciences, and Engineering (CISSE 05)/ Industrial Electronics, Technology & Automation 
(IETA 05). - Bridgeport, USA: University of Bridgeport,  Institute of Electrical & 
Electronics Engineers (IEEE), 2005, CD - R, 4 p. 

Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Šnīders A., I.Straume. Energy saving possibilities in waste water treatment / Proceedings 

of the International Conference “ Agricultural Engineering Problems”.- Jelgava: LUA, 
2005,  pp.113 -118. 

2. Šnīders A., A.Laizāns. Main conditions of wastewater aeration unit design parameters 
selection / Proceedings of the 5th International Conference “ Engineering for Rural 
Development”.- Jelgava: LUA, Faculty of Engineering, 2006,  pp.160 –164. 

3. Šnīders A., A.Laizāns. Oxygen transfer process simulation in wastewater aeration tank / 
Proceedings of the 6 th International Conference “ Engineering for Rural Development”.- 
Jelgava: LUA, Faculty of Engineering, 2007, 5 pp.  (Iesniegšanas termiņš 15.03.2007.) 

4. Sagatavots zinātnisko darbu apkopojums: „Darbu kopa lauksaimniecības enerģētikā” 
(1998. – 2006.) par ko piešķirta LZA un AS „Latvenergo” Gada balva par nozīmīgu 
ieguldījumu enerģētikā ( 13.12.2006.) 

Patenti 
1. A.Šnīders, J.Greivulis, A.Jēkabsons. Biogāzes ģeneratorstacija.- Latvijas patents 13364 

B. Patenti un Preču zīmes, Nr.12, 2005, publ. 27.12.2005. Starptautiskās klasifikācijas 
indekss: F02B63/06, H02K7/18, C10L3/00. 

2. J.Greivulis, A.Šnīders. Koģenerācijas stacija/ LR Patents Nr. 13476. – R.: Patenti un 
Preču Zīmes, Nr.10, 2006, 1389.lpp. Starptautiskās klasifikācijas indekss: F02B63/06, 
H02K7/18, C10L3/00 

3. J.Greivulis, A. Šnīders. Asinhrono dzinēju vienslāņa tinumu izolācijas atjaunošanas 
paņēmiens/ Latvijas patenta pieteikums P – 06 - 37.- Rīga: Latvijas patentu valde, 2006. 

4. J.Greivulis, A.Šnīders. Vektoru vadības sistēma/Latvijas patenta pieteikums, sagatavots 
un akceptēts iesniegšanai Latvijas patentu valdē, kā RTU un LLU kopīpašums, 
26.02.2007. 
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1. modelī. (pieņemts publicēšanai RTU zin. Rakstu krājumā 2006. gada 1. novembrī)  
 
 
Asociētais profesors Gailums Aleksandrs 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Gailums A. Information System of the Farm: Situation and Development. Proceedings of 
the International Scientific Conference “Biometrics and Information Technologies in 
Agriculture: Research and Development”, Lithuanian University of Agriculture, Latvia 
University of Agriculture, Estonian University of Life Sciences. Kaunas, November 24-
25, 2006, pp 15-18. 

Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Gailums A. Development of Information System in Agricultural Enterprise. Proceedings 

of the International Scientific Conference “Information Technologies for Rural 
Development”, LUA, Faculty of Information Technologies. Jelgava, October 19-20, 
2006, pp 62-66. 

2. Stalidzans E., Gailums A., Mozga I. Life Cycle of Artifical and Biological Control 
System. Proceedings of the International Scientific Conference “Information 
Technologies for Rural Development”, LUA, Faculty of Information Technologies. 
Jelgava, October 19-20, 2006, pp 164-172. 

Metodiskā 
1. Gailums A. Ievads datorikā, I daļa, mācību līdzeklis, Jelgava, SIA “Dizains un 

poligrāfija”, 2005., 101 lp. 

2. Gailums A. Ievads datorikā, II daļa, mācību līdzeklis, Jelgava, SIA “Dizains un 
poligrāfija”, 2005., 81 lp. 

 
 
Asociētais profesors Kaķītis Aivars 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 
1. E. Kronbergs, A. Kakitis, M. Smits, I. Nulle. Biomass conditioning for solid biofuel 

compositions. In Proceedings of 2nd International Baltic Bioenergy Conference. Germany, 
Fachhochschule Stralsund – University of Applied Sciences. Nov. 02. – 04. 2006, pp 81 – 
90. 

Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Kaķītis A., Nulle I. Biomasu maisījumu fizikāli mehāniskās īpašības. Starptautiska 

zinātniskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi.” Rezekne, Latvia, 16-18.03.2005., 
Rēzeknes augstskola, 249. – 256. lpp. 

2. Kakitis A., Nulle I. Friction of chopped straw. In Proceedings of International scientific 
conference “Agricultural Engeneering Problems”, Jelgava, Latvia, 2-3.06. 2005, Latvia 
University of Agriculture, Faculty of Engineering, pp.143-148. 

3. Nulle I., Kakitis A. Internal stresses of biomass compositions. In Proceedings of 
International Scientific Conference “Research For Rural Development 2005” Jelgava, 
Latvia, 19 – 22.05.2005., Latvia University of Agriculture, Department of Post - 
Graduate Studies, pp. 61 – 66. 

4. Kaķītis A, Nulle I. Dosage of chopped biomass. In Proceedings of International 
Scientific Conference "Opportunities and problems of economic development“. Rēzeknes 
Augstskola, Rēzekne. 24.03.2006, pp. 418 – 423. 
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5. Nulle I, Kaķītis A. Determination of parametrs for chopped biomass feeders. In 
Proceedings of International Scientific Conference “Engineering for rural development” 
Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering. May 18 – 19, 2006, pp.186 – 
193. 

6. Nulle I, Kaķītis A. Stress modelling of chopped biomass. In Proceedings of International 
Scientific Conference “Research For Rural Development 2006” Jelgava, Latvia, 19 – 
22.05.2006., Latvia University of Agriculture, Department of Post - Graduate Studies, pp. 
42 – 46. 

7. Kaķītis A., Nulle. I., Biomasas maisījumu viendabīguma pakāpes novērtēšana, 6. 
starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi” Rēzekne 20.-
22. jūnijs 2007. gads. (iesniegts publicēšanai) 

8. Kaķītis A., Nulle. I., Rotary spool feeder for biomass dosage, 6th International Scientific 
Conference Engineering For Rural Development May 24 - 25, 2007, Jelgava, Latvia 
(iesniegts publicēšanai) 

 

Asociētais profesors Galiņš Ainārs 
Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 

1. Galiņš A., Grundulis Ar., Zihmane K., Strēle M., Research into quality indexes of the 
biodiesel produced in Latvia, “Ecobalt’2005” Starptautiskā konference, Rīga,-  2005.-137 
lpp. 

2. Zihmane K., Galiņš A., Grundulis Ar., Seržane R. Investigation of physical parameters 
of different biofuels. INŽENIERPROBLĒMAS LAUKSAIMNIECĪBĀ, Starptautiskās 
zinātniskās konferences raksti.- Jelgava, 2005. – 272 – 275 lpp. 

3. Osadčuks V., Galiņš A. Kombinētā elektroenerģijas ražošanas procesa kontrole ar 
reāllaika vadības sistēmu. // Informācijas tehnoloģijas lauku attīstībai: Starptautiskās 
zinātniskās konferences raksti. – Jelgava, 2006, 208 – 212 lpp. 

 
 
Docents Arhipovs Sergejs 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. (*) Arhipovs S. (2005) Ontological metamodeling grain drying processes. “The 5th 
Conference of the European Federation for IT in agriculture, food and natural resources” 
and “The 3rd World Congress on Computers in agriculture and natural resources” 
proceedings, Via Real, Portugal, P.172.-177. 

2. (*) Arhipovs S., Dubrovskis D., Arhipova I. (2005) Object oriented analysis and 
modeling of the forest management planning system. International Congress of 
Information Technology in Agriculture, Food and Environment Proceedings. Cukurova 
University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 107-115. 

3. Paura L., Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 
International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and Environment 
Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 476-480. 

4. (*) Arhipovs S. (2006) Metamodeling in the system of grain quality analysis. 
International Conference „Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology”, 20-23 September, Volos, Greece. 

5. (*) Arhipovs S., Arhipova I. (2006) The system modeling of Latvian forest management. 
International Conference „Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology”, 20-23 September, Volos, Greece, P.163.-170. 

6. (*) Arhipovs S., Osadčuks V., Arhipova I. (2006) The problem of the geographical data 
control of territorial units in the forest inventory information system. International 
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conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and 
Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23. 

7. (*) Dagis S., Arhipovs S., Dubrovskis D. (2006) The growth of trees motion 
mathematical models and their adoption the Latvia circumstances. International scientific 
conference Biometrics and Information Technologies in Agriculture: Research and 
Development, November 24-25, 2006, Kaunas, Lithuania. 

8. (*) Daģis S., Arhipovs S. (2006) The static model of Latvian forest management 
planning and capital value estimation. Proceedings of the 4th International Workshop on 
Modelling, Simulation, Verification and Validation of the Enterprise Information 
Systems – MSVVEIS 2006 in conjunction with ICEIS 2006, 8th International conference 
Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus – May 23-27, 2006, P.185-188. 

9. Osadcuks V., Arhipovs S., Irina Arhipova. (2006) The problem of the geographical data 
control of territorial units in the forest inventory information system. International 
Conference „Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and 
Food Technology”, 20-23 September, Volos, Greece. 

10. (*) Sile I., Arhipovs S. (2006) The development of the precedent model for the Latvia 
forest management planning processes. Proceedings of the 4th International Workshop on 
Modelling, Simulation, Verification and Validation of the Enterprise Information 
Systems – MSVVEIS 2006 in conjunction with ICEIS 2006, 8th International conference 
Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus – May 23-27, 2006, P.181-184. 

11. (*) Smits I., Arhipovs S.. (2006) The usage of palm top computer in forest inventory. 
International scientific conference Biometrics and Information Technologies in 
Agriculture: Research and Development, November 24-25, 2006, Kaunas, Lithuania. 

12. Arhipova I., Arhipovs S. Application of ordinary least square method in nonlinear 
models. International scientific conference „56th Session of the ISI (International 
Statistical Institute)”, Lisboa, Portugal, August 22-29, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

13. (*)Arhipovs S. Metamodel approach to the grain acceptance, storage and processing 
system design. 5th Annual Conference of the European Federation of IT in Agriculture 
and the World Congress on Computers in Agriculture EFITA/WCCA 2007 
"Environmental and rural sustainability through ICT”, Glasgow, Glasgow Caledonian 
University, Scotland, July 02-05, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. (*) Arhipovs S. (2005) System modeling of the grain drying process. International 

scientific conference proceedings „Research for rural development 2005”, Jelgava, P.43-
49. 

2. (*) Arhipovs S. (2005) Онтологическое метамоделирование процессов сушки зерна, 
International Scientific Conference „Agricultural Engineering problems” proceedings, 
Jelgava, Latvia, P.43-46. 

3. Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Riska vadības terminoloģijas aspekti. LLU Raksti Nr.15 
(310), 3-9.lpp. 

4. Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Monogrāfijas „Riski lauksaimniecībā un privātajā 
mežsaimniecībā”, 2.nodaļa „Riska vadības metodoloģija”, Jelgava, LLU, RTU, 64-
98.lpp. 

5. Arhipovs S. (2006) Model of laboratory of the grain quality analysis.  
Proceedings of the 5th International Scientific Conference „Engineering for rural 
development”, May 18-19, 2006, Jelgava, Latvia, P.95-98. 

6. (*) Arhipovs S., Berzina L.. (2006) Object oriented modeling of pollutant loading from 
agricultural waste storage outlet to water body. Proceedings of the International scientific 
conference “Information Technologies for rural development”, Jelgava, Latvia, P.85.-93. 
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7. (*) Arhipovs S., Kamolina E.. (2006) The object oriented analyse and modeling of 
bacteria growth in fresh fish. Proceedings of the International scientific conference 
“Information Technologies for rural development”, Jelgava 

8. Arhipovs S. Diffusion of moisture with heating of environment at dependence of transfer 
on temperature. 6th International scientific conference “Engineering for rural 
development”, Jelgava, Latvia, May 24-25, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

 
 
Docents Stalidzāns Egils 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. (*) Stalidzans E., Markovitch. Z. Development of dynamic model for a biological 
system under conditions of insufficient information. In Proceedings of ITAFE’05 
International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment, October 12-14, 2005, Adana, Turkey, p. 337-344. 

2. (*) Stalidzans E., Markovitch. Z. Methodology of control system development for 
biological systems under information insufficiency. European Modelling Simulation 
Symposium EMSS 2005, Marseille, France, 20-22.October 2005. p.169-175. 

3. (*) Mozga I., Stalidzāns E. Control oriented dynamic modelling of biological object. 
International scientific conference “Biometrics and information technologies in 
agriculture: research and development. Lithuania November 24-25, 2006. P. 11-14. 

4. Stalidzāns E., Markovics Z., Krauze A., Bilinskis V., Berzonis A. Modeling of bee 
wintering building profitability. Journal of Apicultural Science, Vol. 51 No.2,2007, p. 25-
31. 

5. Mozga I., Grunde-Zeiferts U., Sudars S., Stalidzans E. Life cycles and competition in 
modelling of artificial and biological control system. ESM 2007, Malta, 23.-26. October 
2007, p. 533-536. 

Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. (*) Stalidzans E. Control of biological objects as collaboration of biological and artificial 

control systems. Proceedings of International conference “Engineering for rural 
development”, 17.-20. May 2006, Latvia, Jelgava. p. 204-208. 

2. (*) Stalidzans E., Gailums A., Mozga I. Life Cycle of Artifical and Biological Control 
System. Proceedings of the International Scientific Conference “Information 
Technologies for Rural Development”, LUA, Faculty of Information Technologies. 
Jelgava, October 19-20, 2006, pp 164-172. 

3. (*)Mozga I., Stalidzāns E. Acquisition of dynamic parameters of biological process from 
experimental data. International conference “Information technologies in rural 
development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. October 2006, p 131-140. 

4. (*)Stalidzāns E., Grunde-Zeiferts U., Brusbārdis V. Classification of nodes transforming 
topological model of biological process to a dynamic functional model. International 
conference “Information technologies in rural development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. 
October 2006, p 158-163. 

5. (*)Žukova T., E. Stalidzāns, Systems biology – interaction science of biology and 
information technology. International conference “Information technologies in rural 
development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. October 2006, p 120-130. 

6. (*)Stalidzāns E., Markovičs Z. Expert survey on topological model development for 
microclimate control in wintering bee colony. International conference “Information 
technologies in rural development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. October 2006, p 149-157. 

7. (*)Grunde-Zeiferts U., Mozga I., Žukova T., Stalidzāns E. Terapijas modelēšana 
apvienojot sistēmbioloģijas un automātiskās vadības teorijas metodes [Therapy 
modelling combining methods of systems biology and automatic control theory] 
International scientific conference “Animals. Health. Food hygiene.” 10-th November, 
Jelgava, Latvia. p. 70-74. 
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8. (*)Stalidzāns E., Z. Markovičs. Bioloģiskas vadības sistēmas (BVS) dinamiskās 
modelēšanas algoritms. Rīgas Tehniskās universitātes raksti, 2006 (iesniegts 
publicēšanai).  

9. (*)Stalidzāns E., Z. Markovičs. Mākslīgās vadības sistēmas (MVS) izveides algoritms 
bioloģiskas vadības sistēmas (BVS) vadībai. Rīgas Tehniskās universitātes raksti, 2006 
(iesniegts publicēšanai). 

 
Docents Dukulis Ilmārs 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Gulbis V., Smigins R., Dukulis I. Experience of Biofuel Introduction in Latvia // 
Engineering for Rural Development: Proceedings of the International Scientific 
Conference. – Jelgava, 2007. – pp. 12. – 17. 

Metodiskā 
1. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. R.: Turība, 2005.,8,4 a.l. 

 
Docents Uldis Gross 
Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Smalins E., Gross U., Jansons J., Ubelis A.:Atomic Spectra from RF Electrodeless Discharge 

Sources for UV and VUV Spectrometry and Analytical Measurements Measurement Science 
Review 2005 Volume 5, Section 3, pages 94-97 

 
 
Lektore Bērziņa Laima 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Berzina L., R.Sudars Assessment of Agricultural Point Source Polluters Using Cluster 
Agronomy Research, Volume 4, Special issue 2006, ISSN 1406-894X, Tartu, Estonia, 
241.- 245. lpp. (pieejams arī elektroniski Estonian University of Life Science mājas lapas 
zinātnisku rakstu krājumā) 

2. L.Berzina, R.Sudars Assessment of Agricultural Point Source Polluters Using Cluster 
Analysis Raksts starptautiskai konferencei “Information Systems in Sustainable 
Agriculture, Agroenvironment and Food Technology”, Volosa, Grieķija, 20. - 23. 
septembris, 2006 

3. S.Arhipovs, L.Bērziņa Object oriented modeling of pollutant loading from agricultural 
waste storage outlet to water body. Proceedings of the International Scientific Conference 
“Information Technologies for Rural Development”, Jelgava, Latvia, October 19-20, 
2006, pp. 85-93 

4. Berzina L., Sudars R. Time series analysis with applications to water pollution with 
nitrogen from point sources in Latvia. – NJF 23rd Congress Proceedings Trends and 
Perspectives in Agriculture Copenhagen, June 26-29, 2007 ISSN 1653-2015, 2007, 299-
300 

 
Lektore Ilze Jēgere 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Aboltins A., Jegere I. Mathematical Knowledge for Non – Mathematicans. //Teaching 
Mathematics: retrospective and perspectives. VI International conference 13 – 14 May 
2005, Vilnius, Lithuania. / VU, 2005.,- 6-8 lpp 

Metodiskā 
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1. Vintere A., Čerņajeva S., Jēgere I. The Management of Education Processes of 
Mathematics. //Teaching Mathematic : Retrospective and Perspective:  Abstracts of VII 
International Conference, 12 – 13 May, 2006., Tartu. –Tartu: EESTI MATEMAATIKA 
SELTS, 2006., -57.lpp. 

2. Jēgere I. Patstāvīgā darba uzdevumi Matemātika III. – Jelgava: LLU, 2006. – 58 lpp. 
 
 
Lektore Koroļova Jeļena 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 
1. Korolova J. Predictions of spring barley yield using a model based on meteorological 

information, NJF Report, Vol. 3, Nr. 2., 2007., NJF 23 kongress „Trends and Perspectives in 
Agriculture”, Dānija, Kopenhāgena, University of Copenhagen, 369.-370.lpp. 

 
Lektors Zujevs Andrejs 

Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Zujevs A., „Using heuristic methods in multiobjective optimization algorithms”. Information 

Technologies for Rural Development. International Scientific Conference Dedicated to 5th 
anniversary of the Faculty of Information Technologies. October 19-20, 2006. Jelgava, 
Latvija. 

2. Andrejs Zujevs, Jānis Eiduks. "Daudzkritēriālās optimizācijas adaptīvo algoritmu testēšanas 
problēmas un testēšanas poligona karkasa izveide". 48th RTU International Scientific 
Conference, October 11-14, 2007.  

3. L.Bērziņa, A. Zujevs, R.Sudārs, V.Jansons,A.Lagzdiņš. . RISK ASSESSMENT of 
PHOSPHORUS LOSS from AGRICULTURE in the Latvia USING the P INDEX 
APPROACH.  

 
Lektors Žukova Tatjana 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 
1. Aboltins A.,Morozovs A., Zukova T. Mathematical modelling for acetic anhydride diffusion 

in solid wood. 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 
Second International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 
2005, Trakai, Lithuania, Mathematical Modelling and Analysis, Abstracts of the 10th 
International Conference MMA2005&CMAM2, pp 1, ISBN 9986-680-29-8 

Latvijā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Žukova T., Āboltiņš A., KOKSNES ACETILĒŠANAS PROCESA MATEMATISKĀ 

MODELĒŠANA, Studentu zinātniskās konferences tēzes, 2005.gada aprīlī - maijā, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, pp. 167 (172) 

2. Zukova T., Stalidzans E. System Biology – Interaction Science of Biology and Information 
Technology. // Information Technologies for Rural Develpment: Proceedings of the 
International Scientific Conference, October 19 -20, 2006., Jelgava.- Jelgava: LLU, 2006., - 
pp.120. 

3. Grunde – Zeiferts U., Mozga I., Žukova T. Therapy Modelling Combining Methods of 
Systems Biology and Automatic Control Theory. // Proceedings of the 10th International 
Scientific Conference: Animals. Health. Food Hygiene. November 2006., Jelgava.- Jelgava: 
2006., pp.70 – 74. 

4. Žukova T., Čevere R. Programmatūras izstrādes tipveida  dzīves cikla modeļa izvēle , 
dokumentēšana konkrētā projektā // Studentu zinātniskās konferences tēzes. LLU, 2006., 
aprīlī– maijā . – Jelgava: LLU, 2006., pp. 59 (119) 
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Asistents Grunde-Zeiferts Uldis 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 
1. Grunde-Zeiferts U., Mozga I., Žukova T., Stalidzāns E. Terapijas modelēšana apvienojot 

sistēmbioloģijas un automātiskās vadības teorijas metodes [Therapy modelling combining 
methods of systems biology and automatic control theory] International scientific conference 
“Animals. Health. Food hygiene.” 10-th November, Jelgava, Latvija, p. 70-74.  

 
 
Starptautisko projektu saraksts, t.sk. Interreg, Life, EUREKA vai Eiropas Savienības 
Struktūrfondu lietišķo pētījumu atklātā projektu konkursa projektu saraksts 

• Nordplus Neighbour 2005-2006 programmas „Nordic-Baltic–Russian Academics 
Network in Bioinformatics” 2005.-2007. g., vadītāja I.Arhipova, LLU koordinatore L. 
Paura, E. Stalidzāns. 

• PHARE 2002 Cross Border Cooperation Programme in the Baltic Sea Region Small 
Project Fund „Cooperation of higher education institutions in the Baltic Sea region 
Sharing experience, when introducing and implementing study programmēs in the 
information technology field” 2004.-2005.g. LLU koordinatore I. Arhipova, izpildītāji R. 
Čevere, S. Arhipovs, U.Smilts 

• 6 Ietvara projekts „Innovation Trough Research Opportunities” 2005.-2007., Latvijas 
puses koordinators P. Rivža 

• ES Struktūrfondu projekts. Aktivitāte 3.2.3.2. „Informāciju tehnoloģiju studiju 
programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 2005.-2007.g., 
vadītāja I.Arhipova, izpildītāja L. Paura, A. Paura, P. Rivža, R. Čevere, A.Galiņš, A. 
Kaķītis, A. Šnīders. 

• ES Struktūrfondu projekts.Aktivitāte 3.2.5.2. „LLU akadēmiskā personāla kompetenču 
paaugstināšana datu apstrādes tehnoloģijās” 2006.-2007.g., vadītājs A. Āboltiņš. 

• ES Struktūrfondu projekts. Aktivitāte 3.2.3.2. „LLU matemātikas un fizikas studiju 
procesa modernizācija” 2006.-2009.g., izpildītāji A. Āboltiņš, U. Iljins, R. Ozoliņš. 

• ERAF projekts „Koksnes virsmas īpašību un saderības ar citiem materiāliem 
pielietošanas aktivitātes” 2006.-2007.g., izpildītājs A. Āboltiņš. 

• ES Struktūrfondu projekts „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā 
augstskolā” 2006.-2008.g., izpildītājs A. Āboltiņš. 

• ES Struktūrfondu projekts „Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno 
tehnoģiju fizikālo procesu datormodelēšanā” 2006.-2007.g., izpildītājs A. Āboltiņš. 

• ES Struktūrfondu projekts 3.3.5.1. aktivitātes projekta „Profesionālās izglītības 
pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” 2006.-2008.g., darba grupas 
vadītāja I. Arhipova, izpildītājs S. Arhipovs. 

• ES Struktūrfondu projekts „Datorzinātņu studiju programmu modernizēšana Latvijas 
Universitātē” 2006.g., izpildītāja I. Arhipova 

• ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības 
ministrijas pētījumi” Nr. 5 „Darba tirgus analīze un prognozēšana” – Pētījums „Darba 
tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespējas 
analīze”, 2006.g., izpildītāji I. Arhipova, P. Rivža. 

• ESF LM nacionālās programmas projekts „Latvijas darba tirgus reģionālie specifiskie 
apstākļi” 2005.-2007.g. projekta vadītājs P. Rivža. 
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• ES EQUAL projekts „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” 2005.-2007.g., LIKTA 
aktivitāšu vadītāja I. Arhipova. 

• PHARE 2003 projekts „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā”, 2005.-2006.g., 
LLU koordinatore I. Arhipova, izpildītājas L. Bērziņa, A. Gailums, S. Arhipovs. 
I.Kazaine, I.Viļumsone, U.Grunde-Zeiferts . 

• SOCRATES programmas līgums starp LLU un Laurea Polytechnic augstskolu, Kerava, 
Somija, 2004.-2006.g., projekta koordinatore I. Arhipova. 

• ES Struktūrfondu projekts „Jelgavas rajona pašvaldību kapacitātes stiprināšana ESF 
projektu sagatavošanā” 2006.g., izpildītāja L. Bērziņa  

• ESF nacionālās programmas projekts “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 
izglītības sistēmā”, 2005.-2006.g., izpildītāja A. Gailums. 

• ESF projekts “Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, 2005. – 2008. gads, izpildītājs A. Kaķītis 

• ERAF Lietišķo pētījumu projekts “Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas 
un analīzes sistēma”, 2005. – 2008. gads, izpildītājs A. Kaķītis, A. Gaļiņš. 

• ES Strukturālo Fondu projekta pieteikums LEI zinātnisko laboratoriju izveidei: “ 
Biokonversijas enerģētikas zinātniskā laboratorija”; “Atjaunojamo energoresursu 
zinātniskā laboratorija”, “Siltumprocesu zinātniskā laboratorija” un “Intelektuālo 
tehnoloģiju zinātniskā laboratorija” (2007.-2013.) vadītājs A. Šnīders 

• ESF. Aktivitāte 3.2.3.2. LLU matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija  LLU 
Projekta vad. I.Jēgere 

 
Latvijā īstenoto projektu saraksts 

• Latvijas Meža attīstības fonda projekts „Meža produktu plūsmas matemātiskais modelis” 
2005.g., projekta vadītājs P. Rivža. 

• Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā par 
lauksaimniecības pētījumu stratēģijas izstrādi ar foresight metodi” 2006.g., izpildītājs P. 
Rivža. 

• Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Lauksaimniecības nozares un zinātnes 
attīstības stratēģija”, 2006., izpildītājs P. Rivža. 

• ZM līgumdarbs Nr. 290605/s234 “Lauksaimniecības zinātne Latvijā – situācija un 
risinājumi”, 2005.g., izpildītājs P. Rivža. 

• RTU pētniecības projekts “Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un 
organizācijām”, 2006.g., izpildītājs E. Stalidzāns. 

• Vides Aizsardzības fonda projekts “Videi draudzīga iepakojuma (EKO iepakojuma) 
lietošanas ekonomiskā analīze un lietošanas veicināšana Latvijā”, 2006.g., izpildītājs E. 
Stalidzāns. 

• ZM subsīdiju līguma Nr. 271203/s-759 ietvaros investīciju projekts “Racionāla bišu 
ziemotava Latvijas apstākļos”, izpildītājs E. Stalidzāns 

• ZM līgumprojekts „Pārtikā izmantojamo dzīvnieku ģenētisko resursu un šķirņu kvalitātes 
izvērtējums un tālākās izmantošanas efektivitātes izmantošana”, 2006.g., izpildītāja L. 
Paura 
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• Valsts pētījumu programmas „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu 
pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un 
dzīvnieku izejmateriāla” projekta Nr.4 „Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko 
pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
ieguvei” 2006.-2007.g., izpildītāja L. Paura 

Latvija Zinātnes padomes finansēto projektu saraksts 

• LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas 
lauksaimniecībā”, 2002.-2005.g., projekta vadītājs P. Rivža, apakšprojekta „Riska 
vadības metodoloģijas izstrāde” vadītāja I. Arhipova, izpildītājs S. Arhipovs. 

• LZP sadarbības projekta „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas” 
2006.-2007.g., projekta vadītājs P. Rivža, apakšuzdevuma „Latvijas lauksaimniecības 
risku vadības un informācijas tehnoloģiju sistēma” vadītāja  
I. Arhipova, izpildītājs S. Arhipovs. 

• LZP grants 05.1393 Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles un aizsardzības 
līdzekļu kā multiaģentu sistēmu modelēšana un pielietošana, 2005.-2007.g., izpildītājs A. 
Ermuiža. 

• LZP projekts „Parciālie diferenciālvienādojumi dažu reālu siltummassasw pārneses 
procesu modelēšanā”, 2004.-2007.g., vadītājs A. Āboltiņš. 

• LZP projekts „Energoietilpības mazināšanas pētījumi augkopības produkcijaskaltēšanas 
un glabāšanas procesos”, 2004.-2007.g., izpildītājs A. Āboltiņš. 

• LZP projekts 04.1047 Ģenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un 
somatisko šūnu skaits dažādas izcelsmes govju pienā, 2004.-2007.g., projekta vadītāja L. 
Paura. 

• LZP projekts 05.1597. Latvijas apstākļiem piemērotas vaislas teķu selekcijas indeksa 
noteikšanas metodes izstrāde. 2005.-2007.g., izpildītāja L. Paura. 

• LZP grants 05.1598 “Augu biomasas kondicionēšana pārstrādei un enerģijas ieguvei”, 
2005. – 2007. gads, izpildītājs A. Kaķītis. 

• LZP granta tēmas Nr 04.1077 “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde 
izmantojot biogāzi” (2004. – 2007.) vadītājs un galvenais  izpildītājs A. Šnīders 

 
LLU pētniecības projektu saraksts 

• IZM “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta 
sistēmas analīze un modelēšana” 2005.g. vadītāja  
I. Arhipova, izpildītāji S. Arhipovs, I. Šmits, V. Osadčuks, S. Daģis, J. Ošs, I Sīle. 

• IZM “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas 
objektu modelis” 2006.g. vadītāja I. Arhipova, izpildītāji S. Arhipovs, I. Šmits, V. 
Osadčuks, S. Daģis, J. Ošs, I Sīle.  

• IZM līguma “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” LLU pētniecības projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa 
informācijas sistēmas objektu modeļa aprobācija” (Information system object model 
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approbation for the forest management planning process) 2007.g., projekta vadītāja I. 
Arhipova (iesniegts projekta pieteikums). 

• IZM “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Kombinētā autonomā energoapgāde” 2005.g. vadītājs 
A.Galiņš, izpildītāji R.Šeļegovskis, K.Zihmane-Rītiņa, L.Kanceviča, I.Straume.  

• IZM “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Eksperimentālo pētniecības modeļu spiesto shēmu prototipu 
izgatavošanas iekārta” 2006.g. vadītājs A.Galiņš.  

• IZM “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Vides piesārņojuma samazināšana optimizējot sadedzes 
procesu dīzeļmotorā” 2006.g. izpildītājs A.Galiņš. 

• IZM “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts Grāmata „Graudu kaltēšana un uzglabāšana” 2006.g.,vadītājs 
A. Āboltiņš. 

• IZM “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 
LLU pētniecības projekts „Mēraparatūras iegāde siltuma un mitruma plūsmu 
pētījumiem” 2006. g., vadītājs U. Iljins 

• LLU Pētniecības 06.19-xp26 “Hidraulisko sistēmu diagnostika energoefektivitātes 
novērtējumam”. 2006. gads, izpildītājs A. Kaķītis. 

• Zinātnes infrastruktūras attīstības projekts 06.11-xi18 “LLU ZPS informatīvo datu bāzu 
izveide, sistematizācija un integrācija vienotā informācijas vidē”, 2006. gads, vadītājs A. 
Kaķītis. 

• Zinātnes infrastruktūras attīstības projekts „Digitālais virsmas mikroskops biomasas 
maisījumu kvalitātes novērtēšanai”, 2007. gads, vadītājs A. Kaķītis (iesniegts projekta 
pieteikums). 

• IZM zinātniskā projekta: “Enerģētisko procesu modelēšana un optimizācija biomasas un 
notekūdeņu pārstrādes sistēmās” 2007.g., vadītājs A. Šnīders (iesniegts projekta 
pieteikums). 

• IZM līguma “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” LLU pētniecības projekts „Brīvi pieejamās programmatūras izpēte un 
pielietošana zinātniskajos pētījumos” (Free software analysis and application in the 
scientific research) 2007.g., projekta vadītāja L. Paura (iesniegts projekta pieteikums). 

• IZM līguma “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” LLU infrastruktūras projekts „Biosistēmu datorvadības laboratorijas 
izveide” 2007.g., projekta vadītājs E.Stalidzāns (iesniegts projekta pieteikums). 

 
Piesaistītā privātā sektora finansējuma avoti 

• Līgums par zinātniski tehniskās produkcijas radīšanu Nr. FMS-2006-197 ar SIA FMS par 
laika uzskaites IS izstrādi, 2006.g., projekta vadītāja I. Arhipova, izpildītāji S. Arhipovs, 
I.Šmits. 

 



   229

Doktorantu saraksts 
 
Profesore Irina Arhipova 
1. Salvis Daģis „Intelektuālie algoritmi meža apsaimniekošanas plānošanas procesu 

optimizācijai”, 2006.-2009. zin. vadītāja profesore Irina Arhipova; 
2. Daiga Dumpe „E-pārvaldes sistēmanalīzes un riska pārvaldības metodes”, 2006.-2009., 

zin. vadītāja profesore Irina Arhipova; 
3. Ilva Rudusa „Uzņēmumu tīklu attīstības iespējas Latvijā ES kontekstā”, 2004.- 2006.g 

zin. vadītāja profesore Irina Arhipova; 
4. Ilona Ozoliņa „Privātpersonu kreditēšana reģionālajā ekonomikā”, 2004.-2006.g. zin. 

vadītāja profesore Irina Arhipova; 
 
Profesors Pēteris Rivža 
1. Hāze Mārtiņš „Bezvadu lokālo datortīklu analīze un modelēšana”, zin. vadītājs profesors 

Pēteris Rivža; 
2. Inta Dobele „Mazo un vidējo uzņēmumu nodrošinājums ar speciālistiem un to iespējas 

kompetences pilnveidošanā Latvijas reģionos”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 
3. Evija Kopeika „Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas Latvijas reģionu attīstībā”, 

zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 
4. Valentīna Pavlovska „Izglītības produkta kvalitātes nozīme Latvijas reģionu attīstībā”, 

zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 
5. Inga Pučure „Inovāciju ietekme uz Latvijas reģionālo ekonomiku”, zin. vadītājs profesors 

Pēteris Rivža; 
6. Tālivaldis Sēja „Profesionālās izglītības attīstība Latvijā reģionālās ekonomikas 

skatījumā”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 
7. Stradiņa Gundega „Darba tirgus izvērtējums un attīstības perspektīvas Latvijas 

reģionos”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 
8. Uldis Bēniķis „Mašīnbūves reģionālās attīstības aspekti”, zin. vadītājs profesors Pēteris 

Rivža; 
9. Jānis Ošs „Koksnes resursu plūsmu analīze”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 
 
Profesors Andris Šnīders 
1. Ards Jēkabsons „Koģenerācijas iekārtu energoefektivitātes un ekoloģiskās atbilstības 

pētījums” 2002–2005.g. zin.vad. A.Šnīders 
2. Raimunds Šeļegovskis „Individuālo būvju apsildes risinājumu analīze un modelēšana” 

zin.vad. A.Šnīders 
3. Indulis Straume „Energoapgādes drošuma un efektivitātes paaugstināšana, izmantojot 

koģenerāciju” 2006.–2009.g., zin.vad. A.Šnīders 
4. Andris Spīdāns „Efektīvas tehnoloģijas biogāzes ieguvei no pārtikas rūpniecības 

atlikumiem” studiju laiks 2006.–2009.g., zin.vad. A.Šnīders 
5. Aigars Laizāns „Notekūdeņu aerācijas inženiersistēmu modelēšana un optimizācija” 

2005–2008.g. 
 
Asoc.prof. Ainārs Galiņš 
1. Edmunds Visockis „Zemgrīdas apsildes sistēma izmantojot dūmgāzes”, zin. vadītājs 

Ainārs Galiņš; 
2. Kristīne Zihmane-Rītiņa „Fosīlo un augu eļļu degvielu maisījumi dīzeļmotoriem, to 

izpēte un novērtējums”, zin. vadītājs Ainārs Galiņš. 
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Docents Egils Stalidzāns 
1. Uldis Grunde-Zeiferts „Datorvadības algoritmi šūnu molekulārajos procesos”, 

zin.vadītājs doc.Egils Stalidzāns; 
2. Ivars Mozga „Mākslīgais intelekts glikolīzes procesu dinamikas modelēšanā”, zin.vadītājs 

doc.Egils Stalidzāns; 
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8.pielikums. Informācija par studējošo iesaistīšanu pētnieciskā darbā 
 
Baklauru studiju programmas studenti laika posmā no 2007 līdz 2004 gadam aktīvi 

piedalījās LLU rīkotajā Studentu zinātniskajās konferencēs, iesniedzot savu darbu tēzes un 
piedaloties konferencē. 
 

2008.gadā bakalaura studiju programmas studenti piedalījās Latvijas lauksaimniecības 
universitātes studentu starptautiskajā zinātniskajā konferencē. 
• Sandis Viļums, Egils Stalidzāns. Webkameras attēlu azmantošana ripojošas sfēras 

trajektorijas atpazīšanā. 
• Agris Pentjušs, Ingus Šmits. „Gudro māju” elektroenerģijas un siltuma uzskaites 

apakšsistēmas modeļa analīze un prototipa izstrāde. 
 

2007.gadā bakalaura studiju programmas studenti piedalījās Rīgas Tehniskās 
universitātes Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes Lietišķo datorsistēmu 
institūta rīkotā RTU 48.Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē. 
• Vitālijs Komošilovs, Irina Arhipova. Mākslīgo neironu tīklu pielietošana tēlu atpazīšanas 

uzdevumos. 
• Aigars Lapiņš, Andrejs Zujevs. Mācību saraksta plānošanas uzdevuma ierobežojumu 

definēšanas metamodelis. 
• Artūrs Bogdanovs, Uldis Grunde – Zeiferts, Egils Stalidzāns. Sistēmbioloģijas atbalsta 

valodas programmatūras klasifikācija. 
• Artūrs Bogdanovs, Egils Stalidzāns. System Biology Markup Language standarta 

programmatūras iespēju klasifikācija un lietotāja instrukciju izstrāde. 
• Lauris Viļums, Egils Stalidzāns. LLU starptautisko zin;atnisko konferenču mājas lapas 

prasību sistēmanalīze un realizācija. 
• Edgars Kazradzis, Egils Stalidzāns. Bišu spārnu dzīslojuma biometrisko punktu 

atpazīšanas automatizācija. 
 
2007.gadā bakalaura studiju programmas studenti iesniedza rakstus Rīgas Tehniskās 
universitātes Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes Lietišķo datorsistēmu 
institūta rīkotā RTU 48.Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, kuri tika nopublicēti 
rakstu krājumā: 
• Vitālijs Komošilovs, Irina Arhipova. Mākslīgo neironu tīklu pielietošana tēlu atpazīšanas 

uzdevumos. 
• Aigars Lapiņš, Andrejs Zujevs. Mācību saraksta plānošanas uzdevuma ierobežojumu 

definēšanas metamodelis. 
• Artūrs Bogdanovs, Egils Stalidzāns. System Biology Markup Language standarta 

programmatūras iespēju klasifikācija un lietotāja instrukciju izstrāde. 
• Lauris Viļums, Egils Stalidzāns. LLU starptautisko zin;atnisko konferenču mājas lapas 

prasību sistēmanalīze un realizācija. 
• Edgars Kazradzis, Egils Stalidzāns. Bišu spārnu dzīslojuma biometrisko punktu 

atpazīšanas automatizācija. 
 
2007. gadā: 
 
• Guntars Čulkstēns, Sandra Sproģe. Informācijas iegūšanastehnoloģisko iespēju analīze un 

novērtējums. 
• Maksims Gavrilovs, Sandra Sproģe. Mazu un vidēji lielu uzņēmumu uzdevumu vadības 

sistēmas izstrāde. 
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• Aigars Lapiņš, Andrejs Zujevs. Likumu un ierobežojumu definēšanas veidi plānošanas 
uzdevumu risināšanā. 

• Atis Saule, Sandra Sproģe. LLU gatavība elektroniskā paraksta ieviešanai – analīze un 
novērtējums. 

• Antra Ārgale, Egils Stalidzāns. Metodikas izstrāde Systems Biology Markup Language 
standarta biomodeļu elementu anotāciju iegūšanai tīmekļa resursos.  

• Sandris Ivanovs, Sergejs Arhipovs. Aktīvā direktorija tehnoloģijas izmantošanas variantu 
izpēte un pielietošana uzņēmuma datortīkla lietotāju resursu vadībai. 

• Aigars Kudrickis, Ģirts Kazainis. Nekustamo īpaūmu mājas lapas informācijas 
uzturēšanas sistēmas projektēšana. 

• Georgijs Marčenoks, Andrejs Paura. Pētījuma un attīstības koncepcijas izstrāde 
mikrorajona iedzīvotāju interneta pieslēgumam. 

• Ilvija Radziviloviča, Jānis Judrups. E-mācību risinājuma izstrāde Ērgļu arodvidusskolai. 
• Raimonds Šteinbergs, Andrejs Paura. Bezvadu lokālā datoru tīkla koncepcijas un 

projektējuma izstrāde privātmāju mikrorajonam. 
• Vitālijs Stročenovs, Andrejs Paura. Bezvadu tīkla tehnoloģiju izpēte un eksperimentāla 

novērtēšana. 
• Artūrs Bogdanovs, Agils Stalidzāns. System biology markup language standarta 

programmatūras iespēju klasifikācija un lietotāja instrukciju izstrāde. 
• Haralds Bukšs, Pēteris Rivža. Trīsdimensiju grafikas izmantošanas iespējas reklāmā – 

novērtējums un praktisko piemēru izstrāde. 
• Ivars Cipruss, Pēteris Rivža. Video montāžas  principu analīze un praktisko piemēru 

izstrāde. 
• Gita Frankus, Rudīte Čevere. Meža reģistra programmatūras attīstības koncepcijas 

izstrāde. 
• Aļona Ivaņecka, Rudīte Čevere. Informāciju tehnoloģijas projekta „OSFPKV” pārvaldības 

problēmas un to risinājumu izstrāde. 
• Vitālijs Komošilovs, Irina Arhipova. Mākslīgo neironu tīklu pielietojuma analīze tēlu 

atpazīšanas uzdevumā. 
• Vita Razgale, Arnis Erdmanis. Uzņemuma ienākuma nodokļa deklarācijas pilnveidošana 

programmatūras uzturēšanas laikā. 
• Edgars Skunstiņš, Rudīte Čevere. Metodisko materiālu izstrāde tulkošanas programmas 

trados apguvei lietotājiem bez priekšzināšanām. 
• Vladimirs Dolgoņenko, Irina Arhipova. Objektorientētā metamodelēšana  risku analīzes 

un kritisko kontroles punktu metodoloģijas ieviešanā. 
• Ainārs Kviesis, Sandra Sproģe. Projektēšanas CASE rīku analīze, salīdzināšana un 

izmantošana ekspermantālai datu bāzei. 
• Aleksandrs Zacepins, Irina Arhipova. Objektorientētas metamodelēšanas risku analīzes un 

kritisko kontroles punktu metodoloģijas realizācijā sulas ražošanas procesā. 
• Līga Jēča, Irina Arhipova. Neparametrisko statisko metožu realizācija Micrososft Excel 

vidē. 
• Juris Baltalksnis, Ilze Kazaine. Digitālo fotogrāfiju apstrādes programmu novērtēšana un 

vadlīniju izstrāde. 
• Rita Nešpore,  Ilze Kazaine. Interaktīvo multimediju programmatūru izmantošanas 

efektivitātes novērtējums skolēnu apmācības procesā. 
• Nataļja Volodenko, Rudīte Čevere. Nekustamā īpašuma tirdzniecības IS. Specifikācijas un 

projektējums izstrāde. 
• Iveta Kisejeva, Sandra Spoģe. Dokumentu kopas izstrāde LLU grāmatvedības 

informācijas sistēmas reģistrācijai datu valsts inspekcijā. 
• Laura Lagzdiņa, Rudīte Čevere. Metodisko norādījumuizstrāde UML diagrammu 

iekļaušanai dalītajā datoru sistēmas dokumentācijā. 
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• Liene Ozoliņa, Aleksandrs Gailums. Piena produkcijas kravu pārvadājumu optimizācija. 
• Zigmārs Vītols, Aleksandrs Gailums. MPS „Vecauce” piena ganāmpulka vadības sistēmas 

saīdzinošā analīze un pilnveidošanas priekšlikumu izstrāde. 
• Andris Borkovskis, Aivars Kaķītis. Analogā signāla diskretizēšanas kļūdas analīze un 

novērtējums. 
• Edgars Kazradzis, Egils Stalidzāns. Bišu spārnu dzīslojuma biometrisko punktu 

atpazīšanas automatizācija. 
• Krišs Kalniņs, Ilze Kazaine. Kodētāju – dekodētāju izvēle, analīze un to testēšana. 
 
2006. gadā: 

 
• Valdis gabrāns, Andrejs Paura. LLU lauku inženieru fakultātes lokālā datoru tīkla 

modernizācija. 
• Daiga Zentele, Nadežda Semjonova. Sertifikācijas kataloga izstrāde Baltijas datoru 

akadēmijas tīmeklim. 
• Aigars Mass, Aleksandrs Gailums. Latvijas lauksaimniecības universitātes ekonomikas 

fakultātes datoru tīkla uzraudzības sistēmas izveide un ieviešana. 
• Egita Sidorova, Jānis Ošs. Datu plūsma un  to aizsardzība korporatīvā uzņēmumā SIA  

„Marks M”. 
• Agnese Šēfere, Pēteris Rivža. Datu aizsardzība mobilo sakaru līdzekļos. 
• Dace Belcāne, Pēteris Rivža. Mājas datortīkla aizsardzība. 
• Jūlija Zubčenko, Sandra Sproģe. Izkliedēto datu bāžu realizēšanas tehnoloģiju praktiskais 

pielietojums. 
• Gatis Vītols, Jānis Eiduks. Lielo objektu realizēšanas iespējas datu bāzēs. 
• Aigars Putnieks, Sandra Sproģe. ORACLE datu bāzes rezerves kopijas veidošanas 

scenārija izstrāde. 
• Līva Prūsāne,  Sandra Sproģe. SQL vaicājumu optimizācija datu bāzes vadības sistēmā 

MYSQL. 
• Jekaterina Ruģele, Sandra Sproģe. Lielo datu bāžu aizsardzības metožu salīdzinājums un 

optimālā varianta izvēle. 
• Nauris Pauliņš, Sandra Sproģe. ORACLE datu bāzes standarta administrēšanas rīku 

analīze un to pielietošanas iztrāde. 
• Andris Brūveris, Sandra Sproģe. ORACLE datu bāzes administrēšanas modeļa izstrāde 

konkrētam uzdevumam. 
• Mārtiņš Felss, Sandra Sproģe. Microsoft Access datu bāze globālajā tīklā – realizēšanas 

un lietošanas metodikas izstrāde. 
• Māris Pīķis,  Jānis Eiduks. Lietojumu izmantošana telpisko un atributīvo datu 

koplietošanas nodrošināšanai. 
• Agris Alonderis, Jaņis Eiduks. Telpisko un atributīvo datu integrācijas iespēju analīze 

informācijas sistēmā. 
• Ivars Āriņš,  Sergejs Arhipovs. Datu izgūšana no ORACLE datu bāzes izmantojot JDBC 

tehnoloģiju. 
• Nataļja Volodenkova, Sergejs Arhipovs. .NET risinājumu dinamisko un statisko modeļu 

prasību analīze. 
• Mareks Ruskuls, Sergejs Arhipovs. AXAPTA vides objektu modelis un to izmantošanas 

varianti. 
• Jekaterina Smirnova, Sergejs Arhipovs. Plānošanas un precedentu teorijas izmantošana 

dzīvnieku reģistrācijas informācijas sistēmas prototipa izstrādāšanas procesā. 
• Daiga Orlova, Rudīte Čevere. Programmatūras dokumentācijas satura un noformējuma 

prasību definējums un dokumentu izstrāde Latvijas pasta projektam. 
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• Rolands Levics, Rudīte Čevere. Programmatūras izstrādes procesa nepieciešamo kvalitātes 
mērījumu definēšana un realizācija nepieciešamo kvalitātes mērījumu definēšana un 
realizācija Latvijas pasta projektam. 

• Guna Grīnberga, Rudīte Čevere. Testēšanas procesa minimālā dokumentācija konkrētai 
programmatūrai. 

• Lita Baumane, Iveta Bērtulsone. Programmatūras ieviešanas process un ar to saistītās 
atbalsta aktivitātes. 

• Ervīns Tripāns,  Ainis Mūsiņš. Uzņemuma informācijas tehnoloģijas resursu uzskaites 
informācijas sistēmas izstrāde. 

• Mārtiņš Reinvalds,  Artūrs Dambinieks. Dokumentu reģistrācijas un darba plūsmu 
vadības sistēmas Workflow ieviešanas un uzturēšana. 

• Edagars Bautris, Sergejs Arhipovs. Fraktāļu ontoloģijas datormodeļa vizualizēšana. 
• Uldis Plinte, Pēteris Rivža. Telpisku objektu faktūrkartēšanas praktisks pielietojums. 
• Nadežda Macrecka, Pēteris Rivža. Efektu pielietojums dabas parādību vizualizācijas 

izstrādē. 
• Liene Freimane, Pēteris Rivža. Trokšņu noņemšana digitālo attēlu apstrādē. 
• Valdis Eglītis, Pēteris Rivža. Telpisku objektu piemēru izstrāde. 
• Linda Pilāte, Ilze Kazaine. Multimediju tehnoloģiju aparatūras izmantošanas analīze un 

iespējamie risinājumi pieaugušo izglītības centros. 
• Māris Pavlovskis, Ilze Kazaine. Dinamiskas mājas lapas izstrāde, izmantojot Macromedia 

Flash. 
• Guntis Puļītis,  Pēteris Rivža. Macromedia Flash tehnoloģiju izmantošana mčību 

priekšmeta „Automātikas pamati” metodisko līdzekļu izstrādē. 
• Viktors Francuzovs,  Sergejs Arhipovs. Microsoft Outlook automatizācija un 

paplašināšana ar ziņojumu šifrēšanu un dešifrēšanu. 
• Jānis Līcītis, Pēteris Rivža. Latvijas izglītības sistēmas dinamiskā modeļa izstrāde 

PowerSim programmatūrā. 
• Inese Kaufelde, Pēteris Rivža. Latvijas darba tirgus dinamiskā modeļa izstrāde PowerSim 

programmatūrā. 
• Eduards Grigorjevs, Pēteris Rivža. Latvijas demogrāfiskās situācijas dinamiskā modeļa 

izstrāde PowerSim programmatūrā. 
• Linda Karašauska, Ilmārs Dukulis. Jelgavas 4. vidusskolas e-apmācības sistēma. 
• Ainārs Gudēvics, Aleksandrs Gailums. Informācijas sistēmas izmantošana mācību 

iestādes nodarbību saraksta sastādīšanai. 
• Aija Ezerkalne,  Māris Zvirgzdiņš. Operētājsistēmas izvēles kritēriji konkrētam 

uzņēmumam. 
• Gatis Liepiņš,  Aivars Kaķītis. Virtuālo mērinstrumentu pietietojums minīgu signālu 

mērīšanai. 
• Mārcis Komarovskis, Aivars Kaķītis. Plaukstas datora un mēriekārtu izmantošana 

automašīnas drošuma paaugstināšanai. 
• Ivars Dobelis, Aivars Kaķītis. Sensoru izvēle mobilajam robotam vides atpazīšanai. 
• Sergejs Jakimovs, Pēteris Rivža. Intelektuālā īpašuma aizsardzības problēmas un to 

risināšana izmantojot bezmaksas programmatūru. 
• Ilze Kūma, Aleksandrs Gailums. Datoru lietošanas ergonomika un tās prasību ievērošana 

Latvijas lauksaimniecības universitātē.Antra Kalese,  
 
2005. gadā: 
 
• Antra Kalese,  Uldis Smilts. Programmatūras izstrādes plāns (SIP) – teorija un prakse uz 

FEBIS (fakultāšu elektroniskās bibliotēkas informācijas sistēma) projekta piemēra. 
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• Artūrs Alberlings, Uldis Smilts. Automatižta informācijas sistēmu testēšana – teorija, 
prakse, atziņas. 

• Agnese Šēfere, Pēteris Rivža. Datortīklu pretvīrusu aizsardzības sistēmas. 
• Mārtiņš Brūklis, Uldis Smilts. Projekta uzturēšanas aktivitātes – teorija un prakse uz 

elektroniskās deklarēšanas informācijas sistēmas (EDS) piemēra. 
• Mārtiņš Čāčus, Agris Šnepsts. Portāla satura pārvaldības informācijas sistēmas izstrāde. 
• Linda Goliate, Pēteris Rivža. Pašvaldības dokumentu pārvaldības informācijas sistēma. 
• Agris Vendelis, Uldis Smilts. Standartklašu bibliotēkas izveide PHP vidē – teorija, prakse, 

atziņas. 
• Jānis Skarnelis, Pēteris Rivža. Satura vadības sist’mas plānošana, izstrāde, ieviešana un 

uzturēšana. 
• Anda Juska, Uldis Smilts. Konfigurācijas pārvaldībs loma programmatūras izstrādes 

procesā – terija un prakse FEBIS projektā. 
• Andrejs Lipskis, Sergejs Arhipovs. Atvienoto objektu tehnoloģija ADO.NET un tās 

izmantošanas varianti griķu selekcijā un datu reģistrēšana informācijas sistēmā. 
• Arvis Rasmanis, Andrejs Paura. IEEE 802.11 standartu grupas bezvadu datortīklu 

aparatūras testēšana un izmantošanas iespēju analīze. 
• Māra Barone, Rudīte Čevere. Programmatūras dokumentācijas izstrādes tehnoloģiskā 

shēma Microsoft Word, Adobe Framemaker un Adobe Publisher vidē. 
• Dace Belcāne, Pēteris Rivža. Mājas datortīkla aizsardzība. 
• Didzis Gabrāns, Sandra Spoģe. Firmas „Orions” noliktavas uzskaites sistēma. 
• Edgars Alfers, Aleksandrs Gailums. Apstādījumu virtuālais veidotājs. 
• Egita Sidorova, Jānis Ošs. Datu plūsmas un to aizsardzība korporatīvā uzņēmumā. 
• Gints Pčolka, Jānis Eiduks. Deduktīvo datu bāzū projektēšanas tehnoloģiju analīze. 
• Gatis Liepiņš,  Aivars Kaķītis. Virtuāla mēriekārta uz skaņas kartes bāzes. 
• Ilze Jasinska, Irina Arhipova. Mērījumu nenoteiktības noteikšanas informācijas sistēmas 

prototipa izstrāde. 
• Ilze Āboliņa,  Rudīte Čevere. Programmatūras dokumentācijas izstrādes tehnoloģiskā 

shēma Microsoft Word, Adobe Framemaker un Adobe Acrobat vidē. 
• Ilze Armuška, Sandra Sproģe. Datu noliktavas un to projektēšana izmantojot DBVS 

ORACLE 91 iespējas. 
• Ivita Luste, Sergejs Arhipovs. ADO.NET un MSSQL tehnoloģiju iespējas zirgu IS. 
• Ivo Tukris, Oļegs Žirnovs. VAS „Latvijas pasts” dienas norēķins uzskaites sistēmas 

izstrāde, uzturēšana, optimizācija. 
• Jānis Glušaks, Pēteris Rivža. Dzīvnieku animācija telpā. 
• Jānis Klevs, Uldis Smilts. Veiktspējas testēšana – teorija un prakse uz FEBIS projekta 

piemēra. 
• Jānis Rusmanis, Sergejs Arhipovs. OpenGL vizualizēšana un ADO.NET tehnoloģiju 

virtuālā meža taksācijā. 
• Kristaps Daga, Pēteris Rivža. Augu aizsardzības līdzekļu informācijas sistēma. 
• Kristīne Janševska, Sandra Sproģe. Datu analīze ar DATA MINING. 
• Lelde Malceniecs, Ģirts Kazainis. Nodarbību plāna izstrāde WWW vidē. 
• Liene Vinogradova, Aleksandrs Gailums. Jlegavas lauksaimniecības konsultāciju biroja 

informācijas sistēmas analīze un pilnveidošana. 
• Līga Beļaka, Rudīt Čevere. Testēšanas procesa izstrāde reālai programmatūrai. 
• Līva Prūsāne, Aleksandrs Gailums. Nezāļu uzskaites monitoringa datu bāzes izveidošana. 
• Magda Meijere, Aleksandrs Gailums. Lauku raksturojošu parametru datorizētās uzskaites 

sistēmas izveidošana SIA LLU mācību pētījumu saimniecībā „Vecauce”.  
• Rolands Sauka, Sandra Sproģe. Graudaugu ražas prognozēšanas informācijas sistēma. 
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• Sergejs Jakubins, Pēteris Rivža. Veilvetu teorija un to pielietojums izmantojot sistēmas 
„Matlab” vidi. 

• Oskars Lange, Ilmārs Dukulis. Praktisko uzdevumu automātiskā kontrole informātikā BJC 
„Junda”. 

• Uģis Pekša, Ilmārs Dukulis. Interaktīvais mācību līdzeklis interešu izglītībā BJC „Junda”. 
• Uģis Boks, Jānis Ošs. GPS izmantošana mežsaimniecībā. 
• Vitālijs Osadčuks, Ainārs Galiņš. Mikrokontrollera izmantošana universālās temperatūras 

mērīšanas iekārtas izveidē. 
 
2004.gadā: 
 
• Andrejs Zujevs, Jānis Eiduks. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde, lietojot 

daudzdimensiju datu bāzes tehnoloģiju. 
• Ilze Holšteina, Aleksandrs Gailums. Lauku atbalsta dienesta integrētās administrēšanas un 

kontroles sistēmas analīze. 
• Linards Kaminskis, Aleksandrs Gailums. Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un 

izglītības atbalsta centra informācijas sistēmas integr’tās vides analīze un optimizācija. 
• Mārtiņš Hāze, Pēteris Rivža. LLU datortīklu izpēte, analīze un optimizācija. 
• Ilona Odziņa, Sandra Sproģe. LLU doktorantu uzskaites sistēma vienotajā Latvijas 

augstskolu informācijas sistēmā (LAIS) 
• Jūlija Margoviča, Sandra Sproģe. LLU studentu stipendijas izmaksu aprēķina algoritms 

vienotajā Latvijas augstskolu informācijas sistēmā (LAIS) 
• Tija Aizpuriete, Sandra Sproģe. LLU dienesta viesnīcu īrnieku uzskaites sistēmas 

projekts. 
• Artis Avsjukovs, Pēteris Rivža. Sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu risku analīzes un 

kontroles informācijas sistēma. 
• Ivo Korņejevs, Pēteris Rivža. Ailu novērtēšanas informācijas sistēma. 
• Sandis Sudārs, Uldis Smilts. Galvenā sistēmanalītiķa loma informācijas sistēmu izstrādes 

projektos – teorija, prakse, atziņas. 
• Tatjana Žukova, Uldis Smilts. Informācijas sistēmu izstrādes projektu pārvaldība – 

teorija, prakse, atziņas. 
• Sandra Buša, Uldis Smilts. Trasējamība un tās loma informācijas sistēmu izstrādes 

projektos. 
• Vita Laveniece, Rudīte Čevere. Programmatūras projektēšanas procesa analīze un 

vadlīniju izstrāde. 
• Zanda Zubova, Rudīte Čevere. Programmatūras palīdzības sagatavošanas metožu analīze 

un vadlīniju izstrāde. 
• Daiga Dumpe, Rudīte Čevere. Programmatūras prasību specificēšanas procesa analīze un 

vadlīniju izstrāde. 
• Diāna Petrišina, Rudīte Čevere. Programmatūras lietotāja saskarnes prasību analīze un 

vadlīniju izstrāde. 
• Inita Sīle, Rudīte Čevere. Programmatūras dokumentēšanas procesa analīze un izstrāde. 
• Edgars Vītoliņš, Ilmārs Dukulis. Universālas sistematizācijas programmas izveide. 
• Ingus Šmits, Ilmārs Dukulis. Datoru programmatūras izmantošana cilvēka zināšanu 

pārbaudei. 
• Uldis Šalajevs, Aleksandrs Gailums. Ergonomikas prasību ievērošana darbā ar datoru. 
• Arvis Rasmanis, Andrejs Paura. Bazvadu datortīkli. 
• Andris Saukums, Pēteris Rivža. Iebrukuma atklāšanas sistēmas datortīklu aizsardzībā. 
• Anastasija Krjukova, Sergejs Arhipovs. Personīgā datu piegādātāja izveidošanas 

tehnoloģija un tā izmantošana trīs līmeņu datu pieejas modelī. 
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• Oksana Piļipenko, Sergejs Arhipovs. Datu objektu modeļa Ado.net tehnoloģijas analīze 
un izmantošana. 

• Kristaps Rāts, Sergejs Arhipovs. Datu struktūras un algoritmi fraktāļu aprēķināšanai un 
attēlošanai. 

• Mārtiņš Štāls, Sergejs Arhipovs. Asp.net scenārijs darbā ar datu bāzi izmantojot ado.net 
tehnoloģiju. 

• Salvis Daģis, Sergejs Arhipovs. Savienojumu ar datu avotu objektu modelis un tā analīze. 
• Ivars Mozga, Aivars Kaķītis. Liektas sijas matemātiskie modeļi. 
• Mārtiņš Krūmiņš, Aivars Āboltiņš. Zāģmateriālu žāvētavu projektēšanas vadība un 

koksnes žāvēšanas modelēšana. 
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9.pielikums. Studiju programmas infrastruktūras nodrošinājums 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte ir izvietota Lielā ielā 2 Jelgavas pils telpās. Datoru 
sistēmu katedras kopējo telpu platība ir 410 m2, Vadības sistēmu katedras kopējo telpu platība ir 
210 m2, Matemātikas katedras kopējo telpu platību 350 m2, Fizikas katedras un Tālāk izglītības 
nodaļas kopējo telpu platība ir 985 m2. 

Fakultātē ir izveidota e-apmācības sistēma, kura tiek izmantota gan pilna, gan nepilna 
laika studentu apmācībā. 

Studiju programmu nodrošināšanai tiek izmantotas 8 datoru klases ar kopējo datoru 
skaitu 167 datori ar dažādām datoru tehniskajām specifikācijām. Visās ITF datoru klasēs ir 
ierīkots lokālais tīkls Ethernet 10/100Base-TX ar pieslēgumu Interneta tīklam: 
DATORU SISTĒMU KATEDRAS 5 datoru klases ar 91 datoriem: 
 
Datoru klase (220 telpa)  -  20 datori  
Datoru specifikācija: 
Datora modelis: DELL Dimension 2400; 
Procesors: Celeron 1.8 GHz; 
Operatīvā atmiņa: 256 MB; 
Cietais disks: 40 GB; 
Monitors: CRT 17”. 
Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas 
iekārta ar tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu 

Datoru klase (32 telpa)  -  20 datori  
Datoru specifikācija: 
Datora modelis: DELL Dimension 2400; 
Procesors: Celeron 2.4 GHz; 
Operatīvā atmiņa: 256 MB; 
Cietais disks: 40 GB; 
Monitors: CRT 17”; 
Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas 
iekārta ar tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu 

Multimediju laboratorija (25 telpa)  -  15 datori  
Datoru specifikācija: 
Datora modelis: DELL Dimension 4600; 
Procesors: Intel Pentium 4 2.2 GHz; 
Operatīvā atmiņa: 512 MB; 
Cietais disks: 60 GB; 
Monitors: CRT 17”. 
Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas 
iekārta ar tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu 

Datoru klase (28 telpa)  -  22 datori  
Datoru specifikācija: 
Procesors: Intel Pentium III 500 MHz; 
Operatīvā atmiņa: 128 MB; 
Cietais disks: 8 GB; 
Monitors: CRT 15”. 
 

 
Datoru tīklu laboratorija (27 telpa)  -  14 datori (7 darba stacijas, 7 serveri) 
Datoru specifikācija: Darba stacijas Serveri 
Datora modelis: DELL Dimension 2400 IBM xSeries 205 
Procesors: Intel Celeron, 2.2 GHz Intel Pentium 4, 2.2 GHz 
Operatīvā atmiņa: 256 MB 512 MB 
Cietais disks: 40 GB 38 GB 
Monitors: LCD 15” LCD 15” 

 
Laboratorijas aprīkojums: 
Lokālās „CISCO” akadēmijas 
aprīkojums: 
Maršrutizētājs Cisco 1721 – 4 gab.; 
Maršrutizētājs Cisco 1751 – 1 gab.; 
Komutators Cisco 2950 – 2 gab. 

Digitālais kabeļu analizators – 1 gab.; 
Optisko kabeļu montāžas instrumentu komplekts – 1gab.; 
Vītā pāra kabeļu montāžas instrumentu komplekts – 7gab.; 
Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas iekārta ar 
tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu. 
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VADĪBAS SISTĒMU KATEDRAS 2 datoru klases ar 61 datoriem: 
Datoru klase (221 telpa)  -  20 datori  
Datoru specifikācija: 
Datora modelis: DELL Dimension 2400; 
Procesors: Celeron 1.8 GHz; 
Operatīvā atmiņa: 256 MB; 
Cietais disks: 40 GB; 
Monitors: CRT 17”; 

Datoru klase (31 telpa)  -  26 datori  
Datoru specifikācija: 
Procesors: Intel Celeron 3,0 GHz; 
Operatīvā atmiņa: 512 MB; 
Cietais disks: 2x80 GB; 
Monitors: LCD 17”. 

Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas iekārta ar tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu. 
MATEMĀTIKAS KATEDRAS 1 datoru klase ar 15 datoriem:  
Datoru klase (217 telpa)  -  15 datori  
Datoru specifikācija: 
Procesors: Intel Celeron 667 MHz;  Operatīvā atmiņa: 128 MB; 
Cietais disks: 20 GB;    Monitors: CRT 15”. 

Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantota arī  
• drukas iekārtas: HP LaserJet 2100 NT – tīkla printeris 1 gab. 
 HP LaserJet 4MV tīkla printeris 1 gab. 
 HP LaserJet 2300 N 4 gab. 
 HP LaserJet 1200  3 gab. 
• pavairošanas tehnika: RICOX Aficio 1022, Printer, Scaner 1 gab. 
 RICOX Aficio 1022 2 gab. 
 Canon NP1550 2 gab. 
 Canon NP6010 1 gab. 
 Canon FC 230 1 gab. 
• skeneri: HP ScanJet 6300C 1 gab. 
 HP ScanJet 4300 C 2 gab. 
 HP ScanJet 5550C 1 gab. 
 HP ScanJet 2200C 1 gab. 
• prezentācijas tehnika: kodoskopi  12 gab.: 
 3M 9550 4 gab.; 
 3M 1750 2 gab.; 
 3M 9400 2 gab.; 
  Liesegang favorite 2 gab. 
  Geha top vision SL 500 1 gab. 
  Peleng 1 gab. 
• multimediju projektori 8 gab.: 
 HP xb31  2 gab.; 
 3M 1200 LX 2 gab.; 
 TOSHIBA TDP-D1 2 gab.; 
 NEC NP 2000 2 gab. 
• fakultātes serveri 
Servera specifikācija: E-apmācības serveris Datņu serveris 
Datora modelis: IBM  IBM xSeries 225 
Procesors: Intel Xeon, 3 GHz Intel Xeon 

2.4 GHz 
Operatīvā atmiņa: 1 GB 1 GB 
Cietais disks: 2x70 GB 2x38 GB 
Tīkla operētājsistēma Linux Windows 2000 Server 
Monitors: LCD 15” LCD 15” 
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10.pielikums. Sadarbības līgums ar RTU 
  

SSAADDAARRBBĪĪBBAASS  LLĪĪGGUUMMSS  NNrr..  LLLLUU//IITTFF//RRTTUU  33  
 

Rīgā, 2008.gada 2.aprīlī 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, turpmāk saukta „LLU”, tās rektora Jura Skujāna personā, no vienas 
puses,  

un 
Rīgas Tehniskā universitāte, turpmāk saukta „Partneris”, tās rektora Ivara Knēta personā, no otras puses, 
abas puses kopā turpmāk sauktas „Puses”, bet atsevišķi arī „Puse”,  
ņemot vērā to, ka: 

 LLU nepieciešams akreditēt akadēmisko bakalaura studiju programmu: „Datorvadība un datorzinātne” (LR 
izglītības klasifikācijas kods 43526), turpmāk saukta „LLU studiju programma” 

 saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.650 no 30.08.2005. „Augstākās izglītības programmu licencēšanas 
kārtība” 4.8.punktu un LR MK noteikumi Nr. 821 no 03.10.2006. „Augstskolu, koledžu un augstākās 
izglītības programmu akreditācijas kārtība”, LLU studiju programmas akreditācijai un/vai licencēšanai ir 
nepieciešami dokumenti, kas apliecina, ka augstskola studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības 
ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā, ja licencējamās augstākās izglītības 
programmas īstenošana tiks pārtraukta.  

 Partneris sava studiju procesa ietvaros realizē akadēmisko bakalaura studiju programmu „Datorsistēmas” 
(LR izglītības klasifikācijas kods 43481), turpmāk saukta „Partnera studiju programma”. 

noslēdza šādu līgumu, turpmāk saukts „Līgums”: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1. Izmantojot finanšu un profesionālos resursus, Puses apņemas veikt šādu sadarbību, turpmāk saukta „Sadarbība”, 

kuras ietvaros Partneris apņemas nodrošināt turpināt LLU studiju programmu apguvi Partnera studiju 
programmas ietvaros, ja LLU studiju programmas īstenošana LLU tiek pārtraukta. 

 
2. PUŠU SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU PRINCIPI 

 
2.1. Ar šo Līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību vispārīgie principi, no kuriem Puses vadīsies Līguma 

izpildes un Sadarbības gaitā. Atsevišķu jautājumu detalizētam risinājumam Puses ir nodomājušas noslēgt 
atsevišķu vienošanos. 

2.2. Izpildot šo Līgumu, Puses ievēros no otras Puses saņemtās finansu, komerciālās un jebkuras citas informācijas 
konfidencialitāti, kura var tikt izmantota konkurences nolūkos, kā arī veiks visus iespējamos pasākumus, lai 
novērstu šādas informācijas izpaušanu. 

2.3. Īstenojot Sadarbību, atbilstoši šim Līgumam, Puses uzņemas saistības un apņemas segt izdevumus Pušu 
vienošanās noteiktajos apmēros. 

2.4. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses prestižam un 
interesēm. 

3. PUŠU PIENĀKUMI 
3.1. Puses apņemas veikt Sadarbību kvalitatīvi un noteiktajos termiņos. 
3.2. Jebkura Puse apņemas segt visus zaudējumus otrai Pusei, ko tā nodarījusi šā Līguma neizpildes dēļ. 
3.3. Puses apņemas nesniegt trešajām personām ziņas, kas nodara ļaunumu Pušu labai slavai. 
3.4. LLU informē LLU studiju programmas studentus, turpmāk saukti „Studenti”, par šā Līguma noteikumiem. 
3.5. Viena mēneša laikā pēc LLU studiju programmas pārtraukšanas nodot to Studentu personas lietas Partnerim, 

kuri pāriet studēt Partnera studiju programmā. 
3.6. Pēc LLU studiju programmas pārtraukšanas: 
3.6.1.  Partneris apņemas nodrošināt Partnera studijas programmas realizāciju Studentiem un pēc Studentu valsts 

pārbaudījumu nokārtošanas, izsniegt Studentiem diplomu par Partnera studiju programmas apgūšanu. 
3.6.2. Studentiem, kuri noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis kredīts tiks nodrošināts pēc 

saskaņošanas ar Partnera studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz studiju kredītus. 
3.6.3. Studentu imatrikulācija Partnera studiju programmā, kā arī Studenta studiju apjoma LLU pielīdzināšana 

Partnera studiju programmai notiek atbilstoši Partnera uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas 
kārtībai, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem. 

3.6.4. Gadījumā, ja LLU ir saņēmis kādu finansējumu avansā sakarā ar Studentu studijām, tad LLU ir pienākums 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šo finansējumu novirzīt Partnera studiju programmas 
realizācija sakarā Studentu studijām. 
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4. PUŠU ATBILDĪBA  
UN STRĪDU ATRISINĀŠANA 

 
4.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā ietverto saistību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām. 
4.2. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šā Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS,  
PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

 
5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz šajā Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei. 
5.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 
 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
 
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies 

pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un 
novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektropadeves bojājumi, blokāde, 
militārās akcijas, varas orgānu darbība un likumdošanas izmaiņas, kā arī pārējie Pušu kontrolei nepakļautie 
apstākļi. 

6.2. Viena no Līgumā iesaistītām Pusēm 3 (triju) dienu laikā nosūta paziņojumu otrai Pusei un rakstveidā vienojas 
par Līguma noteikumu tālāko izpildi, kā arī ziņo rakstiski otrai Pusei par laika pagarinājumu, kas nepieciešams 
saistību izpildei. Tāpat arī vienai Pusei ir jāziņo otrai Pusei par to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un 
ārkārtas apstākļu darbība, uz ko balstoties, Puses vienojas par turpmākajām Līguma darbības sekām. 

6.3. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē tiesības atsaukties uz 
šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 

6.4. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos zaudējumus otrai Pusei. 
6.5. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 
 

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 
 
7.1. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus. 
7.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai Pusei un katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks. 
7.3. Visi šā Līguma pielikumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par šā Līguma sastāvdaļu. 
7.4. Puses piekrīt visiem šā Līguma noteikumiem un apstiprina to parakstot. 
 

 
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
LLU: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Reģ.Nr. 90000041898 

Jur.adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 

 

  

Partneris: 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Reģ.Nr. 90000068977 

Jur.adrese: Kaļķu 1, Rīga, LV-1658 

 

(Paraksts) 
______________________ 
rektors Juris Skujāns 

(Paraksts) 
___________________________________  
rektors Ivars Knēts
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11.pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas 
 
 

Irina  Arhipova 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1963 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, dekāne 

Vadības sistēmu katedra, profesore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte   
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001   

   
   

Tālruņa Nr.  29426523    
Fakss: 3023095   

E-pasts: Irina.arhipova@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maskavas Valsts Universitāte (pamatstudijas) 1980 - 1985 matemātika matemātika 
Rīgas Tehnikās Universitāte (aspirantūra) 1988 - 1991 vadība tehniskās 

sistēmās 
ekspertu 
sistēmas 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(maģistrantūra) 

2000-2001 pedagoģija pedagoģija 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Habilitācijas un 
promocijas padome H-1 

1994 Lauksaimniecības 
tehnika 

Dr.sc.ing. G-D 
Nr000334 

Darba pieredze 

No 1985.g. līdz 1988.g. strādāja Republikāniskajā augstākajā ARK vadīšanas skolā par vec. inženieri un par 
stundu pasniedzēju Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā augstākās matemātikas katedrā un ekonomiskās 
kibernētikas katedrā. Kopš 1991.g. strādāja LLU informātikas katedrā, no 1995. gada docenta amatā. No 
1999.gada LLU Zinātņu daļas vadītāja. No 2002.gada Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāne un Vadības 
sistēmu katedras asoc. profesore. No 2006.g. Vadības sistēmu katedras profesore. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Piedalīšanās projektos: 
 LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” 

apakšprojekta „Riska vadības metodoloģijas izstrāde” vadītājs, .2002.-2005.g.  
 Nordplus Neighbour 2005-2006 programmas „Nordic-Baltic –Russian Academics Network in 

Bioinformatics” projekta vadītāja, 2005.-2006.g.  
 LZP sadarbības projekta 06.0040.1.4. „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas” 

apakšuzdevuma „Latvijas lauksaimniecības risku vadības un informācijas tehnoloģiju sistēma” izpildītājs, 
2006.-2007.g. 

 ES Struktūrfondu ESF 3.2.3.2. aktivitātes projekta „Informāciju tehnoloģiju studiju programmas 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”, vadītāja 2005.-2007.g. 

 ES EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” LIKTA aktivitāšu vadītāja, 2005.-2007.g. 
 IZM apakšprogrammas 03.12.00 “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projekta 

„Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta sistēmas analīze un modelēšana” vadītāja 
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2005.g.  
 LLU sadarbības projekta „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas”, 2006.-2007. 

apakšprojekta „Latvijas lauksaimniecības risku vadības informācijas tehnoloģiju sistēma” vadītāja, 2006.-
2007.g. 

 Nordplus Neighbour 2006-2007 programmas „Nordic-Baltic –Russian Academics Network in 
Bioinformatics” projekta vadītāja, 2006.-2007.g.  

 IZM apakšprogrammas “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projekta „Meža 
apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis” vadītāja, 2006.g. 

 ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas 
pētījumi” Nr. 5 „Darba tirgus analīze un prognozēšana” – Pētījums „Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa 
prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespējas analīze”, 2006.g., projekta Nr. : LM 17.6- 04/25 
2005, izpildītājs, 2006.-2007. 

 ZM Lauku atbalsta dienesta projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa informācijas sistēmas 
objektu modeļa aprobācija” Nr. 240907/S349 , 2007. 

Doktorantu vadīšana: 
 Ilva Rudusa „Uzņēmumu tīklu attīstības iespējas Latvijā ES kontekstā”, 2005-2007.g. 
 Ilona Ozoliņa „ Privātpersonu kreditēšana reģionālajā ekonomikā”. 2005-2007.g 
 Salvis Daģis „Intelektuālie algoritmi meža apsaimniekošanas plānošanas procesu optimizācijai” 2006.-

2009.g. 
 Daiga Dumpe „E-pārvaldes sistēmanalīzes un riska pārvaldības metodes”, 2006.-2009.g. 
 Ingus Šmits „Agro XML struktūras izveides un izmantošanas analīze”, 2007.-2009.g. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 Arhipova I., Rudusa I. The entrepreneurial networks and regional development in Latvia. 
International conference “Entrepreneurship and macroeconomic management”, University of 
Rijeka, Pula, Chroatia, 2005. 

 Arhipova I., Bāliņa S. Profession segregation decrease in the Latvia branch of Information 
technologies. International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005. 

 Arhipova I. The Role of Statistical methods in Computer Science and Bioinformatics. Seventh 
International Conference on Teaching Statistics (ICOTS-7) “Working Cooperatively in Statistics 
Education”, Salvador, Brazil, July 2-7, 2006. 

 Arhipova I. The graphical analysis of the ANOVA and regression models parameters 
significance. International conference in computational statistics COMPSTAT 2006, Physica-
Verlag, A Springer Company, Roma, Italy. 

 Paura L., Arhipova I. The applied statistics course content in agricultural study program. International 
conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 
Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

 Frolova L., Arhipova I. Latvia labour market supply and demand statistical forecating model. 
International scientific conference „56th Session of the ISI (International Statistical Institute)”, Lisboa, 
Portugal, August 22-29, 2007. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (Informācijas tehnoloģiju fakultātes un Tehniskās 
fakultātes bakalauriem); 

 Laikrindu analīze (Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalauriem) 
 Pētījuma metodoloģija (Informācijas tehnoloģiju fakultātes maģistrantiem) 
 Pētniecības prakse (Informācijas tehnoloģiju fakultātes maģistrantiem) 
 Zinātnisko publikāciju rakstīšana (Informācijas tehnoloģiju fakultātes maģistrantiem) 
 Riska analīze lauksaimniecībā, (Informācijas tehnoloģiju fakultātes maģistrantiem); 
 Ievads ekonometrijā (Ekonomikas fakultātes bakalauriem) 
 Ekonomiskā prognozēšana (Ekonomikas fakultātes bakalauriem); 
 Lietišķas daudzvariāciju metodes (LLU doktorantiem). 

Publikāciju skaits: 98, t.sk. grāmatas - 3, raksti - 85, metodiskie materiāli – 10. 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Arhipova I., Bāliņa S. The problem of choosing statistical hypotheses in applied statistics. 
COMPSTAT 2004 16th Symposium of IASC, Proceedings in Computational Statistics, Physica-
Verling/Springer 2004, P.629 – 635. 

2. Arhipova I., Arhipovs S. Riska vadības terminoloģijas aspekti. LLU Raksti Nr.15 (310), 2005,  
3-9.lpp. 

3. Irina Arhipova, Signe Bāliņa „Statistika ekonomikā”, Mācību līdzeklis. 2.izdevums. Rīga, 
Datorzinību centrs, 2006 - 364 lpp. 

4. Arhipova I. The graphical analysis of the ANOVA and regression models parameters 
significance. International conference in computational statistics COMPSTAT 2006, Physica-
Verlag, A Springer Company, Roma, Italy, August, 28 – September, 1, 2006, P.1625-1632. 

5. Frolova L., Krūmiņa I., Rivža P., Kopeika E., Arhipova I., Ieviņa (Ruža) I., Meļņikova J., 
Rozīte K., Ozoliņa I., Tivža B., Oļevskis G., Barānovs O. un citi. Darba tirgus pieprasījuma 
ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze. ES struktūrfondu 
nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” Nr. 
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1/0001/0003 pētījums. LR LM: Rīga, 2007. XII + 176 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

 Training course „Sixth Framework program – Introduction and project co-ordination”, March 5-6, 
2003, Rīga, Latvia. 

 Polijas-Japāņu Informācijas Tehnoloģiju institūts, kurss ”Education of highly qualified IT 
specialists for Central and Eastern Europe countries in accordance to demands of the job market”, 
15.02.2004.-28.02.2004, Varšava, Polija. 

 EU 6th Framework Programme, Information Society Technologies workshop “IST-MENTOR+: 
1st Mentoring Workshop”, 26/04/2004 – 29/04/2004, Rīga, Latvija 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 IBS (International Biometric Society) biedrs. 
 “Econometric society” biedrs. 
 LLMZA (Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija) agrāras ekonomikas zinātņu 

nodaļas īstenais loceklis. 
 LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija) biedrs. 
 LMB (Latvijas matemātikas biedrība) biedrs 
 LLU Konventa loceklis. 
 LLU Senāta loceklis. 
 LLU Zinātnes Padomes loceklis. 
 LLU Mācību Padomes loceklis. 
 LLU ITF Domes priekšsēdētāja. 
 LLU ITF VEK „Programmēšana” loceklis. 
 LLU ITF MEK “Informācijas tehnoloģijas” priekšsēdētāja vietniece. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLMZA Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļas īstenais loceklis. 
BOVA tīkla apbalvojums, 26 oktobrī 2006.gada. 
Latvijas Izglītības fonda (LIF) un A/s Exigen Services DATI atzinības raksts par augstas kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošanu, 2007.g. 21.novembrī Nr. 757. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X   X  
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Sergejs  Arhipovs 
Vārds  Uzvārds 

Bugulma, Tatarstana  1962 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte,  

Datoru sistēmu katedra, vieslektors-docents 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte   
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001   

   
   

Tālruņa Nr.  63026761    
Fakss: 63023095   

E-pasts: sergejs.arhipovs@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maskavas Valsts Universitāte 1980 - 1985 matemātika matemātika 
Rīgas Tehnikās Universitāte, aspirantūra 1990 - 1992 vadība tehniskas 

sistēmās 
ekspertu 
sistēmas 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
doktorantūra 

2004 - 2007 Lauksaimniecības 
inženierzinātne 

L/s tehnika 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

1980-85 Maskavas Valsts Universitāte Students 
1985-87 Zinātniskās- pētniecības polygons Inženieris – pētnieks 
Novosibirskas valsts universitāte Teorētiskās kibernētikas katedras asistents 
1987-89 Rīgas Politehniskais Institūts Inženieris – programmētājs 
1989-90 Rīgas Politehniskais Institūts Zinātnisks darbinieks, inž. – programmētājs 
1990-92 Rīgas Politehniskais Institūts Aspirants 
1992-93 SP “AGO JUNIOR” Programmnodrošinājuma nodaļas vadītājs 
1994-99 SIA “TRITONS” Nodaļas vadītājs, programmētājs 
2000- SIA “Getlini-ECO Analītiķis– programmētājs 
LLU, Informātikas katedra Docents 
2002 SIA “Getlini-ECO Analītiķis– programmētājs 
LLU, Datoru sistēmas katedra, vieslektors-docents 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Piedalīšanās projektos: 
 LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” 

apakšprojekta „Riska vadības metodoloģijas izstrāde” izpildītājs, 2002.-2005.g.  
 LZP sadarbības projekta 06.0040.1.4. „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas” 

apakšuzdevuma „Latvijas lauksaimniecības risku vadības un informācijas tehnoloģiju sistēma” izpildītājs, 
2006.-2007.g. 

 IZM apakšprogrammas 03.12.00 “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projekta 
„Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta sistēmas analīze un modelēšana” izpildītājs 
2005.g.  

 IZM apakšprogrammas “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projekta „Meža 
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apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis” izpildītājs, 2006.g. 
 ZM Lauku atbalsta dienesta projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa informācijas sistēmas 

objektu modeļa aprobācija” Nr. 240907/S349, izpildītājs, 2007. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 The 5th Conference of the European Federation for IT in agriculture, food and natural resources and the 3rd 
World Congress on Computers in agriculture and natural resources, Via Real, July 25-28 2005, Portugal. 

 International Conference “Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food 
Technology”, 20-23.09.2006., Volos, Greece. 

 5th Annual Conference of the European Federation of IT in Agriculture and the World Congress on 
Computers in Agriculture EFITA/WCCA 2007 "Environmental and rural sustainability through ICT" 
Lielbritānija, Glazgo, Glasgow Caledonian University, 02.-05. July, 2007. 

 International scientific conference „56th Session of the ISI (International Statistical Institute)”, Lisboa, 
Portugal, August 22-29, 2007. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 Programmēšana I (ITF 1.kursa studentiem, akadēmiskā studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”, 
profesionālā studiju programma “Programmēšana”); 

 Algoritmi un datu struktūras (ITF 2.kursa studentiem, akadēmiskā studiju programma “Datorvadība un 
datorzinātne”, profesionālā studiju programma “Programmēšana”); 

 Objektorientēta programmēšana (ITF 4.kursa studentiem, akadēmiskā studiju programma “Datorvadība un 
datorzinātne”); 

 Programmēšana II (ITF 4.kursa studentiem, profesionālā studiju programma “Programmēšana”); 
 Mākslīgais intelekts (ITF 4.kursa studentiem, akadēmiskā studiju programma “Datorvadība un 

datorzinātne”, profesionālā studiju programma “Programmēšana”). 
 Fundamentālie algoritmi un datu struktūras (ITF maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”) 
 Procesu orientētā sistēmu projektēšana, (ITF maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”) 
 Objektorientētā sistēmu projektēšana, (ITF maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”) 
 Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā, (ITF maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”) 

Publikāciju skaits: 35, t.sk. raksti - 30, metodiskie materiāli – 5. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 
 Arhipovs S. Fractal peculiarities of birth and death. COMPSTAT 2004, Prague, 16th Symposium of IASC, 

Physica-Verling/Springer 2004, P.621-627. 
 Arhipovs S. (2005) Ontological metamodeling grain drying processes, „The 5th Conference of the 

European Federation for IT in agriculture, food and natural resources” and „The 3rd World Congress on 
Computers in agriculture and natural resources”, Via Real, Portugal, P.172.-177. 

 Sīle I., Arhipovs S. (2006) The development of the precendent model for the Latvia forest management 
planning processes. Proceedings of the 4th International Workshop on Modelling, Simulation, Verifications 
and Validation of the Enterprise Information Systems – MSVEEIS 2006 in conjuction with ICEIS 2006, 8th 
International conference Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus. P. 181-184. 

 Daģis S., Arhipovs S. (2006) The static model of Latvian forest management planning and capital value 
estimation. Proceedings of the 4th International Workshop on Modelling, Simulation, Verifications and 
Validation of the Enterprise Information Systems – MSVEEIS 2006 in conjuction with ICEIS 2006, 8th 
International conference Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus. P. 185-188. 

 Arhipovs Sergejs  Metamodel approach to the grain acceptance, storage and processing system design. 5th 
Annual Conference of the European Federation of IT in Agriculture and the World Congress on Computers 
in Agriculture EFITA/WCCA 2007 "Environmental and rural sustainability through ICT" Lielbritānija, 
Glazgo, Glasgow Caledonian University, 02.-05. July, 2007. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 
 Microsoft Approved Course: 8339 Axapta 3.0. Development 1, 21.-22.03.2006., Rīga Latvia 
 Microsoft Approved Course: 2557 Building COM+ Applications using Microsoft .NET Enterprise Services, 

03.-07.2006, Rīga Latvia 
 Ph.D. course “Objektoriented Modelling and Software Development with Agricultural Applications”, 

Nordic Informatics Network in the Agricultural Sciences, Tune Landboskole, Grevevej 20, DK-2670 Greve, 
Denmark, August 13-24, 2006. 

 Microsoft Certified Course: 2279: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 
2003 Active Directory Infrastructure, 08.12.2006. 

 SAP tehnoloģiju pamati, 22.11.2007, Riga. Latvija. 
 SAP ABAP programmēšanas valodas pamati, 30.11.2007, Rīga. Latvija. 
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija) biedrs. 
 LMB (Latvijas matemātikas biedrība) biedrs 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda          

Angļu valoda  X   X   X  
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Regīna  Baltušīte 
Vārds  Uzvārds 

  1959 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Jelgavas 5.vidusskola, LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

Lielā iela 2 
  

Jelgava, LV-3001   
   
   

Tālruņa Nr.      
Fakss:    

E-pasts:    
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Daugavpils pedagoģiskais institūts 1981-1985 vidusskolas krievu 
valodas un literatūras 

skolotāja 

 

Ļeņingradas valsts universitāte 1990-1991 psihologs – praktiķis, 
attīstības un 

proforientācijas 
psiholoģija 

 

Latvijas Universitāte 1993 – 1995 Filoloģijas maģistra 
grāds 

 

Latvijas Universitāte 1995 - 1999 Teorētiskais kurss LU 
Psiholoģijas 
doktorantūrā 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

2001.-līdz šim brīdim - LLU IMI, lektore 
1991 – 2008 – Jelgava, 5.vidusskola, psiholoģe 
1991 – 1995 – Rīga, Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts, psiholoģe 
1990-1980 – Jelgava, 2.internātskola, pioniervadītāja, krievu valodas un literatūras skolotāja, direktora vietniece 
audzināšanas darbā 
1977 – 1978 – Jelgava, 3.vidusskola, laborante 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

2000. – 2003.gads – SOROS – Latvija projekts « Atvērtā skola »  Starpkultūru un bilingvālā izglītība 
2005.gads – ESF projekts « Pedagoģiskās korekcijas pasākumu komplekss Jelgavā »   
2005. – 2007.gads – ESF projekts « Pedagoģiskās korekcijas grupas izveide Saulaines arodvidusskolā »   

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lietišķā psiholoģija 
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Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

13 publikācijas Starptautiskajās konferencēs 
Neirolingvistiskā programmēšana pedagoģijā – R. : RaKa, 2000. 
Skolotāja loma mācīšanās motivācijā. R. : RaKa, 2006. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2006.gads – Augstskolu didaktika 
2005.gads – Pedagoģiskās korekcijas problēmas un iespējas 
2004.gads -  Psiholoģisko slēdzienu veidi 
2004.gads – Skolas psihologa darbības galvenie aspekti   
2004.gads – Konsultēšanas un terapijas iespējas klientiem ar atšķirīgām personības potencēm 
2003.gads -  Kā noteikt psihoterapeitisko mērķi 
2003. gads – Supervīzijas individuālā konsultēšanā – eksistencionālā pieeja 
2003.gads – Humānā un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

Lietuviešu valoda          
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Laima  Bērziņa 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1977 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 Vadības sistēmu katedra, lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2, Jelgava LV-3001   
   
   
   

Tālruņa Nr.  3022037    
Fakss: -   

E-pasts: Laima.Berzina@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija 
 
Latvijas Universitāte, Latvija 
 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija 

 
no 2005 

 
 

2000-2002 
 
 
 
 

1999-2001 
 
 
 
 

1995-1999 

 
vides inženierzinātne 

 
 

dabas zinātnes 
 
 
 
 

organizāciju un 
sabiedrības pārvaldes 

socioloģija 
 

lauksaimniecība 

 
doktora 
studiju 

programma 
 

maģistra 
grāds, 

diploma Nr. 
011762 

 
maģistra 

grāds, 
diploma Nr. 

001835 
 

bakalaura 
grāds, 

diploma Nr. 
001899 

Darba pieredze 

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, lektore kopš 2002  
LLU Informātikas institūts, lektore 2001-2002  
LLU Informātikas institūts, asistente 1999-2001 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Nacionālā programma Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem. Projekts 
Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem inženierzinātnēs, lauksaimniecības 
inženierzinātnēs un mežzinātnē  
Līguma Nr.2004/0004/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0005/0067 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
1. NJF seminārs “Modelling in Agriculture” Jelgava, Latvija, 18. - 20. oktobris, 2007

Prezentācija A.Zujevs, L.Bērziņa. Designing Phosphor Index Estimation Model by Multiobjective 
Optimization Genetic Algorithms 

2. NJF 23. kongress “Trends and Perspectives in Agriculture”, Kopenhāgena, Dānija 
26. - 29. jūnijs, 2007 Referāts L.Bērziņa Time series analysis with applications to water pollution with 
nitrogen from point sources in Latvia 

3.  NBBC07 First Nordic-Baltic Biometric Conference, Viborga, Dānija, 6. - 8. jūnijs, 2007
Referāts L.Bērziņa Time series analysis with applications to water pollution with nitrogen in nitrate 
vulnerable zones  

4. Starptautiska zinātniska konference “Information Technologies for Rural Development”, Jelgava, Latvija, 
19. – 20. oktobris, 2006 Referāts L.Bērziņa Object oriented modeling of pollutant loading from agricultural 
waste storage outlet to water body 

5. Starptautiska zinātniskā konference „Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and 
Food Technology”, Volosa, Grieķija, 20.-23. septembris, 2006 

6. Starptautiska zinātniskā konference „Informācijas tehnoloģijas lauku attīstībai”, Jelgava, Latvija, 19.-20. 
oktobris, 2006 

7. Starptautiska konference „Fifth Nordic – Baltic Agrometric Conference”, Otepaa, Igaunija, 15.-17. jūnijs, 
2005 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

SPSS, Matemātiskā statistika, Datorizēta projektu vadīšana, Datorizēta anketu apstrāde, Ekonometrija, Lietišķo 
programmu paketes, ĢIS lauksaimniecībā 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 10. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. L.Bērziņa, A.Zujevs, R.Sudārs, V.Jansons, A.Lagzdiņš Fosfora indekss, tā pielietojuma iespējas 
lauksaimniecības zemju fosfora zudumu riska novērtēšanai Latvijā, Lauksaimniecības un pārtikas risku 
vadīšana. Monogrāfija. Jelgava, 2007, 504.-524. lpp 

3. Berzina L., Sudars R. Time series analysis with applications to water pollution with nitrogen from point 
sources in Latvia. – NJF 23rd Congress Proceedings Trends and Perspectives in Agriculture Copenhagen, 
June 26-29, 2007 ISSN 1653-2015, 2007. – 
P. 299-300 

4. Arhipovs S., Berzina L. Object oriented modeling of pollutant loading from agricultural waste storage 
outlet to water body. – Proceedings of the International Scientific Conference Information Technologies for 
Rural Development, Jelgava 2006. – P. 85-93 

5. Berzina L.. Application Software Teaching for Students of Latvia University of Agriculture. – Fifth Nordic-
Baltic Agrometric Conference Otepaa, Estonia, June 15-17, 2005 Conference report. – Uppsala 2006. – P. 
29 – 33 

6. Berzina L. Rural Development by Statistical Data Analysis of Agriculture and Environmental Protection 
Sector in Latvia. – Proceeding of the International Scientific Conference Information Technologies and 
Telecommunications for Rural Development, Jelgava 2004. – P. 110 – 116 

7. L.Bērziņa Lauksaimniecības un vides aizsardzības attīstības teritoriāli diferencēts skatījums Latvijā. – 
Agronomijas Vēstis Nr. 5.– Jelgava, LLU 2003. – 77. – 85. lpp 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Eiropas datorprasmes sertifikāts (European Computer Driving Licence, ECDL) 2006  
Nr. LV001547 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte  
 

Biomodeling 
 
 

no 10/2007 līdz 10/2007 
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Kopenhāgenas ubiversitāte 
 
NATO Institūts, Vrsara, 
Horvātija 
 
 
Tartu universitāte 
 
Baltijas Datoru akadēmijas 
seminārs, Rīga 
 
Dānijas Karaliskā 
veterinārijas un 
lauksaimniecības 
universitāte (KVL), Greve  
 
Helsinku universitāte 
 
NOVA un BOVA 
universitāte, Kauņa  
 
Zviedrijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Umea  
 
Polijas – Japānas 
Informācijas tehnoloģiju 
institūts, Varšava  
 
Baltijas Datoru akadēmija  
 
Baltijas Datoru akadēmija 

Analysis of Biological Assay in Agriculture 
 
Uncertainties in Environmental Modeling 
and Consequences for Policy Making 
 
 
Biological Data Analysis 
 
“Project+Sertification” 
 
 
NOVA PhD kursi “Object Oriented 
Modeling and Software Development with 
Agricultural Applications” 
 
 
Scientific writing course for teachers and 
researchers 
Use of ICT in distance learning 
 
 
Pattern Recognition in High Dimensional 
Data and Complex Structures 
 
 
Education of highly qualified IT specialists 
for Central and Eastern Europe countries 
in accordance to demands of the job market 
 
Sistēmu modelēšana 
 
Bioinformātika 

no 08/2007 līdz 08/2007 
 
no 09/2007 līdz 10/2007 

 
 
no 01/2007 līdz 02/2007 
 
no 08/2006 līdz 09/2006 
 
 
 
no 08/2006 līdz 08/2006 
 
 
 
 
no 11/2005 līdz 12/2005 
 
 
 
no 04/2005 līdz 04/2005 
 
 
 
no 06/2004 līdz 06/2004 
 
no 02/2004 līdz 02/2004 
 
no 02/2003 līdz 02/2003 
 
no 02/2003 līdz 02/2003 
  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Vadības sistēmu katedras lektore 
LLU Konventa locekle 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          
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Aldis  Bērziņš 
Vārds  Uzvārds 

Latvija  1963 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, Datortīklu nodaļas vadītājs 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā 2, Jelgava, LV3001   
   
   
   

Tālruņa Nr.  3005689    
Fakss:    

E-pasts: Aldis.berzins@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Politehniskais institūts 09/1981 
06/1986 

elektroapgāde inženieris 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

07/1986 - 01/1995 Limbažu rajona p/s „Katvari” vecākais enerģētiķis 
Kopš 01/1995 Latvijas Lauksaimniecības universitāte inženieris-programmētājs, datortīkla administrators 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Datortīkli (CISCO) 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          
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Gunārs  Brāzma 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1965 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Filozofijas katedra, docents 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV – 3001   

   
Tālruņa Nr.  63005649    

Fakss: 63021821   

E-pasts: 
 

gbrazma@latnet.lv  
  

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas: LU Bioloģijas fakultāte 
 
 
 
Maģistratūra: LU Vēstures un filozofijas fakultāte 

1983.-1993. 
 
 
 

1997.-2000. 

Bioloģija 
 
 
 

Filozofija 

Biologs, 
bioloģijas 
ķīmijas 
skolotājs 
Humanitāro 
zinātņu 
maģistrs 
filozofijā 

LU Doktorantūra, Filozofijas nozare  2000. – 2003. Filozofija Filozofijas 
doktors 

 
Zinātniskā kvalifikācija  

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

LU Doktorantūra, Filozofijas 
nozare 

2005 Filozofija Filozofijas 
doktors 

Sērija D  
Nr. 0078 

Darba pieredze 

No 2005. gada docents LLU Filozofijas katedrā 
2003-2005 lektors LLU Filozofijas katedrā 
2001-2003 asistents LLU Filozofijas katedrā 
1996-1998 izstrādājis vidusskolas bioloģijas mācību grāmatas nodaļas par evolucionāro bioloģiju, sistemātiku, 
etoloģiju un ekoloģiju (pasūtītājs Izglītības un zinātnes ministrija) 
1996-1997 izstrādājis līgumdarbu “Cilvēka daba: ieskats evolucionārā pieejā” (pasūtītājs Izglītības un zinātnes 
ministrija). 
1993-1994 izstrādājis līgumdarbu “Evolucionārās bioloģijas pamati” (pasūtītājs Izglītības un zinātnes ministrija) 
1989-1999 Jelgavas 4. vidusskolā laborants 
1987-1988 mācījis botāniku Jelgavas 4. vidusskolā 
1986-1987 LLA Mežsaimniecības fakultāte un Augu vīrusu slimību laboratorija, laborants 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni - bioētika, ētika, zinātnes filozofija. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 



   255

Starptautiskā zinātniskā konferencē “Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” 2007.g., Jelgavā. Referāts 
“Bioētikas metodoloģiskās problēmas”.  
Starptautiskā zinātniskā konferencē ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” 2006.g., Jelgavā. Referāts ”Termins 
”pasīvā eitanāzija” un tā lietojums diskusijās par eitanāziju Latvijā”. 
Starptautiskā zinātniskā konferencē ”Bioethical aspects of human health” 2006. g., Rīgā. Referāts ”Human 
health and the respect for prenatal life”. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Filozofija. 
Filozofija, ētika, estētika. 
Ētika – IMI maģistrantiem. 
Ētika, estētika. 
Saskarsme un profesionālā ētika – ITF maģistrantiem. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): ........... 

Grāmatas – 4; Raksti – 8. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Praktiskā filosofija. –Jelgava, LLU, 2008. Nodaļas “Filosofija, zinātne un reliģija”, ”Ētika”,  ”Ieskats 
politiskajā filosofijā”,  ”Relatīvisma problēmas no antīkās filosofijas līdz mūsdienām”. 

2. Brāzma G. Evolucionārās bioloģijas pamati. –R., Mācību grāmata, 1998. 
3. Brāzma G. 1998. Cilvēka daba: ieskats evolucionārā pieejā. –R., RaKa. 
4. Brāzma G. 2004. Mūsdienu bioētikas problēmas un Kanta ētika / Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 58/4. 

19. – 29. lpp. 
5. Brāzma G. 2005. Cilvēka embrija un augļa morālais statuss / Latvijas Universitātes Rakstu 687. sējums         

”Filosofija”. 21. – 30. lpp. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa loceklis kopš 2007. g. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          

_____________ valoda          
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Sarmīte  Bremze 
Vārds  Uzvārds 

Birzgales pag.  1951 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, SZF, Valodu katedra, asociētā profesore 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava   

LV-3000   
   
   

Tālruņa Nr.  30 05650; 29806998    
Fakss: 30 21821   

E-pasts: sarmite.bremze@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Viļņas universitāte 1987 - 1990 Pedagoģija Pedagoģijas 
zinātņu 

kandidāts 
 

Latvijas Valsts Universitāte 1969 - 1977 Angļu valoda un 
literatūra 

Filologs, 
angļu valodas 
un literatūras 
pasniedzēja 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Daugavpils Pedagoģijas 
universitāte, Promocijas padome 

1993 Pedagoģija LR 
pedagoģijas 
doktora grāds 
Dr.paed. 

G – D 000023 

Darba pieredze 

2006. – asoc.prof. LLU 
2002. – asoc.prof. BKI 
1998. – 2006. docente, Valodu katedra, SZF,LLU 
1996. - 1998. Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja. RPIVA 
1993. – 1996. docente, Valodu katedra, HI, LLU 
1990. – 1993. lektore, Valodu katedra, HI, LLU 
1983. - 1990. asistente, Valodu katedra, LLA 
1977. – 1983. angļu valodas skolotāja, Jelgavas 2.vidusskola 

 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks 
 
 „Changes in Higher Education in an Expanding Europe” Starptautiski finansēti pētījumu projekti – kopā 

ar Sari Universitāti, Gilforda, Lielbritānija, (projekta vadītājs – Dr. John Hobrough), 2004.g.  
 “Food Choise and Eating Habits” (projekta vadītāja Carol Noble, Sari Universitāte, Roehemptonas 

universitāte, Lielbritānija), 2004.g. 
 „Latvija ceļā uz ES” 2003.gadā. Projekta dalībvalstis: Latvija, Vācija, Lielbritānija, Nīderlande, Somija, 
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ASV, Lietuva. Projekta aktivitāšu nedēļa 2003. gada 21. – 27. aprīlis Jelgavā un Rīgā. Projekta pasākumi: 
diskusijas, „Pasaule studentu skatījumā”, „ES – par un pret”, „Izglītība Latvijā un ES”; vizītes Izglītības 
ministrijā, Ārlietu ministrijā, Saeimā u.c. Projekta darba grupa: M.Bachman, D.Grasmane, M.Kaltigina, 
S.Bremze.  

 LLU – Sari universitātes sadarbības līguma izstrādāšana un noslēgšana 2003.gada 21.-29. jūlijā SARI 
universitātē (UNIS), Gilfordā, Lielbritānijā: starpvalstu sadarbības projekta ERASMUS ietvaros 
universitāšu un katedru līmenī .2003.gada 28. jūlijā. 

Doktora darbu vadīšana 
 
1. “Studenta profesionālās kompetences pilnveide svešvalodu studiju procesā augstskolā”, Larisa Turuševa 
 
Vadītie maģistra darbi (7) 
 
1. „Didaktiskās spēles un rotaļas latviešu valodas mācīšanas efektivitātes kāpināšanai sākumskolā”, Daiga 

Grosgale  
2. „Labvēlīgas vides veidošanas iespējas lauku pamatskolā”, Lidija Kučina 
3. „Personifikāciju veidošanas vingrinājumi – viens no 5. – 9. klašu skolēnu literārās jaunrades spēju 

izkopšanas ceļiem”, Guna Pūpēde 
4. „Ģimene – jaunieša identitātes veidotāja”, Diāna Strekeļeva  
5. „Ways of Motivating Speaking English”, Larisa Turuševa 
6. „Angļu valodas mācību metožu pilnveidošana 7. klasē”, Laura Lāce 
7. „Mežizstrādes uzņēmuma darbības strukturālās izmaiņas”, Viesturs Bremze 
 
Recenzētie maģistra darbi (6) 
 
1. „Grupu darba metodes izmantošana mācību procesā” Māris Bisenieks 
2. „Batikošanas mācīšanas ceļi un iespējas LLU” Iveta Līce 
3. „Designing an experimental ESP course for students taking into account student’s needs analysis” Diāna 

Žukova 
4. „Produktīvo valodas prasmju veidošanas optimizācijas iespējas angļu valodas apguvē” Dace Skrupska 
5. „Angļu valodas mācību procesa pilnveidošanas ceļi LLU Vet. fakultātē” Melita Pētersone 
6. „Svešvalodas apguve tālmācības ceļā” Gaļina Perevozņikova 
 
Vadītie bakalaura darbi (4) 
 
 „Darba iespējas lauku sievietēm – Mikrokredīts” Kuzņecovs Oļegs 
 „Sekmīga uzņēmuma vadītāja īpašība – emocionālā paškontrole” Liepiņa Līga 
 „Grupas darbības sekmīga koordinācija” Vīgante Inese 
 „Vadītāja prasmes organizācijas darba vadīšanā” Bremze Karīna 

 
Vadītie kvalifikācijas darbi (7) 
 
Dalība Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks 
 
 SOCRATES/ERASMUS Projektu koordinatore Sociālo Zinātņu fakultātē SOCRATES/ERASMUS 

līgumi ar Sari universitāti, Lielbritānija: 2001./2002.; 2002./2003.; 2003./2004.; 2005/2006.; 2006/2007. 
 Nolasītas lekcijas Sari universitātē,Lielbritānija, angļu valodā „Europe in the International System. Latvia 

and Post Cold War Politics with Particular Emphasis on EU Enlargement. Changing Face of Eastern 
Europe. Latvia under Soviet System. International History. Soviet Period in Latvia.” (Participation, 
assistance with reading and translation). (8h) laikā no 5. – 10. februārim, 2006.g. SOCRATES/ERASMUS 
projekta ietvaros.   

Uzstāšanās konferencēs  

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs  
 Sarmīte Bremze, John Hobrough” Changes in Lecturers` Lifelong Education 2 „     Starptautiska 

Konference „Pedagoģija: Teorija un Prakse V ” Izglītības vadības aspekti   
 Liepājas   Pedagoģijas akadēmija, Liepāja: LiePa, 2007.  
 Sarmīte Bremze and John Hobrough” Changes in the Lifelong Education of A Lecturer 3„   
 IASK-International Association for the Scientific Knowledge. International Scientific Conference. „E - 

Activity and Leading Technologies 2007” Oporto, Portugāle, 3.-6. Decembris, 2007 
 S.Bremze, K.Aleksandra, M.Krūzmētra„Zinātnieki par informatīvām datu bāzēm  kā    zināšanu 

transfēra/pārneses instrumentiem” Starptautiska zinātniska konference, ”New Dimensions in the 
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Development of Society”. Jelgava,LLU,14.-15.jūnijs,2007 
 S.Bremze, J.Hobrough, „Perceptions of Changes in Lecturers Lifelong Education”, Starptautiska 

zinātniska konference, „New Dimensions in the Development of Society”, Jelgava, LLU, 15. – 16.06.2006. 
 S.Bremze, L.Turuševa, O.Turuševa, „We Did It Ourselves!”/„Mēs paveicām to paši!” ATEE konference, 

Rīga, LU, 2. – 3. jūnijs, 2006.g. 
 S.Bremze, D.Grasmane, L.Turuševa, „Jaunas dimensijas augstskolu docētāju izglītībā mainīgajā 

Eiropā”, Starptautiska zinātniska konference, raksti, ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”,16. – 
17.jūnijs,2005.g., 102 – 111 lpp.  

 S.Bremze, D.Grasmane, L.Turuševa, „The Professional Competence of Managers of External 
Relations”. Starptautiskā zinātniskā konference „Social Integration in an Expanding Europe” 21. – 22 
.maijs ,2004, 124. – 133. lpp. 

 S.Bremze, D.Grasmane „Cultural Differences in Social Interaction”, Starptautiska zinātniska konference 
„Kultūru saskarsme Globalizācijas procesā” – proceedings of the International Scientific conference 
„Multicultural Communication and the Process of Globalization”, 25. – 26. aprīlis, 2003, 86 – 92 lpp. 

Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs 

 „Mūžizglītības koncepcija LLU” – stenda referāts, LLU Metodiskā konference 27.01.2006. Jelgavā, 
2006.g. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Studiju programmu izstrāde 
1.  Profesionālā angļu valoda socioloģijā 1                                        2KP 
2.  Profesionālā angļu valoda socioloģijā 2                                        2KP 
3.  Profesionālā angļu valoda socioloģijā 3                                        2KP 
4.  Profesionālā angļu valoda socioloģijā 4                                        2KP 
5.  Profesionālā angļu valoda socioloģijā 1                                        4KP 
6.  Profesionālā angļu valoda socioloģijā 2                                        4KP 
7.  Profesionālā angļu valoda socioloģijā                                           2KP 
8.  Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā 1                                3KP 
9.  Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā 2                                3KP 
10. Profesionālā angļu valoda uzņēmējdarbībai lauksaimniecībā 7    3KP 
11. Profesionālā angļu valoda programmēšanā 2                                3KP 
12. Profesionālā angļu valoda datorzinātnē 1                                   1.5KP 
13. Profesionālā angļu valoda datorzinātnē 2                                   1.5KP 
14. Svešvalodas speckurss maģistrantūrā  ITF                                    2KP 
 
 
Lekciju kursi 
 
 Profesionālo svešvalodu programmu autore: 
 Sociālo Zinātņu fakultātes studentiem, Informāciju Tehnoloģijas fakultātes studentiem, Lauksaimniecības 

fakultātes studentiem, maģistrantiem. 
 „Angļu valodas pamati” pasniegts iepriekš  
 „Pedagoģiskā psiholoģija” pasniegts iepriekš  
 „Profesionālā angļu valoda Ekonomikas fakultātes studentiem” pašlaik pasniedz  
 „Angļu valoda maģistrantiem” pašlaik pasniedz  
 „Angļu valoda zinātniskos darbos” pašlaik pasniedz  
 „Sadarbības – kooperatīvā metode” pašlaik pasniedz  
 „Angļu valoda integrācijā ES” pašlaik pasniedz  
 „Angļu valoda diplomātiem” pašlaik pasniedz  

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli):  68 
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Nozīmīgākās publikācijas  

                
• Sarmīte Bremze, John Hobrough ” Changes in Lecturers` Lifelong Education 2 „ 
   313.-322.lpp. Starptautiska Konference „Pedagoģija: Teorija un Prakse V ” Zinātnisko    Rakstu Krājums   ” 

Pedagoģija Teorija un Prakse V ”, Izglītības vadības aspekti       2007. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 
Liepāja: LiePa, 2007. - 366 lpp , ISSN 1407-9143  

              
• Publikācija rakstu krājumā 
 „ Iespaidi. Atmiņas  par airēšanas laiku Jelgavā . Airēšana un patriotiskā audzināšana Jelgavā. Par 

tiesnešiem/arbitriem airēšanas sportā”, 21.-24. Lpp. Smaiļošana un kanoe airēšana Jelgavā . Atmiņas un 
vēsturisks apskats. Sastādījis A. Balss,  VSIA „Latvijas  Vēstnesis”, 2007. , ISBN 9984 – 731-92-6 

 
• ” Changes in the Lifelong Education of A Lecturer 3” IASK-International Association for the                 

Scientific Knowledge. Starptautiska zinātniska konference: „E – Activity and Leading Technologies 2007”, 
Oporto, Portugāle, 3.-6. Decembris, 2007,459.-465.lpp. 

                   
• „Zinātnieki par informatīvām datu bāzēm  kā zināšanu transfēra/pārneses instrumentiem”, Starptautiska 

zinātniska konference, LLU, Jelgava, 2007, raksti, ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, 7 lpp. 
• „Perceptions of the Lifelong Education of the University Instructors”, 15. – 16. jūnijs, 2006, Starptautiska 

zinātniska konference, LLU, Jelgava. 
  
•  „We Did It Ourselves!”/„Mēs paveicām to paši!” ATEE konference, 2. – 3. jūnijs, Rīga, LU, 2006.g. 11 lpp. 
•  „Mūžizglītības koncepcija LLU” – stenda referāts, LLU Metodiskā konference 27.01.2006. Jelgavā, 2006.g. 
•  „Jaunas dimensijas augstskolu docētāju izglītībā mainīgajā Eiropā” 16. – 17.jūnijs,2005. Starptautiska 

zinātniska konference, raksti, ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, 102 – 111 lpp. 
• „The Professional Competence of Managers of External Relations”. Starptautiskā zinātniskā konference 

„Social Integration in an Expanding Europe” 21. – 22. May 2004, 124 – 133 lpp. 
• „Cultural Differences in Social Interaction”, Starptautiska zinātniska konference „Kultūru saskarsme 

Globalizācijas procesā” – Proceedings of the International Scientific conference „Multicultural 
Communication and the Process of Globalization”, 25 – 26 April, 2003, 86 – 92 lpp. 

• Konferences “Kultūru saskarsme globalizācijas procesā” 25.-26.04.2003., rakstu krājuma Proceedings of the 
International Scientific conference “Multicultural Communication and the Process of Globalization” 25 – 26 
April, 2003, redkolēģijas vadītāja/atbildīgā redaktore, ISBN 9984-596-73-7. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• „The Role of the Teacher in the Classroom of Adult Students” 2nd LONGMAN TERTIARY LEVEL 
CONFERENCE, 21 April, Riga, 2006.g. 

• Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktika, LLU, 2006.g. 
• „International Policy. International Organisations in Europe and in the World.”, Sari universitātes 

vieslektore Maxine David, darbnīca/seminārs SOCRATES/ERASMUS ietvaros, LLU, 25.04.2006. 
• „Restrukturizācijas procesi Sari universitātē (UK). Studentu darba vērtēšana.” Sari universitātes vieslektore 

Maxine David, seminārs SOCRATES/ERASMUS ietvaros, LLU, 23. – 27.04.2006. 
• „Dynamic Concept Analysis”/„Dinamisko konceptu analīzes metode”, seminārs, kuru vadīja Lielbritānijas, 

Sari universitātes vieslektors J. Hobrough LLU docētājiem un doktorantiem, 20. – 23.marts, 2006.g. 
• „Eiropa un Latvija starptautiskā sistēmā” lekciju kursa nolasīšana studiju priekšmetā „Starptautiskās 

organizācijas un politika”. University of Surrey (UK). 5. – 10.02.2006. 
• „Business and Research in Cooperation for Increased European Innovation Capabilities”, Ministry of 

Economics of the Republic of Latvia, Nordic Innovation Centre, Nordic Council of Ministers in Latvia, 
workshop, November 23, 2005 

• „Eiropas Savienības likumdošanu un cilvēktiesībām.” Starptautisks seminārs, kuru vadīja Lielbritānijas, 
Sari universitātes vieslektors T. Sinnamon LLU docētājiem un maģistrantiem, 2005.g. maijs. 

• „Finanses tūrismā.” Starptautiskais seminārs, kuru vadīja Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors A. 
Noble laikā no 10. – 14. aprīlim ERASMUS programmas ietvaros angļu valodā. 2005.g. 

• „Zinātniskas publikācijas sagatavošanu un tās prezentācija” Starptautiskais seminārs, kuru vadīja 
Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors J. Hobrough LLU docētājiem 18.martā angļu valodā. 2005.g. 

• „Projektu rakstīšana” Starptautiskais seminārs, kuru vadīja Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors J. 
Hobrough LLU docētājiem 17.martā angļu valodā. 2005.g. 

• Starptautiska projekta izstrādāšana un sadarbības līguma noslēgšana, Kauņas Lauksaimniecības 
Universitāte, Kauņa, kontaktu iedibināšana SOCRATES/ERASMUS līguma noslēgšanai. 2004.g. 
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• Starpvalstu sadarbības projekta ERASMUS ietvaros universitāšu un katedru līmenī projekta 
izstrādāšana un noslēgšana, University of Surrey (UK), 28.07.2003. 

• „Kultūru saskarsme globalizācijas procesā” konference, rakstu krājuma rediģēšana un sagatavošana 
publikācijai, 26.04.2003. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs 
 
• LAPSA Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības apvienības locekle 
• LIA Latvijas Inteliģentu apvienības locekle 
• LAISA Latvijas Akadēmiski Izglītoto sieviešu asociācijas locekle 
• EKL Eiropas Kustība Latvijā locekle 
• LLU Sociālo zinātņu fakultātes Domes locekle, Projektu koordinatore 
• LLU Konventa Mandātu komisijas locekle 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          

Vācu valoda          

Franču valoda          

Dāņu valoda          
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Veronika  Buģina 

Vārds  Uzvārds 
Kuldīgas raj.  1952.gads 8.oktobris 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU EF Ekonomikas katedra, profesore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Svētes iela 18   
Jelgava   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  3021041    

Fakss: 3084987   
E-pasts: efekon@llu.lv    

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLA 1971.- 1976. Ekonomika ekonomists 
organizators 

LLA aspirantūra 1978. - 1981. Lauksaimniecības 
ekonomika 

ekonom. zin. 
kandid. 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Ekonomikas nozares Ekonomikas 
apakšnozares Habilitācijas un 
promocijas padome, LLU, LR 

1993. Agrārā ekonomika Dr.oec. G - D  
No=000218 

Darba pieredze 

LLU EF Ekonomikas katedra – asistente, lektore, docente,  asoc.profesore,  profesore 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

ZM pētījuma projekts „Lauksaimniecības kooperatīvu ekonomiskās efektivitātes analīze, salīdzinot to ar 
tradicionālā saimniekošanas metodēm zemnieku saimniecībās vai statūtsabiedrībās (2002).LZP grants 
„Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Latvijā ES apstākļos” (2007,2008). 

Izglītības un zinātnes  ministrijas pētījumu projekts ”Dabas resursu izvērtējuma metodika vides ilgtspējaa 
kontekstā Vidzemes reģionā.” (2008.g. ) 

Bakalauri -37 (no 2002);  maģistri – 26 (no 1995); doktoranti – 4.  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Buģina V.,Krūmiņš Ģ. „Eiropas Savienības tiešie maksājumi Latvijas lauksaimniekiem.” Starptautiskās 
zin.konference Lauku attīstība paplašinātā Eiropā 21.gs. sākumā. Jelgava, 2005. 27.apr. 

2. Buģina V., Pētersons J. „Kanalizācijas riski, to samazināšanas iespējas un nepieciešamās investīcijas 
kanalizācijas infrastruktūrai Ventas upju baseina apgabalā.” Starptautiskā zinātniskā konference Ekonomikas 
zinātne     Lauku attīstībai 2005. Jelgava, 2005.g. 27.apr. 

3.  Buģina V.Pučure I. Assesment of Development Trends in Latvian Agriculture. Economics and 
Management: Current issues and perspectives. Šauļi (Lietuva) 2005. 24. nov. 

4. Buģina V. Lauku saimniecību attīstības iespējas Latvijā nacionālā atbalsta apstākļos. Economic Science for 
Rural Development. Jelgava, 2006. 27. apr. 

5. Buģina V.,Vindele L. Economic Evaluation of the Natural Resources in the Vidzeme Region. Economic 
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Science for Rural Development. Development: Rural and Regional  International Scientific Conference.  
Jelgava, 2007. 26. April.  

6. Buģina V., Pabērza K. The Development of Cooperation in Agriculture in Zemgale Region. Economic 
Science for Rural Development. Primary and Secondary Production, Consumptions. International Scientific 
Conference. Jelgava, 2007 26 April. 

7. Buģina V., Vindele L. „Dabas resursu ekonomiskā analīze Vidzemes reģiona rajonos. Vide. Tehnoloģija.   
Resursi. VI       starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferences materiāli 2007.g. Rēzekne 2007. 21.jūn. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Reģionālās teorijas, ekonomikas teorija, agrārā ekonomika. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): . 

Zinātniskie raksti – 42;   Grāmatas – 5; 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Buģina V. Eiropas Savienības tiešie maksājumi Latvijas lauksaimniekiem // Ekonomikas zinātne lauku 
attīstībai - 2005. - Nr.8, Starptautiskā zinātniskā konference. - Jelgava: LLU, 2005. - 72.-84.lpp. Līdzautors 
Krūmiņš Ģ. 

2. Buģina V. Kanalizācijas riski, to samazināšanas iespējas un nepieciešamās investīcijas infrastruktūrai 
Ventas upju baseina apgabalā // Ekonomikas zinātne lauku attīstībai - 2005., Nr. 9, Starptautiskā zinātniskā 
konference. - Jelgava: LLU, 2005. - 31. - 41.lpp. Līdzautors Pētersons J. 

3. Buģina V. Dzeramā ūdens kvalitātes riski, to samazināšanas iespējas un nepieciešamās investīcijas Ventas 
upju baseina apgabalā // Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. - Nr. 15 (310) (2005). - Jelgava - 
87.-98.lpp. Līdzautors Pētersons J. 

4. Buģina V. Lauku saimniecību attīstības iespējas Latvijā nacionālā atbalsta apstākļos //Economic Science for 
Ruralk Development – 2006. – Nr.11: Proceedings of the International Scientific conference. – Jelgava, 
2006. – 67.-86.lpp. 

5. Buģina V., L.Vindele „Dabas resursu ekonomiskais izvērtējums Vidzemes reģionā”.       Economic Science 
for Rural Development. Development: Rural and Regional: Proceeding of the International Scientific 
conference. No 12, Jelgava: 2007 – p. 158 – 166  

6. V.Buģina, L.Vindele. „Dabas resursu ekonomiskā analīze Vidzemes reģiona rajonos. Vide. Tehnoloģija. 
Resursi. VI starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferences materiāli 2007.g. Rēzekne 2007., 244.-253. 
lpp. 

7. V.Buģina, K.Pabērza. „Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Zemgales reģionā”Economic Science for 
Rural Development. Primary and Secondary Production, consumptions: Proceedings of the International 
Scientific conference. No. 13 Jelgava: 2007 – p. 115-123  

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Kvalifikācijas paaugstināšana Vācijā (ir sertifikāts) no 2. aprīļa līdz 8. aprīlim 2005. An der Studienreise 
„International Hochschulkooperation” zu den Schwerpunken 

• Aktuelle Probleme des Hochschulwesens in Deuchland; 
• Unsetzung der Deklaration von Bologna; 
• Vergleichbarkeit von Hochschulabschlüssen an der VATTER Consulting GmbH 02681 

Schirgiswalde (Deutschland) Schirgiswalde 8.apr.2005. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. LLMZA Ekonomikas zinātņu nodaļas īstenā locekle 
2. LLU Ekonomikas un vadībzinātnes profesoru padomes locekle 
3. Proceedings of the International Scientific conference „Economic Science for Rural Development” 

redkolēģijas locekle 
4. LLU Konventa   locekle 
5. Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedre 
6. LZP eksperte 
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Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas konkursa “Sējējs” Diploms veicināšanas balvas saņēmējam – 
autoru kolektīvam par monogrāfiju “Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā”,  25.11.2005., Nr. 
18 

2. Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Hipotēku 
bankas Atzinības raksts piešķirts par maģistra darba “Kooperācijas attīstība lauksaimniecībā Zemgales 
reģionā” vadīšanu,  22.12. 2006. 

3. 2.vieta LLU mācību līdzekļu konkursā par mācību līdzekļa sagatavošanu “Agrārpreču tirgus teorija” 
Jelgava, 2007, 93 lpp. 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme               Rakstītprasme                           Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji     teicami,  labi,   vidēji                teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X                          X        

Krievu valoda X     X               X        

Vācu valoda X    X                                X        
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Evija  Caune 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1973 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Sociālo zinātņu fakultāte, Filozofijas katedra, vieslektore -lektore 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV – 3001   

   
Tālruņa Nr.  + 371 3005649;     

Fakss: + 371 3021821   
E-pasts: caune@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Filozofijas 
nodaļa 
 
LLU Humanitārais institūts, Pedagoģijas katedra 
 
LLU Pedagoģijas katedra, doktorantūra 
 

1991.-1995. 
 
 

1995.-1997. 
 
 

1998.-2001. 

Filozofija 
 
 

Pedagoģija 
 
 

Pedagoģija 

Bakalaurs 
 
 

Maģistrs 
  

 

 

Zinātniskā kvalifikācija  

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

 
LLU Pedagoģijas katedra 

1997. Pedagoģija Maģistra 
grāds 
pedagoģijā 

 

Darba pieredze 

1. 1994.-1995. g. – Jelgavas 1. ģimnāzija, angļu valodas skolotāja 
2. 1995.-1996. g. – Jelgavas  3.sākumskola, angļu valodas skolotāja    
3. 1996.-1998. g. – LLU Filozofijas katedra, asistente 
4. 1998.-2001. g. – LLU Filozofijas katedra, lektore 
5. 2001.-2005. g. – LLU Filozofijas katedra, docenta v.i. 
6. 2005 - 2006.g.- LLU Filozofijas katedra, lektora v.i. 
7. 2006./2007. studiju gads – LLU Filozofijas katedra, vieslektore - lektore 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: izglītības filozofija, filozofijas vēsture, retorika, feminisms. 
 
Projekti: Kopš 2007. gada novembra EDSO Demokrātisko Organizāciju un Cilvēktiesību biroja (OSCE/ODIHR) 
dzimumu līdztiesības eksperte Armēnijā;  
 
Dzimumu līdztiesības eksperte LR Labklājības ministrijas pētījumā „Situācijas analīze par dzimumu līdztiesību 
izglītības sistēmā”, 2005.g. februāris- maijs;  
 
LR Labklājības ministrijas dzimumu līdztiesības eksperte mācību materiālu skolām izstrādē 2006. – 2007. gads; 
 
Pētniece EK projekta PARITEIA (Latvija, Polija, Nīderlande, Spānija, Itālija) pētījumā „Caring is Sharing,” 
2006. gada maijs – augusts; 
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Maģistrantu vadīšana: Maģistra darba “Elejas pagasta iedzīvotāju ekspektācijas par kultūras dzīvi pagastā” 
vadīšana 2004./2005, 2005/2006. st. gads. Darbs aizstāvēts un tā autore Arnita Lejava ieguvusi maģistra grādu 
sociālajās zinātnēs.  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Gender equality policies and (vocational) educational process – achievements and challenges//Gender sensitive 
teaching and counselling in vocational education 2006-2008(Leonardo da Vinci Community Vocational Training 
Action Programme), Lietuvas un Latvijas nacionālais seminārs, 2007. gada 28. septembrī. 
 
Referāts “University Education of Latvia in the European Higher Education Area.” Starptautiskā zinātniskā 
konference “European Added Value in Teacher Education: The Role of Teachers as Promoters of Basic Skills 
Acquisition and Facilitators of Learning”, 7th Teacher Education Spring Univeristy, Tartu univeristāte, Tartu, 
Igaunija, 2004. gada 6. – 8. maijā. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Filozofija  
Filozofijas vēsture 
Izglītības filozofija 
Retorika 
Mūsdienu retorika 
Feminisms: teorija un prakse 
Publikāciju skaits    (t.sk., grāmatas, raksti – ; zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli -):  
 14: t.sk. grāmatas, raksti -8, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli, tēzes –6 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Izglītības mērķu pragmatizācija sabiedrībā, kas mācās // Sociālais kapitāls. Starptautiskās zinātniskās 
konferences raksti, 13. – 14. jūnijs 2002. g. - Jelgavā, LLU, 2003. – 42.-48. lpp. 

2. Augstākās izglītības mērķi LLU mācībspēku skatījumā // Lauku vide. Izglītība. Personība: Starptautiskās 
zinātniskās konferences raksti 2003.g. 27.-28.03. - Jelgava: LLU, 2003., 180. – 183. lpp. 

3. Universitātes izglītības transformācija zināšanu sabiedrībā// RTU Zinātnisko Rakstu krājums, Rīga, 2004. 
29-35.lpp 

4. University Education of Latvia in the European Higher Education Area.// Starptautiskās zinātniskās 
konferences “European Added Value in Teacher Education: The Role of Teachers as Promoters of Basic 
Skills Acquisition and Facilitators of Learning”, 7th Teacher Education Spring Univeristy, rakstu krājums 
CD formā, Tartu, Igaunija, 2004.  

5. Izglītība kā filozofijas priekšmets.//Praktiskā filozofija, Jelgava, LLU, 2008.,  447. - 476. lpp 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Latvijas Pašvaldību Savienības ANO Attīstības programmas tālākizglītotāju seminārs par dzimumu 
līdztiesības principa integrēšanu, 2004. gada 29. – 30. janvāris 
2. Tālākizglītotāju seminārs „Prieks strādāt!” SIA „Eiro Personāls”, 2006. gada 30. – 31. aprīlis 
3. Tālākizglītotāju seminārs LM projektā „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības 
politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām,” 2006. gada 9. -10. aprīlis 
4. Mācību kurss „Etiķete un protokols. Zelta standarts dzīves mākslai un biznesam” SIA „Eiro Personāls”, 2007. 
gada 4.-5. decembris  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Biedrības Resursu centrs sievietēm „Marta” biedre 
Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības biedre 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes arodbiedrības biedre 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme     Rakstītprasme  Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda  x   x   x  

Vācu valoda          

Angļu valoda x    x  x   
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Rudīte  Čevere 
Vārds  Uzvārds 

Rīga, Latvija  1944 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

LLU, ITF Datoru sistēmu katedras vadītāja, DSK asociētā profesore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2  
 

Jelgava, LV-3001   
Latvija   

   
Tālruņa Nr.  3026761    
mob. +371 29 250 516   
Fax: 3023095   
E-mail: Rudite.Cevere@llu.lv   

A/S Exigen Services, Vadošā kvalitātes pārvaldniece 
 

Darba vietas adrese:   
17a, Ganību dambis  

 

LV-1045 
  

   
   

Tālruņa Nr.  +371 27 067 458    
Fax: +371 27 381 218   
E-mail: rudite.cevere@exigenservices.com  

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 
institūts  

1992. 
(promocija) 

Datorzinātnes LR doktore (Dr. 
sc. comp.) 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Elektronikas un 
skaitļošanas tehnikas  institūts 

1974. –1977. Tehniskā kiber-
nētika un infor-
mācijas teorija 

Tehnisko zināt-
ņu kandidāte 

Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Politehniskais 
institūts) 

1963. –1969. Datorzinātnes M.Sc. 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Rīgas Tehniskā universitāte 2002., 
oktobris 

Informācijas 
tehnoloģiju Sistēmu 
analīzes, modelēšanas 
un projektēšanas 
apakšnozare 

Asociētā 
profesore 

LLU-A PR 
Nr. 090 

Latvijas Universitātes Matemātikas 
un informātikas institūts 

1992. Datorzinātnes LR doktore (Dr. 
sc. comp.) 

C-D Nr. 
000125 

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Elektronikas un skaitļošanas 
tehnikas institūts 

1979. 
Datorzinātnes 

Tehnisko zināt-
ņu kandidāte 

TH Nr. 
028432 
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Darba pieredze 

Kopš 2006.g. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedras 
vadītāja 

Kopš 2002.g. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Jelgava 
Asociētā profesore, lekciju kursi “Programminženierija (programmatūras izstrādes procesu kvalitātes 

nodrošināšana)”, “Programmatūras testēšana”, “Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana”, specseminārs 
“Programmatūras dokumentēšana” 

Kopš 1993.g. līdz šim laikam A/S Exigen Services vadošā kvalitātes pārvaldniece  
Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana (piedalīšanās dažādos programmatūras produktu neatkarīgās 

testēšanas projektos, metodiskais atbalsts kvalitātes nodrošināšanā un testēšanā); līdzdalība firmas kvalitātes 
sistēmas izstrādē; programmatūras izstrādes projektu kvalitātes nodrošināšana un pārraudzība (vadošā kvalitātes 
pārvaldniece); programmatūras izstrādes projektu konsultēšana un apmācības kvalitātes nodrošināšanas jautājumos 

No 1993.g. līdz 2008.g. Rīgas informācijas tehnoloģijas institūts RITI (darba vietas juridiskā piederība šajā laikā 
ir bijusi SWH Rīga, SWH Informatīvās sistēmas, a/s DATI Exigen Group, a/s Exigen Services DATI), vadošā 
pētniece 

Paralēli ar kopējo projektu kvalitātes nodrošināšanu ņemta dalība šādu a/s DATI Exigen Group un tās meitas 
uzņēmuma RITI konkrētu projektu izstrādē: 

11.1996 – līdz šim laikam: “Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana”, projekta 
kvalitātes pārvaldniece - projekta kvalitātes nodrošināšana  

08.2005 – 10.2005: “AAS BALTA datu noliktavu sistēmas audits”, konsultante - dokumentācijas auditēšana un 
projekta kvalitātes nodrošināšana   

07.2004 – 11.2004: “Konsultatīvs atbalsts VSAA programmatūras ieguves projektu kvalitātes prasībām”, projekta 
pārvaldniece - projekta izpilde un kvalitātes nodrošināšana  

03.2003 – līdz šim laikam: “VID IS modifikācija, piemērojot ES IS prasībām”, projekta kvalitātes pārvaldniece - 
projekta kvalitātes nodrošināšana  

06.2002 – 09.2002: “Abonēšanas centra "Diena" informācijas sistēmas izveides un darbināšanas konsultatīvo un 
izstrādes pakalpojumu sniegšana”, konsultante - projekta kvalitātes nodrošināšana  

01.2002 – 04.2002: “IS drošības politikas, konfigurācijas vadības koncepcijas un projekta dokumentācijas 
pārvaldības koncepcijas izstrāde”, projekta kvalitātes pārvaldniece - projekta kvalitātes nodrošināšana  

11.2000 – 12.2001: “LR Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku integrētās nodrošinājuma vadības 
un informācijas sistēmas (ILVIS) izstrāde un attīstība”, projekta kvalitātes pārvaldniece - projekta kvalitātes 
nodrošināšana 

1988 –1993. Latvijas Universitātes Skaitļošanas centrs (no 1990. g. - LU Matemātikas un informātikas institūts), 
vecākā zinātniskā līdzstrādniece, mākslīgais intelekts un ekspertu sistēmas lingvistikas jautājumu risināšanā 
1985 –1988. r/a VEF Zinātniskās pētniecības institūts (Programmēšanas tehnoloģijas sektors), vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece, programminženierijas metodes un rīki  
1981 –1985. Starpnozaru tautas saimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts, vecākā pasniedzēja 
programminženierijā un programmēšanā, lekcijas, praktiskie darbi un metodisko materiālu izstrādāšana 
1969 –1981. Latvijas Zinātņu akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts, inženiere, jaunākā 
zinātniskā līdzstrādniece, statistiskās modelēšanas metodes un rīki  

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

ESF projekta „Informāciju tehnoloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
ietveros ņemta dalība maģistra studiju programmas „Sistēmanalīze” LLU darba grupā (Granta līgums 
Nr.VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067), kā rezultātā pilnveidoti un izstrādāti jauni metodiskie materiāli 
maģistru programmas kursam “Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana” (lekcijas, izdales materiāli, 
praktiskā darba materiāli) 
Veikts konsultatīvais darbs PHARE 2002 Cross Border Cooperation Programme in the Baltic Sea Region Small 
Project Fund „Cooperation of higher education institutions in the Baltic Sea region Sharing experience, when 
introducing and implementing study programmēs in the information technology field” (projekta eksperts), 2004.-
2005.g 
Sagatavots un novadīts DATI iekšējais seminārs „DATI KS dokumentēšanas process un tā attīstība” (seminārā 
sniegti 5 ziņojumi), 2005.g.22.aprīlis 
Kopš 1999. g. aktīva līdzdalība DATI kvalitātes sistēmas izstrādē, no 2001.g. vadīta kvalitātes sistēmas 
programmatūras projektu sadaļa, uzraudzības auditu (surveillance visit) un pārsertifikācijas (triennal assessment) 
laikā Lloyd's Register Quality Assurance auditoriem gatavots pārskats par kārtējā aizvadītā perioda metodiskām 
izstrādēm un to realizēšanu aktuālos DATI programmatūras izstrādes projektos (pēdējais audits 2006. aprīlī). Šīs 
izstrādes ir dokumentētas DATI kvalitātes sistēmā. Visu norādīto periodu regulāri veikta DATI aktīvo projektu 
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uzraudzība un konsultēšana visos kvalitātes sistēmas prasību jautājumos 
Līdzdalība Phare finansētā projekta Support to Industrial Cluster Restructuring Project. Information Systems 
Industrial Cluster darba grupā (2001. gads, izpildītājs Arthur Andersen) 
Laikā no 2004.g. līdz 2008.g. vadīta 18 baklauru darbu izstrāde datorvadībā un programmēšanā. 

Maģistra darbu vadīšana Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Datorzinātņu maģistratūrā: 

− Dace Grābekle. Kvalitātes pārvaldības informācijas sistēmas prasību specifikācija. 1997.g. 
− Līga Kāša. AR projektēšanas, izstrādes un dokumentēšanas metodoloģija Oracle izstrādes vidē. 2000.g. 
− Vita Karnīte. Programmizstrādes projekta pamatprocesu izstrāde. 2000.g. 
− Vineta Reinvalde Projektu informācijas pirmdatu analīze un mērījumu definēšana (LU). 2006 

Maģistra darbu vadīšana Latvijas lauksaimniecības Universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes Informācijas 
tehmoloģiju maģistratūrā 

− Sandra Buša. Ergonomiskās prasības programmatūras lietotāju saskarnes veidošana. 2006.g. 
− Inita Sīle. Testēšanas procesa izstrāde un izmantošana programmatūras kvalitātes metriku iegūšanai. 

2006.g. 
− Tatjana Žukova. Programmatūras izstrādes tipveida dzīves cikla modeļa izvēle un dokumentēšana 

kompānijas kvalitātes sistēmas pilnveidošanas nolūkiem. 2006.g 
− Tija Saukuma. Dokumentācijas valodas un apraksta formas ietekme uz produkta kvalitāti 

programmatūras dokumentācijas izstrādē. 2007 
− Sandis Sudārs. Sistēmanalīzes mācību virzienu pilnveidošanas kritēriju definēšana un realizācija 

bakalaura studiju programmā. 2007 
− Ivo Tukris. Informācijas tehnoloģiju procesu pārvaldības ieviešana Latvijas IT servisa uzņēmumā. 2007 
− Guntis Puķītis. Testēšanas rīku QuickTest Professional un Winrunner izmantošana testu optimizācijā. 

2008 (izstrādē) 
− Vilnis Ungurs. Satura vadības sistēmas izvēle un izstrāde uzņēmuma "Baltidans" vajadzībām. 2008 

(izstrādē) 
1990.-1993. Latvijas zinātniskās tēmas "Lēmumu un novērtējumu stratēģijas izstrāde ekspertsistēmu un zinību 
bāzes veidošanai latviešu lietišķās valodas automatizētām sistēmām" vadītāja 
Projekta vadītāja un izpildītāja projektā "Lingvistisko zināšanu ieguves metodikas un automatizēto līdzekļu 
izstrāde latviešu valodas fonda (zinību bāzes) veidošanai", Sorosa Fonda - Latvija finansējums 1992. g 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

R. Čevere, S. Sproģe, I. Arhipova. ISO 9001 Serificētas kvalitātes sistēmas izstrādes pieredzes izmantošana 
mācību procesa uzlabošanai. Applied Information and Communication Technologies. 10.04.2008 - 12.04.2008. 
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia 
S.Sudārs, R.Čevere. Sistēmanalīzes mācību pilnveidošanas iespējas LLU ITF bakalaura studiju programmā 
„Datorvadība un datorzinātne”, RTU  48. Zinātniskā konference, Oktobris, 2007 
T.Saukuma,R.Čevere. Dokumentācijas valodas un apraksta formas ietekme uz programmatūras produkta kvalitāti., 
RTU  48. Zinātniskā konference, Oktobris, 2007, 2007 
T.Saukuma, R.Čevere. Vadlīnijas dabiskās valodas izmantošanai programmatūras tehniskā dokumentācijas 
izstrādē, RTU  48. Zinātniskā konference, Oktobris, 2007, 2007 
Rudīte Čevere “Programmatūras projekta kvalitātes pārvaldība”, RITI Elites lekciju lasījums, Īpašu uzdevumu 
ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam (IUMEPL), 2007.g 27.marts 
“Programmatūras projekta kvalitātes pārvaldība” - RITI Elitāro lekciju cikls “Lielu un svarīgu informācijas sistēmu 
projektu uzsākšana un attīstīšana”(2006.gada 6.oktobris) 
DATI projektu pārvaldnieku seminārā nolasīts ziņojums „DATI kvalitātes sistēmas obligātās prasības projektu 
norisei” (2006.g.1.aprīlis) 
“TickIT vadlīniju ieguldījums IT ISO 9001:2000 kvalitātes sistēmas iedzīvināšanā.” 8. gadskārtējā starptautiskā 
visaptverošas kvalitātes vadības jautājumiem veltītā konference Latvijā “Efektīva procesu, resursu un 
partnerattiecību vadība izaugsmei un konkurētspējai”, 2004. g. 25.-26. novembris 
IT specifika un ar to saistītu pielāgojamo procedūru veidošana. Seminārs “Par Latvijas Kvalitātes balvu un TQM 
principiem”, 2002.g.19. marts un 2003.11.aprīlis 

Lekciju kursi 

Lekciju kurss “Programminženierija I (programminženierijas pamati)” (2008.) 
Lekciju kurss “Programminženierija (programmatūras izstrādes procesu kvalitātes nodrošināšana)” (2002.-2008.) 
Lekciju kurss  “Programmatūras testēšana”  (2003.-2008.) 
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Lekciju kurss  “Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana”  (2005.-2008.) 
Specseminārs “Programmatūras dokumentēšana” (2003. – 2008.) 

Publikāciju skaits – 54 (t.sk. grāmata, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

R. Čevere, S. Sproģe, I. Arhipova. ISO 9001 Serificētas kvalitātes sistēmas izstrādes pieredzes izmantošana 
mācību procesa uzlabošanai. Applied Information and Communication Technologies. 10.04.2008 - 12.04.2008. 
Latvia University of Agriculture. Konferences rakstu krājums. Jelgava, 2008, Latvia (pieņemts publicēšanai) 
S.Sudārs, R.Čevere. Sistēmanalīzes mācību pilnveidošanas iespējas LLU ITF bakalaura studiju programmā 
(angliski). RTU Metodisko rakstu krājums (pieņemts publicēšanai) 
T.Saukuma,R.Čevere. Dokumentācijas valodas un apraksta formas ietekme uz programmatūras produkta kvalitāti. 
(angliski) . 8th international thematic issue Computer Science of the RTU scientific proceedings series Applied 
Computer Systems (pieņemts publicēšanai) 
T.Saukuma, R.Čevere. Vadlīnijas dabiskās valodas izmantošanai programmatūras tehniskā dokumentācijas izstrādē 
(latviski) . RTU Metodisko rakstu krājums (pieņemts  publicēšanai) 
U.Smilts, R.Čevere. Kā padarīt dzīvotspējīgus programmatūras izstrādes tipveida procesus? Kvalitāte, 2003., 6, 
lpp. 10.-11. 
R.Čevere. Programmatūras izstrādes tipveida procesi un to pielāgošana. Kvalitāte, 2002., 2, lpp. 24.-25. 
B.Apine, R. Čevere, M. Ķemme, J. Plūme, U. Smilts, I. Solovjovs. Latvijas IT kompānijas vienojas par projektu 
pārvaldības principiem, e-Pasaule, 2001.gada novembris, 16. lpp. 
Rudīte Čevere, Uldis Smilts. Neatkarīgā testēšana programmatūras izstrādes projektos, e-Pasaule, 2001.gada 
septembris, 69.-70.lpp 
B.Apine, R. Cevere, M. Kemme, J. Plume, U. Smilts, I. Solovjovs. Latvian IT Companies Reach Agreement on 
Project Management Principles.  BATTIC TI&T Review. Nr. 3 (22), 2001., pp. 65-66. 
U.Smilts, R.Čevere. Darbu uzskaite un tās loma programmatūras izstrādes projektu vadībā. Kvalitāte, 2001., 2, lpp. 
20.-21 

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004, 14-16 September. Introductory to CMM Integration Staged Representation, V1.1, European Software 
Institute 
2004.jūlijs. FrameMaker 7.x Standard, RITI 
2001, October. LRQA ISO 9001:2000 Course of International Auditor, LRQA Training Services 
Profesionālā līmeņa apliecinājums, RITI sertifikāts, 2001 (kvalitātes nodrošināšanas eksperts) 
DATI kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits, RITI sertifikāts, 1998. 
1997, February. Total Quality Management, Sida, Stockholm 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Augstskolu profesoru asociācija 
LLU 6.sasaukuma Konvents 
LLU IT fakultātes Dome 
LLU ITF Metodiskā komisija 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” Valsts eksaminācijas komisija (VEK) 
Akadēmiskās maģistra studiju programmas  „Informācijas tehnoloģijas” Maģistru eksaminācijas komisija (MEK) 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi, vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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KĀRLIS  DAUGE 

Vārds  Uzvārds 
Rīga  1947 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  Meža fakultāte Darba vides katedra, lektors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
 

Darba vietas adrese:   
Akadēmijas iela Nr.11   

Jelgava   
Latvija   

   
Tālruņa Nr.  3026059    

Fakss: 3021619   
E-pasts: mfdarbvid@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1971-1976 Autotransports Inženieris-
mehāniķis 

    

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātņu fakultāte 

1999-2003 Vides zinātnes Dabaszinātņu 
maģistrs vides 
zinātnē 

014265 

Latvijas universitātes Ekonomikas 
un vadības fakultāte 

No 2003.g. Vadībzinību 
programma 

  

Darba pieredze 

1976-1981 Projekta vecākais inženieris autotransporta un šoseju ministrijas projektēšanas birojā; 1981-1987 
vadošais projekta inženieris rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūtā; 1987-1991 inženieris tehnologs 
Zinātņu akadēmijas projektēšanas institūtā, 1991-1995 vecākais eksperts valsts projektu saskaņošanas un 
ekspertīzes daļā Vides ministrijā; 1995-1997 referents Valsts darba inspekcijā; 1997-2004 programmēšanas 
inženieris Latvijas Universitātes vadības un ekonomikas fakultātē; 01/2005 lektors Rīgas Aeronavigācijas 
institūtā; 20/2004-07/2007  asistents Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā; no 09.2007. lektors 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē Darba vides katedrā. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Mežizstrādes un kokrūpniecības atlikumu plūsmu vadības modeļi, to perspektīvas Latvijā. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)  

N. 
p. 
k. 

 
Referents 

 
Referāta nosaukums 

Konferences vai semināra 
nosaukums 

 
Norises vieta, laiks 

1. K.Dauge  Management of Wood 
Residues and Recovered 

Wood in Latvia 

ES zinātniskā konference 
“COST Action E31 Final 

Conference” 

Klāgenfurte, 
Austrija, 

03.05.2007. 
2. K.Dauge  Atgūtās koksnes kā 

alternatīvo bioenerģiju 
avotu plūsmas vadība 

 

Latvijas Universitātes 
starptautiskā 65.zinātniskā 

konference 

Rīga,  
Latvija 

03.03.2007. 
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3. K.Dauge  Ārpus meža zemes augošu 
koku, krūmu un zaru kā 

alternatīvo enerģiju vadība 

Latvijas Universitātes 
starptautiskā 65.zinātniskā 

konference 

Rīga,  
Latvija 

03.03.2007. 
4. K.Dauge  Management of Wood 

Residues and Recovered 
Wood in Latvia 

LZA Koksnes ķīmijas 
institūta zinātniskā 

konference 

Rīga, 
Latvija, 

20.04.2007. 
 

 Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 
Cilvēka aizsardzība, 2 KP; 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): .... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. K.Dauge. Ārpus meža zemes augošu koku, krūmu un atgūtās koksnes kā alternatīvo enerģijas avotu vadība. 
Latvijas Universitātes raksti, 711.sējums. 2007.-84.-99.lpp. 

2. K.Dauge, A.Treimanis, A.Budreiko. Management of Wood Residues and Recovered Wood in Latvia. 
Proceedings of 3rd European COST E31  Conference  “Management of Recovered Wood”.Thessalloniki 
2007.-p.p.229-235. 

3. Dauge K. Atgūtās koksnes-alternatīvo bioenerģiju avotu  plūsmu vadība. Latvijas universitātes raksti, 
718.sēj.,Latvijas Universitāte 2007.-52.-65.lpp. 

4. Dauge.K. Mežizstrādes atlieku un kokrūpniecības blakusproduktu plūsmu vadība-viens no sabiedrības 
ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem. Latvijas Universitātes raksti, 718.sēj., Latvijas Universitāte 2007.-66.-
80.lpp. 

5. Dauge K. Ārpus meža zemes augošu koku, krūmu un zaru kā alternatīvo enerģijas avotu vadība. Latvijas 
Universitātes raksti, 717. sēj. Latvijas Universitāte 2007.-342.-360.lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums  Gads 
Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte 

Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide, 
Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā, Izglītības darba vadība. 

24.10.2003.-26.03.2004. 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda  x   x   x  

Angļu valoda  x    x  x  
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Ilmārs  Dukulis 
Vārds  Uzvārds 

Alūksne  1964 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Tehniskā fakultāte, Spēkratu institūts, docents  

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra, docents 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
J. Čakstes bulv. 5   

Jelgava   
LV–3001   

   
Tālruņa Nr.  63027747    

Fakss: 63020762   
E-pasts: Ilmars.Dukulis@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Doktorantūra – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Tehniskā fakultāte, Spēkratu institūts 2005 – ... Lauksaimniecības 

inženierzinātne  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā 
fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts 2001 – 2002 Pedagoģija Pedagoģijas 

maģistra grāds 
Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte, 
Uppsala, Zviedrija. Dr.ing. kurss “Sistēmu analīze 
un simulācija” (“System Analysis and Simulation”) 

1995 Lauksaimniecības 
mehanizācija Sertifikāts 

Norvēģijas Lauksaimniecības universitāte, Åsa, 
Norvēģija. Dr.ing. kurss “Kontroles tehnika un 
automatizācija” (“Control Engineering and 
Automation”) 

1994 Lauksaimniecības 
mehanizācija Sertifikāts 

Karaliskā Veterinārijas un Lauksaimniecības 
universitāte, Kopenhāgena, Dānija. Dr.ing. kurss 
“Mērīšana un datu apstrāde” (“Measuring and Data 
Processing”) 

1993 Lauksaimniecības 
mehanizācija Sertifikāts 

Starptautiskā Lopkopības menedžmenta skola, 
Ontario, Kanāda. Kurss “Piena lopkopības 
saimniecību vadīšana” 

1992  2 sertifikāti 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, Mašīnu 
remonta un metālu tehnoloģijas katedra 

1989 – 1991 Lauksaimniecības 
tehnika 

Inženierzinātņu 
maģistra grāds 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 1983 – 1988 Lauksaimniecības 

mehanizācija 
Inženiera 
diploms 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 
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Darba pieredze 

1. No 1997. g. sept. – lektors (no 2000. g. 1. sept. docents), Spēkratu institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (LLU). 

2. No 1996. g. sept. – lektors (no 2000. g. 1. sept. docents), Informācijas tehnoloģiju fakultāte (līdz 2000. g. 
1. sept. Informātikas institūts), Datoru sistēmu katedra (pirms tam Informātikas katedra), LLU. 

3. No 1995. g. sept. – 2007. g. sept. – informātikas skolotājs, Jelgavas 4. vidusskola (no 1998. g. sept. arī 
direktora vietnieks informātikas jautājumos). 

4. 1992. g. aug. – 1997. g. sept. – lektors, Mašīnbūves katedra, Tehniskā fakultāte, LLU. 
5. 1988. g. aug. – 1992. g. aug. – asistents, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā 

fakultāte, LLU. 
6. 1988. g. jūn. – 1991. g. aug. – zin. pētnieks, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā 

fakultāte, LLU. Zinātniski pētnieciskā grupa, kas nodarbojas ar l/s tehnikas hidrosistēmu drošuma 
paaugstināšanas jautājumiem. 

7. 1987. g. janv. – 1988. g. jūn. – laborants, Mašīnu remonta un metālu tehnoloģijas katedra, Tehniskā 
fakultāte, LLU. Zinātniski pētnieciskā grupa, kas nodarbojas ar l/s tehnikas hidrosistēmu drošuma 
paaugstināšanas jautājumiem. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1. 1987. – 1991. g. – pētnieks zinātniski pētnieciskajā grupā, kas nodarbojas ar l/s tehnikas hidrosistēmu 
drošuma paaugstināšanas jautājumiem (LLA LMF). 

2. 1994. g. – Līdzdalība SOROSA fonda projekta vadīšanā granta saņemšanai par tēmu “Mācību priekšmeta 
“Automatizētā projektēšana” ieviešana inženieru – mehāniķu studiju programmā”. 

3. 1995. – 1996. g. – Augstākās izglītības un zinātnes integrācijas projekta “Automatizētā projektēšana” 
vadīšana. 

4. No 1994. g. – Datorprojektēšanas laboratorijas vadīšana LLU Tehniskajā fakultātē. 
5. 2004. g. – līdzdalība PHARE 2001 ESK programmas projektā “Jēkabpils Kokapstrādes uzņēmējdarbības 

biznesa parks”: kursa “Praktisko iemaņu apguve darbā ar datorizētās projektēšanas sistēmu AUTOCAD 
2004” sagatavošana. 

6. 2005. – 2006. g. – testētājs, apmācību vadītājs PHARE 2003 ESK programmas projektā “Ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” aktivitātē „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā”. 

7. 2006. – 2008. g. līdzdalība pētījumu projektā „Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un 
analīzes sistēma”. 

8. 2005. – 2008. g. grants projektā „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem 
inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē” 

9. 2006. – 2007. g. – vadītājs un eksperts ESF projektā „Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās 
fakultātes mājas lapas izstrāde” (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0027/0067). 

10. 2006. g. – eksperts ESF projektā „Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē” (Nr. 2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0005/0067). 

11. No 2005. g. zinātniskās darbības pamatvirziens – biodegvielu loģistikas sistēmu modelēšana. 
12. 2007. g. vadīti 2 maģistrantu darbi – 1 pedagoģijā un 1 autotransportā. 
13. 2007. – 2008. g. – eksperts projektā VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0028/0063 „Informācijas tehno-

loģiju studiju kursu pilnveidošana LU dabaszinātņu studiju programmās”. 
14. 2007. – eksperts projektā 2006/0262/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0052/0067 „Tālākizglītības iespēju 

paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu pedagogiem”. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Development of an Electronic Teaching Aid for the Subject of Application Software / International 
Scientific Conference “Information Technologies and Telecomunications for Rural Development” – 
Jelgava, 2004. 

2. Electronic Study Material for Technical Subjects / International Scientific Conference “Advanced 
Technologies for Energy Producing and Effective Utilization” – Jelgava, 2004. 

3. Time of Repetition of the Order for Spare Parts and Materials in the Auto Service Storehouse / 
International Scientific Conference “Engineering for Rural Development” – Jelgava, 2006. 

4. Biofuel Logistics / International Scientific Conference “Research for Rural Development” – Jelgava, 2006. 
5. Experience of Biofuel Introduction in Latvia / International Scientific Conference “Engineering for Rural 

Development” – Jelgava, 2007. 
6. Modelling of Biofuel Logistics Systems / International Scientific Conference “Research for Rural 

Development” – Jelgava, 2007. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Pasniegtie mācību priekšmeti: “Metālzinība”, “Konstrukciju materiālu tehnoloģija”, “Metālapstrāde”, 
“Mašīnu remonts”, “Tolerances”, “Tehniskie mērījumi”, “Mērīšanas tehnika”. 

2. Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: “Informātika”, “Lietojumprogrammatūra”, “Inženierdarba 
pamati”, “Grafiskā programma CorelDraw” (izvēles kurss), “Prezentāciju programma PowerPoint” (izvēles 
kurss), “Pamati darbā ar AutoCAD” (izvēles kurss). 

Publikāciju skaits – 57: t.sk. grāmatas 13, raksti 8, zinātnisko darbu atskaites 6, metodiskie materiāli un mācību 
līdzekļi 27, projekti Ziemeļvalstu doktorantūras kursiem 3. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. – R.: Turība, 2004. – 176 lpp. 
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. – R.: Turība, 2005. – 168 lpp. 
3. Informātika pamatskolai. 1. daļa: mācību grāmata / I. Bloka, I. Dukulis, I. Gultniece u.c.; Red. V. Vēzis. – 

Rīga: Mācību grāmata, 2006. – 168 lpp. 
4. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. – R.: Turība, 2006. – 144 lpp. 
5. Informātika pamatskolai. 2. daļa: mācību grāmata / I. Bloka, I. Dukulis, I. Gultniece u.c.; Red. V. Vēzis. – 

Rīga: Mācību grāmata, 2006. – 192 lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2005. g. – Jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju integrācija lauksaimniecības profesionālajā 
izglītībā/apmācībā – Tulūza, Francija. 

2. 2007. g. – 36 stundu tālākizglītības programma (programmas kods A-9014320040, saskaņojuma Nr. 1033) 
„Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana” – Rīga, LR IZM 
ISEC. 

3. 2007. g. – 72 stundu angļu valodas kursi (Intermediate level) – Jelgava: Mācību un konsultāciju centrs 
LĪDERIS. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. No 1998. g. sept. – LLU Konventa loceklis. 
2. No 2001. g. febr. – 2007. g. 1. janv. – LLU Senāta loceklis. 
3. No 2002. g. – 2007. g. 1. sept. – LLU ITF Domes loceklis. 
4. 1999. g. – 2004. g. – Jelgavas Skolu valdes informātikas skolotāju MA (metodiskās apvienības) vadītājs. 
5. No 2001. g. – Latvijas IZM Informātikas priekšmeta konsultatīvās padomes loceklis. 
6. No 2002. g. – darbs Latvijas IZM un LU grupā jaunā Informātikas standarta un mācību līdzekļu 

izstrādāšanai. 
7. No 2003. g. – LU Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas Skolu informātikas izglītības centra 

eksperts. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          
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Aleksandrs  Gailums 

Vārds  Uzvārds 
Balvu rajons  1943 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU ITF Datoru sistēmu katedra, asociētais profesors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, LV - 3001   

   
   

Tālruņa Nr.  63026761    
Fakss: 63023095   

E-pasts: Aleksandrs.Gailums@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1961 - 1969 Lauksaimniecības 
ekonomika un 
organizācija 

Ekonomists 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas zinātņu padome 

1981 Lauksaimniecības 
ekonomika 

Ekonomisko 
zinātņu 
kandidāts 

EK 
 Nr.  011590 

Nostrifikācija LLU Habilitācijas 
un promocijas padomē H-4 

1992 Lauksaimniecības 
ekonomika 

Dr. oec. G-D 
 Nr.  000198 

Darba pieredze 

2006 – patreiz   LLU ITF Datoru sistēmu katedra, asociētais profesors 
2002 – 2006      LLU ITF Datoru sistēmu katedras vadītājs, asociētais profesors 
1992 – 2002      LLU Informātikas katedras docents 
1987 – 1991      LLU Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes dekāna vietnieks 
1983 – 1992      LLU Ekonomiskās kibernētikas katedras vecākais pasniedzējs 
1975 – 1983      LLU Ekonomiskās kibernētikas katedras asistents 
1969 – 1975      LM Informatīvais skaitļošanas centrs, Optimizācijas nodaļas ekonomists 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: Informācijas tehnoloģiju attīstība lauku saimniecībās, 
 Lauksaimniecības informācijas sistēmas 
Projekts Phare 2000, Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programma, līdzdalība projektā “Cilvēkresursu 
attīstības veicināšanas un infrastruktūras bāzes veidošana informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem 
Jelgavas pilsētā”, 2003-2004.  
Projekts  Phare 2003 “IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā”, 2005-2006. Testētājs un apmācības 
vadītājs 
 
Eiropas sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts “Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā”, 2006-2007. Eksperts. 
 
Starptautiskās zinātniskās konferences orgkomitejas priekšsēdētājs – Information Technologies and 
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Telecommunications for Rural Development, Jelgava, Latvia, Latvia University of Agriculture, May 6-7, 

2004. 

Starptautiskās zinātniskās konferences orgkomitejas priekšsēdētājs – Information Technologies for Rural 

Development, Jelgava, Latvia, Latvia University of Agriculture, October 19-20, 2006. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

A.Gailums. The origins and development of the information technologies in the rural area of Latvia. 
International scientific conference, Information technologies and telecommunications for rural 
development, LAU, Jelgava, May  6-7, 2004. 
A.Gailums. Development of information system in agricultural enterprise. International scientific 
conference, Information technologies for rural development, LUA, Jelgava, October 19-20, 2006. 
E.Stalidzans, A.Gailums, I.Mozga. Life Cycle of Artifical and Biological Control  System. International 
scientific conference, Information technologies for rural development, LUA, Jelgava, October 19-20, 
2006. 
A.Gailums. Information system of the farm: situation and development. International scientific 
conference. Biometrics and Information technologies in Agriculture, Lithuanian University of 
Agriculture, Kaunas, November 24-25, 2006. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Ievads datorzinātnēs – ITF, bakalauru studiju programma “Datorvadība un datorzinātne” 
Ievads datorzinātnēs – ITF, bakalauru studiju programma “Programmēšana” 
Lauksaimniecības informācijas sistēmas - ITF, bakalauru studiju programma “Datorvadība un 
datorzinātne” 
Informātika – LIF, bakalauru studiju programma “Būvniecība” 
Datorikas pamati – TF, bakalauru studiju programma “Mājas vide un informātika izglītībā” 
ES Lauksaimniecības informācijas sistēmas – ITF Maģistrantu studiju programma “Informācijas 
tehnoloģijas” 
Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas - ITF Maģistrantu studiju programma “Informācijas 
tehnoloģijas” 
Informācijas sistēmu ekonomikas pamati - ITF Maģistrantu studiju programma “Informācijas 
tehnoloģijas” 
IT karjeras konsultēšanā – TF Maģistrantu studiju programma “Karjeras konsultants” 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :   
 49, t.sk..  38 zinātniskie raksti, 11 metodiskie materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

A.Gailums. Development of Agricultural Information Systems in Latvia // Globalization and integration 
challenges to the Rural Areas of East and Central Europe, Research papers “Vagos” Lithuanian 
University of Agriculture, Kaunas, Akademija, 2003,  pp 44-49. 
A.Gailums. The origins and development of the Information technologies and Telecommunications for  
Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Latvia, 2004, 
 pp 31-37. 
A.Gailums. Development of information system in agricultural enterprise. Proceedings of the 
International scientific conference, Information technologies for rural development, LUA, Jelgava, 
October 19-20, 2006, pp 62-66. 
E.Stalidzans, A.Gailums, I.Mozga. Life Cycle of Artifical and Biological Control  System. Proceedings of 
the International scientific conference, Information technologies for rural development, LUA, Jelgava, 
October 19-20, 2006, pp 164-172. 
 
 
A.Gailums. Information system of the farm: situation and development. Proceedings of the International 
scientific conference. Biometrics and Information technologies in Agriculture, Lithuanian University of 
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Agriculture, Kaunas, Akademija, Institute of Fundamental Sciences,  November 24-25, 2006, pp 15-18. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

GSE Nordic Region Technical Conference, Section: IMS News, Trends and Directions. Riga, 
2005. gada 23-25. maijs. 
Jelgavas Domes projekts “IKT zināšanu standartizācija”, projekta testētājs, apmācības vadītājs, 2006. 
ESF nacionālās programmas projekts “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”, 
eksperts maģistru studiju priekšmeta” IKT karjeras konsultēšanā” satura un metodiskā nodrošinājuma 
izstrādē. 
Seminārs “Informācijas tehnoloģiju pielietojums karjeras attīstības atbalstam” (PhD Raimo Vuorinen, 
Somija),  Riga, 2006. gada 8-9. decembris. 
Seminārs: OS Microsoft Windows Vista prezentācija, LLU, 2007. gada 21. februāris. 
Profesionālā pilnveide Jyvaskylas Universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātē un Apmācības 
zinātniskajā institūtā, Somija, 2007. gada 5-9. marts. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Senāta loceklis (2004-2006) 
LLU Revīzijas komisijas priekssēdis (2001-2003) 
LLU Revīzijas komisijas priekssēdētāja vietnieks, no 2007.g. 
LLU Konventa loceklis 
ITF Domes loceklis 
LIKTA biedrs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Rektora atzinības raksts, 2003. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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Ainārs  Galiņš 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  170761-10005 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

17.07.1961  latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  šķīries 
  Ģimenes stāvoklis 
LLU Tehniskā fakultāte, Enerģētikas institūts, asoc. profesors 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
J. Čakstes bulv. 5  Garozas iela 65B 

Jelgava  Jelgava 
LV-3001  LV-3002 

   
Tālruņa Nr.  63080687  Tālruņa Nr. 63084270 
Fax:    
E-mail: ainars.galins@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
habilitācijas doktorantūra Tehniskajā fakultātē 
Lauksaimniecības Enerģētikas institūtā 

 
1997-1999 

Lauksaimniecības 
enerģētika 

 

 

Norvēģijas Lauksaimniecības universitāte, Aasa, 
Norvēģija. Dr.ing.kurss “Vadības tehnika” (“Control 
Engineering”) 

1997 Lauksaimniecības 
enerģētika 

Sertifikāts 

Dānijas Karaliskā Veterenārijas un Lauksaimniecības 
universitāte, Kopenhāgena, Dānija. Dr.ing. kurss 
“Mērīšanas tehnika un datu apstrāde”(“Measuring 
Techniques and Data Processing”) 

1996 Lauksaimniecības 
enerģētika 

Sertifikāts 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
aspirantūra Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 
Elektrotehnikas katedrā 

 
1985-1988 

Lauksaimniecības  
elektrifikācija un 
elektroiekārtas 

 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1979-1984 Lauksaimniecības 
mehanizācija 

Inženieris 
mehāniķis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Habilitācijas/promocijas padome 
H-1, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija  

1996 Lauksaimniecības 
tehnika 

Dr.sc.ing. G-D  
Nr 000358 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte Tehniskā fakultāte 

1992 Lauksaimniecības 
enerģētika 

Mgr.sc.ing. Nr 000892 

Darba pieredze 

1.  No 2007.g. maija - Enerģētikas institūta direktors, asoc. profesors, Tehniskā fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. 

2.  No 2000.g. sept. – lauks. enerģētikas novirziena maģistratūras vadītājs, MEK sekretārs (no 2005.g. MEK 
priekšsēdētāja vietnieks, LZP “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšnozares eksperts ), asoc. profesors, 
Enerģētikas institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

3.  No 1999.g. sept. - direktora vietnieks zinātniskajā darbā, asoc. profesors, Enerģētikas institūts, Tehniskā 
fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
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4.  No 1998.g. sept. - asoc. profesors, Enerģētikas institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. 

5.  No 1996.g. sept. - 1998.g. sept. - docents, pētnieks līgumdarbu grupā (½ slodze),  Enerģētikas institūts, 
Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.  

6.  No 1993.g. sept. - 1996.g. sept. - lektors, pētnieks līgumdarbu grupā (½ slodze), Enerģētikas institūts, 
Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

7.  No 1990.g. okt. - 1993.g. sept. - vecākais pasniedzējs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (½ slodze) 
līgumdarbu grupā, Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. 

8.  No 1989.g. janv. - 1990.g. okt. - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, Elektrotehnikas 
katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 

9.  No 1985.g. dec. - 1988.g. dec. - aspirantūra, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā (½ 
slodze), Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija. 

10. No 1985.g. marts - 1985.g. dec. - jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā (½ slodze), 
Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 

11. No 1984.g. aug. - 1985.g. dec. - asistents, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā (½ slodze), 
Darba aizsardzības katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija. 

12. No 1981.g. marts - 1984.g. jun. - tehniķis zinātnisko līgumdarbu grupā (½ slodze), Mehānikas katedrā, 
Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 

 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

1.  1985.g. - 1988.g. - Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, kas nodarbojās ar elektrisko 
mašīnu drošuma pētījumiem un lauksaimniecības tehnikas automatizāciju. Nodarbojos ar graudu tīrāmās 
mašīnas OVS-25 automatizāciju un asinhrono mašīnu komutācijas pārspriegumu pētījnumiem. Zinātniski 
pētnieciskie līgumi ar Maskavas Elektropiedziņas VZPI un Vladimiras Elektromašīnbūves VZPI. 

2.  1989.g. - 1990.g. - Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, kas nodarbojās ar jaunas 
elektrisko mašīnu aizsardzības koncepcijas izstrādi. Strādāju pie elektrodzinēju kombinēto aizsardzības ierīču 
izstrādes. Zinātniski pētnieciskie līgumi ar “Ukrelektromaš”, “Nojabrskņeftjegaz”,”Arhangeļskļeseksport”. 

3.  1990.g. - A. Grunduļa vadībā izveidots Radošais kolektīvs, kurā nodarbojamies ar kombinēto aizsardzības 
ierīču izpēti un ieviešanu ražošanā Lietuvas rūpnīcā “Ekranas”. 

4.  No 1990.g. līdz 1997.g. – pētnieciskajos līgumos ar VAS Latvenergo. 
5.  1991.g. – Līgumdarba ietvaros, sāku nodarboties ar alternatīvo enerģētiku, ar vēja enerģētiskajām iekārtām. 
6.  No 1996.g. – nodarbojos arī ar koģenerācijas iekārtām VES Latvenergo līgumdarbu ietvaros. 
7.  No 1998.g. – līdzdalība FESTO firmas didaktikas projektos. 
8.  No 2000.g. – līdzdalība Leonardo projektā. 
9.  2000.gadā – pētnieciskajā līgumdarbā ar VAS Latvenergo par vēja resursu izmantošanu Latvijā. 
10. No 2002.g. – līdzdalība ZTP Ilgspējīgās enerģētikas klastera veidošanā pie LLU. 
11. 2003.g. – līdzdalība bioenerģētikas projektā (RENSMASH) sadarbībā ar Zviedrijas Lauksaimniecības 

Universitāti. 
12. 2005.g. – IZM projekta „Kombinētā autonomā energoapgāde” tēmas vadītājs. 
13. 2006.g. – IZM projekta ”Spiesto shēmu prototipu izgatavošanas iekārta” tēmas vadītājs. 
14. Pašlaik vada 2 maģistrantus un 2 doktorantus. 
Zinātniskā darba virzieni: Asinhrono mašīnu ekspluatācijas drošums, diagnostika un aizsardzība. Pārspriegumi 
un to iedarbība uz elektrisko mašīnu izolāciju. Alternatīvā enerģētika un alternatīvās enerģētikas iekārtas.  
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Grundulis A., Galiņš A., Grundulis A., Zihmane K. Bioloģisko dīzeļdegvielu salīdzinošie pētījumi. / 
Starptautiskā zinātniskā konference - Spēkrati, loģistika un alternatīvās degvielas. – LLU TF, Jelgava, 2003. 
gada 24. aprīlis. 

2.  Galiņš A., Grundulis A., Zihmane K. Kurināmo degvielu energoekonomiskais salīdzinājums. / Starptautiskā 
zinātniskā konference - Spēkrati, loģistika un alternatīvās degvielas. – LLU TF, Jelgava, 2003. gada 24. 
aprīlis. 

3.  Грундулис А.О., Галиньш А.А., Система индивидуального энергообеспечения потребителя. / 
Международная научно-техническая конференция - Энергообеспечение и энергосбережение в 
сельском хозяйстве. – ГНУ ВИЭСХ, Москва, 14 -15 мая 2003 года. 
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4. Грундулис А.О., Галиньш А.А., Зихмане К.У. Энергоэкономическая оценка биотоплив. / II-я 
Международная научно-техническая конференция - Аграрная энергетика в ХХ1-м столетии.   -  
Институт Энергетики АПК НАН Белоруси, Минск, 27-28 ноября 2003 г.  

5. Galiņš A., Leščevics P. Pastāvīgās ierosmes sinhronās mašīnas izmantošana alternatīvās enerģijas iekārtās. / 
Starptautiskā zinātniskā konference - Modernas tehnoloģijas enerģijas ieguvei un efektīvai izmantošanai. 
LLU TF,  Jelgava,  2004.gada 28.-29. jūnijs.  

6. Galiņš A., Grundulis Ar., Zihmane K., Strēle M., Research into quality indexes of the biodiesel produced in 
Latvia, “Ecobalt’2005” Starptautiskā konference, Rīga,-  2005.gada maijs. 

7. Zihmane K., Galiņš A., Grundulis Ar., Seržane R. Investigation of physical parameters of different biofuels. 
INŽENIERPROBLĒMAS LAUKSAIMIECĪBĀ, Starptautiskā zinātniskā konference.- Jelgava, 2005.gada 
jūnijs. 

8. Osadčuks V., Galiņš A. Kombinētā elektroenerģijas ražošanas procesa kontrole ar reāllaika vadības sistēmu. 
// Informācijas tehnoloģijas lauku attīstībai: Starptautiskā zinātniskā konference. – Jelgava, 2006.gada 19-20 
oktobris. 

9.  

Lekciju kursi 

1.  Pasniegtie mācību priekšmeti: “Darba aizsardzība”, ”Vispārējā elektrotehnika”, “Elektropiedziņa”, 
“Lauksaimniecības tehnikas automatizācija”, “Teorētiskā elektrotehnika”. 

2.  Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: “Elektrozinību teorētiskie pamati”(5KP), “Datorgrafika”(3KP), 
“Datorgrafika enerģētikā” (2KP maģ.), “Alternatīvā enerģētika” (2KP maģ.), “Dinamisko procesu 
datormodelēšana” (2KP dokt.), “Praktiskā elektronika”(4,5KP izv.), “Elektronikas pamati” (1,5KP izv.), 
“Elektropiedziņa un vadība” (2KP izv. maģ.), “Mikroprocesoru vadības sistēmas” (2KP izv.),   
„Mikrokontrolleru vadības sistēmu projektēšana „ (2KP maģ.). 

Publikāciju skaits - : 58 t.sk. grāmatas 1, zinātniskie raksti 36, zinātnisko darbu atskaites 13, patenti 4, mācību 
metodiskie materiāli 2, projekti Ziemeļvalstu doktorantūras kursiem 2. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.  Šnīders A., Grundulis A., Galiņš A. The small heat - electroenergy cogeneration plants in Latvia rura
energetics. //Trends in Agricultural Engineering / Czech University of Agriculture  Prague / 1999. p.646 - 649.

2.  Galiņš A., Leščevics P. Pastāvīgās ierosmes sinhronās mašīnas izmantošana alternatīvās enerģijas iekārtās
Starptautiskā zinātniskā konfe-rence «Modernas tehnoloģijas enerģijas ieguvei un efektīvai izmantošanai
Rakstu krājums.- Jelgava: LLU, 2004, 67.- 71. lpp. 2004.g.28.-29.06. 

3.  Galiņš A. Asinhrono elektrodzinēju komutācijas pārspriegumi un izolācijas kontrole./ Disertācija Dr. inž. 
grāda iegūšanai / Jelgava, 1996. -119.lpp. 

Galiņš A. Elektrodzinēja elektriskās izolācijas kontroles shēmas.//LLU raksti/ Latvijas lauksaimniecības 
universitāte / 1993. 274. Laidiens 47 - 59. lpp. 

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.  2003.g.- “Augstskolu didaktika” profesionālā pilnveide 4 KP, 40 kontaktstundas, LLU, Jelgava. 
2.  2003.g.- „Zinātnes un tehnoloģijas parku modeļi Somijā” („Science and Technology park models in 

Finland”) kursi, Somija, Helsinki, Turku, Tampere, Hameenlinna, Zinātnes un tehnoloģiju parks Hermia 
Tampere. 

3.  2004.g.-  “Mehatronikas sistēmu izveide un programmēšana izmantojot programmējamos loģiskos 
kontrollerus PLC, Vadības programmu izstrāde un pielietošana mikro rūpnīcu moduļiem MPS” 
(“Development and programming mechatronic systems using PLC, Design and implementation of control 
programs for MPS stations”) kursi, Lietuva, Kauņas Tehnoloģiskās universitātes FESTO industriālās 
automatizācijas centrs. 

4.  2005.g.- „CNC darbagaldu programmēšana”  („Training course on CNC programming”), 40 kontaktstundas, 
Leonardo da Vinči projekta No PT/04/F/EX-125879 ietvaros, PIC Jelgava. 

5.  2007.g.- „M90 PLC – GSM tīkla izmantošana bezvadu automatizācijai” kursi, Rīga, Klinkmann Automation 
Latvia. 
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Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.  LLU Tehniskās fakultātes domes loceklis 
2.  LLU Konventa loceklis, Konventa revīzijas komisijas loceklis 
3.  LZP eksperts 
4.  Promocijas padomes loceklis 
5.  LLMZA īstenais loceklis 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Par veiksmīgu studentu zinātniskā darba un kvalifikācijas darba vadīšnu, no 1996. - 2004.g.  saņemti 4 Atzinības 
Raksti un prēmijas konkursos, kurus organizē  Latvenergo,  2 Atzinības Raksti no  konkursiem, kurus organizē 
Latvijas Enerģētiķu Biedrība LEB. 2002. gadā pirmā vieta un prēmija LLU organizētajā Mācību līdzekļu 
konkursā par grāmatu “Proporcionālā hidropiedziņa”. 2005. gadā saņemts Izglītības fonda ”Mērķprogramma 
izglītībai, zinātnei un Kultūrai”  un firmas SIA ABB Atzinības raksts par augstas kvalifikācijas speciālistu 
sagatavošanu. 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits - 4 
Patenti, izgudrojumi, reģistrētas jaunas augu un dzīvnieku šķirnes, līnijas 

1.  Grundulis A., Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības un 
diagnostikas ierīce.- Patenti un preču zīmes, 1997, Nr.5. Patenta pieteikums P-96-141 no 13.05.96. 

2.  Grundulis A., Šnīders A., Galiņš A. Trīsfāzu  elektroģeneratora kombinētās aizsardzības un strāvas 
stabilizācijas ierīce.- Patenti un preču zīmes- 20.08.1999, Patenta pieteikums P-98-55 no 18.03.98. 

3.  Greivulis J., Grundulis A., Galiņš A. Asinhronās mašīnas bremzēšanas sistēma. - Patenti un preču zīmes- 
20.04.2001, Patenta pieteikums P-00-05 no 13.01.2000. 

4.  Grundulis A., Grundulis A., Galiņš A., Zihmane K. Bioloģiskā dīzeļdegviela un tās ražošanas tehnoloģija. – 
Patenti un preču zīmes – 20.03.2004, Patenta pieteikums P-03-17 no 21.02.2003. 

 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Vācu valoda   x   x   x 

Angļu valoda  x    x  x  
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Uldis  Gross 
Vārds  Uzvārds 
Pūre  1958 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas lauksaimniecības universitāte, docents 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā 2.    
Jelgava   

   
   

Tālruņa Nr.  63005675    
Fakss: 63023095   

E-pasts: Uldis.Gross@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Fizikas un matemātikas fakultāte 09/1977-7/1982 Fizika Fiziķis, 
pasniedzējs 

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, 
doktorantūra 

09/1986- 
09/1989 Fizika Dr. phys 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Latvijas Universitāte 2002. Fizika Dr. Phys. C-D 001629 

Darba pieredze 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1991- 

Darba vietas nosaukums Latvijas lauksaimniecības universitāte 
Amata nosaukums Docents 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

10/1989- 
Periodiski 

Darba vietas nosaukums LU ASI 
Amata nosaukums Vadošais pētnieks 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

UV u VUV gaismas avoti 
Jaunas metodes un tehnoloģijas optisko šķiedru ražošanai un pielietošanai, VPD1/ ERAF/ CFLA/ 05/ APK/ 
2.5.1./ 000047/ 023     
Matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija LLU , 2006/0233/VPD1 /ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2. 
/0002/0067 
Siltuma un mitruma plūsmu pētījumi, lluzp 07 - 68 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Smalins E., Gross U., Jansons J., Ubelis A.:Atomic Spectra from RF Electrodeless Discharge Sources for UV 
and VUV Spectrometry and Analytical Measurements ,5th International Conference on Measurement  Smolenice 
Castle, May 15 - 19, 2005 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Fizikas kurss (5KP) ITF studentiem 
2. Fizikas kurss (4KP) Mežsaimniecības studentiem 
3. Fizikas kurss (2KP) Lauksaimniecības studentiem 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): ......>5..... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Gross, U., Ubelis A., Spietz P., Burrows J. P 2000 Iodine and mercury resonance lamps for kinetics 
experiments and their spectra in the far ultraviolet, J. Phys. D: Appl. Phys. 33 1588-1591 

2. Spietz P., Gross U., Smalins E., Orphal J., Burrows J. P. 2001 Estimation of the Emission Temperature of 
an Electrodeless Discharge Lamp and Determination of the Oscillator Strength for the I(2P3/2) 183.038 nm 
Resonance Transition Spectrochimica Acta Part B 56 2456-2478 

3. P. Spietz, U. Gross, E. Smalins, J. Orphal and J.P. Burrows, "Combined Absorption and Resonance-
Absorption Time-Resolved Spectroscopy of Iodine Species for Improved Determination of IO and OIO 
Absorption Cross-Sections" (Geophys. Res. Abstr., 3, 4879, 2001)  

4. Edgars, Smalins., Uldis Gross., Peter Spietz. Arnolds Ubelis., Iodine and bromine resonance lamps in 
atmospheric research, Proc. SPIE vol. 5123, "Advanced optical devices", 2002, pages 63-68 

5. Smalins E., Gross U., Jansons J., Ubelis A.:Atomic Spectra from RF Electrodeless Discharge Sources for 
UV and VUV Spectrometry and Analytical Measurements Measurement Science Review 2005 Volume 5, 
Section 3, pages 94-97 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

LU Fizikas  un matemātikas 
fakultāte 

profesionālās pilnveides izglītības 
programmas „Moderno tehnoloģiju 
fizikālo procesu datormodelēšana” 

12/2006-06/2007 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

ITF Dome, 
 ITF mācību metodiskā komisija 
LU konvents, konventa mandātu komisija 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami, labi,  vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda  x   x   x  

Vācu valoda  x   x   x  

Angļu valoda   x   x   x 
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Uldis  Grunde-Zeiferts 
Vārds  Uzvārds 

Bauska  1970 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, ITF DSK, vieslektors-asistents 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2,    

Jelgava LV-3001,   
Latvija   

   
Tālruņa Nr.  +371 63023095    

Fakss: +371 63023095   
E-pasts: Uldis.Grunde@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Doktorantūra, LLU, ITF, Latvija 2007- Informācijas 
tehnoloģijas Mācos 

Maģistrantūra, LLU, ITF, Latvija 2004-2006 Informācijas 
tehnoloģijas 

Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
informācijas 
tehnoloģijās 

Maģistrantūra, LLU, TF, Latvija  1993-1997 Lauksaimniecības 
inženierzinātne Pārtraukta 

Pamatstudijas, LLU, TF, Latvija 1989-1993 Lauksaimniecības 
mehanizators 

Inženieris, 
inženierzinātņu 
bakalaurs 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

No 2006. – Vieslektors-asistents,  LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultāte.  
No 1998 - 2006 stundu pasniedzējs, LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultāte . 
No 1994 - 2006 inženieris-programmētājs, LLU, Informācijas sistēmas daļa. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

2008,  Projekts „Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu pedagogiem” (Dobele).  
2007,  Projekts „Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu pedagogiem” (Jēkabpils) 
2007,  Projekts „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā”. 
2007,  Projekts „Zinātnieku nakts”. 
2006,  Projekts „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā”. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. NJF seminārs “Modelling in Agriculture.”, Jelgava, Latvija, 18-20. oktobris, 2007 
2. „6th Estonian Summer School in Computer and Systems Science”, Parnuma, Igaunija. 26.-30. augusts, 2007 
3. “Information technologies in rural development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. oktobris, 2006. 
4. „Bināriņš”, LLU, ITF., maijs 2005. 
5. „Bināriņš”, LLU, ITF., maijs 2004. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Operētājsistēmas, Visual Basic, OpenOffice 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Mozga I., Grunde-Zeiferts U., Sudars S., Stalidzans E “Life cycles and competition in modeling of artificial 
and biological control system”, European Simulation Multiconference 2007, 22.-24. oktobris, Malta. 
2. Grunde-Zeiferts U., Stalidzans E. “Recognition of biological control loops from biochemical network 
models” NJF seminārā “Modelling in Agriculture” Jelgava, Latvija, 18-20. oktobris, 2007 
3. Grunde-Zeiferts U., Mozga I., Žukova T., Stalidzāns E. „Terapijas modelēšana apvienojot sistēmbioloģijas 
un automātiskās vadības teorijas metodes.” Jelgava, Latvija. 10. novembris, 2006. 
4. Stalidzāns E., Grunde-Zeiferts U., Brusbardis V. „Classification of nodes transforming topological model of 
biological process to a dynamic functional model.” “Information technologies in rural development”, Jelgava, 
Latvia. 19.-20. oktobris, 2006. 
5. Grunde-Zeiferts U. „Building Computer network management system in University of Agriculture”, 
Jelgava, Latvija. 19.-20. oktobris, 2006. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. „Doctoral course in Biomodelling” Latvia, University of Agriculture 15.-20. oktobris, 2007 
2. Seminārs „6th Estonian Summer School in Computer and Systems Science” Tartu university summer 
school, Parnuma, Igaunija. 26.-30. augusts, 2007 
3. Bioinformātikas kurss „Nordic-Baltic-Russian networks”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija, 
07-12. maijs, 2007. 
4. Apmācību kurss "Biological Data Analysis", 29. janvāris-3. februāris, 2007., Tartu univesitāte, Igaunija 
5. Linux administrēšana, 1 nedēļa, 2006, Baltijas Datoru Akadēmija. 

Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 

 teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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LANA   JANMERE 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  1983 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras vieslektore - 

asistente 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava   

   
   
   

Tālruņa Nr.      
Fakss:    

E-pasts:    
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, 
LLU SZF 

2006 - maģistrantūra  

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, 
LLU SZF 

2001-2005 Sociālo zinātņu 
bakalaurs 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

2005 – līdz šim brīdim Vieslektore – asistente LLU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katderā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

2007 – 2008 lektore metodiķe Sabiedrības integrācijas fonda pasūtītajā projektā „Tolerance kā demokrātijas 
vērtība: tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana vēstures un sociālo zinību skolotājiem” 
2007 – līdzdalība LLU ITF projektā „Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu 
pedagogiem” 
2007 – līdzdalība kā fokusgrupu interviju vadītājai Jelgavas padomes realizētajā projektā „Pašnodarbināto 
atbalsta sistēmas izveidošana un ieviešana Jelgavas rajonā” 
2005 – 2007 līdzdalība kā socioloģiskās analīzes grupas pētniecei Labklājības Ministrijas pasūtītajā pētījumā 
„Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” 
2004 – līdzdalība datu apstrādē un analīzē Jelgavas Domes pasūtītajā pētījumā „Sociālās iekļaušanas situācija 
Jelgavas pilsētā” 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.  Janmere L., Barisa L. Virtuālā vide kā socioloģiskās izpētes priekšmets. SZF Studentu un maģistrantu 
zinātniskā konference, Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 17. aprīlis, 2007 

2.  Janmere L., Barisa L. Jaunās reliģiskās kustības kā sociālo izmaiņu izpausmes veids. Konfernce „Jaunas 
dimensijas sabiedrības attīstībā”, Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 15 – 16. jūnijs, 2006 

3.  Janmere L., Mihailova L. Emigration of Latvian Women: Causes and Effects. Konference „Migration un 
National Minorities in the context of Globalization: case of Baltic Sea Region”, Kaunas, Vytautas Magnus 
University, 20 – 21 April, 2006 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Sociālā politika, socioloģija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 1 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.  Janmere L., Barisa L. Jaunās reliģiskās kustības kā sociālo izmaiņu izpausmes veids// Proceedings of the 
International scientific conference „New dimensions in the development of society”, Jelgava, 2006 

2.  Janmere L., Mihailova L. Emigration of Latvian Women: Causes and Effects//Studies of the Baltic and East 
Asia reģions: New transnational challenges and experience of the East, Kaunas, Vytautas Magnus University, 
2006 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Augstskolu didaktika (2006. gada februāris – aprīlis) Sertifikāts Nr. 0462 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X    X   X  

Angļu valoda X   X    X  
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Ilze  Jēgere 

Vārds  Uzvārds 
Jelgava  1949 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas katedras 
lektore, Mg.paed. 

 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
LV-3001   
Jelgava   

   
Tālruņa Nr.  3005614    

Fakss:    
E-pasts: Ilze.jegere@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LVU Fizikas-matemātikas  .fak,  /pamatstudijas/ 
 
 
LLU  

08.1966.-06.1976. 
 
 
09.1991.-07.1995. 

Matemātiķis 
 
 

Pedagoģija 

Matemātiķis A-1 
Nr. 231525 
 
Mg.paed. Nr. 000917      

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

  
 

 
 

 
 

 
 

Darba pieredze 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

novembris 1971. 
oktobris 1977. 

Darba vietas nosaukums Jelgavas rajona Neklātienes vsk. 
Amata nosaukums Skolotāja, konsultāciju punkta vadītāja 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

novembris 1977 
1979 

Darba vietas nosaukums LLA Politekonomijas katedra 
Amata nosaukums Mācību metodiskā kabineta vadītāja 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1979 
augusts 1982 

Darba vietas nosaukums LLA, studiju daļa 
Amata nosaukums Vecākā dispečere, Matemātikas katedras stundu pasniedzēja 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Septembris 1982 
līdz šodienai 

Darba vietas nosaukums LLU Informāciju tehnoloģijas fakultātes  Matemātikas katedra 
Amata nosaukums Lektore 
Galvenie pienākumi Lekcijas un praktiskie darbi EF, TF un ITF studentiem. 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

6. starptautiskā konference 2005.gadā, Matemātikas mācīšana 
7. starptautiskā konference, Matemātikas mācīšana 12.-13. maijs, 2006, Tartu. 
8. starptautiskā konference „Matemātikas mācīšana” 2007.gada 10.-11. maijs, Rīga. 
SEFI un IGIP konference 2007.gada 1.-4. jūnijs, Ungārija, Miškolci. 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas dabas zinātnēs, 2.-5.decembris, 2007, Šauļi 
Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”, 
2008.gada 21.-22.februāris, Rīga 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Matemātika I, II, III – TF, Matemātika ekonomistiem, Matemātisko metožu pielietošana 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): .....6...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Baumanis A., Jēgere I. Uzdevumi patstāvīgam darbam matemātikā 2.daļa. Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 
2000.-36 lpp. 
Baumanis A., Jēgere I. Patstāvīgā darba uzdevumi Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 2003.-50 lpp. 
Avotiņa K., Āriņa L., Jēgere I. Patstāvīgā darba uzdevumi matemātikā Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 2003. 
Avotiņa K., Jēgere I., Strupule L. Patstāvīgā darba uzdevumi un risinājuma paraugi matemātikā ekonomistiem 
Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 2004.-66 lpp. 
Jēgere I. Pastāvīgā darba uzdevumi Matemātika III. Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 2006.- 58.lpp 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

ITF Dome, ITF metodiskās komisijas vadītāja. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          
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Aivars  Kaķītis 
Vārds  Uzvārds 

Latvija, Balvu rajons  1953 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Mehānikas institūts, Asoc. profesors 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
J. Čakstes bulv. 5   
Jelgava, LV-3001   

   
   

Tālruņa Nr.  29255105    
Fakss: 3005685   

E-pasts: Aivars.kakitis@llu.lv    
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1975-1980 Lauksaimniecības 
mehanizācijas 

Inženieris 
mehāniķis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Inženierzinātņu nozares 
lauksaimniecības mehanizācijas 
apakšnozares habilitācijas/ promocijas 
padome H-1, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvija 

1999 Lauksaimniecības 
tehnika 

Inženierzinātņu 
doktors 

G-D 
No 000402 

Darba pieredze 

1. LLA Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskā laboratorija, pētnieks no 1980.g. 
2. LLU Zinātņu daļa, Patentu un informācijas nodaļas vadītājs, no 1996 līdz 2006. gadam. 
3. Asoc. prof. TF Mehānikas institūtā, Diploma Nr. 086, no 2002. gada. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

LLA , vēlāk LLU, Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskā laboratorija, 1980–2007. g. 
Darbības virzieni – lauksaimniecības mašīnu hidropiedziņa, impulsu hidropiedziņa, sapropeļa ieguves 
mehanizācija, neņūtona šķidrumu plūsmas modelēšana, biomasu ieguve un izmantošana, biomasu īpašības, 
biomasas brikešu noturība, sensori un virtuālās mērīšanas sistēmas, mehatronika. 
Pēdējos sešos gados vadīti 8 bakalaura un kvalifikācijas darbi un 5 maģistra darbi  
2007. gadā tiek vadīti: 1 doktorants (I. Nulle), 1 maģistrants un 2 bakalaura kvalifikācijas darbi. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Kakitis A., Kronbergs E., Nulle I., Smits M. Compacting energy of stalk material compositions. AgEng 
2004 CONFERENCE “Engineering the Future” Leuven, Belgium, 12 – 16.09.2004. 

2. Kronbergs E., Kakitis A., Nulle I. and Smits M. Stalk material compositions as solid biofuel resource. 
Second World Biomass Conference “Biomass for Energy, Industry and Climate protection”, Rome, Italy, 
10-14 May 2004.  

3. Kakitis A., Nulle I. Strength of Stalk Material Briquettes. Conference to the occasion of 80-th Anniversary 
of the establishment of Lithuanian University of Agriculture “Engineering of Agricultural Technologies”. 
Lithuania, Lithuanian University of Agriculture, Faculty of Agricultural Engineering. Kaunas, Akademija, 
14 – 15 October 2004. 

4. Kakitis A., Nulle I. Friction of chopped straw. International scientific conference “Agricultural Engineering 
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Problems”, Jelgava, Latvia, 2-3.06. 2005, Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering 
5. Nulle I, Kaķītis A. Determination of parameters for chopped biomass feeders. International Scientific 

Conference “Engineering for rural development” Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering. 
May 18 – 19, 2006 

6. Nulle I, Kaķītis A. Stress modelling of chopped biomass. International Scientific Conference “Research For 
Rural Development 2006” Jelgava, Latvia, 19 – 22.05.2006., Latvia University of Agriculture, Department 
of Post - Graduate Studies 

7. E. Kronbergs, A. Kakitis, M. Smits, I. Nulle. Biomass conditioning for solid biofuel compositions. 2nd 
International Baltic Bioenergy Conference. Germany, Fachhochschule Stralsund – University of Applied 
Sciences. Nov. 02. – 04. 2006 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Materiālu pretestība, 3KP, MF Kokapstrādes spec.; Materiālu pretestība, 4.5KP, TF; Ergonomika un dizains, 
2KP, TF maģ; Mērsistēmu interfeisi, 2KP, ITF; Datorizētās mērsistēmas, 2KP, ITF maģ, Mehatroniskās 
sistēmas, 3KP, ITF maģ. 

Publikāciju skaits: 69: t.sk. grāmatas - 2, raksti - 67, patenti un autorapliecības – 6 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Proporcionālā hidropiedziņa lauksaimniecības tehnikā, A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. 
Puronas, 2001., Lietuva, 121 lpp. 

2. Kronbergs E., Kakitis A. and Plume I.Development of Rural Biomass Resources. Twelth European Biomass 
Conference“ Biomass for Energy, Industry and Climate Protection”. Proceedings of the International 
Conference held in Amsterdam, The Netherlands 17-21 June 2002. Printed in Italy by Mani Fotolito- 
Florence, Italy, pp 265-268 

3. Kakitis A., Kronbergs E., Nulle I., Smits M. Compacting energy of stalk material compositions. In 
Proceedings of AgEng 2004 Conference  “Engineering The Future” Leuven, Belgium, 12 – 16.09.2004. 

4. Nulle I, Kaķītis A. Determination of parameters for chopped biomass feeders. In Proceedings of 
International Scientific Conference “Engineering for rural development” Latvia University of Agriculture, 
Faculty of Engineering. May 18 – 19, 2006, pp.186 – 193. 

5. E. Kronbergs, A. Kakitis, M. Smits, I. Nulle. Biomass conditioning for solid biofuel compositions. In 
Proceedings of 2nd International Baltic Bioenergy Conference. Germany, Fachhochschule Stralsund – 
University of Applied Sciences. Nov. 02. – 04. 2006, pp 81 – 90. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Itālijas ārlietu ministrijas rīkotie kursi “Intelektuālā īpašuma aizsardzība”, RTU, Rīga, Promolazio, Itālija, 
2003. gada 14. oktobris – 6. decembris, kursa ilgums 200 stundas. 

2. Stažēšanās Eiropas patentu biroja (European Patent Office) Minhenē, Vācijā, 2004. gada 17. – 22. maijs. 

3. AS “Festo” rīkotie kvalifikācijas celšanas kursi “Mikrokontrolleru programmēšana”, Kauņas Tehniskā 
universitāte, 2004. g. 17.-21. jūnijs. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa loceklis, LLU Senāta loceklis, Latvijas Biškopības biedrības Padomes loceklis 
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Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) - 6 
1. А.с. №1138540 (СССР). Шестеренный регулируемый насос /Э.Ж.Кронберг, А.А.Какитис - 

Заявл.06.06.83б №3602889; Опубл.07.02.85, Бюл.№ 5. 
2. А.с. №1824055 (СССР) Устройство для распределения жидкости/А. А. Какитис, Э. Ж. Кронберг,  А.  

Я. Межс - Заявл.06.04.90б №4836385; Опубл.30. 06. 93., Бюл. № 24. 
3. Patents LV 11752  SKl. E02F3/54, Ierīce dūņu ieguvei / Ēriks Kronbergs, Aivars Kaķītis, Imants Plūme.- 

Pieteikuma Nr. P-96-320; Publ. 20.04.1997 // Patenti un preču zīmes – 1997 –Nr.10 – 527. lpp. 
4. Patents, LV 11753 SKl E02F3/54, Ūdenstilpju tīrīšanas ierīce / Ēriks Kronbergs, Aivars Kaķītis, Imants 

Plūme – Pieteikuma Nr. P-96-320; Publ. 20.04.1997 // Patenti un preču zīmes – 1997-Nr.10 – 526. lpp. 
5. Patents LV 12155, SKl A01D44/00. Siksnas griezējierīce ūdenstilpēm / Ē. Kronbergs, A. Kaķītis, I. Plūme. 

– Pieteikuma Nr. P-98-119; Publ. 20.11.1998 // Patenti un Preču Zīmes. – 1998. – Nr.2 – 109 lpp. 
6. Patents, Kl. C09B61/00, Nr. 12481, Lita Līne, Uldis Kauliņš, Aivars Kaķītis. Karotīna koncentrāta 

izgatavošanas paņēmiens. Patenti un preču zīmes – 20.08.2000. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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Ilze  Kazaine 

Vārds  Uzvārds 
Bauska  04.06.1971 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU ITF Datoru sistēmu katedras lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, LV-3001   

   
   

Tālruņa Nr.  63026761    
Fakss:    

E-pasts: ilze.kazaine@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU doktorantūra 1998 pedagoģija  
LLU maģistrantūra 1996-1998 pedagoģija maģistrs 
RTU Tekstilijas un Apģērbu tehnoloģijas fakultāte 1989-1994 šūto izstrādājumu 

tehnoloģija 
inženieris- 
tehnologs 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Kopš 1997. gada strādā LLU Informācijas tehnoloģijas fakultātes Datoru sistēmas katedrā.  
No 01.05.2001 līdz 01.06.2003 A/S Dati programmētāja. 
No 01.09.2005 Jelgavas 4.vidusskolas informātikas skolotāja. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virziens – IT izglītības saturs un mācību metožu pilnveidošana augstskolās 
PHARE 2003 projekts „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā” - apmācību materiālu darba grupas 
dalībniece 
ESF projekts „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” (Līgums Nr. 
2005/1/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.1./0001/0004) – eksperte 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2008. gada 18. janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mācību metodiskā konference „LLU 
mūžizglītības piedāvājums: padarītais, iespējas un risinājumi” nolasīts referāts: E-studiju materiāla izveidošana, 
izmantojot jauno ITF e-studiju sistēmas testa rīku 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Lekciju kurss MF studentiem: Informātika 
Lekciju kurss un praktiskās nodarbības ITF studentiem: Programminženierija I, Projektu pārvaldība,   
Multimediju tehnoloģijas 
Praktiskās nodarbības ITF studentiem: WWW tehnoloģijas 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 7. 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

I. Kazaine Changes of course of Informatics in Latvia University of Agriculture. - Information Tehnologies and 
Telecommunications for Rural Development / Proceeding of the International Scientific Conference, Jelgava, 
Latvia, 6-7 May, 2004.- 177.-181. p. 
Kazaine I., Kazainis Ģ. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas studiju programmas un to attīstība. Latvijas 
Universitātes Zinātniskie raksti. Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. Nr.635.- Rīga, LU, 2001.- 
58.-62. lpp. 
Kazaine I. Testu metodes izmantošanas iespējas studiju priekšmetā „Informātika” LLU studentiem./Sadarbība un 
kompetence izglītībā: LLU zinātniskās konferences raksti.- Jelgava:LLU, 2000.- 215.-221. lpp. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

08.08.2005 iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) 
Baltijas Datoru akadēmijas kursi „Internet mājas lapu veidošana”, 21.03.2006- 24.03.2006,  iegūts diploms  
Baltijas Datoru akadēmijas kursi „Microsoft Project 2003”, 28.06.2006-29.06.2006,  iegūts diploms  
Baltijas Datoru akadēmijas kursi „Projektu vadība – ITPM Projekts+ sertifikācija”, 28.08.2006- 01.09.2006,  
iegūts diploms 
LLU Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstskolas didaktikā”-
2008 iegūts sertifikāts 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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Ģirts  Kazainis 
Vārds  Uzvārds 
Cēsis  13.03.1970 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU ITF Datoru sistēmu katedras lektors, 0.5 slodze 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, LV-3001   

   
   

Tālruņa Nr.  63026761    
Fakss:    

E-pasts: girts.kazainis@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, maģistrantūra, 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte 

2004-2006 Informācijas 
tehnoloģijas 

inženierzinātņu 
maģistrs  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā 
fakultāte 

1989-1993 Lauksaimniecības 
mehanizācija 

Inženieris 

Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums 1985-1989 Lauksaimniecības 
mehanizācija 

Mehāniķis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

1. 01.02.2008 – līdz šim brīdim – Jelgavas Domes IT sektora sistēmanalītiķis 
2. 01.09.2001 –01.02.2008 - LLU ITF Tālākizglītības nodaļas vadītājs 
3. 01.12.1998. - 01.09.2001 - LLU ITF Informācijas tehnoloģiju centra vadītājs  
4. 01.09.1996. – līdz šim brīdim – lektors, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte 
5. 03.01.1993.- 01.09.1996. – asistents, LLU Informātikas Institūts 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: Tālākizglītība, tālmācība un E-studijas. 
Phare 2000 „ Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas” projekta „Zemgales reģionālā uzņēmējdarbības 
atbalsta un pieaugušo izglītības centra izveide” , LLU budžets EUR 110 000 (66 000 Ls). Projekta grupas 
vadītājs – Ģ. Kazainis, 2002 – 2003) 
ESF projekts „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā” (Līgums Nr. 
2005/1/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.1./0001/0004) – eksperts 
ESF projekts “Tālākizglītības iespēju paplašināšana Zemgales vispārizglītojošo skolu pedagogiem” (Līguma Nr. 
2006/0262/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0052/0067) – projekta vadītājs 
ESF projekts „Informācijas tehnoloģiju kompetenču paaugstināšana Dobeles rajona vispārizglītojošo skolu 
pedagogiem” (Līguma Nr. 2006/0112/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0146/0259) - eksperts 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

2008. gada 18. janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mācību metodiskā konference „LLU 
mūžizglītības piedāvājums: padarītais, iespējas un risinājumi” nolasīts referāts: „E-studiju materiāla izveidošana, 
izmantojot jauno ITF e-studiju sistēmas testa rīku” 

Lekciju kursi 

1. Lekciju kurss un praktiskās nodarbības ITF studentiem – WWW tehnoloģijas 
2. Lekciju kurss un praktiskās nodarbības ITF studentiem – Web programmēšana 
3. Praktiskās nodarbības ITF studentiem – Multimediju tehnoloģijas 

Publikāciju skaits - : 10 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

2003. gada 30. oktobris – 1. novembris konference Latvijas Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija (LatSTE 2003). 
Nolasīts un publicēts referāts: E-apmācības attīstības iespējas LLU 
Kazaine I., Kazainis Ģ. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas studiju programmas un to attīstība. Latvijas 
Universitātes Zinātniskie raksti. Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. Nr.635.- Rīga, LU, 2001.- 
58.-62. lpp. 

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

08.08.2005 iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

No 1998. g. sept. – 2004.g. LLU Konventa loceklis 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          
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Ilmārs Žanis  Klegeris  

Vārds  Uzvārds 
Jelgava  03.05.1932 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   
   
LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas institūts, asoc.profesors 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
J.Čakstes bulv.5  Lielā iela 15-9 

Jelgava  Jelgava 
LV 3001  LV 3001 

   
Tālruņa Nr.  63080687  Tālruņa Nr. 63029776 
Fax:    
              E-mail: Ilmars.Klegeris@gmail.com 
    

Izglītība:   

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Ļeņingradas lauksaimniecības institūts,  
kvalifikācijas celšanas fakultāte 
 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija,  
kvalifikācijas celšanas kursi  
 
Latvijas KP CK Marksisma ļeņinisma universi- 
tāte, ideoloģisko kadru fakultāte  
 
Latvijas PSR Starpresoru kvalifikācijas celšanas  
institūts, augstskolu vadošo kadru kursi  
 
LVU aspirantūra (eksterns)  
 
LLA aspirantūra (eksterns)  
 
 
Rīgas Politehniskais institūts, 
 inženieru kvalifikācijas celšanas kursi 
 
Rīgas pedagoģiskais institūts, 
fizikas matemātikas fakultāte 
 
Jelgavas pedagoģiskā skola 
 

1988 
 
 

1987 
 
 

1986 
 
 
 

1978 
 
 

1972 
 

1970 
 
 

1965 
 
 

1958 
 
 

1950 

elektroenerģijas  
lietošana 

lauksaimniecībā 
programmēšana, 

elektron. skaitļotāju 
lietošana 

augstskolu 
mācībspēks 

 
 

augstskolu AVS 
 
 

pedagoģija 
 

lauksaimniecības 
mehanizācija 

 
Automatiskās 

vadīības sistsēma  
 

fiziķis  
 
 

pamatskolas skolotājs 

sertifikāts 
(apliecība) 

 
sertifikāts 
(apliecība) 

 
Diploms 

 
 
 

sertifikāts 
(apliecība) 

 
Zin.kand. 

.minimuma 
eksāmeni 

-“- 
 

sertifikāts 
(apliecība) 

 
Diploms 

 
 

Diploms 
  
 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Promocijas padome, DPU, Latvija 
Habilitācijas un promocijas 
padome H-1, LLU, Latvija 
Zinātniskā Padome LVU 
 

1993 
 
1992 
 
1973 
 

pedagoģija  
 
inženierzinātnes 
 
pedagoģija 

pedagoģijas 
zin.doktors 
inženier.  
zin.doktors 
pedag.zin. 
kandidāts 

G-D 
No.000020 
G-D 
No.000053 
МПД 
No.006283 
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Darba pieredze 

1.  No 2005.g. asoc.profesors, Lauks.enerģētikas institūts (LEI), Tehniskā fakultāte (TF), LLU. 
2.  No 1980.g. docents, elektrotehnikas katedrā (EK) lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē (LMF) Latvijas 

lauksaimniecības akadēmijā (LLA), tagad Lauksaimniecības enerģētikas institūtā (LEI), Tehniskā fakultātē 
(TF) LLU. 

3.  No 1967.g. vecākais pasniedzējs, EK, LMF, LLA. 
4.  No 1962.g. asistents, EK, LMF, LLA. 
5.  No 1960.g. laborants, EK, LMF, LLA. 
6.  No 1958.g. fizikas un ražošanas pamatu skolotājs, Jelgavas 2.vidusskolā.  
7.  No 1954.g. laborants, fizikas skolotājs, Rīgas 6.vidusskolā.  
8.  No 1952.g. skolotājs Jelgavas 2.vidusskolā.  
9.  No 1950.g. pārzinis Abrenes rajona Malienas pamatskolā.  

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

No 1961.g. (LLA,)LLU: 
1. Studiju didaktika - teorētiskais, metodiskais, tehniskais un organizatoriskais nodrošinājums. 
2. Augstskolu automatizātās vadības sistēmas-organizatoriski metodiskais nodrošinājums.  
3. Inženiertehniskā problemātika lauksaimniecības elektrifikācijā, alternatīvajā enerģētikā.  
4. No 1999…2008.g. vadīta desmit maģistra darbu izstrādāšana, kas noslēgusies ar akadēmiskā pedagoģijas 

zinātņu maģistra grāda piešķiršanu. 
5. 2008.g. turpinās viena pedagoģijas zinātņu doktora  darba izstrādāšanas vadība.  

Uzstāšanās konferencēs  

1.  On the way to improving voca-tional education: New electrical engineering study tool CD ROM «Electrical 
circuit analysis» International scientific conference «Research for rural development 2002» Jelgava, 
Latvia22-24 May 2002. 

2.  Inženierzinības problēmas enerģētikā/ Starptautiskā zinātniskā konference «Modernas tehnoloģijas enerģijas 
ieguvei un efektīvai izmantošanai», LLU, 2004. Jelgava.  

3.  Tehnisko disciplīnu studiju materiāls e-vidē/ Starptautiskā zinātniskā konference «Modernas tehnoloģijas 
enerģijas ieguvei un efektīvai izmantošanai», LLU, 2004, Jelgava.   

Lekciju kursi 

1.  Vispārīgā elektrotehnika. Elektrotehnikas pamati Elektrotehnika un rūpniecības elektronika. Elektriskie 
mērījumi. Lietišķā elektrotehnika. Enerģētika.  

2.  2007/08. studiju gādā:  elektriskie mērījumi; vispārīgā elektrotehnika; elektrotehnika un rūpniecības 
elektronika; elektrotehnikas pamati;,  lietišķā elektrotehnika . 

Publikāciju skaits - 52:  t.sk. grāmatas-2, raksti-41, zinātnisko darbu atskaites-3, metodiskie materiāli-6. 

Nozīmīgākās publikācijas  

1.  Lineāru līdzstrāvas ķēžu aprēķins (programmēts mācību līdzeklis) - LLA, Jelgava, 1968. 
2.  Mācību procesa tehnisko līdzekļu pielietošanas efektivitātes palielināšana - Harkovas LI Raksti, 1978. 
3.  Lauksaimnieciskās ražošanas procesu automatizācija (mācību grāmata) - Zvaigzne, R (1992).  
4.  Zināšanu integrācija mājturības priekšmeta apguvē/ Satrptautiska konference. - Mājturības pedagoģijas 

aktualitātes. – Jelgava, 1998.  
5.  Tehnisko disciplīnu studiju materiāls e-vidē/ “Modernas tehnoloģijas enerģijas ieguvei un efektīvai 

izmantošanai”, starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – LLU, Jelgava, 2004.  
6.  Lietišķā elektrotehnika / studiju materiāli. – LLU, Jelgava, 2008. 
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Kvalifikācijas celšana  

1.  Darba vizītes: Rīgas tehniskajā universitātē, Rēzeknes pedagoģijas augstskolā, Daugavpils pedagoģiskajā 
universitātē. 

2.  Latvijas IZM ISEC sertifikāts mācību grāmatu ekspertīzē, 2002. LLU ITF sertifikāts Interneta mājas lapu 
veidošanā, “Front Page – 2000”, 2004 

3.  ES SF projektā  « Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētikas uzņēmumos »   
Nr. 3.2.5.2./0132/0067,   2007.g,                     

4.  Pašizglītība.  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.  No 1994. LR IZM ISEC  konsultatīvās padomes loceklis (līdz 2006.g.). 
2.  No 1997.g. LLU izstrādāto studiju materiālu konkursa žūrijas loceklis. 
3.  No 1994.g. LLU Konventa loceklis. 
4.  No 1995.g. LLU Senāta loceklis.( līdz 2007.g) 
5.  No 1994.g. LLU Tehniskās fakultātes Domes loceklis. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Emeritus goda docenta Diploms No. 48, 1995. 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Vācu valoda  x    x  x  
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Uldis  Kļaviņš 
Vārds  Uzvārds 

Madonas rajons  1938 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Lauku inženieru fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedra, doc.v.i 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Akadēmijas ielā 19   

Jelgava   
LV - 3001   

   
Tālruņa Nr.  3029908    

Fakss: 3022180   
E-pasts: uldis.klavins@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Hidromeliorācijas fakultāte 
 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Hidromeliorācijas fakultāte, aspirantūra  

1961.–1966. 
 
 

1972.-1976. 

Hidromeliorācija 
 

Meliorācija un 
apūdeņojamā 
zemkopība 

Inženieris 
hidrotehniķis 
Inženierzināņu 

maģistrs 
(MSc pielīdzināšanas 

komisijas lēmums 
Nr.64. 1992.g., Dipl.

Nr. 000854.) 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

- - - - - 

Darba pieredze 

1967.-1970.g. Zinātniskais līdzstrādnieks LLA Hidromeliorācijas katedras līgumdarbu grupā  
1970.-1971.g. Asistents LLA Būvniecības katedrā 
1971.-1974.g. Zinātniskais līdzstrādnieks LLA Hidromeliorācijas katedras līgumdarbu grupā 
1974.-1980.g. Asistents LLA Hidromeliorācijas katedrā 
1980.-1991.g. Vecākais pasniedzējs LLA Hidromeliorācijas katedrā 
No 1991.g. docenta v.i. LLU (Hidromeliorācijas) Vides un ūdenssaimniecības katedrā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Neklātienes aspirantūra 1972.-1977.gadi, tēma „Mitruma režīma regulēšana polderu nosusināšanas 
sistēmās”. 
Vadošais pētnieks pie grantu tēmām „Lauksaimniecības noteču monitorings Latvijā”, kopš 1997.g. 
Sākot ar 2003.gadu maģistrantu vadīšana. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. K.Abramenko, R.Sudārs, U.Kļaviņš.  Lauksaimniecības izraisītā ūdeņu piesārņojuma biogēno elementu 
koncentrāciju analīze. Zinātniski praktiskā konference “Vides un ūdenssaimniecības problēmas” Jelgava, 
LLU LIF, 2005. g. 18. marts. 

2. V.Vircavs, V. Jansons, U. Kļaviņš. Pētījumu metodika gruntsūdeņu monitoringam lauksaimniecībā 
izmantojamās platībās. Ģeogrāfija, Ģeoloģija, Vides zinātne: Referātu tēzes. LU 65. konference Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2007, 334-335.lpp. 
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3. V. Vircavs, V. Jansons, U. Kļaviņš. „Seklo gruntsūdeņu režīms un piesārņojums lauksaimniecībā 
izmantojamās platībās” LU 66. zinātniskā konference. Sekcija: Ģeogrāfija, Ģeoloģija, Vides zinātne. 31.I. 
2008. Tēzes 168.-169. lpp. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Obligātie: „Meliorācija” (II daļa Nosusināšana) - videssaimniecības specialitātes studentiem; „Zemes 
meliorācija”- zemes ierīcības specialitātes 3.k. studentiem;  „Ekoloģija un vides aizsardzība” – ēdināšanas un 
viesnīcu uzņēmējdarbības, pārtikas zinību, pārtikas produktu tehnoloģijas, programmēšanas studiju un 
mājturības-pedagoģijas, veterinārmedicīnas studiju programmu studentiem. 
Izvēles: „Polderi”- videssaimniecības specialitātes maģistrantiem; „Lauku vides plānošana” videssaimniecības 
specialitātes studentiem. 

Publikāciju skaits (t.sk. 2 grāmatas līdzautors, 16 raksti, 3 zinātnisko darbu atskaites, 16 metodiskie 
materiāli): 39. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.  Sudārs R., Jansons V., Bušmanis P., Kļaviņš U.  Kūtsmēslu apsaimniekošana // Ražība.-2001. Okt., 27-
30.lpp. 
2. Meliorācija: Mācību līdzeklis / Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs.– Jelgava, Jelgavas tipogrāfija,  2002. – 186.lpp 
3. Ekoloģija un vides aizsardzība: Mācību līdzeklis/ Sast. J.Švarcbahs, R. Sudārs, V.Jansons,  U.Kļaviņš, 
A.Zīverts, E.Dreimanis, P.Bušmanis. – Jelgava:, Jelgavas tipogrāfija, 2001./ 2005./2006.-225 lpp. 
4. Sudars, R., Jansons, V., Kļaviņš, U., Dzalbe, I.. 2005. Intensīvas lopkopības ietekme uz ūdens vidi. Latvijas 

lauksaimniecības universitātes raksti. Jelgava. Nr 15 (310), 2005. 40. - 49.lpp. 
5. U.Ķļaviņš, J.Žodziņš. Ūdenskrātuves un dīķi. LLU. ISBN 978-9984-784-32-8  Jelgava 2007. 64 lpp. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

No 1990. līdz 1993.g. Ūdenssaimniecības un zemes ierīcības fakultātes dekāns. 
No 1997.g. Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra 
(LMB SC)  eksaminācijas komisijas pr-ja vietnieks. 
No 2004.g. Būvniecības standartizācijas komitejas Hidromelioratīvās būvniecības apakškomisijas loceklis 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda  X   X   X  

Vācu valoda  X    X   X 
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JEĻENA  KOROĻOVA 

Vārds  Uzvārds 
Daugavpils  1960. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU ITF Vadības sistēmu katedras lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Liela iela 2,   
 Jelgava   
LV-3001   

   
Tālruņa Nr.  3022037 (ITF VSK)    

Fakss: 3023095 (ITF)   
E-pasts: jelena.korolova@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Politehniskais institūts (tagad RTU) 1977.-1982. mašīnbūves 
tehnoloģijas 

inženiere- 
mehāniķe 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1997.-1999. pedagoģija pedagoģijas 
maģistre 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte no 02.2000. laukkopība doktorante 

Darba pieredze 

No 1982. līdz 1992. – inženiere-mehāniķe Jelgavas remontu mehāniskā rūpnīcā; 
No 1993. līdz 1999. – vec. laborante LLU LF Laukkopības katedrā; 
No 1999. – asistente LLU Informātikas katedrā; 
No 2002. – lektore LLU ITF Vadības sistēmu katedrā. 
2006.g. - ITF uzņemšanas komisijas atbildīga sekretāre. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti 

Informācijas tehnoloģijas lauksaimniecībā (pēdējo 6 gadu laikā): 
− Piedalīšanas LLU Laukkopības katedras zinātniskajā darbā {Fundamentālo un lietišķo pētījumu 

projekts (grants) 2001.-2004.g. Nr. 01.0762.1 “Augsnes apstrādes, nezāļu apkarošanas un augu maiņas 
teorētiskās bāzes pilnveidošana”}; zin. vad. -  LLU LF profesors Dr. agr. D. Lapiņš.  

− Līdzdalība starptautiskajā projektā (2005.-2007.)- Pilot Assesment in EU Project „Introducing tools for 
agricultural decision-making under climate change conditions by connecting users and tool-providers” 
(FP6-2003-Global -2 Proposal 003944, AGRIDEMA). 

− Piedalīšanas LLU Agrobiotehnoloģijas institūta zinātniskajā darbā {Lietišķo pētījumu projekts}; zin. 
vad. - LLU LF profesors Dr. agr. M. Āboliņš 

− Piedalīšanas LLU Augsnes un augu zinātņu institūta (zin. vad. - profesors D. Lapiņš) LZP Granta ZZ23 
projekta 05.1604.1 „Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas teorētiskās bāzes pilnveidošana precīzo 
laukkopības tehnoloģiju nodrošinājumam”. 

− Piedalīšanas LLU Augsnes un augu zinātņu institūta (zin. vad. profesore I. Turka) no ZM subsidētā 
projektā S-131/050606/S224 „Ekonomiskais pamatojums potenciāli brīvām zonām no ģenētiski 
modificētiem (ĢM) kultūraugiem Latvijā”, 05.06.-15.11.06. 

− Piedalīšanas LLU Augsnes un augu zinātņu institūta (zin. vad. asoc. profesore B. Bankina) ZM 
subsīdiju projektā „Rudzu melno graudu epidemioloģijas pētījumi. 

− Piedalīšanas LLU Agrobiotehnoloģijas institūta zinātniskajā darbā {Lietišķo pētījumu projekts}; zin. 
vad. - LLU LF profesors Dr. agr. A. Ruža. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā) 

1. Korolova J. u.c.. (2003.) Weed control with soil tillage and sowing technologies in spring barley. 4th Nordic 
- Baltic Agrometric Conference, 15.06.-17.06.2003. Upsala, Zviedrija (oral prezentation). 

2. Lapiņš D., Neimane I., Bērziņš A., Koroļova J. Dynamic of field infestation with weeds in western and 
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central part of Latvia. Conference „Epidemiology facets of harmful organisms in cropping systems”, 
Jelgava, LLU, 26.-28.08.2004. (poster presentation) 

3. Koroļova J., Lapiņš D., Bērziņš A. Complex indexes for weed infestation monitoring. Fifth Nordic-Baltic 
Agrometrics conference, Otepaa, Estonia, June 15-17, 2005. (oral prezentation)  

4. Koroļova J. Weed dynamics in differently managed fields. International conference “Development of 
Environmentally Friendly Plant Protection”, Puhajarve, Estonia, 05.09.06.-07.09.06. (oral prezentation) 

5. Korolova J., Lapiņš D. IT for the forecast of crop yield in comparison with meteorological conditions. 
International Scientific conference „Multifunctional agriculture at the outset of XXI century: challenges and 
risks”,22.-23.05.2007., Jelgava. (poster presentation). 

6. Korolova J. „Predictions of spring barley yield using a model based on meteorological information”, NJF 23 
kongress „Trends and Perspectives in Agriculture”, Dānija, Kopenhāgena, University of Copenhagen, 26.-
29.06.2007. . (poster presentation) 

7. Zinātniska darbība: referāts „Modelling based on monitoring of weed occurrence”, NJF seminārs 
„Modelling in Agriculture”, 18.-19.10.2007., LLU. (oral prezentation) 

Studiju kursi (studiju priekšmeti): lekcijas un praktiskie (lab.) darbi 

1. Kvantitatīvas metodes uzņēmējdarbībā (3 KP, EF); 
2. Uzņēmējdarbības matemātiskā modelēšana (4 KP, EF); 
3. Informātika (2 KP, EF); 
4. Matemātiskā modelēšana (1.5 KP, TF); 
5. Matemātiskas metodes zemesierīcībā (1.5 KP, LIF) 
6. Operāciju pētīšana (4 KP, ITF); 
7. Projektu vadīšana (2 KP, ITF); 
8. Datorizēta projektu vadīšana (3 KP, maģistrantiem). 
9. 2008. gada janvārī ir pieteikts mūžizglītības kurss „Projektu vadīšana ar MS Office Project”. 

Publikācijas (pēdējo 6 gadu laikā) 

1.  Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z.,  Koroļova J., A. Sprincina (2003.) Augsnes apstrādes un sējas tehnoloģiju 
ietekme uz ziemas kviešu ražas veidošanos. Agronomijas vēstis Nr. 5., Jelgava, LLU, 100.-108. lpp. 

2. Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z.,  Koroļova J. u.c. (2003.) Augsnes apstrādes un sējas tehnoloģiju ietekme 
uz ziemas kviešu graudu ražu un tās kvalitāti. Agronomijas vēstis Nr. 5., Jelgava, LLU, 109.-116. lpp. 

3. Koroļova J., Lapiņš D., Bērziņš A., Gaile Z.,  R. Sanžarevska (2003.) Augsnes apstrādes un sējas 
paņēmienu ietekme uz vasaras miežu ražību. Agronomijas vēstis Nr. 5., Jelgava, LLU, 
125.-131 lpp. 

4. J. Korolova, D. Lapinsh, A. Berzinsh, R. Sanzarevska (2003.) Weed control with soil tillage and sowing 
technologies in spring barley. Proceedings of 4th Nordic - Baltic Agrometric conference, Sweeden, Upsala, 
77.-81.lpp. 

5. Lapiņš D., Vanaga I., Bērziņš A., Koroļova J., Neimane I (2004.). Dynamic of field infestation with weeds 
in Latvia. Agronomijas vēstis Nr. 7., Jelgava, LLU, 196.-204. lpp. 

6. Koroļova J. Lekciju konspekts studiju priekšmeta „Datorizēta projektu vadīšana” (2005.) (maģistrantiem) 
publicēts ITF ELSā (8 dokumenti pdf formātā). www.els.itf.llu.lv  

7. Koroļova J. Lekciju konspekts studiju priekšmeta „Projektu vadīšana” (2005.) (ITF studentiem) publicēts 
ITF ELSā (7 dokumenti pdf formātā). www.els.itf.llu.lv  Saņemta pateicība par piedalīšanos LLU 2005. 
gada mācību grāmatu un mācību līdzekļu konkursā. 

8. Koroļova J., Lapiņš D., Bērziņš A. Complex indexes for weed infestation monitoring. (2005.) Proceedings 
of Fifth Nordic-Baltic Agrometrics conference, Otepaa, Estonia, 61.-66. lpp. 

9. Koroļova J., Lapiņš D. “Impact of climate factors on grain yield of spring barley in Latvia”, „AGRIDEMA 
Workshop”, University of Natural Resources and Applied Life Sciences,  Vīnē, 21.11.2005.-02.12.2005. 
www.agridema.com  

10. Koroļova J., Lapiņš D., Bērziņš A. (2006.) Weed dynamics in differently managed fields. Agronomy 
Research, Volume 4, Special issue 2006, ISSN 1406-894X, Tartu, Estonia, 241.- 245. lpp. (pieejams arī 
elektroniski Estonian University of Life Science mājas lapas zinātnisku rakstu krājumā) 

11. Koroļova J. Lekciju konspekts studiju priekšmeta „Kvantitatīvas analīzes uzņemejdarbībā” (EF studentiem) 
publicēts ITF ELSā (12 dokumenti pdf formātā). www.els.itf.llu.lv Iegūta 2. vieta LLU 2006. gada mācību 
grāmatu un mācību līdzekļu konkursā. 

12. Koroļova J. Praktisko nodarbību uzdevumi un to atrisinājumi studiju priekšmeta „Kvantitatīvas analīzes 
uzņēmējdarbībā” (EF studentiem) publicēts ITF ELSā (1 pdf un 20 exl formātā dokumenti). 
www.els.itf.llu.lv 

13. Koroļova J. Lekciju konspekts studiju priekšmeta „Operāciju pētīšana” (ITF studentiem) publicēts ITF 
ELSā (14 dokumenti pdf formātā). www.els.itf.llu.lv  

14. Koroļova J. Praktisko nodarbību uzdevumi un to atrisinājumi studiju priekšmeta „Operāciju pētīšana” (ITF 
studentiem) publicēts ITF ELSā (8 exl formātā dokumenti). www.els.itf.llu.lv  
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15. Koroļova J. Lekciju konspekts un praktisko nodarbību materiāli „Matemātiskā modelēšana” (TF 
studentiem) publicēts ITF ELSā (3 pdf formātā dokumenti). www.els.itf.llu.lv  

16. Korolova J. „Predictions of spring barley yield using a model based on meteorological information”, NJF 
Report, Vol. 3, Nr. 2., 2007., NJF 23 kongress „Trends and Perspectives in Agriculture”, Dānija, 
Kopenhāgena, University of Copenhagen, 369.-370.lpp. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo 6 gadu laikā) 

1. NOVA 29/03 „Reasoning under Uncertainty in Agriculture: Baysian Network and Graphical Models” (6 
KP) kursi, 10. – 21.08.2003., Tune, Dānija. 

2. „ES Strukturālo fondu projektu vadīšana” (40 h) kursi no 21.04.-07.05.2004. Valsts administrācijās skola, 
Rīga. 

3. NINA „Pattern Recognition in High Dimensional Data and Complex Structures” (6 KP) kursi, 06. – 
18.06.2004. Biostohastikas centrs, Umeā, Zviedrijā. 

4.  „AGRIDEMA Workshop” kursi, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vīnē, 
21.11.2005.-02.12.2005. 

5. BOVA pedagoģijas kursi „Modern Pedagogy”, Tartu, Estonian University of Life Science, 09.05.06.-
12.05.06. 

6. Inženierzinātņu kursi „Autodesk Civil 3D 2007” Rīgā, RTU, 20.06.06.-28.06.06. 
7. Kvalifikācijas celšanas kursi projektu vadīšanā „Project+”, Rīgā, BDA, 28.08.06.-01.09.06. 
8. „MicroSoft Latvija” firmas seminārs „MS Vista”, LLU, ITF, 21.02.2007. 
9. Kursi „E-studiju metodes profesionāļiem”, RTU, Rīga, 14.04.-01.12.2007. 
10. Kursi ESF projekta ietvaros „MAT CAD”, LLU, ITF, Matem. katedra, 19.26.04.2007. 
11. NOVA-BOVA intensīvie kursi "Weed Biology and Management" Lietuva, Kauņa, Lithuanian University 

of Agriculture 20.-26.05.2007. 
12. NOVA kursi „Analysis of biological assay in Agriculture (with  R language)” (6 KP), Latvija, Rīga, 11.-

17.08.2007. 
13. Microsoft Akadēmiskā diena: „People-Ready. Education”, 31.10.2007., LLU. 
14. Kurss „Jaunas ITF elektroniskas sistēmas iespējas” (80 h), 11.10.2007., ITF, LLU. 
15. Kurss „Inovācijas augstskolas didaktikā” (4 KP), 05.10.2007., TF, LLU. 

 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          
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Jānis  Lange 
Vārds  Uzvārds 

Kuldīga  1942 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
 

Darba vieta un ieņemamais amats 
LLU ITF Datoru sistēmu katedra, viesasistents 

Darba vietas adrese:   
Lielā ielā 2   

Jelgava LV-3001   
LATVIJA   

   
Tālruņa Nr.  6302671    

Fakss:    
E-pasts: janis@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

RPI 1965-1970 Inženieris-elektriķis Skaitļošanas 
mašīnas 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

1968-1975. ZA Elektronikas institūts, inženieris; 
1975-1990.Statistikas pārvalde, Jelgava Skaitļošanas centrs, nodaļas vad.; 
1990 – līdz šodienai LLU ITF 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): māc. mat. Dators - tas 
ir vienkārši. 2006.g.......... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

J.Lange Dators-tas ir vienkārši, mācību materiāls ITF studentiem 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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Andrejs  Paura 

Vārds  Uzvārds 
Rēzekne  1963 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
 

LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Dekāna vietnieks  
LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra, Vieslektors-docents  

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV - 3001   

   
Tālruņa Nr.  3023095    
Fax: 3023095   
E-mail: andrejs.paura@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1982 - 1987 Automobiļi un 
automobiļu 
saimniecība 

Inženieris 
mehāniķis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija, Lauksaimniecības 
mehanizācijas fakultāte 

1987 Automobiļi un 
automobiļu 
saimniecība 

Pielīdzināts 
bakalaura 
grādam 

124537 

Darba pieredze 

No 2001. gada 1. septembra strādāju LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultātē par Dekāna vietnieku. 
Darbu savienošanas kārtībā no 1998. gada strādāju Informātikas katedrā par lektoru, bet no 2003. gada strādāju 
Datoru sistēmu katedrā par docentu. 
No 1996. gada līdz 2001. gadam LLU, par Informātikas institūta direktora vietnieks. 
No 1987. gada līdz 1996. gadam strādāju LLA par Skaitļošanas mašīnu centra vadītāju. 
Darbu savienošanas kārtībā ārpus LLU: 

No 1996. gada līdz 2004. gadam strādāju par informātikas skolotāju Jelgavas 4. vidusskolā; 
No 2000. gada strādāju par datoru tīkla administratoru Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 
 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

 
Projekts “Informācijas tehnoloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”, 
projekta koordinators. 
Projekts „Profesionālās studiju programmas „Programmēšana” prakses īstenošana 3.kursa studentiem IT 
uzņēmumos”, projekta vadītājs. 
Projekts „Profesionālās studiju programmas „Programmēšana” prakses īstenošana 4.kursa studentiem IT 
uzņēmumos”, projekta vadītājs. 
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Lekciju kursi 

 
ITF Profesionālās bakalaura studiju programmas “Programmēšana” studentiem obligātais studiju priekšmets 
„Datoru tīkli”. 
ITF Inženierzinātņu bakalaura studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” studentiem obligātais studiju 
priekšmets „Datoru tīkli”. 
ITF Profesionālās bakalaura studiju programmas “Programmēšana” studentiem obligātais studiju priekšmets 
„Datoru tīklu administrēšana”. 
ITF Inženierzinātņu bakalaura studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” studentiem obligātais studiju 
priekšmets „Datoru tīklu administrēšana”. 
 

Publikāciju skaits - : t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

 
Sagatavots lekciju kurss studiju priekšmetam „Datoru tīkli” un ievietots ITF e-apmācības serverī  
 

Kvalifikācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
Kursi Baltijas Datoru Akadēmijā 2006-2007. gadā: 

• Microsoft Windows Server 2003 tīkla infrastruktūras plānošana un uzturēšana; 
• Microsoft Systems Management Server 2003 vadība; 
• Datortīklu drošības pamati. 

Kursi SIA „Mikrotīkls” 2008. gadā: 
• Mikrotik RouterOS v3 maršrutizācija;  
• Mikrotik RouterOS v3 trafika vadība.  

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

 
Informācijas tehnoloģiju fakultātes domes loceklis. 
LLU Saimniecības padomes loceklis. 
LLU Konventa loceklis. 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

 
LR Zemkopības ministrijas goda raksts 1999. gadā.  
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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Stepans   Pokotinskis  
Vārds  Uzvārds 

Ukraina       1959 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

 
1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, lektors. 

2. Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvalde, kriminālpolicijas vecākais inspektors. 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava   

LV - 3001   
   

     
    
    
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

PSRS IeM Minskas augstskola 
Latvijas Policijas akadēmija 
 
 

1980-1984 
 

2001-2003 
 
 

tiesību zinātne 
 

tiesību zinātne 

tiesību 
zinātnes 
maģistra 

akadēmiskais 
grāds 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     
 
Darba pieredze 
No 28.06. 1979.g. līdz šim brīdim IeM Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvalde. No 01.09.2003. 
līdz šim brīdim Baltijas Krievu institūts Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
 
Lekciju kursi 
 Tiesību pamati 
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Angļu valoda          

   



   309

 
Pēteris  Rivža 
Vārds  Uzvārds 

Rēzeknes rajons  1947 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, zinātņu prorektors, profesors 

Darba vieta un ieņemamais amats 
Lielā iela,2, LV-3001, Jelgava 

Darba vietas adrese:   
   
   
   
   

Tālruņa Nr.  3005633, 29171449    
Fakss: 3005685   

E-pasts: Peteris.Rivza@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 09.1967.- 
07.1972. 

L/s procesu 
mehanizācija 

Inženieris-
mehāniķis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas 

  zin.padome 

1978. 
 

l/s mehaniz. 
 

Tehnisko 
zin.kand. 
 

TM 
Nr 025492 
 

Nostrifikācija Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes  

Habilitācijas un promocijas 
padomē H-1 

1992. 
 
 

l/s tehnika 
 

Dr.sc.ing. 
 

G-D 
Nr 000001 
 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes  Habilitācijas un 

promocijas padome H-1 

1995. l/s tehnika 
 

Dr.sc.habil.in
g. 

G-Dh 
Nr 000023 
 

Darba pieredze 

2002.g. – LLU zinātņu prorektors; 
2001.-2002.g. – LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes dibinātājs un pirmais dekāns ; 
1992.-2001.g. – LLU Informātikas institūta direktors; 
1990.-1992.g. – LLU Ekonomiskās kibernētikas katedras vadītājs; 
1984.-1990.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras vadītājs; 
1981.-1984.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras docents; 
1972.-1981.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras asistents. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni : Sistēmu analīze un modelēšana, informācijas drošība, reģionu 
ekonomiskā analīze un modelēšana, lauksaimniecības informatizācija, lauksaimniecības ražošanas 
procesu matemātiskā modelēšana. 

Piedalīšanās projektos:  
1. ES 6 Ietvara projekts „Innovation Trough Research Opportunities” (2005-2007), Līdzdalība projektā: 

Latvijas puses koordinators 

2. LZP sadarbības projekts 02.0016. „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā”  
2002.-2005., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 
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3. LZP sadarbības projekts Nr. 06.0040.1.4 " Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas " 
2006.-2007., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 

4. Latvijas Meža attīstības fonda projekts „Meža produktu plūsmas matemātiskais modelis”, 2005., Līdzdalība 
projektā: projekta vadītājs. 

5. Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēģija”, 2006., 
Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs. 

6. Latvijas Zemkopības ministrijas  projekts „Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā par lauksaimniecības 
pētījumu stratēģijas izstrādi ar foresight metodi”, 2006., Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs. 

7. ESF LM nacionālās programmas projekts „Latvijas darba tirgus reģionālie specifiskie apstākļi”,2005.-2007. 
Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 

8. ESF LM nacionālās programmas projekts „Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas 
izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze”,2005.-2007. Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs. 

 

Zinātniskais vadītājs 9 doktorantiem, divi no viņiem - I.Arhipova un M.Megnis ir sekmīgi aizstāvējuši 
promocijas darbus, kā arī ir vadījās vairākiem LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura un 
maģistra darbus.   

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Rivža P., Kopeika E. Technologies of Telecommunications in Latvia. The International Scientific 
Conference „Economic Science for Rural Development”, 2004, Jelgava. 

2. Rivža P., Kopeika E. Information Society in the Baltic States. The International Scientific Conference 
„Information Tecnologies and Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava. 

3. Avsjukovs A., Blija A.,Rivža P. Hazard analysis and control Information system for common feeding 
establishments. The International Scientific Conference „Information Tecnologies and Telecommunications 
for Rural Development”, 2004, Jelgava. 

4. Korņejevs I., Rivža P., Kairiša D. Information system for assesment od sheep.  The International Scientific 
Conference „Information Tecnologies and Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 Sistēmu analīze un modelēšana (ITF bakalauriem un maģistrantiem), Kriptogrāfija un datu drošība (ITF 
bakalauri), IT nozares likumi un standarti (ITF maģistrantiem), Ekonomisko pētījumu kvantitatīvās metodes 
(EF doktorantiem).  

 Studiju programmu vadīšana: Akadēmiskā inženierzinātņu bakalaura studiju programma „Datorvadība un 
datorzinātne”, Akadēmiskās inženierzinātņu maģistra studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” 
apakšprogramma „Ražošanas datorvadības sistēmas”, Doktora studiju programma „Informācijas 
tehnoloģijas”. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 112 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Rivža P., Kopeika E. Technologies of Telecommunications in Latvia. Proceeding of the International 
Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”, Nr.6, 2004, Jelgava, P. 147-152 

2. Avsjukovs A., Blija A.,Rivža P. Hazard analysis and control Information system for common feeding 
establishments. Proceeding of the International Scientific Conference „Information Tecnologies and 
Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava, P.59-62. 

3. Korņejevs I., Rivža P., Kairiša D. Information system for assesment od sheep.  Proceeding of the 
International Scientific Conference „Information Tecnologies and Telecommunications for Rural 
Development”, 2004, Jelgava, P.63-65. 

4. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecība . 2005. ,Jelgava, 657lpp. 
5. Rivža P. Riska faktoru izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā. LLU Raksti, Nr.11(306), 2004.

Jelgavā, 3-8 lpp. 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitātē, biotehnoloģija un modelēšana,  (2006),  
2. Islandes universitāte, inovācijas un to attīstība (2006)  
3. Seminārs IST 2004 Event, Haaga,  (2004). 
4. Seminārs IST 2006 Event, Helsinki,  (2006). 
5. Igaunijas Lauku universitāte un Tartu Tehnoloģiskie parki- ES struktūrfondu līdzekļu izmantošana doktoru 

studiju attīstībā un zinātnes un tehnoloģiju parku pilnveidē. (2005). 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLMZA  loceklis (1996), Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas biedrs (1996) un nacionālais 
koordinators (2004), Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs (2000), Latvijas Automātikas nacionālās 
org-jas loceklis (kopš 1995). Latvijas Imitācijas biedrības biedrs (kopš 1996), Latvijas informācijas un 
telekomunikāciju asociācijas biedrs (kopš 2001),LR IZM Informātikas padomes loceklis, LLU Konventa loceklis 
(kopš 1991), priekšsēža vietnieks (1998.-2001.), priekšsēdis (2001.-2002.), LLU Senāta loceklis (kopš 1991), 
LLU Mācību padomes loceklis, LLU Zinātņu padomes priekšsēdētājs, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes 
Domes loceklis, LLU Ekonomikas promocijas padomes loceklis, LLU Ekonomikas profesoru padomes loceklis, 
Starptautisko konferenču orgkomiteju vadītājs (Jelgava, 2007) un loceklis (Kauņā, 2007), Eiropas pastāvīgās 
komisijas par zinātniskiem pētījumiem lauksaimniecībā loceklis(kopš 2005). 
 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LR Vides ministrijas Atzinības raksts (1999), LZA, a/s Dati exigen Group un Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” balva (2005).  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda ⌧   ⌧   ⌧   

Krievu valoda ⌧   ⌧   ⌧   

Vācu valoda  ⌧    ⌧   ⌧ 

Angļu valoda  ⌧    ⌧  ⌧  
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Sandra 
 

Sproģe 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1966 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Datoru sistēmu katedra, viesdocente 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava.   

LV-3001   
   
   

Tālruņa Nr.  63005668   
Fax:    
E-mail: Sandra.Sproge@llu.lv   
    

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Tehniskā fakultāte, Latvija 2005-2007 Pedagoģija Izglītības zinātņu 
maģistra pedagoģijā 

RTU Automatizācijas un skaitļošanas tehnikas 
fakultāte, Latvija 

1984.-
1989. 

 

Lietišķā 
matemātika 

Inženiere- 
programmētāja 

 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

1) no 2003. gada Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra, viesdocente 
2) no 1998. Informatīvo sistēmu nodaļas vadītāja – LLU informācijas sistēmas administratore. 
3) no 01.05.2007-31.11.2007 – izpildītājs projektā „Forsaita speciālistu tīkla pielietojums lauku politikas 
atbalstam, lauksaimniecības zinātnes pētījumu un iekārtu datu 
bāzes pilnveidošana un Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un 
dabaszinātņu akadēmiju apvienības prezidentūras nodrošināšana” 
4) no 01.02.2006 līdz 30.09.2008 – eksperts Eiropas Savienības struktūrfondu projektā “Informācijas tehnoloģiju 
studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē“ 
5) no 01.07.2006 līdz 31.12.2006 – programmētāja projektā „LLU ZPS informatīvo datu bāzu izveide, 
sistematizācija un integrācija vienotā informācijas vidē” 
6) no 01.01.2003 – 01.10.2003 - PHARE 2000 projekts „Cilvēkresursu attīstības veicināšana un infrastruktūras 
bāzes veidošana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumiem Jelgavas pilsētā” 
7) no 1989.-2004 – Informatīvo sistēmu nodaļa, inženiere programmētāja.  

Lekciju kursi 

Ir izstrādāts lekciju kurss studiju priekšmetā: 
• „Lielās datu bāzes” (4 KP) 
• “Datu bāzes tehnoloģijas” (4 KP) 
• “Datu bāzes” (2 KP) 
•  brīvās izvēles priekšmetā “Datu bāze vadības sistēma MS Access” (1,5 KP)  

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 1 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Rudīte Čevere, Sandra Sproģe, Irina Arhipova. ISO 9001 Sertificētas kvalitātes sistēmas izstrādes pieredzes 
izmantošana mācību procesa uzlabošanai 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami, labi,vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X    X  X   

Angļu valoda   X   X   X 
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Egils  Stalidzāns 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1970 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas lauksaimniecības universitāte, Informācijas Tehnoloģiju fakultāte, datoru sistēmu katedra, 
vadošais pētnieks, docents 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001   

   
   
   

Tālruņa Nr.  29575510    
Fakss: 7369678   

E-pasts: egils.stalidzans@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, 
Latvija 

1988-1993 Datorvadība un 
automātika 

Inženieris - 
elektriķis 

RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, 
Latvija 

1988-1993 Datorvadība un 
automātika 

Elektrozināt-ņu 
bakalaurs 

RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, 
Latvija 

1996-1999 Datorvadības 
sistēmas 

Inženierzinātņu 
maģistrs 

RTU Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģiljas 
fakultāte 

1999-2004 Datorvadības 
sistēmas 

Doktorantūra 

Inženierzinātņu 
doktors 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

P-07, Rīgas Tehniskās universitāte, 
Latvija 

2005 Informācijas tehnoloģijas 
nozares sistēmu analīzes, 
modelēšanas un projektēšanas 
apakšnozare 

Dr.sc.ing. D Nr. 0049 

Darba pieredze 

1. 1993.-1998. SIA “Biškopības Laboratorija” direktors. 
2. 1994.-2006. SIA “Kafeko Baltic” direktors. 
3. 2002.- 2006. asistents RTU, Datorvadības un Informācijas Tehnoloģijas fakultātē. 
4. 2005-2006 lektors LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultātē. 
5. No 2006. Lektors RTU, Datorvadības un Informācijas Tehnoloģijas fakultātē 
6. No 2006. docents un vadošais pētnieks LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultātē. 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

1. 1993-1995 LZP granta 93.014 vadītājs. Projekta nosaukums: “Viduseiropas tumšās rases Latvijas vietējās 
populācijas bišu uzturošā selekcija un uzlabošana”. Izpildītājs: SIA “Biškopības laboratorija” 

2. No 1994. Bišu ziemināšanas procesu datormodelēšana. 
3. No 2000. Bioloģisku objektu modelēšana ar topoloģisko modeļu palīdzību. 
4. No 2005. LLU Projekts NORDPLUS NEIGHBOUR 2005-2006 ietvaros  „Nordic-Baltic-Russian Academic 

Network in Bioinformatics“. 
5. No 2005. gada bioinformātika un sistēmbioloģija. 
6. No 2006 RTU pētniecības projekts “Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un 

organizācijām”. 
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7. no 2006. Ivara Mozgas doktora darba “Mākslīgais intelekts glikolīzes procesu dinamikas modelēšanā” 
vadīšana LLU ITF. 

8. no 2006. Ulda Grundes-Zeiferta doktora darba “Datorvadības algoritmi šūnu molekulārajos procesos” 
vadīšana LLU ITF.  

9. No 2007. IZM RTU projekts R7196 “Bezvadu lokālā tīkla WLAN izmantošana cilvēka fizioloģiskās 
informācijas pārraidei reālā laikā. 

10. No 2007 ES Leonardo da Vinci Mūžizglītības programmas projekta “Modular Education for 
Interdisciplinary Systems Biology”(MOSBIO) koordinators. 

11. No 2007 ES projekta Nr.: VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/2.5.1./000085 “Assessment system of wooden surface 
features and compatibility with other materials” izpildītājs. 

12. No 2008 Latvijas Zinātnes Padomes granta Nr. 08.2178 „Biodegvielas ražošanas racionalizācija izmantojot 
bioķīmisko reakciju tīklu dinamiskos modeļus” vadītājs 

13. No 2008 Latvijas Zinātnes Padomes granta Nr. 08.2179 „Bišu saimju pirmspietošanas stāvokļa noteikšana 
pēc mikroklimata dinamikas parametriem” vadītājs. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. International Apicultural Scientific Conference in centenary of Jan Dzierzons Death, 25.-27. April, 2006, 
Pulawy, Polija. 

2. International conference “Engineering for rural development”, 17.-20. May 2006, Latvia, Jelgava. 
3. 1-st International Symposium on Stystems Biology, 2006. gada 1.-2. jūnijs, Murcia, Spānija.  
4. “Information technologies in rural development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. October 2006 
5. “Animals. Health. Food hygiene.” 10-th November, 2006, Jelgava, Latvia. 
6. “Biometrics and information technologies in agriculture: research and development”. Lithuania November 

24-25, 2006. 
7. “Engineering for Rural Development”, Jelgava, Latvia, 24 – 25 May 2007. 
8. NJF seminārs „Modelling in Agriculture”, Jelgava, Latvia, 2007. gada 18-20. oktobris. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Datorvadības uzdevumi ražošanā. 
2. Datorvadība ražošanas sistēmās. 
3. Datortehnoloģijas biosistēmu vadībā. 
4. Diskrētās biosistēmas. 
5. Biosistēmu modelēšana. 
6. Šūnu vadības procesu analīze. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 33 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. E. Stalidzans, Z. Markovitch. Expert based model building using incidence matrix and topological model. 
12-th European simulation Symposium 2000. Hamburg, Germany. 328-332. 

2. E. Stalidzans, Z. Markovitch. Methodology of control system development for biological systems under 
information insufficiency. European Modelling Simulation Symposium EMSS 2005, Marseille, France, 20-
22.October 2005. p.169-175. 

3. Mozga I., Stalidzans E. Application of dynamic models of glycolysis developing control system. 6th 
International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, Jelgava, Latvia, 24 – 25 May 
2007 p. 119-123.  

4. Mozga I., Grunde-Zeiferts U., Sudars S., Stalidzans E. Life cycles and competition in modelling of artificial 
and biological control system. ESM 2007, Malta, 23.-26. October 2007, p. 533-536. 

5. Stalidzans E. Markovics Z., Krauze A., Bilinskis V., Berzonis A. Modeling of bee wintering building 
profitability. Journal of Apicultural Science, Vol.51 No.2, 2007, p. 25-31. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Augstskolu didaktika, LLU, 2006. 
2. Bioloģijas kurss 2006. gada maijā projektā “Nordic-Baltic-Russian Academic network in Bioinformatics” 

Lietuvā. 
3. Microsoft Project 2003 kursi Baltijas Datoru akadēmijā, 2006. 
4. Bioloģisko datu analīzes kurss 2007. gada 29.01-03.02. projektā “Nordic-Baltic-Russian Academic network 

in Bioinformatics” Igaunijā. 
5. Winter school on Systems Biology in medical Applications, 26.02.-02.03. 2007. Spānija. 
6. 2-nd FEBS Advanced lecture course in Systems Biology, 10.03.-16.03. 2007. Austrija. 
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7. Bioinformātikas kurss projektā “Nordic-Baltic-Russian Academic network in Bioinformatics” 2007. gada 
7.-14. maijā  Latvijā. 

8. SME2LEAD apmācības kursi 7. Ietvarprogrammas projektu rakstīšanai, 3 apmācību moduļi 2007. gadā 
Latvijā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. 1996-2004. Latvijas Iepakojuma asociācija. Valdes loceklis. 
2. No 2007 LLU konventa loceklis. 
3. No 2007 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) biedrs. 
4. No 2007 ESMTB (European Siciety for Mathematical  and Theoretical Biology) biedrs. 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda X   X   X   

Krievu valoda X   X   X   

Vācu valoda  X   X  X   

Angļu valoda  X   X   X  
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Andris  Šnīders 
Vārds  Uzvārds 

Bauska   220143-10008 
Dzimšanas vieta  Personas kods 

22.01.43  latvietis 
Datums, mēnesis, gads  Tautība 

  šķīries 
  Ģimenes stāvoklis 

LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas institūta profesors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 

J.Čakstes bulv.5  Satiksmes iela 35A-51 
Jelgava, LV 3001  Jelgava, LV 3007 

Lauks.enerģētikas institūts  Latvija 
   

Tālruņa Nr.  63022242, 63080687  Tālruņa Nr. mob. 26456751 
Fax: 63020762   
E-mail: andris.sniders@llu.lv.   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Politehniskais institūts, Vakara-neklātienes 
elektroenerģētiskā fakultāte 
LLA  Neklātienes aspirantūra  

1963-1972 
 

1978-1982 

Automātika un  
telemehānika  

lauksaimniecības 
elektrifikācija un  
elektroiekārtas  

inženieris- 
elektriķis 
tehnisko  
zinātņu 

kandidāts  

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Čeļabinskas lauksaimniecības 
mehanizācijas un elektrifikāci- jas 
institūta padome  
LLU habilitāc. un promocijas  
padome H-1  
LLU habilitāc. un promocijas  
padome H-1  

1982 
 
 
1992 
 
1993 

Lauks.elektrifikācija un 
elektroiekārtas  
 
Lauksaimniecības  
tehnika  
Lauksaimniecības  
tehnika  

tehn.zin. 
kand. 
 
Dr.sc.ing.  
 
Dr.hab. 
sc.ing.  

TH  
No.06292 
 
G-D 
No.000006 
G-Dh 
No.000017 

Darba pieredze 

1.  No 1999.g.sept. – 2007.g.maijs - Lauksaimniecības enerģētikas institūta (LEI) direktors, Tehniskā fakultāte 
(TF), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 

2.  No 1998.g. sept –valsts profesors lauksaimniecības iekārtu elektropiedziņas automatizācijas un aizsardzības 
apakšnozarē.  

3.  No 1994.g. februāra – profesors, LEI direktora vietnieks zinātniskajā darbā. 
4.  1989.g.marts - 1994.g.febr. - docents, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (LMF), Latvijas 

Lauksaimniecības Akadēmija (LLA). 
5.  1987.g.jūn. - 1989.g.marts - vecākais pasniedzējs, LMF, LLA. 
6.  1974.g.okt. - 1987.g.jūn. – asistents, LMF, LLA. 
7.  1969.g.okt. - 1974.g.okt. – inženieris, LMF, LLA 
8.  1963.g. sept. - 1969.aug. – Skaistkalnes un Vircavas vidusskolu skolotājs.  
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

 
1.  1974.-1989.g. - vec.zin.līdzstrādnieks zinātniskajos līgumdarbos ar Latvijas Lauktehniku (1974.-1981.g.), 

Vladimiras elektromašīnbūves zinātniski pētniecisko-projektu tehnoloģisko institūtu (1979.-1987.g.), 
Maskavas elektropiedziņas zinātniski pētniecisko institūtu (1982. - 1989.g.), Tjumeņas apgabala r/a “ 
Nojabrskneftegaz” (1988.-1989.g.), Arhangeļskas teritoriālo r/a “ Arhangeļsklesprom”  (1988.,1989.g.) par 
trīsfāžu asinhrono elektrodzinēju ekspluatācijas drošumu un aizsardzību.  

2.  No 1991.g.-2001.g. LZP grantu vadīšana par tēmām: “Elektrisko mašīnu diagnostika, vadība un aizsardzība”, 
„Asinhrono elektrodzinēju aizsardzība“,  

3.  No 1996.g. enerģētikas specialitātes maģistrantu (10) zinātnisko darbu vadīšana par tehnoloģisko procesu 
automatizācijas un elektroenerģijas ekonomijas jautājumiem.  

4.  No 1998.g. – enerģētikas specialitātes doktorantu (8) zinātnisko darbu vadīšana par notekūdeņu attīrīšanas, 
tvaika ražošanas , koģenerācijas un apsildes iekārtu vadības procesu modelēšanu un enerģētisko rādītāju 
optimizāciju.  

5.  No 2000.g. – TF doktora studiju programmas vadītājs l/s inženierzinātnes apakšnozarē. 
6.  No 2001.g.- 2004.g. LZP granta tēmas “Notekūdeņu attīrīšanas enerģētika” , zinātniskais vadītājs. 
7.  No 2004.g. LZP granta tēmas “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde izmantojot biogāzi“ 

zinātniskais vadītājs. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
1. МАЛЫЕ УСТАНОВКИ КОГЕНЕРАЦИИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК АВТОНОМНОГО 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ. 4-я международная научно-практическая конференция «Экология и 
сельскохозяйственная техника». Санкт-Петербург, 24-26 июня 2005г. 

2. Energy Saving Possibilities in Waste Water Treatment. International Scientific Conference “   Agricultural 
Engineering Problems”, Jelgava, LUA,  June 2 –3, 2005. 

3. Invariant Control of Waste Water Aeration. International Internet Conference “ Industrial Electronics, 
Technology & Automation” (IETA 05), Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), University of 
Bridgeport, USA, December 15 – 18, 2005. 

4. Main conditions of wastewater aeration unit design parameters selection //The 5th International Conference 
Engineering for  Rural Development”/ Jelgava, Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering
2006,  May 18 - 19 

5. Oxygen transfer process simulation in wastewater aeration tank //The 6 th International Conference “ 
Engineering for Rural Development”/ Jelgava, Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering,  
2007, May 24 - 25 

6. Computer Aided Modelling of Wastewater Aeration Process // International Conference „Rural 
Developement 2007”/ Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, November 8-10, 2007.  

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 
1. Pasniegtie mācību priekšmeti: “Vispārīgā elektrotehnika”,”Elektropiedziņa”,”Automātika un ražoša- 
nas procesu automatizācija”,”Notekūdeņu attīrīšanas automatizācija” (izvēles kurss), “Ūdensapgādes 
automatizācija” (izvēles kurss), “Asinhrono elektrodzinēju ekspluatācijas drošums un aizsardzība” (izvēles 
kurss), Automātisko sistēmu projektēšana” (izv.Bak.en.), Automātiskās elektropiedziņas 
projektēšana”(izv.Bak.en.), Elektropiedziņas automatizācijas ekonomika” (izv.Bak.en.).  “Kokapstrādes 
automatizācija”(obl. Bak.kt.), “Tehnoloģisko procesu vadības sistēmu modelēšana un optimizācija” (izv. Dokt. 
en.). 
2. Pašlaik pasniedzamie priekšmeti: “Automātikas pamati” ( obl.,Bak.en.), “Automātiskās vadības 
pamati”(obl.,Bak.dat.zin.),“Automatizācijas pamati”(obl. Bak.kt.) “Automātiskā elektriskā piedziņa” 
(obl.,Bak.en.),  “Elektroiekārtu drošums” ( obl.,Maģ.en.),  “Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija” (obl.,Maģ. 
en.), “Regulējamā automātiskā elektropiedziņa” (izv. Maģ. en.), “Automātisko sistēmu modelēšana” (izv. Maģ. 
en.), Ražošanas datorvadības sistēmas (obl. Maģ. inf. tehn.),  
 
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 140, t.sk. grāmatas 3, 
mācību metodiskie līdzekļi 10, publikācijas starptautiskos zinātniskos  izdevumos  31, pārējās zinātniskās un patentu 
publikācijas 61, zinātnisko darbu atskaites 35. 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.  Kokapstrādes automatizācija. - R.: Avots, 1989.- 158 lpp.  
2.  Automātiskās vadības pamati.- Jelgava: LLU, 2008.-159 lpp. 
3.  Automātisko sistēmu modelēšana.-Jelgava: LLU, 2008.-136 lpp. 
4.  Automātikas ierīču un sistēmu drošums. Teorētiskie pamati un aprēķinu metodika: Mācību līdzeklis 

maģistrantiem. – Jelgava: LLU, 1998.- 80 lpp.  
5.  Simulation and energy saving control of waste water aeration system// Proceedings of the 3rd Scientific 

Conference “Ecology and Agricultural Machinery”.- Saint-Petersberg, 2002,pp. 294-302. 
6.  A.Šniders, A.Laizans. Invariant Control of Wastewater Aeration // Advances in Computer, Information, and 

Systems Sciences, and Engineering/ Proceedings of IETA 2005, TENE 2005 and EIAE 2005 – Bridgeport 
USA: University of Bridgeport, Published by Springer 2006, pp.99-103.  

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004.g. februārī: starptautiskais seminārs Rīgā, IZM par e - studiju organizēšanu augstākajā izglītībā. 
2004.g. februārī: starptautiskais seminārs Rīgā par modernajām ūdens apstrādes tehnoloģijām. 
2007.g. janvāris-oktobris: tehnoloģiskā prakse enerģētikas uzņēmumos AS “Sadales tīkls“, AS “Augstsprieguma 
tīkls“, SIA „Poliurs“ ESF projekta “Akadēmiskā personāla tehnoloģiskā prakse enerģētētikas uzņēmumos“ 
ietvaros (projekta vadītājs) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.  No 1993.g. - LLU Konventa loceklis. 
2.  No 1994.g. - LLU Tehniskās fakultātes domes loceklis. 
3.  No 1995.g. –2000. g. LLU Habilitācijas promocijas padomes loceklis. 
4.  No 1997.g. - Latvijas automātikas nacionālās organizācijas (LANO) Domes loceklis. 
5.  No1997.g.–Latvijas elektroenerģētiķu biedrības(LEB) ), kopš 2007.g.(LEEA),Sertifik. komis. loceklis 
6.  No 2000.g. -   LLU Profesoru padomes loceklis Hidroinženierzinātnē un l/s inženierzinātnē. 
7.  No 2004.g. – Latvijas elektroenerģētiķu biedrības(LEB), kopš 2007.g. (LEEA), LLU kopas vadītājs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. 1977.g. – Latvijas Valsts prēmija zinātnē un tehnikā. 
2. 1987.g. – VDNH bronzas medaļa, Maskava. 
3. 2006.g. -  LZA un AS „Latvenergo“ Gada balva par nozīmīgu ieguldījumu enerģētikā 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)- 14 
 
Biogāzes ģeneratorstacija. - Latvijas patents LV 13364 B, publicēts 20.12.2005. 
Koģenerācijas stacija/ LR Patents Nr. 13476. – R.: Patenti un Preču Zīmes, Nr.10, 2006, 1389.lpp.  
 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda x   x   x   

Krievu valoda x   x   x   

Angļu valoda  x   x   x  
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Inga  Viļumsone 
Vārds  Uzvārds 

Liepāja  1970 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, ITF, DSK, vieslektore-asistente 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
   
   

Tālruņa Nr.  63026761    
Fakss:    

E-pasts: Inga.vilumsone@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Liepājas pedagoģiskā augstskola 
 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte 

1992-1997 
 
 
 

2006-2007 

Sākumskolas, 
vizuālās mākslas, 
tehniskās grafikas 

skolotājs 
Informācijas 
tehnoloģijas 

bakalaura grāds 
pedagoģijā 

  
 

maģistra grāds 
inženierzinātnēs 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

• 2001.g. – pašlaik – LLU, ITF, DSK, vieslektors-asistents 
• 2000.g. – pašlaik – Jelgavas Reģionālais pieaugušo izglītības centrs – datorkursu pasniedzēja, metodiķis 

pieaugušo izglītībā (2001.g.-2005.g.) 
• 2003.g. - 2005.g. - Jelgavas Spīdolas ģimnāzija – informātikas skolotāja 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

• 2007. g. Projekts „Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā”, Jelgava, 
Jelgavas Reģionālais pieaugušo izglītības centrs 

• 2007. g. Projekts „Jēkabpils rajona vispārizglītojošo skolu pedagogu informācijas tehnoloģiju kompetenču 
paaugstināšana”, Jēkabpils, Jēkabpils rajona padome 

• 2005. g. PHARE 2003 projekts „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā”, Jelgava, Jelgavas 
Reģionālais pieaugušo izglītības centrs 

• 2003. g. PHARE 2000 projekts „Cilvēkresursu attīstības veicināšana un infrastruktūras bāzes veidošana 
informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem Jelgavas pilsētā” 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

• Datorgrafika (ITF, TF) 
• Grafiskais redaktors (visas specialitātes, izņemot ITF) 
• Digitālo attēlu apstrāde (visas specialitātes) 
• WWW tehnoloģijas (ITF, TF) 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• 2006.g. – „SUSE Linux Administration”, Baltijas Datoru akadēmija 
• 2005.g. – „ECDL” (European Computer Driving Licence) 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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Andrejs  Zujevs 

Vārds  Uzvārds 
Jūrmala  1982 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, lektors 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Latvijas Lauksaimniecības universitāte   
Liela iela 2   

Jelgava, LV-3001   
   

Tālruņa Nr.  +371 63026761    
Fakss: +371 63023095   

E-pasts: Andrejs.Zujevs@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija. 2000-2004 Informācijas 
tehnoloģijas, 
datorzinātne 

Inženierzinātņu 
bakalaurs 

datorvadībā un 
datorzinātnē 

Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija. 2004-2006 Datorsistēmu 
izstrāde un 

programmatūra 

Inženierzinātņu 
maģistrs 

datorsistēmās 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

     

Darba pieredze 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, inženiers-programmetājs, 2001.-
2004.gads. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, asistents, 2005.-2006.gads. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, vieslektors-asistents, 2005.-
2007.gads. 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, 2007, lektors. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Doktora studijas "Informācijas tehnoloģijas", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Doktora darba tēma "Intelektuālās datu bāzes sistēmas daudzkritēriju optimizācijas, projektēšanas un plānošanas 
uzdevumu risināšanai". 
Zinātniskās darbības virzieni: daudzkritēriālās optimizācija, daudzatribūtu lēmumu pieņemšanas problēmas. 
Grants: Atbalsts doktorantūras studijām Nr. 004/0004/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0005/0067 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Andrejs Zujevs, „Using Heuristic Methods in Multiobjective Optimization Algorithms”. Information 
Technologies for Rural Development. International Scientific Conference Dedicated to 5th anniversary of the 
Faculty of Information Technologies. October 19-20, 2006. Jelgava, Latvija 
 
Andrejs Zujevs, Jānis Eiduks „Testing Ground for Adaptive Multicriterial Optimization Algorithms", 
Optimization 2007, Porto, July 23-26. 
 
A.Zujevs, J.Eiduks. Model of Decision Making in Adaptive Multicriterial Optimization Procedure. 8th 
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international thematic issue Computer Science of the RTU scientific proceedings series.  
 
Andrejs Zuevs. The Data Representation Forms of Obtained Solutions in Multi-Objective Optimization, 3-rd 
international scientific conference Applied Information and Communication Technology (AICT). 10-12. April 
2008. 
 
Andrejs Zuevs. Solving Time Table Generation Problem with Genetic Algorithms, 3-rd international scientific 
conference Applied Information and Communication Technology (AICT). 10-12. April 2008. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Datoru arhitektūra, Mākslīgais intelekts, Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas, Bioloģisko un fizikālo procesu 
matemātiskā modelēšana. 

Publikāciju skaits 3. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Andrejs Zujevs, „Using Heuristic Methods in Multiobjective Optimization Algorithms”. Information 
Technologies for Rural Development. International Scientific Conference Dedicated to 5th anniversary of the 
Faculty of Information Technologies. October 19-20, 2006. Jelgava, Latvija. 
 
A.Zujevs, J.Eiduks. Model of Decision Making in Adaptive Multicriterial Optimization Procedure. 8th 
international thematic issue Computer Science of the RTU scientific proceedings series. Riga, Latvia. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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Tatjana  Žukova 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1982 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra, 

vieslektore-lektore 
Darba vieta un ieņemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Liela iela 2   
Jelgava, LV-3001   

   
   

Tālruņa Nr.  25999206    
Fakss: -   

E-pasts: Tatjana.Zukova@inbox.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(maģistrantūra) 

2004 - 2006 Informācijas 
tehnoloģijas 

Informācijas 
tehnoloģijas 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(pamatstudijas) 

2000 - 2004 Datorvadība un 
datorzinātnes 

Datorvadība 
un 

datorzinātnes 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte (maģistrantūra) 

2006 Informācijas 
tehnoloģijas 

Mg.sc.ing. MD C 0178 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte (maģistrantūra) 

2004 Datorvadība un 
datorzinātnes 

Bc.sc.ing. BD A 0305 

Darba pieredze 

2007.gads – ................   LLU, ITF Matemātikas katedras vieslektors-lektors 
2007.gads – ................   LLU, ITF Datoru sistēmu katedras vieslektors-lektors 
2004.gads – 2007.gads  LLU, ITF Datoru sistēmu katedras asistenta v.i. 
2004.gads – 2007.gads  LLU, ITF Matemātikas katedras asistenta v.i. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

ES projekts “Assessment system of wooden surface features and compatibility with other materials”  
Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/2.5.1./000085 

1. Programmētājs 
 
Matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija LLU.  
Nr. 2006/0233/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0002/0067, 01.11.2006-20.08.2008 

1. Tehniskais darbinieks (mājas lapas uzturētājs, u.c.) 

LLU akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču paaugstināšana datu apstrādes tehnoloģijās. 
Nr.2006/0108/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0138/0067, 01.07.2006-30.06.2007 

1. Metodisko materiālu autors 
2. Tehniskais darbinieks (mājas lapas uzturētājs, u.c.) 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 T.Žukova (2004), “IS izstrādes projektu pārvaldība”, LLU studentu zinātniskā konference, Latvija, Jelgava 
 T.Žukova (2005), „Koksnes acetilēšanas procesa matemātiskā modelēšana”, LLU studentu 

zinātniskā konference, Latvija, Jelgava 
 T.Žukova (2005), „Programmatūras izstrādes tipveida dzīves cikla modeļa izvēle, dokumentēšana 

un izmantošana konkrētā projektā”, LLU studentu zinātniskā konference, Latvija, Jelgava 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 Projektu pārvaldība (ITF, Datorvadība un datorzinātnes); 
 Projektu pārvaldība (ITF, Programmēšana); 
 Programminženierija I (ITF, Datorvadība un datorzinātnes); 
 Programminženierija II (ITF, Datorvadība un datorzinātnes); 
 Programmatūras testēšana (ITF, Datorvadība un datorzinātnes); 
 Programmatūras testēšana (ITF, Programmēšana); 
 Sistēmu modelēšana (ITF, Programmēšana); 
 Datu aizsardzība un kriptogrāfija (ITF, Datorvadība un datorzinātnes); 
 Datu aizsardzība un kriptogrāfija (ITF, Programmēšana); 
 Skaitliskās metodes (ITF, Datorvadība un datorzinātnes); 
 Matemātika I (ITF, Datorvadība un datorzinātnes); 
 Matemātika I (ITF, Programmēšana); 
 Matemātika I (LIF, Būvniecība); 
 Matemātika II (ITF, Datorvadība un datorzinātnes); 
 Matemātika III (LIF, Būvniecība); 
 Matemātika IV (TF, Lauksaimniecības inženierzinātne); 
 Matemātika IV (LIF, Būvniecība); 
 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (TF, Mašīnu projektēšana un ražošana); 
 Informātika (LIF, Zemes ierīkošana). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• Starptautiskā konference „INFORMATION TECHNOLOGIES FOR RURAL DEVELOPMENT” 

Zukova T., Stalidzans E., System biology – interaction science of biology and indormation technology, 
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, October 19-20, 2006, Latvia University of 
Agriculture, Jelgava, Latvia, pp.120 

• 10th International scientific conference: Animals. Health. Food Hygiene. Jelgava, Latvia 

Grunde-Zeiferts U., Mozga I., Žukova T., Stalidzāns E., Therapy modelling combining methods of systems 
biology and automatic control theory (Terapijas modelēšana apvienojot sistēmbioloģijas un automātiskās 
vadības teorijas metodes), 10th International scientific conference PROCEEDINGS, November 2006, Jelgava, 
Latvia, pp.70-74 

• 10th International conference Mathematical Modelling and Analysis, Trakai, Lithuania 

Aboltins A., Morozovs A., Zukova T. Mathematical modelling for acetic anhydride diffusion in solid wood  10th 
International conference Mathematical Modelling and Analysis, Abstracts,  June 1-5, 2005, Trakai, Lithuania , 
pp.1. 

• 16 th  International Congress Chemical and Process Engineering CHISA 2004 

Aboltins A.,Morozovs A., Zukova T. Mathematical modelling for acetic anhydride diffusion in solid wood . 16 th  
International Congress Chemical and Process Engineering CHISA 2004, 22-26 August 2004, Praha Chech 
Republic, Summaries, Vol.4. System Engineering , Process Engineering, Praha 2004, pp 1475-1476, ISBN 80-
86059-40-5  

• ITF bakalauru un maģistrantu zinātniskā konference 

Žukova T., Āboltiņš A., Koksnes acetilēšanas procesa matemātiskā modelēšana, Studentu zinātniskās 
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konferences tēzes, 2005.gada aprīlī - maijā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija, pp. 167 
(172) 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

(2005, novembris-decembris) "Scientific writing course for teachers and researchers" kursi, Igaunija, Tartu. 
Kursu programma ietvēra tēmas, kuras saistītas ar zinātnisko publikāciju rakstīšanu un uzstāšanos mākslu 
zinātniskajās konferencēs angļu valodā, 2005,g. novembris-decembris 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

Angļu valoda          
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12.pielikums. Akadēmiskā personāla kopsavilkums 

No 34 mācībspēkiem 17 (50%) ievēlēti LLU, un no ievēlētiem 13 (76%) ir doktora zinātniskais grāds. 

 
Nr. 
p. 
k. 

Uzvārds, vārds Amats, zinātniskais vai 
akadēmiskais grāds Izglītība 

Ievelēts vai uz 
laiku pieņemts 

darbā 
Pasniedzamie studiju kursi 

1.  Arhipova Irina Prof., Dr.sc.ing Matemātika, 
inženierzinātne LLU Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Datizraces pamati (Data 

Mining ), Datoreksperimentu pamati 

2.  Arhipovs 
Sergejs 

Vieslektors - doc., 
augst.izgl. iegūta līdz 
1995. g., 3.gada 
doktorants 

Matemātika, 
inženierzinātne uz laiku 

pieņemts darbā 
Programmēšana, Algoritmi un datu struktūras, Objektorientētā 
programmēšana 

3.  Baltušīte Regīna Vieslektore – lekt., 
Mg.Phil. 

Psiholoģija uz laiku 
pieņemts darbā Lietišķā psiholoģija 

4.  Bērziņa Laima Lekt., Dabas zin. Mg., 
Mg.sc.soc. 

Socioloģija, 
Dabas zinātne LLU Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 

5.  Bērziņš Aldis Vieslektors – lekt., 
augst.izgl līdz 1995.g. 

Elektroapgāde, 
inženierzinātne 

uz laiku 
pieņemts darbā Datoru tīkli, Datoru tīklu administrēšana, Datortīkli (CISCO) 

6.  Brāzma Gunārs Doc., Dr. phil. Filozofija LLU Ētika un estētika, Filozofija 

7.  Bremze Sarmīte  Asoc. prof., Dr.paed. Filoloģija, 
pedagoģija LLU Svešvaloda datorzinātnēs, Svešvaloda 

8.  Buģina Veronika Prof., Dr.oec. Ekonomika LLU Ekonomikas teorija 

9.  Evija Caune Vieslektors – lekt., 
Mg.paed Pedagoģija uz laiku 

pieņemts darbā Lietišķā saskarsme 

10.  Čevere Rudīte Asoc.prof., Dr.sc.comp. Datorzinātnes LLU Programminženierijas pamati, Programmatūras testēšana, 
Programminženierija, Projektu pārvaldība 

11.  Dauge Kārlis Vieslektors – lekt., 
Dabas zin. Mg. 

Dabaszinātnes uz laiku 
pieņemts darbā Cilvēka aizsardzība 

12.  Dukulis Ilmārs Vieslektors - doc. 
Mg.sc.ing. 

Inženierzinātne 
informācijas 
tehnoloģijās 

uz laiku 
pieņemts darbā Lietojumprogrammatūra 

13.  Gailums 
Aleksandrs Asoc. prof., Dr.oec Ekonomika LLU Ievads datorzinātnēs, Lauksaimniecības informācijas sistēmas 
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Nr. 
p. 
k. 

Uzvārds, vārds Amats, zinātniskais vai 
akadēmiskais grāds Izglītība 

Ievelēts vai uz 
laiku pieņemts 

darbā 
Pasniedzamie studiju kursi 

14.  Galiņš Ainārs Asoc. prof., Dr.sc.ing. Inženierzinātne LLU  Mikroprocesoru vadības pamati, Programmējamie loģiskie kontrolleri 

15.  Gross Uldis Doc., Dr.phys. Fizika, 
inženierzinātne LLU Fizika 

16.  Grunde-Zeiferts 
Uldis 

Vieslektors – asist., 
Mg.sc.ing. 

Inženierzinātne 
informācijas 
tehnoloģijās 

uz laiku 
pieņemts darbā Operētājsistēmas 

17.  Janmere Lana Vieslektors – asist., 
Bc.sc.soc. Sociālās zinātnes uz laiku 

pieņemts darbā Socioloģija 

18.  Jēgere Ilze Lektore, Mg.paed. Pedagoģija LLU Matemātika, Diskrētā matemātika 
19.  Kaķītis Aivars Asoc. prof., Dr.sc.ing. Inženierzinātne LLU Mērsistēmu interfeisi 

20.  Kazaine Ilze Lektore, 
Mg.paed. Pedagoģija LLU Multivides tehnoloģijas 

21.  Kazainis Ģirts Vieslektors – lekt., 
Mg.sc.ing. 

Inženierzinātne 
informācijas 
tehnoloģijās 

uz laiku 
pieņemts darbā WWW tehnoloģijas 

22.  Klegeris Ilmārs 
Žanis 

Asoc, prof., 
Dr.sc.ing., Dr.paed. 

Inženierzinātne, 
Pedagoģija LLU Elektrotehnika un elektronika 

23.  Kļaviņš Uldis Doc., Mg.sc.ing. Inženierzinātne uz laiku 
pieņemts darbā Ekoloģija un vides aizsardzība 

24.  Koroļova Jeļena Lektors, Mg.paed. Pedagoģija LLU Operāciju pētīšana, Projektu vadīšana 

25.  Lange Jānis Vieslektore – asist., 
augst.izgl līdz 1995.g. Inženierzinātne uz laiku 

pieņemts darbā Datoru uzbūve un perifērijas iekārtas 

26.  Paura Andrejs Vieslektors-doc., 
augst.izgl līdz 1995.g. Inženierzinātne uz laiku 

pieņemts darbā Datoru tīkli, Datoru tīklu administrēšana, Prakse 

27.  Pokotinskis 
Stepans 

Vieslektors – lekt., 
Mg. iur. Tiesību zinātnes uz laiku 

pieņemts darbā Tiesību pamati 

28.  Rivža Pēteris Prof., Dr. hab.sc.ing. Inženierzinātne LLU Datu aizsardzība un kriptogrāfija,  

29.  Sproģe Sandra Vieslektore-doc.,  
Mg.paed. Pedagoģija uz laiku 

pieņemts darbā Datu bāzu tehnoloģijas, Lielās datu bāzes un datu noliktavas 

30.  Stalidzāns Egils Doc., Dr.sc.ing. Inženierzinātne 
informācijas LLU Datorvadības uzdevumi ražošanā, Datortehnoloģijas biosistēmu vadībā, 

Diskrētās biosistēmas, Biosistēmu modelēšanas pamati 
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Nr. 
p. 
k. 

Uzvārds, vārds Amats, zinātniskais vai 
akadēmiskais grāds Izglītība 

Ievelēts vai uz 
laiku pieņemts 

darbā 
Pasniedzamie studiju kursi 

tehnoloģijās 
31.  Šnīders Andris Prof., Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātne LLU Automātiskās vadības pamati 

32.  Viļumsone Inga Vieslektore – asist., 
Mg.sc.ing. 

Inženierzinātne 
informācijas 
tehnoloģijās 

uz laiku 
pieņemts darbā Datorgrafika 

33.  Zujevs Andrejs 
Vieslektors – lekt., 
Mg.sc.ing. 
 

Inženierzinātne 
informācijas 
tehnoloģijās 

uz laiku 
pieņemts darbā Datoru arhitektūra, Mākslīgais intelekts 

34.  Žukova Tatjana Vieslektore – lekt., 
Mg.sc.ing 

Inženierzinātne 
informācijas 
tehnoloģijās 

uz laiku 
pieņemts darbā Sistēmu modelēšana, Skaitliskās metodes 

 

 

 



   

 
13.pielikums. Bakalaura studiju programmas diploma un tā pielikuma 

paraugs 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS 
UNIVERSITĀTE 

 
Lielā ielā 2. Jelgavā. LV-3001. Reģ. Nr. 2841101568. tālrums:3022584. fakss:3027238. e-pasts:rektors@llu.lv 

 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās 
personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut 
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz 
visās astoņās sadalās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 

DIPLOMA PIELIKUMS ( Diploma sērija BD E Nr. 0098) 
 
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds: Jānis 

1.2. Uzvārds: Bērziņš 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 01.01.1901 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 100000-10000 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Informācijas tehnoloģijas, datorzinātne 

 
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, valsts akreditēta (25.10.2001), valsts dibināta, 
universitāte 

 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tāds pats kā 2.3. punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): Latviešu 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds 
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3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti, no 
01.09.2003 līdz 19.06.2007 

3.3. Uzņemšanas prasības: 
Vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu vidējā profesionālā izglītība 

 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības: 
Apgūt datorvadības un datorzinātnes nozares pamatstudiju kursus, kuru apgūšana ir 
obligāts priekšnosacījums akadēmiskā grāda iegūšanai; apgūt programmas un tā 
virziena priekšmetus (datoru tīklu administrēšana, datoru grafika, programmēšanas 
valodas un metodika, programminženierija, datu aizsardzība un kriptogrāfija), bez 
kuriem nav iespējams apgūt datorvadības un datorzinātnes nozares studiju kursus; 
apgūt matemātikas/fizikas un ekonomikas priekšmetus; izstrādāt un aizstāvēt 
bakalaura darbu 10 kredītpunktu apjomā 

 
4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums / atzīme / kredītpunkti: 

 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Ētika, estētika I 1.5 10 (izcili) 
Programmēšana 1.1 2 3 8 (ļoti labi) 
Lietojumprogramntatūra I 2 3 9 (teicami) 
Lietojumprogrammatūra II 2 3 9 (teicami) 
Datorgrafika 2 3 9 (teicami) 
Ievads datorikā 3 4.5 9 (teicami) 
Profesionālā angļu valoda datorzinātnē I 2 3 6 (gandrīz labi) 
Profesionālā angļu valoda datorzinātnē II 2 3 6 (gandrīz labi) 
Matemātika I 3 4.5 7 (labi) 
Matemātika II 4 6 7 (labi) 
Matemātika III 3 4.5 8 (ļoti labi) 
WWW tehnoloģijas 3 4.5 8 (ļoti labi) 
Datoru uzbūve 3 4.5 4 (gandrīz viduvēji)
Operētājsistēmas I 2 3 9 (teicami) 
Operētājsistēmas II 2 3 9 (teicami) 
Lietišķā psiholoģija 1.5 2.25 9 (teicami) 
Programmēšana 1.2 2 3 5 (viduvēji) 
Diskrētā matemātika 2 3 9 (teicami) 
Fizika I 2 3 5 (viduvēji) 
Fizika II 3 4.5 5 (viduvēji) 
Datu bāzes tehnoloģijas I 2 3 9 (teicami) 
Datu bāzes tehnoloģijas II 2 3 10 (izcili) 
Ekonomikas teorija 2 3 8 (ļoti labi) 
Datortīkli I 2 3 7 (labi) 
Datortīkli II 2 3 8 (ļoti labi) 
Programmēšana 1.3 2 3 8 (loti labi) 
Algoritmi un datu struktūras 4 6 7 (labi) 
Uzņēmējdarbības pamati 2 3 9 (teicami) 
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Programmēšana L4 2 3 9 (teicami) 
Programminženierija I 4 6 9 (teicami) 
Filozofija 1.5 2.25 9 (teicami) 
Skaitliskās metodes 2 3 9 (teicami) 
Datortīklu administrēšana I 2 3 9 (teicami) 
Datortīklu administrēšana II 2 3 9 (teicami) 
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 2 3 10 (izcili) 
Socioloģija 1.5 2.25 9 (teicami) 
Elektrotehnika un elektronika 2 3 9 (teicami) 
Tiesību pamati 1.5 2.25 9 (teicami) 
Sistēmu modelēšana 4 6 10 (izcili) 
Cilvēka aizsardzība 2 3 7 (labi) 
Datoru arhitektūra 2 3 8 (loti labi) 
Automātikas pamati 3 4.5 8 (loti labi) 
Mākslīgais intelekts 2 3 8 (loti labi) 

B DAĻA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)   
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Projektu vadīšana 2 3 9 (teicami) 
MathCAD lietojumi 2 3 8 (loti labi) 
Programmatūras testēšana 2 3 9 (teicami) 
Lineārā algebra 3 4.5 8 (joti labi) 
Biznesa matemātika 2 3 8 (loti labi) 
Lielās datu bāzes I 2 3 10 (izcili) 
Lielās datu bāzes II 2 3 10 (izcili) 
Operāciju pētīšana 4 6 9 (teicami) 
Programminženierija II 2 3 9 (teicami) 
Projektu pārvaldība 4 6 9 (teicami) 
Laikrindu analīze 2 3 10 (izcili) 
Starptautiskie ekonomiskie sakari 2 3 9 (teicami) 
Lietišķā statistika 2 3 9 (teicami) 
Multimediju tehnoloģijas 2 3 8 (ļoti labi) 
Grāmatvedība 3 4.5 9 (teicami) 
Lauksaimniecības informācijas sistēmas 2 3 9 (teicami) 
Datu aizsardzība un kriptogrāfija 2 3 10 (izcili) 

C DAĻA (BRĪVA IZVĒLE)   
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Fizikas pamati 2 3 ieskaitīts 
Sports I 0.75 1.13 ieskaitīts 
Sports II 0.75 1.13 ieskaitīts 
Sports III 0.75 1.13 ieskaitīts 
Sports IV 0.75 1.13 ieskaitīts 
Praktiskā lauku saimniecība 1 1.5 ieskaitīts 
Vadīšanas pamati 2 3 8 (loti labi) 
Loģistikas pamati 1.5 2.25 9 (teicami) 

KURSA DARBI/PROJEKTI   
WWW tehnoloģijas 1 1.5 8 (loti labi) 
Datoru tīkli 2 3 8 (loti labi) 
Programmēšana 2 3 10 (izcili) 

GALA / VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
Bakalaura darbs 10 15 9(teicami) 

Tēmas nosaukums: Metodisko ieteikumu izstrāde UML diagrammu iekļaušanai dalītajā datoru sistēmas 
dokumentācijā 
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) 12% 
9 (teicami) 23% 
8 (ļoti labi) 35% 

7 (labi) 24% 
6 (gandrīz labi) 4% 

5 (viduvēji) 1% 
4 (gandrīz viduvēji) 1% 
3-1 (neapmierinoši) 0% 

 

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 8.31 
 

4.5. Kvalifikācijas klase: “Standarta” 

Kvalifikācijas klases “Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā. 
 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 
Tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc 
bakalaura grāda ieguves 

 
5.2. Profesionālais statuss: 

Nav paredzēts piešķirt 
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai ar diplomu Sērija MD C Nr. 0001 
Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Datorvadība un datorzinātne bakalaura studiju 
programma ir akreditēta no 27.03.2002 līdz 31.12.2008 

 
Papildinājums punktam 4.4 
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – svērtā 
vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f – šā kursa apjoms 
kredītpunktos. 

 

Papildinājums punktam 4.5 

Kvalifikācijas klases “Standarta” piešķiršanas kritēriji: - izpildītas visas programmas prasības. 
 

6.2. Papildinformācija avoti: 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lielā iela 2, Jelgava, Latvija, LV-3001, telefons: +371-3022584, fakss: +371-3027238, e-
pasts: rectors@.llu.lv; 
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Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) 
Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006,   e-
pasts: diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 17.06.2007 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ______ Arnis Mugurēvičs 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību 
prorektors 

 
7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses
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LATVIA UNIVERSITY OF 
AGRICULTURE 

 
 

Liela street 2, Jelgava, Latvia, LV-3001 telephone:+371-63022584, fax:+371-63027238 
 
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, 
Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide 
sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and 
professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed 
to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that 
were pursued and successfully completed by the individual named on the original 
qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value 
judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, the reason should be 
explained. 

 
 

DIPLOMA SUPPLEMENT (Diploma BD E Nr. 0098) 
 
1. IDENTITY INFORMATION OF THE HOLDER OF THE QUALIFICATION: 

1.1. Family name(s): Jānis  

1.2. Given name (s): Bērziņš 

1.3. Date of birth (day/month/year): 01.01.1901 

1.4. Student identification number or code (if available): 100000-10000 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION: 

2.1. Name of qualification and (if applicable) the title conferred (in original language): 

Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē 

2.2. Main field(s) of study for the qualification: 

Information technologies, computer science 
 
2.3. Name (in original language) and status of awarding institution: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, state-accredited (25.10.2001), state-
founded, university 

 
2.4. Name (in original language) and status of the institution administering the studies: 

same in item 2.3. 

2.5. Language(s) of instruction/examination: Latvian 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION: 

3.1. Level of qualification: First (undergraduate) academic degree 
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3.2. Official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme: 

4 years of full-time studies, 160 Latvian credit points, 240 ECTS credits, 
01.09.2003- 01.07.2007; 19.02.2008-31.07.2008 

 
3.3. Access requirements: 

General secondary education or 9-year basic education plus 4-year secondary 
vocational education 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1. Mode of study: Full-time 
 
4.2. Programme requirements: 

To acquire the basic courses in the branch of computer control and computer 
science, this is the necessary precondition of the academic degree acquisition. To 
acquire the programs and their special subjects (computer network administration, 
computer graphics, programming languages and methodology, program 
engineering, data security and cryptography) without that it is not possible to 
acquire computer control and computer science branch study courses. To acquire 
mathematical, physical and economical subjects, writing and defending of the 10 
credit point’s bachelor thesis 

4.3. Programme details and the individual grades/marks/credits obtained: 

A-PART-COMPULSORY COURSES 
Course title Credit points ECTS 

credits 
Mark 

Ethics, Aesthetics 1 1.5 10 (with distinetion) 
Programming I.1 2 3 8 (very good) 
Application Software I 2 3 9 (excellent) 
Application Sofhvare II 2 3 9 (excellent) 
Computer Graphics 2 3 9 (excellent) 
Introduction Computer Science 3 4.5 9 (excellent) 
Professional English in Information Technologies I 2 3 6 (almost good) 
Professional English in Information Technologies II 2 3 6 (almost good) 
Mathematics I 3 4.5 7 (good) 
Mathematics II 4 6 7 (good) 
Mathematics III 3 4.5 8 (very good) 
WWW Technologies 3 4.5 8 (very good) 
Computer Hardware 3 4.5 4 (almost satisfactorv) 
Operating Systems I 2 3 9 (excellent) 
Operating Systems II 2 3 9 (excellent) 
Applied Psychology 1.5 2.25 9 (excellent) 
Programming 1.2 2 3 5 (satisfactorv) 
Discrete Mathematics 2 3 9 (excellent) 
Phvsics l 2 3 5 (satisfactorv) 
Phvsics II 3 4.5 5 (satisfactory) 
Technologies of Database I 2 3 9 (excellent) 
Technologies Database II 2 3 10 (with distinetion) 
Theory of Economics 2 3 8 (very good) 
Computer Networks I 2 3 7'(good) 
Computer Networks II 2 3 8 (very good) 
Programming 1.3 2 3 8 (very good) 
Algorithms and Data Structures 4 6 7 (good) 
Fundamentāls of Entrepreneurship 2 3 9 (excellent) 
Programming 1.4 2 3 9 (excellent) 
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Software Engineering I 4 6 9 (excellent) 
Philosophv 1.5 2.25 9 (excellent) 
NumeraI Methods 2 3 9 (excellent) 
Administration of Computer Networks I 2 3 9 (excellent) 
Administration of Computer Networks II 2 3 9 (excellent) 
Probabilitv Theorv and Mathematical Statistics 2 3 10 (with distinction) 
Sociologv 1.5 2.25 9 (excellent) 
Electrical Engineering and Electronics 2 3 9 (excellent) 
Fundamentals of Law 1.5 2.25 9 (excellent) 
Svstems Modelling 4 6 10 (with distinction) 
Human Protection 2 3 7 (good) 
Computer Architecture 2 3 8 (very good) 
Fundamentals of Automation 3 4.5 8 (very good) 
Artiflcial Intelligence 2 3 8 (very good) 

B-PART-ELECTIVE COURSES 
Course title Credit points ECTS 

credits 
Mark 

Project Management 2 3 9 (excellent) 
Application of'MathCAD" 2 3 8 (very good) 
Sotfware Testing 2 3 9 (excellent) 
Linear Algebra 3 4.5 8 (very good) 
Business Mathematics 2 3 8 (very good) 
Large Databases I 2 3 10 (with distinction) 
Large Databases II 2 3 10 (with distinction) 
Operation Research 4 6 9 (excellent) 
Software Engineering II 2 3 9 (excellent) 
Project Administration 4 6 9 (excellent) 
Time Series Analysis 2 3 10 (with distinction) 
International Economic Relations 2 3 9 (excellent) 
Applied Statistics 2 3 9 (excellent) 
Multimedia Technologies 2 3 8 (very good) 
Accounting 3 4.5 9 (excellent) 
Agricultural Information Svstems 2 3 9 (excellent) 
Data Protection and Cryptography 2 3 10 (with distinction) 

C-PART-FREE CHOICE COURSES 
Course title Credit points ECTS 

credits 
Mark 

Basic Physics 2 3 pass 
Sports I 0.75 1.13 pass 
Sports II 0.75 1.13 pass 
Sports III 0.75 1.13 pass 
Sports IV 0.75 1.13 pass 
Farm Management 1 1.5 pass 
Fundamentals of Management 2 3 8 (very good) 
Principles of Logistics 1.5 2.25 9 (excellent) 

COURSES/TERM PAPER 
WWW Technologies 1 1.5 8 (very good) 
Computer Networks Project 2 3 8 (very good) 
Programming 2 3 10 (with distinction) 
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FINAL EXAMINATIONS 
Bachelor theses 10 15 9 (excellent) 

Development of methodology guidances for incorporation of UML diagrams into distributed computer system 
documentation 

4.4. Grading scheme and grade distribution guidance, if available: 

Grade (meaning) 
Frequency of the grade among 

the graduates of the programme 
in question 

10 (with distinction) 12% 
9 (excellent) 23% 
8 (very good) 35% 

7 (good) 24% 
6 (almost good) 4% 
5 (satisfactory) 1% 

4 (almost satisfactory) 1% 
3-1 (unsatisfactory) 0% 

The holder of the qualification weighed average grade: 8.31 

4.5. Overall classification of the qualification (in original language): "Standarta" 

Classification "Standarta" awarding criteria see p. 6.1. 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION: 
 
5.1. Access to further studies: 

Access to Maģistrs  programmes and to professional programmes designed for 
studies after award of bakalaurs degree 

5.2. Professional status: 

It is not foreseen to award professional status 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1. Additional information: 
This diploma supplement is valid with the diploma MD C No. 0001  
 
Latvia University of Agriculture bachelor’s degree programme “Computer Control and 
Computer Science” is accredited from 27.03.2002 till 30.12.2008. 
 

Appendix for item 4.4 
weighed average grade of the holder of the qualification is calculated as: av = 

sum(a*j)/sum(f), where: av -weighed average grade, a - grade in each course of  the 

programme, f- course workload in credit points. 
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Appendix for item 4.5 
Classification "Standarta" awarding criteria: The programme requirements are 
fulfilled. 
 

6.2. Further information sources: 
LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, 
Liela street 2, Jelgava, Latvia, LV-3001 telephone: +371-63022584, fax: +371-
63027238, e-mail: rektors@llu.lv; 
 
Academic Information Centre (ENIC/NARIC In Latvia), 
Valnu street 2, Riga, Latvia, LV-1050, telephone: +371-67225155, fax: +371-
67221006, e-mail: diplomi@aic.lv  

 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1. Date: 17.06.2007 

7.2. Signature:______________________ Arnis Mugurēvičs 

7.3. Capacity: Vice-rector, Latvia University of Agriculture 

7.4. Official stamp or seal: 

 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM  

See next two pages 



 

342 

 



 

343 

 

 
 
 



 

344 

 

 



 

345 

 



 

  346 

 
14.pielikums. Augstākās izglītības padomes atzinums 
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15.pielikums. Nepievienoto dokumentu saraksts 
 
Nr.p.k. Dokumenta nosaukums Atrašanas vieta 
1. Darba devēju atbalsta vēstules ITF dekanāts 
2. Studējošo aptaujas rezultāti ITF dekanāts 
3. Absolventu aptaujas rezultāti ITF dekanāts 
4. Bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” 

iepriekšējo studiju gadu pašnovērtējuma ziņojumi 
http://www.llu.lv/?ri=359 

LLU mājas lapa: 
www.llu.lv 
 

5. LLU ITF attīstības stratēģija 2006.-2013.g. ITF dekanāts 
6. Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana studiju programmā 

„Informācijas tehnoloģijas”, metodiskie noteikumi 
http://www.llu.lv/llu_faili/dat_98_ITF_MD_Noteikumi_2007.pdf 

LLU mājas lapa: 
www.llu.lv 
 

7. LLU Senāta lēmumi par uzņemšanas limitu un prognozi pilna laika 
pamatstudijās 2003./2004.studiju gadā, 2004./2005.studiju gadā, 
2005./2006.studiju gadā, 2006./2007.studiju gadā, 
2007./2008.studiju gadā, 2008./2009.studiju gadā. 

ITF dekanāts 

8.  LLU Senāta lēmumi par uzņemšanas limitu un prognozi studijām 
maģistrantūrā 2004./2005.studiju gadā, 2005./2006.studiju gadā, 
2006./2007.studiju gadā, 2007./2008.studiju gadā, 
2008./2009.studiju gadā. 

ITF dekanāts 

9. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām. 
9.1. Informatīvie bukleti 
9.2. „Izglītības ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” 
9.3. Preses publikācijas 

ITF dekanāts 

 


