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1. PROGRAMMAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN STUDIJU REZULTĀTI 

1.1.Programmas mērķis 

 

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt 5.kvalifikācijas līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības un bakalaura profesionālā grāda ieguvi elektroniskās komercijas nozarē 

atbilstoši darba tirgus (profesijas standarta) un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

(izglītības standarta) prasībām ar iespēju turpināt studijas maģistrantūrā. 

      

1.2.Programmas uzdevumi 

 „Elektroniskās komercijas” studiju programmas mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi 

uzdevumi: 

- izglītot piektā līmeľa profesionālās kvalifikācijas speciālistus elektroniskajā 

komercijā, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos 

un starptautiskajā darba tirgū; 

- īstenot padziļinātu zināšanu apguvi elektroniskajā komercijā, kas nodrošinātu iespēju 

izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un 

sagatavotu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē. 

- teorētiski un praktiski sagatavot elektroniskās komercijas speciālistus, kuri prot 

izstrādāt un uzturēt elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (turpmāk tekstā 

EKTS); pēta un piemēro tirgzinības, reklāmas un sabiedrības informēšanas un citus 

ar uzľēmējdarbību saistītos aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas resursu 

ekonomiskā izmantošanā un uzľēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā. 

 

1.3. Studiju rezultāti 

 Elektroniskās komercijas speciālisti var strādāt praktiski jebkurā uzľēmumā vai 

organizācijā, kur ir vai tiks izveidota elektroniskās komercijas tehnoloģijas sistēma: Internet 

veikals, raţošanas vai pakalpojumu nozares uzľēmums, kurš plāno pārdot produkciju ar tīkla 

Internet palīdzību, kā arī citu uzľēmumu informācijas tehnoloģiju nodaļās. Absolventi var 

strādāt programmēšanas uzľēmumos, kuri nodarbojas ar EKTS izstrādi, dibināt savu 

uzľēmumu vai studēt maģistrantūrā. Šobrīd elektroniskās komercijas speciālisti ir 

nepieciešami darba tirgū, piemēram, būtisks pieprasījums pēc šiem speciālistiem pastāv 

vairākos Rēzeknes uzľēmumos: SIA „Lattelecom”, AS „Exigen Services DATI”, SIA 
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„Check IT” u.c., bet nākotnē, attīstot Latvijā raţošanu ar augstu pievienoto vērtību, ieviešot 

raţošanā un pakalpojumu sfērā jaunākās tehnoloģijas, pieprasījums pēc šiem speciālistiem 

palielināsies vēl vairāk. 

 Studiju programmas rezultāti ir šādas studējošo iegūtas zināšanas un prasmes: 

1. IT, kvalitātes pārvaldības un EKTS nozares standartu un terminoloģijas lietošana; 

2. Datortīklu, biroja lietojumprogrammu un operētājsistēmu lietošana; 

3. projektu vadīšana; 

4. mārketinga izpēte un pārvaldīšana; 

5. komercdarbību nosacījumu un normatīvo aktu pārzināšana; 

6. specifisko darba aizsardzības prasību pārzināšana un pielietošana; 

7. ekonomikas procesu izpēte; 

8. prasme strādāt patstāvīgi un komandā, komunikatīvā prasme; 

9. lietišķo dokumentu sagatavošana un noformēšana; 

10. spēja sazināties angļu valodā savas profesijas ietvaros; 

11. uzľēmuma/organizācijas darbības efektivitātes analīze; 

12. EKTS izstrādāšana, ieviešana un uzturēšana; 

13. algoritmu un datu struktūru projektēšana; 

14. elektroniskās tirdzniecības un naudas elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešana; 

15. grafiskā dizaina paľēmienu un grafisko pakešu, kā arī projektējuma shēmu un 

diagrammu pielietošana; 

16. algoritmu īstenošana, lietojot sistēmas un tīmekļa programmēšanas valodas, 

programmas koda analīze; 

17. datu bāzu, tīmekļa serveru un e-komercijas apakšsistēmu veidošana un uzturēšana; 

18. motivācija tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 

  

 Studenti, kuri ir izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi 

aizstāvējuši diplomprojektu, iegūst kvalifikāciju „Elektroniskās komercijas speciālists” 

atbilstoši Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora kodam 4234101 un Profesiju 

standartam PS0135 un bakalaura profesionālo grādu elektroniskajā komercijā. 
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2. PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem 

 Programma pilnībā atbilst Rēzeknes Augstskolas stratēģiskiem mērķiem, kuri 

definēti Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģijā 2009. - 2015.gadam: 

 piedāvāt kvalitatīvus studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu 

radošus, aktīvus profesionālus speciālistus reģionā, valsts un starptautiskajam darba 

tirgum; 

 attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot 

tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzľēmējdarbības attīstībai; 

 uzlabot dzīves kvalitāti Latgales reģionā, Rēzeknes Augstskolas akadēmisko 

personālu, studentus iesaistot Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē. 

 Studiju programma izpilda Rēzeknes Augstskolas darbības mērķi - dot studentiem 

zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā 

konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstīt kultūru, zinātni un 

izglītību Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. 

 

2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

 Rēzeknes Augstskola pastāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, regulāri 

veicot studiju programmas pārraudzību un iesaistot studējošo un mācībspēku studiju 

programmas realizācijā. 

 Katru gadu tiek veiktas studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, kas palīdz 

noteikt studiju programmas stiprās un vājās puses, ar mērķi uzlabot programmas kvalitāti. 

 Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 

standartiem Rēzeknes Augstskolā ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles 

sistēma (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9), kas katru gadu tiek 

papildināta ar aktuālajiem uzdevumiem. Izstrādāti metodiskie ieteikumi „Studiju rezultātos 

balstīta studiju kvalitātes sistēma RA” (apstiprināta RA Studiju padomes sēdē 16.02.2010. 

Protokols Nr.6).  

 RA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas 7 jomas: 

1. Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika).  

2. Akadēmiskā personāla kvalitāte. 

3. Studiju programmu kvalitāte. 

4. Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte. 
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5. Studiju procesa kvalitāte. 

6. Infrastruktūras kvalitāte. 

7. Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

 Studiju programmas „Elektroniskā komercija” kvalitātes sistēmā par būtiskākajām 

uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. Starp 

būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes rādītājiem ir: 

- Studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, 

atbilstība RA attīstības stratēģijai; 

- Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem 

aktiem, fleksibilitāti studiju programmu attīstībā; 

- Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās; 

- Studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie 

plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums; 

- Ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiľu, attīstības iespēju un plānu apspriešanu, programmu pilnveidi. 

 Par studiju procesa kvalitātes rādītājiem Rēzeknes Augstskola atzīmē: 

- Inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana; 

- Konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana; 

- Zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai; 

- Starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiľa ar citām augstskolām, studējošo pētnieciskā 

darba iespējas Latvijā un Ārzemēs. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju studējošiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi 

pētījumiem, atbalstot studējošo staţēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, 

darbu publicēšanu. 

Studiju programmas studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta ar ikgadējiem 

pašnovērtējuma ziľojumiem, kurus apstiprina Inţenieru fakultātes Domē, Rēzeknes 

Augstskolas Studiju Padomē un Senātā. Pašnovērtējuma ziľojumā tiek atzīmēti tādi studiju 

kvalitātes rādītāji, kā docētāju un viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, 

nozīmīgākās publikācijas, infrastruktūras nodrošinājums, imatrikulēto skaits un studējošo 

skaits, kā arī programmas kursu struktūra.  
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3. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA 

 

Studiju programmas ilgums: pilna laika studijas – 4 gadi, nepilna laika studijas – 5 gadi  

Studiju programmas apjoms: 160 kredītpunkti (KP) 

Kredītpunktu saturs: 1 KP = 40 studenta darba stundas nedēļā 

Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP) nodrošina otrā līmeľa profesionālajai 

augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības 

līmeni. Tie attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaľas. Pie šīs grupas 

pieder kursi no humanitārajām zinātnēm, sociālajām zinātnēm, kā arī no darba aizsardzības 

un civilās aizsardzības jomas. 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju priekšmeti (36 KP) 

ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību kvalifikācijas 

iegūšanai. Pie šiem kursiem pieder fundamentālo zinību kursi: Matemātiskā analīze, 

diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija, Datori un programmēšana I un II, 

Makroekonomika, Mikroekonomika, Tirgzinība, Grāmatvedība, Vadības teorija, 

Objektorientētā programmēšana un citi.  

Nozares profesionālās specializācijas kursi un Obligātās izvēles kursi (60 KP) ir 

cieši saistīti ar apgūstamo kvalifikāciju. Tie sniedz nepieciešamā līmeľa speciālo izglītību, 

ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām. Pie šiem kursiem pieder: Elektroniskā 

komercija, Programmēšana, Datortīkli, Uzľēmējdarbība un finanšu vadība un citi 

specializētie kursi. Studiju laikā studenti izstrādā 3 studiju darbus. 

Brīvās izvēles kursi (6 KP) ir paredzēti, lai students varētu papildināt savas 

zināšanas viľu interesējošajā, brīvi izvēlētajā jomā. Students var izvēlēties jebkuru dotajā 

semestrī augstskolā piedāvāto kursu. 

Prakse (26 KP) ir studiju forma, kas noris reālā darba vietā atbilstoši prakses 

programmai. Mācību iestāde dod uzdevumu prakses programmas mērķu realizēšanai, kā arī 

sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli. Metodiskos norādījumus prakšu 

organizēšanai skatīt P-10 pielikumā. Studiju programmā ir paredzētas četras prakses: 

Ievadprakse – 2 KP, Prakse – 6 KP, Raţošanas prakse – 10 KP un Pirmsdiploma prakse – 8 

KP apjomā. 

Valsts pārbaudījums - diplomprojekts (12 KP) ir studenta kompetences 

apliecinājums kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. Tas tiek izstrādāts 

un aizstāvēts studiju pēdējā semestrī. Diplomprojektā, ľemot vērā darba apjomu un 

sareţģītību, var tikt izstrādāta:  
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 EKTS tīmekļa servera lappuse vai tās sastāvdaļa;  

 EKTS datu bāze un lietojumprogrammatūra darbam ar to;  

 jaunās EKTS projektējums vai eksistējošās EKTS pilnveidošanas projektējums un 

tās detalizēts pamatojums, ieskaitot biznesa plānu, EKTS prasību specifikāciju un 

tehniskā projektējuma aprakstu.  

Diplomprojekta izstrādāšanas metodiskos norādījumus skatīt P-11 pielikumā. 

 Teorētiskās studijas veido kontaktstundas un patstāvīgās studijas. 

 Kontaktstunda ir studiju forma, kas noris pasniedzēja vadībā. 

Kontaktstundas studiju programmā sastāda aptuveni 50% no teorētisko studiju 

apjoma. Kontaktstundas realizē lekciju, semināru, praktisko darbu, studiju darbu 

izstrādāšanas un konsultāciju veidā. Lekcijas un semināri ir vērsti uz studentu mācīšanu, 

savukārt laboratorijas un praktiskie darbi, kā arī studiju darbi,- uz mācīšanos. Lekciju un 

praktisko darbu attiecības nosaka kursa pasniedzējs, ievērojot, ka praktisko un laboratorijas 

darbu apjoms nav mazāks par 30% (ar rekomendāciju docētājam - aptuveni 50%) no 

kontaktstundu apjoma. 

Patstāvīgo studiju laikā students mācību vielu apgūst patstāvīgi (studiju darbu 

izstrādāšana, darbs ar literatūru, datoru u.tml.). To aptuvenais apjoms ir 50% no teorētisko 

mācību apjoma. 

 

Studiju programma 

Profils: Datoru lietošana 

Izglītības programma: Elektroniskā komercija 

Studiju līmenis: 2. līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaurs 

Studiju ilgums: pilna laika studijas 4 gadi, nepilna laika studijas 5 gadi 

Studiju apjoms: 160 kredītpunkti 

Iepriekšējā izglītība: vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā (4 gadīgā) 

Iegūstamā kvalifikācija, grāds: elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija, 

bakalaura profesionālais grāds elektroniskajā komercijā 

   

3.1.tabula 

Pilna laika studiju programma „Elektroniskā komercija” 
 

Studiju kurss KP 
Semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kopā: 160 20 20 20 20 20 20 20 20 

Vispārizglītojošie studiju kursi  

(A daļa) 
20 6 2 4 0 2 2 4 0 

Angļu valoda I, II, III 6 2Ie 2Ie 2E      

Socioloģija 2     2Ie    

Saskarsme un profesionālā ētika 2 2Ie        
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Darba aizsardzība un ergonomika 2   2Ie      

Civilā aizsardzība 1       1Ie  

Darba tiesības 2      2Ie   

IT tiesību pamati un standarti 2 2Ie        

Biznesa komunikācijas 3       3E  

Sports 0 0 Ie 0 Ie       

Nozares teorētiskie un informācijas 

tehnoloģiju pamata kursi (A daļa) 
36 12 12 2 0 8 2 0 0 

Grāmatvedība 2  2E       

Matemātiskā analīze, 

diferenciālvienādojumi un analītiskā 

ģeometrija 

5 5E        

Diskrētā matemātika 3  3E       

Datori un programmēšana I, II 10 5E 5E       

Makroekonomika 2 2E        

Mikroekonomika 2  2E       

Tirgzinība 4     4E    

Datu bāzes 2     2E    

Vadības teorija 2     2Ie    

Uzľēmējdarbības finanses 2      2E   

Objektorientētā programmēšana 2   2E      

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (A daļa) 
54 2 2 12 12 6 4 16 0 

Operētājsistēmas 2   2Ie      

Algoritmi un datu struktūras I, II 6   3Ie 3E     

Tīkla Internet tehnoloģijas 4     4E    

Datoru tīkli 2   2E      

Prasību analīze un modelēšana 2   2Ie      

Multimediju tehnoloģijas 2       2Ie  

Elektroniskā komercijas principi 

(modulis): 

         

 - Elektroniskā tirdzniecība un nauda 3       3E  

 - Elektroniskā komercijas aktualitātes 1    1Ie     

Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika 

3    3E     

Uzľēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 2      2Ie   

Informācijas aizsardzība 2       2E  

Projektu vadīšana 2     2Ie    

Kvalitātes pārvaldība IT projektos 2       2Ie  

Nauda un bankas 2  2Ie       

Dokumentu pārvaldes sistēmas 2       2Ie  

Ievads uzľēmējdarbībā (modulis):          

 - Uzľēmējdarbība 2   2Ie      
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 - Starptautiskā uzľēmējdarbība 1   1Ie      

Automatizētās projektēšanas sistēmas 

(CASE) 

2       2Ie  

Datorgrafika 3       3E  

Ievads aplikāciju programmēšanā 3    3E     

Studiju darbs I 2 2D        

Studiju darbs II 2    2D     

Studiju darbs III 2      2D   

Obligātās izvēles kursi (B daļa) 6 0 0 0 0 4 2 0 0 

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas I, II 6     4E 2E   

Programminţenierija 4     4E    

E-komercijas IS izstrāde 2      2D   

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 0 2 2 2 0 0 0 0 

Tēlotājmāksla 1  1Ie       

Inovācijas 1  1Ie       

Sistēmu objektorientētā modelēšana 2    2Ie     

Vācu valoda I, II, III 6  2Ie 2Ie 2Ie     

Zinātniskā darba pamati 2  2Ie       

Loģika 1    1Ie     

Ētika, estētika 1    1Ie     

Publiskās runas pamati 2   2Ie      

Civiltiesības 2   2Ie      

Filozofija 1  1Ie       

Prakse 26 0 2 0 6 0 10 0 8 

Ievadprakse 2  2D       

Prakse 6    6D     

Raţošanas prakse 10      10D   

Pirmsdiploma prakse 8        8D 

Valsts pārbaudījumi 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

Diplomprojekts 12        12D 

Apzīmējumi: tabulā ir norādīti kursam atvēlētie kredītpunkti un pārbaudes veidi: E - eksāmens; Ie 

- ieskaite; D - diferencētā ieskaite. 
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3.2.tabula 

Nepilna laika studiju programma „Elektroniskā komercija” 
 

Studiju kurss KP 
Semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Kopā: 160 16 16 16 15 15 16 16 15 15 20 

Vispārizglītojošie studiju kursi 

(A daļa) 
20 4 4 4 0 0 0 3 

3 2 0 

Angļu valoda I, II, III 6 2Ie 2Ie 2E        

Socioloģija 2         2Ie  

Saskarsme un profesionālā ētika 2  2Ie         

Darba aizsardzība un 

ergonomika 

2   2Ie        

Civilā aizsardzība 1       1Ie    

Darba tiesības 2       2Ie    

IT tiesību pamati un standarti 2 2Ie          

Biznesa komunikācijas 3        3E   

Nozares teorētiskie un 

informācijas tehnoloģiju 

pamata kursi (A daļa) 

36 12 12 2 0 6 0 4 0 0 0 

Grāmatvedība 2  2E         

Matemātiskā analīze, 

diferenciālvienādojumi un 

analītiskā ģeometrija 

5 5E          

Diskrētā matemātika 3  3E         

Datori un programmēšana I, II 10 5E 5E         

Makroekonomika 2 2E          

Mikroekonomika 2  2E         

Tirgzinība 4     4E      

Datu bāzes 2     2E      

Vadības teorija 2       2Ie    

Uzľēmējdarbības finanses 2       2E    

Objektorientētā programmēšana 2   2E        

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi (A daļa) 
54 0 0 10 11 7 4 7 2 13 0 

Operētājsistēmas 2    2Ie       

Algoritmi un datu struktūras I, II 6   3Ie 3E       

Tīkla Internet tehnoloģijas 4     4E      

Datoru tīkli 2      2E     

Prasību analīze un modelēšana 2      2Ie     

Multimediju tehnoloģijas 2         2Ie  

Elektroniskā komercijas principi 

(modulis): 

           

 - Elektroniskā tirdzniecība un 

nauda 

3       3E    

 - Elektroniskā komercijas 

aktualitātes 

1     1Ie      

Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika 

3    3E       
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Uzľēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana 

2         2Ie  

Informācijas aizsardzība 2        2E   

Projektu vadīšana 2       2Ie    

Kvalitātes pārvaldība IT 

projektos 

2         2Ie  

Nauda un bankas 2   2Ie        

Dokumentu pārvaldes sistēmas 2         2Ie  

Ievads uzľēmējdarbībā 

(modulis): 

           

 - Uzľēmējdarbība 2   2Ie        

 - Starptautiskā uzľēmējdarbība 1   1Ie        

Automatizētās projektēšanas 

sistēmas (CASE) 

2         2Ie  

Datorgrafika 3         3E  

Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

3    3E       

Studiju darbs I 2   2D        

Studiju darbs II 2     2D      

Studiju darbs III 2       2D    

Obligātās izvēles kursi (B daļa) 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas       4E 2E    

Programminţenierija       4E     

E-komercijas IS izstrāde        2D    

Brīvās izvēles kursi (C daļa) 6 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 

Tēlotājmāksla 1    1Ie       

Inovācijas 1    1Ie       

Sistēmu objektorientētā 

modelēšana 

2     2Ie      

Vācu valoda I, II, III 6    2Ie 2Ie 2Ie     

Zinātniskā darba pamati 2     2Ie      

Loģika 1    1Ie       

Ētika, estētika 1    1Ie       

Publiskās runas pamati 2      2Ie     

Civiltiesības 2      2Ie     

Filozofija 1    1Ie       

Prakse 26 0 0 0 2 0 6 0 10 0 8 

Ievadprakse 2    2D       

Prakse 6      6D     

Raţošanas prakse 10        10D   

Pirmsdiploma prakse 8          8D 

Valsts pārbaudījumi 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Diplomprojekts 12          12D 
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Pilna un nepilna laika studiju plānus, studiju kursu īsās programmas, metodiskos 

ieteikumus studiju darbu un diplomprojekta izstrādei skatīt attiecīgi P-1, P-2, P-10 un P-11 

pielikumos. 

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

  

 Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 

 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

 pārbaudes obligātuma princips; 

 vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 

 vērtēšanas formu daţādības princips; 

 pārbaudījuma pieejamības princips. 

 Studējošo vērtēšana notiek, izmantojot studiju kursu aprakstos publicētus kritērijus, 

kas tiek konsekventi pielietoti. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst studiju kursa programmas 

saturam, noteiktiem studiju rezultātiem un Profesiju standartā noteiktām prasmju un 

zināšanu prasībām. 

 Studējošo zināšanu kvalitāti RA novērtē pēc diviem kritērijiem: 

1. Kvalitatīvais vērtējums – eksāmens (E) un diferencētā ieskaite (D) tiek vērtēti ar 

atzīmi 10 ballu sistēmā; ieskaite (Ie)  -  “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. 

2. Kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti atbilstoši studentam noteiktajam kopējam 

stundu skaitam (kontaktstundas un patstāvīgais darbs). 

 Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja students nokārto eksāmenu vai diferencēto ieskaiti, 

iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 - gandrīz viduvēji, un ieskaiti ar vērtējumu 

“ieskaitīts”. 4.1. tabula parāda studiju apguves vērtēšanas kritērijus, kas definēti 

metodiskajos ieteikumos „Studiju rezultātos balstītas studiju kvalitātes sistēma RA”. Šī 

vērtēšanas sistēma ļauj vērtēt studiju rezultātu atbilstību programmas apjomam, saturu, 

attieksmi un sasniegumu dinamiku. 

4.1.tabula 

Studiju apguves vērtēšanas kritēriji 

Atzīme 
Vārdiskais 

vērtējums 

Atbilstība programmas 

apjomam 
Skaidrojums 

10 Izcili 

Ievērojami pārsniedz 

programmas apjomu; 

veikti papildus pētījumi 

Zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, 

liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu dziļu 

izpratni. 
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9 Teicami 

Pārsniedz programmas 

apjomu; veikti papildus 

pētījumi 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta 

prasme patstāvīgi lietot iegūtas zināšanas. 

8 Ļoti labi 100% 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču 

reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas 

patstāvīgi piemērot sareţģītākiem jautājumiem. 

7 Labi  80% 

Apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus 

konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu 

apguvē. 

6 Gandrīz labi  70% 

Apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus 

konstatējama atsevišķas lielākas problēmas nepietiekoši 

dziļa izpratne. 

5 Viduvēji  60% 

Visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī 

konstatējamas vairāku svarīgu problēmu nepietiekoši 

dziļa izpratne. 

4 
Gandrīz 

viduvēji 
 50% 

Visumā apgūtas studiju programmas prasības, 

konstatējamas vairāku svarīgu problēmu nepietiekama 

izpratne un grūtības iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā.  

3 Vāji  

Apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta 

svarīgākajām problēmām, taču nav spēju tās praktiski 

izmantot. 

2 Ļoti vāji  Virspusēji apgūti atsevišķi jautājumi (prasmes) 

1 Ļoti ļoti vāji  Programma nav apgūta 

 

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā 

studiju kursa programma, ko apstiprina Datorzinātľu un matemātikas katedra. Studiju kursu 

programmas satur vispārējas prasības kredītpunktu saľemšanai, kā arī nepieciešamos avotus 

šo prasību izpildīšanai (zinātniskā literatūra, Interneta norādes u.c.). Studiju kursu 

programmas pieejamas katedrā un pievienotas P-2 pielikumā. 

Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un 

kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā (atbilstoši RA senāta sēdē 

apstiprinātajai studiju programmai), kas atrodas katedrā.  

Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs Inţenieru fakultātē tiek veidots no augsti 

kvalificētiem speciālistiem gan no Latvijas augstskolām, gan no profesionālām iestādēm, 

atbilstoši 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām. 

Elektroniskās komercijas speciālista kvalifikāciju un bakalaura profesionālo grādu 

elektroniskajā komercijā saľem studiju programmas studējošie, kuri: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un 

praktiskajos kursos; 

 studiju laikā pierādījuši profesionālās prasmes un spējas praksē, iegūstot pozitīvu 

vērtējumu par to; 

 sekmīgi nokārtojuši valsts noslēguma pārbaudījumu (aizstāvējuši diplomprojektu). 
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5. PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

5.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Nodarbības tiek organizētas lekciju, praktisko nodarbību un studentu patstāvīgā 

darba veidā, papildinātas ar videomateriālu demonstrēšanu un to analīzi, situāciju 

modelēšanu, izskatīšanu un analīzi, kursa materiāla izmantošanas iespējām konkrēto 

jautājumu atrisināšanai. 

Studiju kursu labākai apguvei ir uzsākta e-apmācības sistēma Moodle izmantošana, 

kurā plānots ievietot visu studiju programmas kursu materiālus.  

Prakse noris reālā darba vietā atbilstoši prakses programmai. Mācību iestāde dod 

uzdevumu prakses programmas mērķu realizēšanai, kā arī sniedz konsultācijas un veic 

prakses gaitas kontroli. Metodiskos norādījumus prakšu organizēšanai skatīt P-10 pielikumā. 

Studiju programmā ir paredzētas četras prakses. 

Studiju laikā studējošie izstrādā un aizstāvē 3 studiju darbus un diplomprojektu.  

Studijas notiek ievērojot demokrātisma principus – brīva abpusēja informācijas 

apmaiľa starp docētājiem un studējošiem, to priekšlikumu par mācību priekšmetu saturu un 

vēlamiem papildinājumiem apspriešana. Notiek regulāras studējošo konsultācijas vismaz 1 

reizi nedēļā. Tiek veiktas studējošo aptaujas, to rezultāti tiek analizēti. Darba atmosfēra ir 

koleģiāla un draudzīga. 

 

5.2. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskais darbs 

Par „Elektroniskā komercija” studiju programmas realizāciju nodrošina Inţenieru 

fakultātes Datorzinātľu un matemātikas katedra, sadarbībā ar Ekonomikas fakultātes 

Ekonomikas un vadības katedru un Finanšu vadības katedru. Katedru personāls ir iesaistīts 

vairākos pētniecības virzienos: 

Datorzinātľu un matemātikas katedra kopā ar Latgales ilgtspējīgās attīstības 

pētniecisko institūtu veic pētījumus Intelektuālo datorsistēmu jomā un to pielietojumu 

ekotehnoloģijās (Dr sc.ing., asoc. Prof. P.Grabusts). Katedras doktoranti Ē. Tipāns, M. 

Kijaško un A. Zorins izstrādā promociju darbus intelektuālo datorsistēmu jomā. 

Tabulas 5.1. apkopo Datorzinātľu un matemātikas katedras zinātnisko darbu tēmas. 
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5.1.tabula 

Datorzinātľu un matemātikas katedras zinātnisko darbu tēmas 

 

Intelektuālās datu analīzes metodes 

Zinātniskās tēmas  

vadītājs, realizētāji 

Vadītājs: asoc.prof. P. Grabusts 

Tēmas izpildītāji: P. Grabusts, Ē. Tipāns, A. Zorins 

Mērķis Veikt pētījumus intelektuālās datu analīzes izmantošanas jomā. 

Pētnieciskie jautājumi 

Latgales reģiona un 

Latvijas kontekstā 

- Prognozēšanas uzdevumu pielietošanas metodoloģijas 

izstrādāšana. 

- Evolūcijas algoritmu metoţu izmantošana tautsaimniecības 

uzdevumu risināšanā. 

Nozīmīgākie aspekti 

tēmas izpētē turpmākajos 

gados 

- Turpināt pētījumus par intelektuālās datu analīzes 

problēmām. 

- Izstrādāt mācību līdzekli par mūsdienu intelektuālās datu 

analīzes līdzekļiem. 

Informāciju tehnoloģiju praktiskie pielietojumi 

Zinātniskās tēmas  

vadītājs, realizētāji 

Vadītājs: doc. I. Meirāns 

Tēmas izpildītāji: I. Meirāns, I. Kangro, M. Kijaško, J. 

Musatovs, V. Šerkins, A. Teilāns 

Mērķis Veikt pētījumus, kas veidotu teorētisko pamatu IT efektīvai 

praktiskai izmantošanai. 

Pētnieciskie jautājumi 

Latgales reģiona un 

Latvijas kontekstā 

- IT nozares attīstības tendenču apsekošana. 

- Iespējas IT efektīvai izmantošanai saimnieciskajā un 

mācību procesā. 

Nozīmīgākie aspekti 

tēmas izpētē turpmākajos 

gados 

- IT attīstības tendenču apzināšana. 

- IT efektīva izmantošana IT studiju programmu studentu 

apmācībā. 

- IT efektīva izmantošana studiju programmās, kas nav 

saistītas ar IT. 

- Lielu informācijas sistēmu izmantošanas efektivitātes 

paaugstināšana. 

 

 Ekonomikas un vadības katedras un Finanšu vadības katedras personāls veic 

zinātniskus pētījumus Latgales tautsaimniecības pētījumu institūta ietvaros, kā arī 

doktorantūras un pēcdoktorantūras aktivitātēs. Pētījumu virzieni ir šādi: 

1. Latgales līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības pētījumi, kuri sevī ietver: 

 lietišķo zinātľu komercializāciju, inovācijas un tehnoloģijas pārnesi;  

 Latgales sociālās un ekonomiskās attīstības optimizāciju;  

 Attīstības plānošanu un tās ietekmi uz reģiona ekonomisko attīstību. 

 Ekonomisko inovāciju un tās ietekmējošie faktori Latgalē un citi. 

2. Finanšu resursu piesaiste, rezultātu analīze un vadīšana Latgalē, kuri sevī ietver: 
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 Latgales tautsaimniecības finansiālā stāvokļa analīzi un novērtējumu. 

 ES fondu izmantošanas vadīšanas uzlabošanu. 

 Pašvaldību finanšu problēmu apzināšanu. 

 Šajos pētījumos iesaistīti, Dr.sc.ing., prof. I.Silineviča, Dr.sc.ing., prof. O.Uţga-

Rebrovs,  Dr.oec, doc. I.Mietule.  

Pētījumu rezultātus akadēmiskais personāls regulāri prezentē starptautiskajās 

konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs (Polijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Vācijā), publicē rakstus 

zinātniskajos izdevumos. Zinātniskās publikācijas ir atspoguļotas akadēmiskā personāla 

zinātniskās un radošās biogrāfijās (skat. P-3 pielikumu). 

Ik pēc gada sākot no 1997. gada tiek organizētas starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi”, kurās ir informāciju tehnoloģiju sekcija. 2009. 

gadā notika septītā konference. Šīs tradicionālās konferences ir ieguvušas plašu atsaucību 

vides zinātnieku sabiedrībā – tajās piedalās zinātnieki no Latvijas, Vācijas, Zviedrijas, 

Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, ASV, Ēģiptes, Grieķijas u. c valstīm.  

   Katedras studiju programmas īstenošanas akadēmiskais personāls pēdējo gadu laikā 

iesaistījies vairāku projektu realizācijā (skat. 5.2. tabulu).  

5.2. tabula 

Studiju programmas akadēmiskā personāla nozīmīgākie projekti 

 

Nosaukums Darbības termiņš Iesaistītais personāls 

Starptautiskie projekti 

JELARE – Joint European-Latin 

American Universities Renewable 

Energy” Eiropas Komisijas 

programmas ALFA III ietvaros 

2009.-2011.gadi A.Zorins 

ESF projekti 

„Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales 

reģiona attīstībā” 

2009.-2012.gadi 
I.Mietule, I.Kotāne, Ē.Viškers, 

I.Graudiľa, I.Silineviča 

 „Studiju programmas „Inţenieris 

programmētājs” modernizācija” 
2007.-2008.gadi 

I.Meirāns, M.Kijaško, 

P.Grabusts, J.Musatovs, 

V.Šerkins, A.Teilāns, 

Ē.Tipāns, A.Zorins 

 „Akadēmiskā personāla kompetences 

paaugstināšana datorzinātľu studiju 

programmu veidošanā” 

2006.-2007.gadi 

I.Meirāns, M.Kijaško, 

P.Grabusts, J.Musatovs, 

V.Šerkins, A.Teilāns, 

Ē.Tipāns, A.Zorins 

ERAF projekti 

Vides tehnoloģiju pārneses: Rēzeknes 

Augstskolas - komercsabiedrības 
2008-2013.gadi M.Kijaško, P.Grabusts 
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RA akadēmiskā personāla un vieslektoru, iesaistīto doktora studiju īstenošanā, pilnīgāka 

informācija par zinātniskajām aktivitātēm pieejama akadēmiskā personāla CV (skat. P-3 

pielikumu). 

 

6. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

6.1.Programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

      standartam un profesijas standartam 

 

Studiju programmas satura atbilstība otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam ir parādīta 6.1.tabulā. 

 

6.1. tabula 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Elektroniskā komercija” salīdzinājums ar otrā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības Valsts standartu 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standarta prasības 
Studiju programmas saturs 

Programmas apjoms - vismaz 160KP 160KP 

Vispārizglītojošie kursi - vismaz 20 KP 20 KP 

Nozares teorētiskie un informācijas 

tehnoloģijas pamata kursi - vismaz 36 KP 

36 KP 

Nozares profesionālās specializācijas kursi - 

vismaz 60 KP 

60 KP 

Brīvās izvēles kursi- vismaz 6 KP 6 KP 

Prakse – vismaz 26 KP 26 KP 

Valsts pārbaudījums – vismaz 12 KP 12 KP 

Studiju programma jāizstrādā atbilstoši 

profesijas standartam 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši 

profesijas standartam „Elektroniskās 

komercijas speciālists”, reģistrācijas Nr. 

PS 0135 

Studiju procesā vismaz 30% no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski 

Studiju procesā 30% no studiju kursu 

apjoma tiek īstenoti praktiski 

Studiju programmas apguves laikā 

izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz 3 

studiju darbus. 

Studiju darbs I 

Studiju darbs II 

Studiju darbs III 
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6.2.tabulā ir parādīta studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

„Elektroniskās komercijas speciālists”, reģistrācijas numurs PS 0135. 

 

6.2.tabula 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Elektroniskā 

komercija” salīdzinājums ar profesijas standartu 

 

Profesijas standartā paredzētie veicamā darba pienākumi 

un uzdevumi 

Studiju kursi, kuros iegūtās 

zināšanas un prasmes dos iespēju 

veikt darba pienākumus un 

uzdevumus 
Pienākumi Uzdevumi 

1. Izstrādāt, ieviest un 

uzturēt 

elektroniskās 

komercijas 

tehnoloģiju 

sistēmas (EKTS) 

1.1. Specificēt EKTS prasības un  

       noskaidrot tehniskās prasības  

1.2. Izstrādāt konceptuālos un  

       loģiskos modeļus 

1.3. Izstrādāt tehniskās realizācijas 

variantus 

1.4. Izstrādāt datu bāzes 

risinājumus 

1.5. Projektēt EKTS 

1.6. Sagatavot objektu un uzstādīt 

EKTS  

1.7. Testēt EKTS un veikt 

testēšanas analīzi;  

1.8. Sagatavot priekšlikumus 

EKTS tālākai pilnveidošanai  

1.9. Konsultēt EKTS lietotājus 

 IT tiesību pamati un standarti 

 Grāmatvedība 

 Datori un programmēšana I, II 

 Datu bāzes 

 Objektorientētā programmēšana 

 Operētājsistēmas 

 Algoritmi un datu struktūras I, II 

 Prasību analīze un modelēšana 

 Elektroniskā tirdzniecība un 

nauda 

 Elektroniskā komercijas 

aktualitātes 

 Projektu vadīšana 

 Kvalitātes pārvaldība IT 

projektos 

 Automatizētās projektēšanas 

sistēmas (CASE) 

 Programminţenierija 

 E-komercijas IS isztrāde 

 Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

 Sistēmu objektorientētā 

modelēšana 

2. Izstrādāt EKTS 

infrastruktūru 

2.1. Izveidot tīmekļa servera 

lappusi 

2.2. Izstrādāt EKTS apakšsistēmu 

2.3. Izstrādāt EKTS drošības 

sistēmu 

2.4. Sagatavot sistēmas apraksta 

dokumentāciju 

2.5. Uzturēt sistēmu 

 Matemātiskā analīze, 

diferenciālvienādojumi un 

analītiskā ģeometrija 

 Diskrētā matemātika 

 Tīkla Internet tehnoloģijas 

 Datortīkli 

 Multimediju tehnoloģijas 

 Informācijas aizsardzība 

 Dokumentu pārvaldes sistēmas 

 Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas 

 Datorgrafika 

3. Izstrādāt 

uzľēmuma/ 

organizācijas 

3.1. Izpētīt esošo stratēģiju 

3.2. Noskaidrot vadības viedokli 

un prasības 

 Uzľēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana 
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stratēģijas 

pilnveidošanas 

koncepciju saistībā 

ar EKTS: 

3.3. Izstrādāt koncepcijas variantus 

3.4. Piedalīties koncepcijas 

ieviešanā 

4. Izstrādāt efektīvu 

resursu 

izmantošanas 

shēmu, pielietojot 

EKTS 

4.1. Izanalizēt ekonomisko 

situāciju 

4.2. Izanalizēt esošo 

organizatorisko struktūru  

4.3. Noskaidrot vadības 

funkcionālās prasības 

4.4. Izanalizēt resursu izmantošanu 

4.5. Sagatavot priekšlikumus 

resursu izmantošanai 

4.6. Sagatavot organizatoriskās 

struktūras modeļa variantus  

4.7. Piedalīties EKTS ieviešanā 

resursu efektīvai izmantošanai 

 Makroekonomika 

 Mikroekonomika 

 Uzľēmējdarbības finanses 

 Nauda un bankas 

 Uzľēmējdarbība 

 Starptautiskā uzľēmējdarbība 

5. Veikt tirgus 

pētījumus 

5.1. Apzināt uzdevumu un 

izvēlēties metodes 

5.2. Sagatavot pētījumam 

nepieciešamo instrumentāriju  

5.3. Analizēt masu mediju 

materiālus 

5.4. Izanalizēt pētījuma rezultātus  

5.5. Izstrādāt mārketinga plānu  

5.6. Kontrolēt plāna īstenošanu 

 Angļu valoda/Vācu valoda 

 Tirgzinība 

 Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika 

6. Veidot uzľēmuma/ 

organizācijas tēlu 

6.1. Izpētīt konkurentus 

6.2. Veikt SWOT analīzi 

6.3. Izpētīt patērētāju intereses un 

attieksmi 

6.4. Sadarboties ar citām iekšējām 

struktūrām 

6.5. Konsultēt par tīkla Internet 

izmantošanu 

 Biznesa komunikācijas 

 Socioloģija 

7. Analizēt 

menedţmenta 

procesus 

 

7.1. Izpētīt reglamentējošos 

dokumentus 

7.2. Izpētīt iespējas TQM 

ieviešanai, izmantojot EKTS  

7.3. Izstrādāt TQM modeli 

7.4. Piedalīties TQM ieviešanā 

 Vadības teorija 

8. Vadīt pakļautos 

darbiniekus 

 

8.1. Izstrādāt vadības modeli  

8.2. Izstrādāt/pilnveidot amata 

aprakstus 

8.3. Veikt darba plānošanu 

8.4. Konsultēt padotos darbiniekus 

8.5. Kontrolēt uzdevumu izpildi 

8.6. Piedalīties pārvaldes darbā 

 Saskarsme un profesionālā ētika 

 Darba aizsardzība un 

ergonomika 

 Darba tiesības 
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6.1. un 6.2.tabulās apkopota informācija liecina par „Elektroniskā komercija” studiju 

programmas pilnīgo atbilstību otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam un profesijas standartam. 

 

6.2. Salīdzinājums ar citās valstīs īstenotajām studiju programmām 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Elektroniskā 

komercija” ir izstrādāta Rēzeknes Augstskolas Inţenieru fakultātes Datorzinātľu un 

matemātikas katedrā.  

Šī izglītības programma tika salīdzināta ar: 

 Oldenburga/Austrumfrīzijas/Vilhelmshafena tehniskās augstskolas (Vācija) 

tehnoloģiju bakalaura studiju programmu „Tautsaimniecības informātika” 

(http://www.fh-oow.de/studium/studiengaenge/index.php?id=69&einzel=1); 

 Kauľas tehnoloģiskās universitātes (Lietuva) bakalaura programmu informātikā 

(http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&

p_year=2010&p_lang=EN ); 

 Latvijas Universitātes bakalaura programmu «E-biznesa un loģistikas vadības 

sistēmas» 

(http://www.evf.lu.lv/Izvele.asp?h2=6&h3=7&h4=8&h5=Programmas/EB.htm&h6=

20); 

 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RSEBAA) 

profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Elektroniskā 

komercija” 

(http://riseba.lv/Studijas/Pamatstudijas/Elektronisk%C4%81komercija/tabid/133/Def

ault.aspx ). 

 

6.3. tabula 

Studiju programmas „Elektroniskā komercija” salīdzinājums Latvijā 

 

 
Rēzeknes Augstskola RSEBAA 

Latvijas 

Universitāte 

Studiju 

programma Elektroniskā komercija 
Elektroniskā 

komercija 

E-biznesa un 

loģistikas vadības 

sistēmas 

Iegūstamais 

grāds 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

elektroniskajā 

komercijā 

Bakalaurs 

elektroniskajā 

komercijā 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

vadībzinātnēs 

Iegūstāmā Elektroniskās Elektroniskās Elektroniskās 

http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&p_year=2010&p_lang=EN
http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&p_year=2010&p_lang=EN
http://www.evf.lu.lv/Izvele.asp?h2=6&h3=7&h4=8&h5=Programmas/EB.htm&h6=20
http://www.evf.lu.lv/Izvele.asp?h2=6&h3=7&h4=8&h5=Programmas/EB.htm&h6=20
http://riseba.lv/Studijas/Pamatstudijas/Elektronisk%C4%81komercija/tabid/133/Default.aspx
http://riseba.lv/Studijas/Pamatstudijas/Elektronisk%C4%81komercija/tabid/133/Default.aspx
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kvalifikācija komercijas speciālists komercijas speciālists komercijas 

speciālists 

Programmas 

apjoms 
160 KP 160 KP 160 KP 

Studiju maksa 

pilna laika studijas 

870 Ls, nepilna laika 

studijas - 700 Ls 

pilna laika studijas 

1390 Ls, vakara 

studijas – 1190 Ls 

nepilna laika studijas 

1090 Ls 

pilna laika studijas 

1300 Ls, nepilna 

laika studijas - 850 

Ls 

Studiju ilgums Klātienes studijas – 4 

gadi, vakara – 4,5 gadi, 

neklātienes – 4,5 gadi 

Klātienes studijas – 4 

gadi, neklātienes – 5 

gadi 

Klātienes studijas – 4 

gadi, neklātienes – 5 

gadi 

Vispārizglītojošie 

kursi: 

Angļu valoda I, II, III, 

Socioloģija, 

Saskarsme un 

profesionālā ētika, 

Darba aizsardzība un 

ergonomika, 

IT tiesību zinību 

pamati un standarti, 

Civilā aizsardzība, 

Darba tiesības, 

Biznesa 

komunikācijas 

Augstākā matemātika, 

Mikroekonomika, 

Makroekonomika, 

Sociālā psiholoģija, 

Matemātiskā 

statistika, 

Komerctiesības 

Mikroekonomika, 

Makroekonomika, 

Biznesa matemātika, 

Biznesa statistika, 

Svešvaloda 

uzľēmējdarbībai, 

vadības teorija, 

Vadības psiholoģija, 

Finanses, 

Grāmatvedības 

teorija, 

Finanšu 

grāmatvedība, 

Tirgvedība, 

Kvalitātes vadīšanas 

sistēmas, Ievads 

tiesībās, 

Saimnieciskās 

tiesības, 

Ievads loģistikā, 

Loģistika, 

Transporta loģistika 

Teorētiskie kursi,  

profesionālās 

specializācijas un 

informācijas 

tehnoloģiju kursi 

Grāmatvedība, 

Matemātiskā analīze, 

Diferenciālvienādoju- 

mi un analītiskā 

ģeometrija, 

Diskrētā matemātika, 

Datori un 

programmēšana I, II, 

Mikroekonomika, 

makroekonomika, 

Tirgzinība, 

Datu bāzes, 

Vadības teorija, 

Datortīkli, 

Uzľēmējdarbības 

finanses, 

Objektorientētā 

Biznesa 

komunikācijas, 

Datu struktūra un 

algoritmi, 

Vadībzinības, 

Grāmatvedība, 

Mārketings, 

Operāciju vadīšana, 

Datu bāzes, 

Elektroniskās 

komercijas 

aktualitātes, 

Tīmekļa vietnes 

projektēšana, 

Banku zinības, 

Stratēģiskā 

vadībzinība, 

Biroja 

programmatūra, 

Tīmekļa vietľu 

veidošana, 

programmēšanas 

pamati, 

Operētājsistēmas, 

Serveri un tīklu 

aizsardzība, Datu 

bāzu 

projektēšana, 

Reklāma 

tīmeklī, 

Tīkla datu bāzu 

vadības sistēmas, 

Animācija un 

multimedija 
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programmēšana, 

Operētājsistēmas, 

Algoritmi un datu 

struktūras I, II,  

Tīkla 

Internet tehnoloģijas, 

Prasību analīze un 

modelēšana, 

Multimediju 

tehnoloģijas, 

Elektroniskās 

komercijas principi, 

Varbūtību teorija un 

matemātiskā 

statistika, 

Informācijas 

aizsardzība,  

Projektu vadīšana, 

Kvalitātes pārvaldība, 

Nauda un bankas, 

Dokumentu 

pārvaldes sistēmas, 

Tīmekļa aplikāciju 

tehnoloģijas, 

Datorgrafika, 

Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

Informācijas 

aizsardzība, 

Dizaina pamati, 

Informācijas 

tehnoloģijas, 

Web programmēšana, 

Mārketinga pētījumi, 

Internet mārketings, 

Komercdarbība, 

Datoru 

oprētājsistēmas, 

Datorgrafika un 

grafiskās paketes, 

Tīklu datu bāzes, 

Multimediju 

tehnoloģijas, 

Elektronisko 

dokumentu 

pārvaldības sistēmas, 

Automatizētās 

projektēšanas 

sistēmas (CASE), 

Darba tiesības un 

aizsardzība, 

Starptautiskā 

komercdarbība, 

Datoru tīkli un 

Interneta tehnoloģijas, 

Elektroniskā 

tirdzniecība un 

maksājumu sistēmas, 

Piegādes ķēdes 

pārvaldīšana 

Internetā, 

Biznesa datu analīzes 

tehnoloģijas, 

Muitas procedūras, 

Krājumu vadīšana un 

modelēšana, 

Interneta sistēmu 

projektēšana,  

Satura pārvaldes 

sistēmas, 

E-tirdzniecības un 

maksājumu sistēmas, 

Loģistikas 

Informācijas 

sistēmas 

Brīvās izvēles 

kursi: 

Tēlotājmāksla, 

Inovācijas,  

Sistēmu objektorientētā 

modelēšana,  

Vācu valoda I, II, III, 

Zinātniskā darba 

pamati,  

Loģika,  

Ētika, estētika, 

Publiskās runas pamati, 

Civiltiesības,  

Filozofija 

Inovācijas, 

Prezentācijas 

prasmes, 

Eiropas Savienības 

tiesības, 

Biznesa ētika, 

Svešvaloda 

Socioloģija, 

Mobilā biznesa 

tehnoloģijas, 

Informācijas 

apstrādes modernās 

tehnoloģijas 
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6.4. tabula 

Studiju programmas „Elektroniskā komercija” salīdzinājums ar ārvalstu augstskolām 

 

 

Rēzeknes Augstskola 
Kauņas tehnoloģiskā 

universitāte 

Oldenburga/ 

Austrumfrīzijas/ 

Vilhelmshafena 

tehniskā augstskola 

Studiju 

programma 
Elektroniskā komercija Bakalaurs informātika 

Tautsaimniecības 

informātika 

Iegūstamais 

grāds 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

elektroniskajā 

komercijā 

Bakalaurs 

informātikā 

Bakalaurs 

inţenierzinātnēs 

Iegūstāmā 

kvalifikācija 

Elektroniskās 

komercijas speciālists 
- - 

Programmas 

apjoms 
160 KP 160 KP 120 KP 

Studiju 

ilgums 

Klātienes studijas – 4 

gadi, vakara – 4,5 gadi, 

neklātienes – 4,5 gadi 

Klātienes studijas – 4 

gadi, neklātienes – 5 

gadi 

Klātienes studijas – 3 

gadi 

Vispār-

izglītojošie 

kursi: 

Angļu valoda I, II, III, 

Socioloģija, 

Saskarsme un 

profesionālā ētika, 

Darba aizsardzība un 

ergonomika, 

IT tiesību zinību 

pamati un standarti, 

Civilā aizsardzība, 

Darba tiesības, 

Biznesa 

komunikācijas 

Fizika, Komunikāciju 

pamati, Svešvaloda, 

Filozofija 

- 

Teorētiskie 

kursi,  

profesionālās 

specializācijas 

un 

informācijas 

tehnoloģiju 

kursi 

Grāmatvedība, 

Matemātiskā analīze, 

Diferenciālvienādoju- 

mi un analītiskā 

ģeometrija, 

Diskrētā matemātika, 

Datori un 

programmēšana I, II, 

Mikroekonomika, 

makroekonomika, 

Tirgzinība, 

Datu bāzes, 

Vadības teorija, 

Datortīkli, 

Uzľēmējdarbības 

finanses, 

Objektorientētā 

programmēšana, 

Operētājsistēmas, 

Matemātika, 

Informācijas 

tehnoloģijas, Ievads 

digitālā loģikā, 

Datorgrafika, Diskrētās 

struktūras, 

Operētājsistēmas, 

Datoru elementi un 

arhitektūra, Datu bāzes, 

Profesionālās valodas 

kultūra, Tehniskā 

terminoloģija un IT, 

Datorika informācijas 

sabiedrībā, 

Programmēšanas 

valodu teorija, Datoru 

tīkli un Internet 

tehnoloģijas, 

Mākslīgais intelekts, 

Matemātika 1-2, 

Informātikas pamati, 

Programmēšana 1-2, 

Ekonomikas pamati, 

Izmaksu aprēķins, 

Investīcijas un 

finansēšana, 

Statistika, 

Operētājsistēmas, 

Modelēšana, 

Ievads tautsaimniecības 

informātikā, Algoritmi 

un datu struktūras, 

Organizācija un vadība, 

Datu bāzes, 

Uzľēmējdarbības 

procesi,  

Programmnodrošināju

ms, Mārketings un 
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Algoritmi un datu 

struktūras I, II,  

Tīkla 

Internet tehnoloģijas, 

Prasību analīze un 

modelēšana, 

Multimediju 

tehnoloģijas, 

Elektroniskās 

komercijas principi, 

Varbūtību teorija un 

matemātiskā 

statistika, 

Informācijas 

aizsardzība,  

Projektu vadīšana, 

Kvalitātes pārvaldība, 

Nauda un bankas, 

Dokumentu 

pārvaldes sistēmas, 

Tīmekļa aplikāciju 

tehnoloģijas, 

Datorgrafika, 

Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

Programmēšanas 

valodu teorija, Tiesību 

pamati, Vadības 

pamati, Inţenieru 

ekonomika, Algoritmu 

dizains un analīze, 

Vairāki specializācijas 

virzieni: banku datu 

centri, datoru tīkli, 

informācijas sistēmu 

dizains, medicīnas 

informātika, 

multimediju sistēmas, 

programmatūras 

tehnoloģijas  

stratēģijas, 

Uzľēmējdarbības 

planošana, IT projektu 

vadīšana, Datu bāzes 

informācijas sistēmas, 

Ergonomika un 

multimēdijas, Tiesības 

Brīvās izvēles 

kursi: 

Tēlotājmāksla, 

Inovācijas,  

Sistēmu objektorientētā 

modelēšana,  

Vācu valoda I, II, III, 

Zinātniskā darba 

pamati,  

Loģika,  

Ētika, estētika, 

Publiskās runas pamati, 

Civiltiesības,  

Filozofija 

Programmēšanas 

tehnoloģiju prakse, 

programmēšanas 

tehnoloģiju prakses 

pamati, Vācu, angļu, 

franču vai krievu 

valodas 

- 

 

 Pēc veiktā salīdzinājuma var secināt, ka RA izstrādātā studiju programma satura ziľā 

ir līdzīga gan ārzemēs, gan Latvijā realizējamajām programmām elektroniskās komercijas 

speciālistu sagatavošanas jomā. No ārzemes programmām gan satura, gan studiju ilguma 

ziľā 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Elektroniskā 

komercija” ir līdzīga Kauľas tehnoloģiskās universitātes bakalaura programmai informātikā 

(programmas apjoms ir 160 KP, galvenās kursu grupas programmās ir līdzīgas).  

 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Elektroniskā komercija” Latvijā tiek īstenota Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolā un tai ļoti tuva Latvijas Universitātes bakalaura programma «E-
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biznesa un loģistikas vadības sistēmas». Programmu apjoms ir 160 KP, studiju ilgums 

klātienē – 4 gadi. Pēc studiju programmas absolvēšanas tiek iegūta elektroniskās komercijas 

speciālista kvalifikācija un bakalaura grāds elektroniskajā komercijā (Profesionālais 

bakalaura grāds vadībzinātnēs Latvijas Universitātē). Saturiski un apjoma ziľā visas trīs 

programmas ir tuvas, jo pilnībā atbilst Latvijā spēkā esošajam profesijas standartam 

“Elektroniskās komercijas speciālists”. Viena no galvenajām RA studiju programmas 

priekšrocībām ir iespēja studējošiem no Latgales studēt uz vietas, kā arī ievērojami zemāka 

studiju maksa. 

 

6.3. Darba devēju aptaujas par studējošo nodarbinātību sešiem gadiem 

 Studiju programmas realizācija ir uzsākta 2009.gadā, tādēļ studējošie vēl praktiski 

nav strādājoši savā specialitātē, tomēr 2010.gada vasarā 1.kursa studējošie iegūs praktisko 

pieredzi Ievadprakses laikā. 

 Aptaujājot potenciālos darba devējus gan informāciju tehnoloģijas, gan pašvaldības, 

gan banku un citos tautsaimniecības sektoros par 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas “Elektroniskā komercija” absolventu nodarbinātību 

nākamajiem sešiem gadiem, tika saľemtas atbildes, ka tieši šādiem speciālistiem ir 

vislielākās izredzes konkurēt darba tirgū. Pat ja kādā darba vietā nāktos samazināt darba 

vietu skaitu, tad elektroniskās komercijas speciālists noteikti atradīs sev darbu.  

 Vienlaikus izskanēja arī viedoklis par to, ka grūti plānot attīstības perspektīvu darba 

nodrošināšanas jomā uz tik ilgu periodu – 6 gadiem. Taču elektroniskās komercijas attīstība 

nedod pamata uztraukties par nodarbinātības problēmām studiju programmas absolventu 

vidū (darba devēju aptaujas anketas atrodamas Datorzinātľu un matemātikas katedrā). 

 

 

7. STUDĒJOŠIE 

7.1. Studējošo skaits programmā 

 Akreditējamajā studiju programmā 01.06.2010. ir 14 pilna laika studējošais. Visi 

studē par valsts budţeta finansētajiem līdzekļiem.  
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7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

Akreditējamās studiju programmas realizācija tika uzsākta 2009.gada septembrī, un 

1. kursā tika imatrikulēti 14 reflektanti. 

 

7.3. Absolventu skaits 

Izlaidums maģistra studiju programmā nav bijis. Absolventi studiju programmā ir 

paredzēti tikai 2013. gadā. 

 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

Akreditējamās studiju programmas pirmā studiju gadā tika veikta aptauja par studiju 

programmas un studiju procesa saturu un kvalitāti. 

7.1.attēls parāda studiju kursu svarīgumu. 

Angļu valoda

IT tiesību zinību pamati un standarti

Sports

Saskarsme un profesionālā ētika

Matemātiskā analīze, diferenciālvienā-dojumi un analītisk...

Makroekonomika

Datori un programmēšana I

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

7.1.att. Studiju kursu svarīgums 

7.2.attēls parāda studējošo apmierinātību ar studiju programmu. 



 

 29 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

S
tu

d
e
n

tu
 s

k
a
it

s

Pilnīgi apmierina

Apmierina

Daļēji apmierina

Neapmierina

Pilnīgi neapmierina, nevēlos

studēt šājā studiju programmā

 

7.2.att. Studējošo apmierinātība ar studiju programmu 

 

Lai uzlabotu studiju procesa kvalitāti, nepārtraukti notiek zinātniskās literatūras 

krājumu papildināšana ar jaunākajiem izdevumiem datortehnoloģiju jomā, kā arī docētāju 

kvalifikācijas paaugstināšana.  

 

7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās. 

Saskaľā ar RA Senāta 21.03.2005. lēmumā Nr.5 apstiprināto Rēzeknes Augstskolas 

studentu noteikumu 2.2.punktu RA sabiedriskajā dzīvē studentam ir tiesības: 

o vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties RA visu līmeľu 

pašpārvaldes institūcijās. 

o dibināt biedrības, pulciľus, klubus, informējot par to RA administrāciju. 

o nodarboties ar zinātniskās pētniecības darbu un māksliniecisko jaunradi. 

Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties RA lēmējinstitūcijās. 

Senātā, fakultātes Domē, Satversmes sapulcē viľiem ir veto tiesības jautājumos, kas skar 

studējošo intereses. 

RA Studentu pašpārvalde un katras fakultātes studentu pašpārvalde aktīvi darbojas, jo 

studenti piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā un daţādu ar studējošiem 

saistīto problēmu risināšanā. Jāatzīmē, ka pēc pirmā semestra studijām uz stipendijām varēs 

pretendēt tie pirmā kursa studenti, kuri studē par budţeta līdzekļiem. 

Rēzeknes Augstskolas Senāta sēdē 1998.gada 14.decembrī apstiprinātajā Rēzeknes 

Augstskolas Studējošo pašpārvaldes nolikumā paredzētais studējošo pašpārvaldes darbības 
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uzdevums ir pārstāvēt RA studentus un aizstāvēt viľu intereses Latvijas un starptautiskajā 

dzīvē. RA Kredītu piešķiršanas komisija ir ar Rēzeknes Augstskolas 27.10.2003. Senāta 

lēmumu Nr.4 izveidota institūcija, kas tiesīga izskatīt ar studējošā kredīta un studiju kredīta 

(kā no valsts budţeta, tā arī no kredītiestāţu līdzekļiem) piešķiršanu RA studējošiem saistītus 

jautājumus un pieľemt attiecīgus lēmumus. Saskaľā ar Ministru kabineta 2001.gada 29.maija 

noteikumu Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un 

studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 3.punktu uz 

kredīta saľemšanu var pretendēt studējošie – Latvijas Republikas pilsoľi un personas, kurām 

ir Latvijas Republikas nepilsoľa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoľi, kuriem 

izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiľuzturēšanās atļauja -, ja viľi sekmīgi apgūst 

valsts akreditētas studiju programmas. Tamdēļ uz doto brīdi šādi kredīti akreditējamās studiju 

programmas studentiem netiek izsniegti. 

Iepriekšminēto studējošo tiesību izmantošana nodrošina studentu aktivitātes visos 

jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus studiju darbu.  

Inţenieru fakultātē ir izveidojusies tradīcija aprīļa mēnesī organizēt Inţenieru dienas. 

To ietvaros notiek studentu zinātniskā konference, Sporta svētki un Informācijas diena, 

kurās ir iespēja piedalīties arī „Elektroniskās komercijas” studiju programmas studējošiem. 

Informācijas dienā reflektanti tiek iepazīstināti ar Inţenieru fakultāti, uzľemšanas 

noteikumiem, studiju programmām, studiju organizāciju, ārpus studiju dzīvi, darba iespējām 

pēc fakultātes absolvēšanas. Šo pasākumu organizēšanā aktīvu dalību ľem studentu 

pašpārvalde. 

 Trīs studentu pārstāvji darbojas Inţenieru fakultātes Domē un divi ir iesaistīti studiju 

programmu pašnovērtējuma komisiju sastāvā. Tādā veidā studējošie spēj ietekmēt studiju 

programmas pilnveidošanas procesu. Studējošie iekļaujas visos jau tradicionāli izstrādātos 

studiju procesa pilnveidošanas pasākumos. 
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8. PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

NOVĒRTĒJUMS 

8.1.Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība mērķu un uzdevumu īstenošanai 

Studiju programmu realizēs RA Inţenieru fakultātes Datorzinātľu un matemātikas 

katedra. Programmas izpildei tiks piesaistīts kvalificēts docētāju sastāvs. Studiju kursus 

nodrošinās docētāji ar doktora un maģistra grādu ar lielu praktiskā darba pieredzi 

elektroniskā komercijā, programmēšanā un ekonomikā. 

Studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 

vada docētāji, kuru zinātniskā specializācija atbilst daţādiem IT aspektiem – asoc. profesors 

Dr.sc.ing. A.Teilāns vada programminţenierijas, sistēmu modelēšanas un elektroniskās 

komercijas kursus, turklāt viľam ir liela praktiskā darba pieredze daţādu projektu izstrādē 

AS „Exigen Services”; asoc. profesors Dr.sc.ing. P.Grabusts nodarbojas ar studiju kursiem, 

kas saistīti ar datu bāzes tehnoloģijām; I.Meirāns, kuram ir liela praktiskā darba pieredze 

Rēzeknes Augstskolā un AS „Exigen Services”, veic informācijas tehnoloģiju standartu 

analīzi; lektors Mg.sc.ing. Ē.Tipāns specializējas objektorientētā programmēšanā un 

algoritmu un datu struktūrās un strādā par IT nodaļas vadītāju Latvijas Centrālajā 

depozitārijā. 

Ekonomikas kursus vada profesore Dr.sc.ing. I.Silineviča - specializējas 

uzľēmējdarbības jomā, docente Dr.oec. I.Mietule – specializējas finanšu un grāmatvedības 

jomā; profesors Dr.sc.ing. O.Uţga-Rebrovs – nodarbojas ar risku analīzi un informācijas 

apstrādi nenoteiktības apstākļos.  

Studiju kvalitātes uzlabošanai tiek plānots piesaistīt vieslektorus arī no ārzemēm, jo 

Inţenieru fakultātei ir izveidojusies cieša sadarbība ar ārzemju augstāko mācību iestāţu 

mācībspēkiem, kuri ir iesaistīti profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas inţenieris” īstenošanā. Studējošiem arī tiek piedāvāta iespēja izstrādāt 

diplomdarbus ārzemju augstskolās un universitātēs (sadarbības līgumi pie Inţenieru 

fakultātes ārējo sakaru koordinatora). 

Līdz ar to secināms, ka studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir 

augsti kvalificēts un kompetents, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības 

iemaľu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. 
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8.2.Studiju programmā iesaistītās RA struktūrvienības 

Programmu īstenos RA Inţenieru fakultātes Datorzinātľu un matemātikas katedra un 

docētāji no citām RA fakultāšu katedrām: Svešvalodu katedras, Ekonomikas un vadības 

katedras, Finanšu vadības katedras, Pedagoģijas un psiholoģijas katedras, Sākumskolas 

metodiku katedras, Vēstures un filozofijas katedras. Tālāk ir dots studiju kursu sadalījums 

pa katedrām. 

 Datorzinātľu un matemātikas katedra: Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un 

analītiskā ģeometrija, Diskrētā matemātika, Datori un programmēšana I, II, Datu bāzes, 

Objektorientētā programmēšana, Operētājsistēmas, Algoritmi un datu struktūras I, II, 

Tīkla Internet tehnoloģijas, Datoru tīkli, Prasību analīze un modelēšana, Multimediju 

tehnoloģijas, Elektroniskā komercijas aktualitātes, Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika, Informācijas aizsardzība, Projektu vadīšana, Kvalitātes pārvaldība IT 

projektos, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Automatizētās projektēšanas sistēmas 

(CASE), Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas, Datorgrafika, Ievads aplikāciju 

programmēšanā, Sistēmu objektorientētā modelēšana, Programminţenierija, E-

komercijas IS izstrāde. 

 Dabas un inţenierzinātľu katedra: Dabas aizsardzība un ergonomika, Civilā aizsardzība. 

 Ekonomikas un vadības katedra: Socioloģija, Biznesa komunikācijas, Makroekonomika, 

Mikroekonomika, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzľēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, 

Uzľēmējdarbība, Starptautiskā uzľēmējdarbība, Zinātniskā darba pamati, Publiskās 

runas pamati, Civilā aizsardzība. 

 Finanšu vadības katedra: Grāmatvedība, Uzľēmējdarbības finanses, Elektroniskā 

tirdzniecība un nauda, Nauda un bankas, Inovācijas. 

 Izglītības un metodiku katedra: Saskarsme un profesionālā ētika, Angļu un vācu valoda, 

Sports 

 Dizaina un amatniecības katedra: Tēlotājmāksla 

 Humanitāro zinātľu katedra: Loģika, Ētika, estētika, Filozofija. 

 Tiesību zinātľu katedra: Darba tiesības, IT tiesību pamati un standarti, Civiltiesības. 

 

Programmas kursu praktiskai apguvei tiks izmantots RA Informācijas tehnoloģiju 

centrs. Par studiju programmas “Elektroniskā komercija” realizāciju ir atbildīga 

Datorzinātľu un matemātikas katedra atbilstoši Augstskolu likumam, RA Satversmei un 

attiecīgajiem RA Senāta nolikumiem.  
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Katedras metodiskā darba mērķis ir studiju procesa efektivitātes paaugstināšana, kas 

ietver lekciju konspektu, mācību līdzekļu, izdales un uzskates materiālu, metodisko 

norādījumu, laboratorijas darbu, semināru un praktisko materiālu izstrādāšanu un to 

izmantošanu studiju procesā, esošo studiju programmu attīstību un jaunu izstrādāšanu.  

Studiju programmas realizācijas tehniskajā nodrošināšanā tiks iesaistīts datorzāles 

apkalpojošais laborants B.Moisejevs un RA datortīkla administrators A.Palms. 

 

8.3. Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

Kopējais studiju programmā iesaistīto docētāju skaits ir 29, no tiem: ar doktora grādu 

- 6 (vēlētie RA - 6), profesori - 1 (vēlētie RA - 1), asoc. profesori - 3 (vēlētie RA - 3), 

docenti - 9 (vēlētie RA - 9), lektori - 16 (vēlētie RA - 14). No visiem studiju programmā 

iesaistītajiem docētājiem 27 (93%) RA ir ievēlēšanas vieta (ievēlēti kā docētāji, pētnieki vai 

vadošie pētnieki).  

 

8.1.tabula 

Studiju programmas nodrošinājums ar docētājiem 

 

Studiju 

programmā 

iesaistītie 

docētāji 

Docētāju iedalījums pēc amatiem 

Docētāju iedalījums pēc 

zinātniskajiem, 

akadēmiskajiem grādiem  

Profesori 
Asociētie 

profesori 
Docenti Lektori 

Zinātľu 

doktori 
Maģistri 

Kopā  1 (3%) 3 (10%) 9 (32%) 16 (55%) 6 (21%) 20 (67%) 

 V V V V VL V 

 

V VL 

 1 3 9 14 2 6 

 

19 1 

V - vēlēts RA, VL - vieslektors. 

 

Studiju programmas nodrošināšanā iesaistītā akadēmiskais personāla saraksts dots P-

12 pielikumā, norādot amatu, izglītību, akadēmisko vai zinātnisko grādu, atzīmi par 

ievēlēšanu vai uz laiku pieľemšanu darbā, pasniedzamos studiju kursus. Akadēmiskā 

personāla zinātniskās un radošās biogrāfijas pievienotas P-3 pielikumā. 
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8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

nākamajiem sešiem gadiem 

Atbilstoši RA Nolikumam par studiju programmas direktoru RA Senātā apstiprināts 

lekt. A.Zorins. Balstoties uz citu studiju programmu realizācijas pieredzi, ir paredzēts katru 

gadu analizēt studiju programmas izpildi, veikt pasākumus studiju kursu nodrošināšanai ar 

mācībspēkiem. 

Akadēmiskie amati RA tiek ieľemti atbilstoši LR likumdošanai vēlēšanu kārtībā, ko 

nosaka RA nolikums „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā”, kurā noteikti 

docētāju kvalifikācijas un atbilstības amatam kritēriji. Galvenie no tiem ir izglītība un 

kvalifikācija, akadēmiskie un zinātniskie grādi, darba stāţs, kvalifikācijas paaugstināšana, 

zinātniski pētnieciskā darba rezultāti un metodiskās izstrādnes. Šie kritēriji ir arī noteicošie, 

veidojot docētāju atlases un attīstības politiku.  

Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas 

politika tiek realizēta, veicinot tā nepārtrauktu pilnveidošanu, un tā ietver: pārrunas un 

konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; studijas doktorantūrā (Ē.Tipāns, A.Zorins, 

M.Kijaško), no kuriem Ē.Tipāns un A.Zorins ir pabeiguši doktorantūras teorētisko kursu; 

akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveides kursus (2006.-2008.gados 

P.Grabusts, A.Teilāns, I.Meirāns, A.Zorins, J.Musatovs, M.Kijaško, Ē.Tipāns piedalījās 

„Baltijas datoru akadēmijas” rīkotajos Microsoft sertificētajos kursos „Programmatūras 

 inţenierijas kursi docētāju kompetenču paaugstināšanai atbilstoši starptautiskās 

sertifikācijas programmām”), RA profesionālās pilnveidošanas kursus „Augstskolu 

didaktika”, akadēmiskā personāla veicināšanas pasākumus piedalīties zinātniski 

pētnieciskajā darbā, semināros, konferencēs, kursos.  

RA tiek veicināta arī zinātniski pētnieciskā darbība. Docētāji savus pētījumus var 

pieteikt RA zinātnisko grantu konkursam, kas tiek izsludināts katra studiju gada sākumā. 

Projekta autori var būt RA darbinieki un studenti. Katru gadu tiek rīkotas fakultāšu 

konferences un reizi divos gados arī Starptautiskā zinātniskā konference. Docētāji piedalās arī 

citu Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs. RA ir sava 

izdevniecība, kur docētājiem tiek nodrošināta daţādu metodisko izstrādľu, mācību grāmatu 

un izdales materiālu izdošana. 

Kā būtisks fakts studiju programmas realizācijā jāatzīmē tas, ka liela daļa docētāju ir 

arī savā jomā praktizējoši speciālisti un pašreizējie divi doktoranti plāno aizstāvēt savas 

disertācijas, kas tuvākā nākotnē nodrošinās doktoru īpatsvara pieaugumu studiju 
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programmā. Fakultātē tiek sekmēta arī docētāju staţēšanās ārzemju augstskolās un 

līdzdalība starptautiskajos projektos. 

 

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS 

NODROŠINĀJUMS 

9.1. Finansēšanas avoti 

Studiju programmas izmaksas izstrādātas saskaľā ar LR Ministru kabineta 1999. 

gada 9. februāra noteikumiem Nr.42 “Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās 

studējošiem”. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra pilna un nepilna laika studiju 

programmas “Datorsistēmas” izmaksas uz 1 studējošo 2009./2010.studiju gadam ir šādas: 

1) darba alga docētājiem un pārējiem darbiniekiem, 

2) darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

3) komandējumu un dienesta braucienu izmaksas, 

4) pakalpojumu izmaksas (telefona sakari, pasta pakalpojumi, tehniskās apkopes, 

remonti) , 

5) materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas, 

6) grāmatu un ţurnālu iegāde, 

7) sociālā nodrošinājuma izmaksas (sports, pašdarbība, kopmītnes), 

8) iekārtu un programmatūras iegādes un modernizēšanas izmaksas, 

9) investīcijas augstskolas zinātnes attīstībai. 

Kopā: pilna laika studijās – Ls 870, nepilna laika studijās – Ls 700. 

Studiju programmas finansējuma avoti: 

   budţeta līdzekļi, 

   ieľēmumi no maksas studentiem (Ls 870 studiju gadā), 

   ieľēmumi no nepilna laika studējošajiem (Ls 700 studiju gadā). 

Studējošiem, kuri saľem finansējumu no budţeta, var būt piešķirta stipendija 

atbilstoši MK noteikumiem par stipendijām (MK 01.09.2004. noteikumi Nr. 740). Studentu 

pašpārvalde izskata studentu iesniegumus pabalstu saľemšanai un iesniedz tos stipendiju 

komisijai. 

Saskaľā ar LR MK noteikumiem Nr. 219 no 2001.gada 29.maija par kārtību, kādā 

tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes 

līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu RA Inţenieru fakultātes studentiem ir iespēja 
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saľemt studiju un studējošo kredītu. Par kredīta piešķiršanu, balstoties uz pieprasījumu 

kredītu piešķiršanai un izvērtējot studējošā sekmes un sociālos apstākļus, lemj RA Kredītu 

piešķiršanas komisija. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Elektroniskā komercija” 

studentiem kredītu būs iespēja saľemt tikai pēc programmas akreditācijas. 

 

9.2. RA bibliotēkas fonds 

Rēzeknes Augstskolas bibliotēka ir izvietota divās ēkās Rēzeknē: Atbrīvošanas alejā 

90 un Atbrīvošanas alejā 115. Bibliotēkā ir abonementu daļa, trīs lasītavas un ārzemju 

literatūras nodaļa. 

Lielākā daļa pieejamo dokumentu (grāmatu, periodisko un turpinājumu izdevumu) ir 

uz tradicionālā informācijas nesēja – papīra, bet arvien vairāk tiek saľemti arī elektroniskie 

dokumenti. Bibliotēka regulāri iegādājas Latvijā izdoto mācību, zinātnisko un nozaru 

literatūru, kā arī atbilstoši finansiālajām iespējām ārzemēs izdotos iespieddarbus. 

Informāciju par katra mēneša jaunieguvumiem var atrast RA mājas lapā Interneta vai, 

aplūkojot jauno grāmatu un periodisko izdevumu stendus bibliotēkā. 

Bibliotēkai ir Internetā pieejams elektroniskais katalogs, kas tiek veidots integrētajā 

bibliotēku sistēmā „ALISE”. Tas nodrošina izdevumu meklēšanu pēc daţādiem 

parametriem, kā arī visus bibliotekāros procesus – komplektēšana, lasītāju apkalpošana, 

atskaišu un uzziľu veidošana. Informāciju par rakstiem, kuri publicēti RA bibliotēkā 

pieejamajos ţurnālos un laikrakstos no 2002.gada var atrast bibliotēkas darbinieku veidotajā 

analītikas datu bāzē IIS „ALISE”. Bibliotēkā ir pieejami arī tradicionālie kartīšu katalogi un 

kartotēkas. Ar 01.09.2006. bibliotēkā tiek uzsākta elektroniskā apkalpošana. 

Lai atrastu vajadzīgo informāciju, bibliotēka piedāvā izmantot arī 8 valsts nozīmes 

bibliotēku (LNB, LUB, LLU FB, RTU ZB, LPA FB, PTB, MZB, v/a LMB) kopkatalogu, 

kas ir pieejams ar Internet starpniecību. Lietotājam ir iespēja pasūtīt interesējošo dokumentu 

no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. 

RA bibliotēkas lasītavās lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot LR normatīvo 

aktu pilnu tekstu datu bāzi NAIS, kā arī pasaulē plaši pazīstamo pilnu tekstu datu bāzi 

EBSCO; datu bāzi RUBRICON – pilnteksta uzziľu izdevumi krievu valodā, universālas 

enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas utt.; daudznozaru ţurnālu pilnu tekstu datu bāzi 

SpringerLink; enciklopēdiskās uzziľas par Latviju, tulkojošās un skaidrojošās 

datorvārdnīcas LETONIKA; laikrakstu pilnu tekstu datu bāzi LURSOFT un daţādas 

izmēģinājuma datu bāzes noteiktos laika periodos. Plānots, ka ārzemju datu bāzes būs 

pieejamas no jebkura RA datora. Lasītavā studenti izmanto arī mācībspēku palīglīdzekļus, 
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kas ierakstīti diskos, un metodiskos norādījumus. Inţenieru fakultātes Datorzinātľu un 

matemātikas katedra katru gadu paredz līdzekļus bibliotēkas fonda atjaunošanai un 

papildināšanai. Bibliotēkās un lasītavās ir pieejami kopējamie aparāti un datori, kas 

nodrošina lielāku pieejamību mācību materiāliem. Bibliotēka regulāri informē RA docētājus 

un studentus par jaunākās literatūras iegādi izdevumā „Rēzeknes Augstskolas Ziľnesis” un 

RA mājas lapā. 

9.1.tabulā ir dots studiju programmas nodrošinājums ar mācību literatūru (uz 

01.06.2010.). 

9.1.tabula 

Programmas nodrošinājums ar mācību literatūru 

Nozare Nos. skaits Eks. skaits 

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 452 2335 

Ekonomika. Ekonomiskās zinātnes  2170 6872 

Matemātika  14 22 

E-komercija 1161 4474 

Tiesības. Juridiskās zinātnes 1084 2802 

Svešvalodas:  angļu 

  vācu 

580 

481 

1872 

1371 

Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika 1770 3855 

 

 

9.3. Materiāli tehniskais nodrošinājums 

Studiju programmā paredzētās teorētiskās un praktiskās nodarbības nozares studiju 

kursos tiek realizētas 2007.gadā ekspluatācijā nodotā ITC telpās Atbrīvošanas alejā 115. 

Mācību nolūkiem paredzētas trīs datorklases ar apmēram 60 datoriem un lekciju auditorija. 

Maģistrantiem ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu (ISP Latnet, ātrums 10 Mbit/sec), 

visi datori ir pieslēgti internetam. Ir pieejams arī bezvadu Internets. 

RA Datorzinātľu un matemātikas katedras rīcībā ir nepieciešamā datortehnika un 

programmatūra studiju kursu apgūšanai, praktisko darbu un maģistra darba izpildei. 

9.2.tabulā ir uzskaitīta datortehnika, kas ir ITC rīcībā. 
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9.2.tabula 

ITC rīcībā esošā datortehnika 

 

Datortehnika 

 Nosaukums Skaits 

Datori Pentium (I, II, III) 34 

Datori Celeron 19 

Datori PIV 31 

Digitālās interaktīvās tāfeles komplekts 1 

Portatīvie datori 6 

Multimēdiju projektors 4 

Projektors 1 

Printeri 8 

Skeneris 2 

Kseroksa aparāts 2 

 

 

No 2006.gada Rēzeknes Augstskolas Inţenieru fakultāte piedalās programmā 

MSDN® Academic Alliance, kas piedāvā visaptverošu ekonomisko resursu bāzi, kura 

akadēmiskajām laboratorijām, mācību spēkiem un studentiem sniedz iespēju izmantot 

vismodernāko tehnoloģiju. Samaksājot gada abonēšanas maksu, Inţenieru fakultāte iegūst 

piekļuvi pilnam Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saľem 

ikmēneša jauninājumus viena gada garumā. Īpašas programmas licences ļauj abonentiem 

instalēt programmatūru visos laboratorijas datoros apmācības un zinātniskos nolūkos.  

Inţenieru fakultātes studenti, kas pieteikušies uz mācību kursiem, kurus piedāvā 

fakultāte, drīkst programmatūru lejupielādēt vai aizľemties, lai instalētu to savos datoros un 

izmantotu studiju darbu vai personīgo projektu izstrādāšanā.  

 Ekskluzīva Web lapa http://msdn.microsoft.com/academic/ piedāvā visjaunākos 

resursus mācību spēkiem:  

- programmu reģistrāciju un jaunumus; 

- projektus, mācību materiālus, akadēmiskos rakstus un oficiālus dokumentus;  

- īpašus piedāvājumus tikai abonentiem;  

- slēgtas vēstkopas/ intereškopas pasniedzējiem.  

MSDN Academic Alliance abonementa programmatūras, resursu un atbalsta pakotnē 

ietilpst:  

 MSDN bibliotēka: dokumentācija, specializēti raksti un koda paraugi;  

- tehniska atbalsta bibliotēka: Knowledge Base;  

http://msdn.microsoft.com/academic/
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- visas Microsoft operētājsistēmas, izstrādātāja aprīkojums (SDK) un draiveru 

izstrādes komplekti (DDK) 

 profesionāls tehniskais atbalsts:  

- četri iestatīšanas un instalēšanas varianti;  

- tehniska atbalsta vēstkopas/ intereškopas, ko piedāvā MSDN Online;  

 Beta versijas, jauni laidieni un atjauninājumi;  

- Microsoft Visual Studio® Professional;  

-  Microsoft Visio® Professional;  

-  Microsoft Windows CE izstrādes rīki;  

- regulāras programmatūras piegādes ar atjauninājumiem;  

 šādas serveru testēšanas platformas:  

- Microsoft® Windows®;  

- Server SQL ServerTM;  

- Exchange Server;  

- Commerce Server;  

- BizTalkTM Server;  

- Host Integration Server;  

- Application Center;  

- Systems Management Server 2.0;  

- ISA Server;  

- Mobile Information Server;  

- SharePointTM Portal Server;  

- Microsoft Project.  

 

RA Sporta namā (Atbrīvošanas alejā 176, Rēzeknē) studentiem ir iespēja nodarboties 

ar sportu, ierīkota fitnesa zāle, pieejama sauna un aerobikas nodarbības, kuras notiek sporta 

zālē Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Maģistrantu rīcībā ir dienesta viesnīca. Augstskolā 

darbojas divas kafejnīcas. 

Studiju programmas finansēšanas un infrastruktūras nodrošinājums ir pietiekošs, lai 

varētu sekmīgi realizēt studiju programmu. 
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10. ĀRĒJIE SAKARI 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Studiju programmas tapšanas gaitā un kopš programmas realizācijas sākuma notiek 

divpusēja sadarbība ar darba devējiem, kuras rezultātā studiju programma tiek veidota 

atbilstoši darba devēju prasībām un ieteikumiem. Programmas realizācijas gaitā šī sadarbība 

turpinās, uzklausot darba devēju viedokli. Analizējot darbavietas, kurās strādā programmā 

studējošie, jāsecina, ka maģistrantu darba devēji ir IT uzľēmumi, valsts un pašvaldību 

struktūras un mācību iestādes. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek šādā veidā: RA Padomnieku konvents, 

profesionālās prakses un piedalīšanās projektos un pētījumos. 

RA Padomnieku konvents ir nodibināts sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām un 

darbojas stratēģiskās attīstības, studiju programmas pilnveidošanas, zinātniskā potenciāla 

izmantošanas un citās jomās. Tas darbojas uz RA Senāta 28.03.2006. (lēmums Nr.12) 

apstiprinātā Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa nolikuma pamata. Padomnieku 

konvents pulcējas reizi gadā. Pašvaldību atbalsts un palīdzība tiek izmantota atkarībā no 

nepieciešamības un situācijas. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek, atrodot iespējamās studējošo prakses vietas, 

galvenokārt tās, kas atrodas Latgales reģionā. Ir noslēgti sadarbības līgumi par RA studentu 

prakses vietu nodrošināšanu ar tādiem pazīstamiem uzľēmumiem kā AS „Exigen Services”, 

SIA „Microsoft Latvia”, SIA „D8 Datu risinājumi”, SIA „Check-IT”, SEZ AS „Rebir”, 

Rēzeknes pilsētas Domi un citām valsts un pašvaldību institūcijām (sadarbības līgumi 

pieejami Datorzinātľu un matemātikas katedrā). 

Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērķtiecīgi un abpusēji ieinteresēti, tā ir 

studiju programmas satura pilnveides un realizācijas neatľemama sastāvdaļa. Rēzeknes 

Augstskola katru gadu rīko un piedalās Informācijas dienās, kuru pasākumos tiek iesaistīti 

studenti, darba devēji un docētāji. 

Tiek veikta RA studiju programmas „Elektroniskā komercija” studējošo potenciālo 

darba devēju aptauja par akreditējamās studiju programmas mērķi, realizācijas aspektiem un 

saturu. Vairākums darba devēju norāda, ka darba kvalitātes uzlabošanai viľu organizācijās ir 

nepieciešami darbinieki – elektroniskās komercijas speciālisti. Visi aptaujātie darba devēji 

par atbilstošiem darba devēju organizācijas interesēm atzīst studiju programmas mērķi un 

uzdevumus. 
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Uz jautājumu, vai studiju programmas „Elektroniskā komercija” iegūšana Rēzeknes 

Augstskolā ir pieľemama darba devējam, visi darba devēji atzīmē to kā viennozīmīgi 

pieľemamu.  

Attiecībā uz studiju programmas saturu, tiek atzīmēts, ka tas ir optimāls. Darba 

devēji atzīmē, ka ir apsveicami, ka iespējas studēt elektronisko komerciju dod reģionālā 

augstskola. Tas paplašina iespējamo studējošo personu loku, it sevišķi no jau strādājošo 

datorspeciālistu vidus ar savu pieejamību gan attāluma ziľā (no darba vietas un 

dzīvesvietas), gan studiju maksas ziľā. Darba devēji uzskata, ka šādas programmas realizācija 

radīs veselīgu konkurenci augstskolu vidū. 

 

10.2. Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs 

 Rēzeknes Augstskola katru gadu organizē starptautiskās konferences, zinātniskos 

seminārus, kā arī tās docētāji regulāri piedalās daţādās starptautiskās zinātniski pētnieciskās 

konferencēs un semināros. 

Ik pēc 2 gadiem tika organizēta starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. 

Tehnoloģija. Resursi”, kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas, Vācijas, Itālijas un Somijas. Konferences 

materiāli publicēti konferences referātu krājumos. Šīs konferences ietvaros darbojas 

Informācijas tehnoloģiju sekcija, kuru organizē un kurā regulāri piedalās arī Datorzinātľu un 

matemātikas katedras docētāji. 2009.gadā notika jau VII konference „Vides. Tehnoloģija. 

Resursi.” 

Rēzeknes Augstskola sadarbojas arī ar daţādām Latvijas augstskolām, kas realizē 

līdzīgas studiju programmas. Studiju programmas izstrādes gaitā tika iepazīta RTU pieredze. 

Vērtīgus priekšlikumus studiju programmas izstrādes laikā sniedza RTU Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultātes asociētais profesors A.Teilāns. Asoc.profesors 

P.Grabusts ir piedalījies RTU bakalaura darbu recenzēšanā.  

Sadarbības ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu 

ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums starp RTU un Rēzeknes Augstskolu par iespējām 

turpināt izglītību studiju programmas pārtraukšanas gadījumā. 

Perspektīvā tiek plānota sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām. Datorzinātľu 

un matemātikas katedras docētāji ES SOCRATES - ERASMUS programmas ietvaros ir 

lasījuši vieslekcijas ārzemju augstskolās. Arī studiju programmu nodrošinošie docētāji no 

citām struktūrvienībām veic aktīvu zinātnisko un profesionālo darbību, kas atspoguļojas 

viľu CV. 
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11. APLIECINĀJUMS PAR STUDIJU TURPINĀŠANAS IESPĒJU 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PĀRTRAUKŠANAS GADĪJUMĀ 

 
 Rēzeknes Augstskola kā licences pieteicēja ir noslēgusi vienošanos ar Rīgas 

Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu par iespēju turpināt 

izglītību RA 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Elektroniskās komercijas” pārtraukšanas gadījumā (skatīt P-6 pielikumu). 

 

 

12. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

 

Studiju programmas turpmākajai attīstībai tiek izstrādāts attīstības plāns, kas ietvers 

būtiskākos darbības virzienus, lai piedāvātā programma būtu konkurētspējīga un pieprasīta 

darba tirgū. Bakalaura profesionālās studiju programmas attīstības galvenās tendences būtu 

saistāmas ar tādiem faktoriem kā nepieciešamība pilnveidot programmas realizācijas 

nodrošinājumu, materiāltehnisko bāzi un aktualizēt programmu atbilstoši darba tirgus 

prasībām un vispārējām sabiedrības attīstības tendencēm. 

Veiktā analīze nosaka studiju programmas tālākās attīstības virzienus. Studiju 

programmas realizācijas pozitīvās un negatīvās iezīmes raksturotas 12.1.tabulā. 

 

 

12.1.tabula 

Studiju programmas realizācijas raksturojums 

Pozitīvās iezīmes Negatīvās iezīmes 

o Programmas saturs atbilst valsts 

profesionālās augstākās izglītības standartam 

un profesijas standarta prasībām. 

o Programmā ir pietiekams budţeta vietu 

skaits. 

o Studiju procesa un prakses tuvināšana. 

o Programmā darbojas kvalificēts 

akadēmiskais personāls un praktizējoši IT 

speciālisti. 

o Studiju programmas realizēšanas izdevīgs 

ģeogrāfiskais izvietojums, tuvu reģionā 

dzīvojošo studentu dzīves vietām. 

o Vairums programmā studējošajiem ir 

Latgales reģiona iedzīvotāji. 

o Iespējas studēt maģistrantūrā. 

o Studējošie daţādu iemeslu dēļ 

nepietiekami aktīvi izmanto 

starptautiskās apmaiľas iespējas. 

o Ārpus Rēzeknes dzīvojošajiem 

nokļūšana līdz mācību vietai prasa 

papildus finansējumu un laiku. 

o Studiju programma nenodrošina 

pietiekamas izglītības iespējas 

ārvalstu studentiem angļu valodā. 

o Nepietiekama iesaiste valsts līmeľa 

zinātnes grantos. 

o Nepietiekams skaits docētāju 

publikāciju par specializētām tēmām. 
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Iespējas Draudi 

o Veicināt akadēmiskā personāla staţēšanos, 

nodrošinot teorijas un prakses vienotību, 

ārzemju pieredzes efektīvāku izmantošanu 

studiju procesā. 

o Sagatavot jaunus mācību līdzekļus, t.sk. 

elektroniskā formā. 

o Intensificēt akadēmiska personāla un 

vieslektoru starptautisko zinātnisko 

sadarbību. 

o Veicināt RA akadēmiskā personāla studijas 

doktorantūrā. 

o Darba iespējas absolventiem reģionā un RA. 

o Konkurences saasināšanās un 

pastiprināta konkurence no privāto 

augstskolu puses līdz ar demogrāfisko 

procesu radīto studentu skaita 

potenciālo samazinājumu. 

o Sabiedrības materiālās labklājības 

neatbilstība studiju maksai. 

o Augstākās izglītības centralizācijas 

tendences 

o Atalgojuma sistēma augstākajā 

izglītībā nemotivē reģionālo 

augstskolu akadēmiskā un zinātniskā 

potenciāla attīstību. 

 

Studiju programmas attīstībai nākamajos gados veicami šādi uzdevumi: 

 izanalizēt perspektīvos speciālistu sagatavošanas virzienus un pilnveidot studiju  

programmas saturu atbilstoši tautsaimniecības pieprasījumam, ekonomiskai attīstībai un 

tirgus konjuktūrai; 

 izstrādāt tālmācības studiju programmas nepilna laika studējošajiem; 

 paplašināt prakses vietu skaitu; 

 paplašināt sadarbību ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs; 

 rast iespēju studējošiem iziet praksi un veikt diplomdarbu izstrādāšanu ārvalstu 

augstākajās mācību iestādēs; 

 iesaistīt studējošus projektu izstrādāšanā un realizēšanā. 
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STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNI 

PILNA UN NEPILNA LAIKA 

STUDĒJOŠIEM 
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PILNA LAIKA STUDIJAS 
 

N.p.
k. 

KURSU NOSAUKUMI Kontaktstundu 
skaits 

Kredīt-
punkti 

Pārbaudes 
veids 

Docētājs 

 1.semestris   
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

1.   Angļu valoda 64 2 Ie Lekt. Mg.paed. V.Pokule 

2.  IT tiesību zinību pamati un 
standarti 

32 2 Ie Lekt. P.Eglons 

3.  Sports 32 - Ie Lekt. Mg.paed. A.Kaupužs 

4.  Saskarsme un profesionālā ētika 32 2 Ie Lekt. Mg.paed. Ē.Kalvāns 

5.  Matemātiskā analīze, 
diferenciālvienādojumi un 
analītiskā ģeometrija  

80 5 E Lekt. Mg.edu. I.Morozova 

6.  Makroekonomika 32 2 E Doc. Mg.biz.vad.V.Nikitina 

7.  Studiju darbs I 32 2 IeD Doc. I.Meirāns 

8.  Datori un programmēšana I 80 5 E Lekt. Mg.sc.ing. A.Zorins 

 2. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Angļu valoda 64 2 Ie Lekt. Mg.paed. V.Pokule 

2.  Sports 32 - Ie Lekt. Mg.paed. A.Kaupužs 

3.  Diskrētā matemātika 48 3 Ie Lekt. Mg.math. I.Kangro 

4.  Datori un programmēšana II 80 5 E Lekt. Mg.sc.comp. J.Musatovs 

5.  Mikroekonomika 32 2 E Lekt. Mg.soc.sc. Ē.Višķers 

6.  Grāmatvedība 32 2 E Doc. Mg.oec. A.Puzule 

7.  Nauda un bankas 32 2 Ie Lekt. Mg.oec. I.Kotāne 

8.  Ievadprakse 2 ned. 2 IeD  

 B r ī v ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( C )  -  2 kr.p. 

1.  Tēlotājmāksla 16 1 Ie Doc. Mg.art. V.Paurs 

2.  Inovācijas 16 1 Ie Doc. Mg.biz.vad.V.Nikitina 

3.  Vācu valoda I 48 2 Ie Doc. Mg.paed. Emīlija Strode 

4.  Loģika 16 1 Ie Lekt. Mg.paed. V.Korkla 

5.  Zinātniskā darba pamati 32 2 Ie Doc. Mag.oec. A.Puzule 

 3. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Angļu valoda 64 2 E Lekt. Mg.paed. V.Pokule 

2.  Datoru tīkli 32 2 E Lekt.Mg.sc.comp. M.Kijaško 

3.  Algoritmi un datu struktūras I 48 3 Ie Lekt. Mg.sc.ing. Ē.Tipāns 

4.  Darba aizsardzība un ergonomika 32 2 Ie Lekt. Mg.sc.env. I.Jurčs 

5.  Uzņēmējdarbība 32 2 Ie Lekt. Mg.soc. D.Nuķe 

6.  Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības 

16 1 Ie Lekt. Mg.soc.sc. Ē.Višķers 

7.  Objektorientētā programmēšana 32 2 E Lekt. Mg.sc.ing. Ē.Tipāns 

8.  Prasību analīze un modelēšana 32 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

9.  Operētājsistēmas 32 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts 

 B r ī v ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( C )  -  2 kr.p. 

1.  Civiltiesības 32 2 Ie Doc. A.Biksiniece 

2.  Vācu valoda II 48 2 Ie Doc. Mg.paed. Emīlija Strode 

3.  Publiskās runas pamati 32 2 Ie Lekt. Mg.soc. I.Graudiņa 
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4. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

1.  Algoritmi un datu struktūras II 48 3 E Lekt. Mg.sc.ing. Ē.Tipāns 

2.  Varbūtību teorija un matem. 
statistika 

48 3 E Lekt. Mg.math. I.Kangro 

3.  Ievads aplikāciju programmēšanā 48 3 E Lekt. Mg.sc.ing. A.Zorins 

4.  Elektroniskās komercijas 
aktualitātes 

16 1 Ie Lekt. Mg.sc.ing. A.Zorins 

5.  Studiju darbs II 32 2 IeD  

6.  Prakse 6 ned. 6 IeD  

 B r ī v ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( C )  -  2 kr.p. 

1.  Vācu valoda III 48 2 Ie Doc. Mg.paed. Emīlija Strode 

2.  Filozofija 16 1 Ie Lekt. Mg.paed. V.Korkla 

3.  Ētika, estētika 16 1 Ie Lekt. Mg.paed. V.Korkla 

4.  Sistēmu objektorientētā 
modelēšana 

32 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

 5. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Tirgzinība 64 4 E Lekt. M.oec. I.Zaļūksne 

2.  Datu bāzes 32 2 E Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts 

3.  Vadības teorija 32 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing.  
O.Užga - Rebrovs 

4.  Projektu vadīšana 32 2 Ie Prof. Dr.sc.ing. Ģ.Vulfs 

5.  Interneta tehnoloģijas 64 4 E Lekt. Mg.sc.comp. M.Kijaško 

6.  Socioloģija 32 2 Ie Lekt. Mg.soc. I.Graudiņa 

 O b l i g ā t ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( B )  -  4 kr.p. 

1.  Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas I 64 4 E Lekt. Mg.sc.comp. V.Šerkins 

2.  Programminženierija 64 4 E Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

 6. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Uzņēmējdarbības finanses 32 2 E Lekt. Mg.oec. Ē.Trokša 

2.  Darba tiesības 32 2 Ie Doc. Dr.jur. G.Makarova 

3.  Uzņēmējdarbības stratēģiskā 
vadīšana 

32 2 Ie Prof. Dr.sc.ing. I.Silineviča 

4.  Studiju darbs III  2 IeD  

5.  Ražošanas prakse 10 ned. 10 IeD  

 O b l i g ā t ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( B )  -  2 kr.p. 

1.  Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas II 32 2 E Lekt. Mg.sc.comp. V.Šerkins 

2.  E-komercijas IS izstrāde 32 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

 7. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Informācijas aizsardzība 32 2 E Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts 

2.  Biznesa komunikācijas 48 3 E Lekt. Mg.soc. I.Graudiņa 

3.  Datorgrafika 48 3 E Lekt. Mg.sc.comp. V.Šerkins 

4.  Civilā aizsardzība 16 1 Ie Lekt. Mg.sc.env. I.Jurčs 

5.  Elektroniskā tirdzniecība un 
nauda 

48 3 E 
Lekt. Mg.oec. I.Kotāne 

6.  Dokumentu pārvaldes sistēmas 32 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts 

7.  Automatizētās projektēšanas 
sistēmas (CASE) 

32 2 Ie 
Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

8.  Multimediju tehnoloģijas 32 2 Ie Lekt. Mg.sc.comp. M.Kijaško 

9.  Kvalitātes pārvaldība IT projektos 32 2 Ie Doc. I.Meirāns 
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 8. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Pirmsdiploma prakse 8 ned. 8 IeD  

2.  Diplomprojekts  12 aizst.  

 
 
 
 
 

NEPILNA LAIKA STUDIJAS 
N.p. 

k. 
KURSU NOSAUKUMI Kredītp

unkti 
Pārbaudes 

veids 
Docētājs 

 1. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

   

1.   Angļu valoda 2 Ie Lekt. Mg.paed. V.Pokule 

2.  IT tiesību zinību pamati un standarti 2 Ie Lekt. P.Eglons 

3.  Matemātiskā analīze, 
diferenciālvienādojumi un analītiskā 
ģeometrija  

5 E Lekt. Mg.math. I.Kangro  

4.  Makroekonomika 2 E Doc. Mg.biz.vad.V.Nikitina 

5.  Datori un programmēšana I 5 E Lekt. Mg.sc.ing. A.Zorins 

 2. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

   

1.   Angļu valoda 2 Ie Lekt. Mg.paed. V.Pokule 

2.  Datori un programmēšana II 5 E Lekt. Mg.sc.comp. J.Musatovs 

3.  Diskrētā matemātika 3 Ie Lekt. Mg.math. I.Kangro 

4.  Mikroekonomika 2 E Lekt. Mg.soc.sc. Ē.Višķers 

5.  Grāmatvedība 2 E Doc. Mg.oec. A.Puzule 

6.  Saskarsme un profesionālā ētika 2 Ie Lekt. Mg.paed. Ē.Kalvāns 

 3. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Angļu valoda 2 E Lekt. Mg.paed. V.Pokule 

2.  Algoritmi un datu struktūras I 3 Ie Lekt. Mg.sc.ing. Ē.Tipāns 

3.  Darba aizsardzība un ergonomika 2 Ie Lekt. Mg.sc.env. I.Jurčs 

4.  Uzņēmējdarbība 2 Ie Lekt. Mg.soc. D.Nuķe 

5.  Starptautiskās ekonomiskās attiecības 1 Ie Lekt. Mg.soc.sc. Ē.Višķers 

6.  Objektorientētā programmēšana 2 E Lekt. Mg.sc.ing. Ē.Tipāns 

7.  Nauda un bankas 2 Ie Lekt. Mg.oec. I.Kotāne 

8.  Studiju darbs I 2 IeD Doc. I.Meirāns 

 4. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Algoritmi un datu struktūras II 3 Ie Lekt. Mg.sc.ing. Ē.Tipāns 

2.  Varbūtību teorija un matem. statistika 3 E Lekt. Mg.math. I.Kangro 

3.  Ievads aplikāciju programmēšanā 3 E Lekt. Mg.sc.ing. A.Zorins 

4.  Operētājsistēmas 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts 

5.  Ievadprakse 2 IeD  

 B r ī v ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( C )  -  2 kr.p. 

1.  Tēlotājmāksla 1 Ie Doc. Mg.art. V.Paurs 

2.  Inovācijas 1 Ie Doc. Mg.biz.vad.V.Nikitina 

3.  Vācu valoda I 2 Ie Doc. Mg.paed. E. Strode 

4.  Loģika 1 Ie Lekt. Mg.paed. V.Korkla 

5.  Zinātniskā darba pamati 2 Ie Doc. Mag.oec. A.Puzule 



 

 48 

 5. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Tirgzinība 4 E Lekt. M.oec. I.Zaļūksne 

2.  Datu bāzes 2 E Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts 

3.  Interneta tehnoloģijas 4 E Lekt. Mg.sc.comp. M.Kijaško 

4.  Elektroniskās komercijas aktualitātes 1 Ie Lekt. Mg.sc.ing. A.Zorins 

5.  Studiju darbs II 2 IeD  

 B r ī v ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( C )  –  2 kr.p. 

1.  Publiskās runas pamati 2 Ie Lekt. Mg.soc. I.Graudiņa 

2.  Civiltiesības 2 Ie Doc. A.Biksiniece 

3.  Vācu valoda II 2 Ie Doc. Mg.paed. E. Strode 

  
 
6. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Prasību analīze un modelēšana 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

2.  Datoru tīkli 2 E Lekt. Mg.sc.ing. M.Kijaško 

3.  Prakse 6 IeD  

 O b l i g ā t ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( B )  -  4 kr.p. 

1.  Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas I 4 E Lekt. Mg.sc.comp. V.Šerkins 

2.  Programminženierija 4 E Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

 B r ī v ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( C )  -  2 kr.p. 

1.  Vācu valoda III 2 Ie Doc. Mg.paed. E. Strode 

2.  Sistēmu objektorientētā modelēšana 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

3.  Filozofija 1 Ie Lekt. Mg.ps. I.Leikuma 

4.  Ētika, estētika 1 Ie Lekt. Mg.paed. V.Korkla 

 7. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Projektu vadīšana 2 Ie Prof. Dr.sc.ing. Ģ.Vulfs 

2.  
Vadības teorija 2 Ie 

Asoc.prof. Dr.sc.ing.  
O.Užga - Rebrovs 

3.  Civilā aizsardzība 1 Ie Lekt. Mg.sc.env. I.Jurčs 

4.  Elektroniskā tirdzniecība un nauda 3 E Lekt. Mg.oec. I.Kotāne 

5.  Uzņēmējdarbības finanses 2 E Lekt. Mg.oec. Ē.Trokša 

6.  Darba tiesības 2 Ie Doc. Dr.jur. G.Makarova 

7.  Studiju darbs III 2 IeD  

 O b l i g ā t ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( B )  -  2 kr.p. 

1.  Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas II 2 E Lekt. Mg.sc.comp. V.Šerkins 

2.  E-komercijas IS izstr 2 E Asoc.prof. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

 8. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

   

1.  Informācijas aizsardzība 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts 

2.  Biznesa komunikācijas 3 E Lekt. Mg.soc. I.Graudiņa 

3.  Ražošanas prakse 10 IeD  

 9. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

    

1.  Socioloģija 2 Ie Lekt. Mg.soc. I.Graudiņa 

2.  Datorgrafika 3 E Lekt. Mg.sc.comp. V.Šerkins 

3.  Multimediju tehnoloģijas 2 Ie Lekt. Mg.sc.comp. M.Kijaško 

4.  Kvalitātes pārvaldība IT projektos 2 Ie Doc. I.Meirāns 

5.  Dokumentu pārvaldes sistēmas 2 Ie Asoc.prof. Dr.sc.ing. P.Grabusts 
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6.  Automatizētās projektēšanas sistēmas 
(CASE) 

2 Ie 
Doc. Dr.sc.ing. A.Teilāns 

7.  Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 2 Ie Prof. Dr.sc.ing. I.Silineviča 

 10. semestris 
O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A )  

   

1.  Pirmsdiploma prakse 8 IeD  

2.  Diplomprojekts 12 aizst.  
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STUDIJU KURSU PROGRAMMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss ”Zinātniskā darba pamati” 

Course “basics of Research Work” 

Mg.oec. doc. Anita Puzule 
 

Anotācija:  Apgūstot kursu studentiem ir izpratne par zinātniskā darba organizāciju un 

izstrādi, iegūtas prasmes strādāt ar speciālo literatūru un pētniecības darbā 

izmantotajiem informācijas avotiem, kā arī spēj patstāvīgi analizēt un interpretēt 

statistikas datus un pētījumā iegūtos rezultātus. 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par zinātniskā darba plānošanu, pētīšanas metoţu izvēli, 

informācijas meklēšanu, vākšanu un izvērtēšanu, pētījuma rezultātu izklāstu un 

noformēšanu, veicot patstāvīgu izstrādi. 

Priekšzināšanas: Matemātika, Makroekonomika 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     

70 stundas)  

Pārbaudes 

forma: 

Ieskaite 

Pārbaudes 

prasības: 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %); 

2) vērtējuma par 1 kontroldarbu (20%); 

3) ieskaites novērtējuma           (60 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %); 

2) vērtējuma par 1 mājas darbu (30 %); 

3) ieskaites novērtējuma          (60 %) 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Plānot zinātnisko darbu un pārzina 

plānojuma etapus.  

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite 

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Pārzina zinātniskā darba procesu un prot 

izvēlēties un pielietot pētījuma metodes. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite  

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Analizēt un interpretēt statistikas datus un 

pētījumā iegūtos rezultātus. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite 

Praktiskās nodarbības, 

patstāvīgais darbs, mājas 

darbs, ieskaite 

Noformēt un prezentēt zinātniskā darba 

rezultātus. 

Praktiskās nodarbības, 

prezentācija, kontroldarbs, 

ieskaite 

Patstāvīgais darbs, mājas 

darbs, ieskaite 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Zinātniskās pētniecības būtība un nozīme 2  L 0,5 L 

2. Zinātniskā darba plānošana un etapi ekonomikā 1 

2 

L 

P 

0,5 L 

3. Zinātnisko darbu veidi un pētīšanas metodes 2 

2 

L 

P 

1 L 

4. Speciālās literatūras un informācijas avotu izpētes 

organizācija  

2 

2 

L 

P 

1 L 

1 P 

5. Zinātniskā darba datu apstrāde un attēlošana 4 

4 

L 

P 

2 L 

1 P 

6. Zinātnisko darbu rezultātu noformēšanas struktūra. 4 L 2 L 



Autortiesības un intelektuālā īpašuma aizsardzība. 2 P 

7. Zinātniskā darba aizstāvēšana 1 

2 

L 

P 

1 L 

8. Kontroldarbs (2.-5.tēma) 2 P - 

Kopā: 32  10 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1.  Zinātnisko darbu veida, metodikas 

un metoţu izvēle un pamatojums 

atbilstoši izvēlētajam tematam.  

6 Iegūto zināšanu 

pārbaude pr.nod., 

ieskaitē  

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

2.  Bibliogrāfiskās informācijas 

izvēlēšanās un literatūras saraksta 

noformēšana. 

6 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

15 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

3. 2 Zinātniskā darba datu apstrāde, 

attēlošana un analīze. 

6 Iegūto zināšanu 

pārbaude pr.nod., 

ieskaitē  

15 Iegūto zināšanu 

pārbaude pr.nod., 

ieskaitē 

4.  Pēc studenta izvēles viena 

zinātniskā darba prezentācija 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude par 

prezentāciju, 

ieskaitē 

8 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

5. 4 Gatavošanās kontroldarbam 8 Iegūto zināšanu 

pārbaude par 

kontroldarbu 

- - 

6. 4 Izpildīt mājas darbu - - 10 Iegūto zināšanu 

pārbaude par 

mājas darbu 

7.  Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 12 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

Kopā: 48  70  
 

Pamatliteratūra  

1.  GARLEJA, R. Studentu zinātniskais darbs, tā īpatnības komerczinībās. Rīga: Latvijas Universitāte, 

1992. 68 lpp. 

2.  KOZLINSKIS, V. u.c. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, 2005. 97 lpp. 

3.  SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. Research Methods for Business Students. Fourth 

Edition.Harlow: Pearson Professional Limited, 2007. 624 p. 

Papildliteratūra  
5. Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra. Latvijas standarts LVS ISO 

690:2001. Rīga: VSIA Latvijas Standarts, 2001. 34 lpp. 

6. Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes.2.daļ:Elektroniskie dokumenti vai to daļas. 

Latvijas standarts LVS ISO 690-2:2001. Rīga: VSIA Latvijas Standarts, 2001. 32 lpp. 

7. PUZULE, A. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 

metodiskie norādījumi. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2006. 50 lpp. 

8. STRAZDIĽA, V., SILINEVIČA, I. Bakalaura darbu un diplomdarbu izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2005. 32 lpp. 

9. STRAZDIĽA, V., SILINEVIČA, I. Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2007. 20 lpp. 

10. Latvijas Vēstneša tiesību aktu vortāls: http://www.likumi.lv 

11. Latvijas Zinātľu akadēmijas mājas lapa: http://www.lza.lv 

12. RA bibliotēkas datu bāzes: EBSCO, SAGE Journals, Rubricon. 

http://www.likumi.lv/
http://www.lza.lv/


 

  

Studiju kurss ”Mikroekonomika” 

Microeconomics 

M.soc.sc., lekt. Ēvalds Višķers 

 

Anotācija:  Kursā apskatāmie jautājumi izskaidrot modernās ekonomikas funkcionēšanas 

principus, palīdzēt izprast patērētāju un uzľēmumu, kā ekonomikas subjektu nozīmi 

un rada iemaľas racionālai uzvedībai mainīgos tirgus apstākļos kā arī dot 

pamatzināšanas nākošo speciālo kursu apguves iespējām. 

Kursa mērķis: Apgūt mikroekonomiskās likumsakarības, kas regulē patērētāju un raţotāju 

ekonomisko uzvedību un to saimniecisko lēmumu koordināciju tirgus sistēmā, 

veidot ekonomiskās domāšanas pamatus, saistot mikroekonomikas teorijas atziľas 

un praksi. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs - 70 stundas) 

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 
Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) vērtējums par 2 

kontroldarbiem (20 %), 3) eksāmena 

novērtējuma (50 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no  

1) vērtējums par 2 kontroldarbiem 

(50%), 2) eksāmena novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Spēj parādīt mikroekonomikas jēdzienu un 

likumsakarību izpratni  

Eksāmens Eksāmens 

Prot izskaidrot likumsakarības, kas regulē patērētāju 

un raţotāju ekonomisko uzvedību un to saimniecisko 

lēmumu koordināciju tirgus sistēmā 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs 

Kontroldarbs 

Prot sistematizēt, klasificēt un uzskaitīt 

mājsaimniecību saimnieciskās darbības 

determinējošos faktorus  

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs 

Kontroldarbs 

Prot izskaidrot uzľēmuma raţošanas apjoma un preču 

cenu veidošanās likumsakarības daţādos tirgus 

modeļos  

Praktiskās nodarbības 

kontroldarbs 

Kontroldarbs 

Spēj izmantot apgūtās likumsakarības saistot 

mikroekonomikas teorijas atziľas un praksi. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. 
Ievads mikroekonomikas teorijā 

1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

2.  
Pieprasījums un piedāvājums tirgus ekonomikā 

1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

3. Tirgus līdzsvars 1 Lekcija 1 



1 Praktiskās n. 

4. 
Elastības jēdziens ekonomikā. 

1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

5. 
Patērētāju ekonomiskās uzvedības teorija 

2 

2 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

6. 
Raţošanas teorija 

1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

- 

7. 
Izmaksu teorija 

1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

8. 
Raţošana pilnīgas konkurences tirgus modelī 

2 

2 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

9. 
Raţošana monopola tirgus modelī 

1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

10. Monopolistiskās konkurences tirgus modelis 
1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

11. Oligopola tirgus modelis 
1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

1 

12. Raţošanas faktoru tirgi 
2 

2 

Lekcija 

Praktiskās n. 

- 

13. Labklājības teorija 
1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 

- 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Literatūras un periodikas studijas, lekcijās 

neaplūkoto apakštēmu apguvei. 

Gatavošanās kontroldarbiem un 

semināriem. 

20 
Kontroldarbi 

Semināri 
42 

Kontroldarbi 

 

2. Zinātniskais mācību pētījums. 20 Referāts 20 Referāts 

3. Gatavošanās eksāmenam 8 Eksāmens 8 Eksāmens 
 

 

I Pamatliteratūra 

1. Gods Uģis. Mikroekonomika : [mācību līdz.] / Uģis Gods ; red. Lilita Vīksna. - Rīga : Biznesa 

augstskola Turība, 2008 : SIA "Jelgavas tipogrāfija". - 430 

2. Škapars R. Mikroekonomika.Loģiskās shēmas : [mācību līdzeklis]  - Rīga : Ekonomikas 

pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. - 369 lpp.  

3. Škapars R. Mikroekonomika . - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 379 lpp.   

II Papildliteratūra  

4. Ādamsone L. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un sabiedrības (valsts) iespējas to 

novēršanā : mācību līdzeklis / L. Ādamsone, V. Nešpors. - Rīga, 2007 : - 120 lpp. 

5. Dzelmīte M. Mikroekonomika / M. Dzelmīte ; M. Volodina. - Rīga : Izglītības soļi, 2004. - 241 

lpp. : il. - Bibliogr.: 241.lpp. 

6. Libermanis G. Mikroekonomika : mācību grāmata / G.Libermanis. - Rīga : SIA"Kamene", 

2006. - 371 lpp. 

7. Bade Robin. Foundations of microeconomics / Robin Bade, Michael Parkin, Brian Lyons. - 

2nd ed. - Boston, MA : Addison Wesley, 2005. 

8. www.em.gov.lv 

9. www.csb.gov.lv 
 

 

http://www.csb.gov.lv/


 

Studiju kurss “Starptautiskā uzņēmējdarbība” 

International business 

M.soc.sc., lekt. Ēvalds Višķers 
 

Anotācija:  Studiju kurss iepazīstina studentus ar starptautiskās ekonomikas teorijām, 

analizē starptautiskās tirdzniecības politiku, vēršot uzmanību uz atsevišķu 

valstu  īpatnībām.  

Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar starptautisko ekonomisko attiecību būtību un 

formām. 

Priekšzināšanas: Mikroekonomika, makroekonomika 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 1 KP (16 kontaktstundas, no tām lekcijas – 8 stundas, 

praktiskās nodarbības – 8 stundas, pastāvīgais darbs - 24 stundas)  

Nepilna laika studijas:  1 KP (5 kontaktstundas, pastāvīgais darbs - 45 

stundas)  

Pārbaudes forma: ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) vērtējuma par  

kontroldarbu (20 %), 3) ieskaites 

novērtējuma (50 %) un patstāvīgā 

darba (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no  

1) kontroldarba vērtējuma 

(50%),  

2) ieskaites novērtējuma (50%).  

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  
Izprot pasaules saimniecības un pasaules tirgus 

funkcionēšanu, kā arī preču un raţošanas faktoru 

kustības likumsakarības. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs  

Kontroldarbs 

Izprot starptautiskās tirdzniecības ekonomisko 

pamatojumu. Pārzina tirdzniecības valstiskās 

regulēšanas mehānismu. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs 

Kontroldarbs 

Izprot kapitāla plūsmu veidošanās mehānismu, 

starptautisko investīciju veidus un to nozīmi 

ekonomikas attīstībā. Izprot starptautiskā darba tirgus 

funkcionēšanas likumsakarības, kā arī darbaspēka 

kustības galvenās mūsdienu tendences. 

Praktiskās nodarbības, 

ieskaite 

Ieskaite 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Nacionālā ekonomika un starptautiskās 

ekonomiskās attiecības; 
1 

1 

Lekcija 

Praktiskās n. 
1 

2. 
Pasaules tirgus un pasaules saimniecība; 

2 

2 

Lekcija 

Praktiskās n. 
1 

3. Starptautiskā raţošanas faktoru kustība un 

starptautiskās firmas; 
2 

2 
Lekcija 

Praktiskās n. 
1 

4. 
Starptautiskās tirdzniecības regulēšana; 

2 

2 

Lekcija 

Praktiskās n. 
1 

5. Starptautiskās valūtas attiecības; 1 Lekcija 1 



1 Praktiskās n. 

L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Literatūras un periodikas studijas, 

lekcijās neaplūkoto apakštēmu apguvei. 

Gatavošanās kontroldarbiem un 

semināriem. 

16 
Kontroldarbs 

 
30 

Kontroldarbs 

 

3. Gatavošanās eksāmenam 8 Ieskaite 15 ieskaite 

 

 

I Pamatliteratūra 

1. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika.-R.: Jāľa Rozes apgāds, 2004. 

2. Krugman P.R., Obstfeld M. International Econoics. N.-York,2002. 

3. Киреев А. Международная экономика. Часть 1.-М.: Международные отношения, 2002. 

4. Киреев А. Международная экономика. Часть 2.-М.: Международные отношения, 2003. 

II Papildliteratūra  

1. Волгина Н.А. Международная экономика.- М.: Эксмо, 2006 

2. Гурова И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения.- М.: 

Дело, 2003 

3. Мировая экономика. Под ред. И.П. Николаевой- М.: Юнити, 2005. 

4. http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss ” Varbūtību teorija un matemātiskā statistika” 
Theory of probability and mathematical statistics   

Mg. math., lekt. Ilmārs Kangro 

 

Anotācija:  Notikumi varbūtību teorijas izpratnē, kombinatorikas elementi, vienkāršākās 

darbības ar varbūtībām. nosacītā varbūtība, Beiesa formula, neatkarīgi 

izmēģinājumi, Bernulli formula, Muavra-Laplasa lokālā un integrālā 

teorēma, diskrēti un nepārtraukti gadījuma lielumi, to raksturotāji, 

nepārtraukta gadījuma lieluma varbūtību sadalījuma un varbūtību blīvuma 

funkcijas, Binomiālais un Puasona varbūtību sadalījuma likums, Normālais 

varbūtību sadalījuma likums, Puasona varbūtību sadalījuma likums; 

matemātiskās statistikas elementi: izlases metode un datu grupēšana, izlases 

raksturotāji, lineārā regresija un nelineārā regresija; statistisko hipotēţu 

pārbaude, dispersijas analīze, neparametriskie kritēriji: Hī- kvadrāta kritērijs, 

rangu kritēriji.  

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā, veidojot 

matemātisko jēdzienu un metoţu sistēmu nosauktajās disciplīnās, kas 

apskatāmā studiju kursa ietvaros ļautu risināt gan praktiska, gan teorētiska 

satura problēmas, saistītas ar statistisko datu iegūšanu, apstrādi, analīzi, 

interpretāciju, pielietošanu daţādos matemātiskos, fizikālos, ekoloģiskos, 

ekonomiskos, u.c. procesos, akcentējot datortehnikas pielietošanu 

(datorprogrammas Excel, SPSS, Maple) kā arī kalpotu par bāzi tālākai 

studiju turpināšanai un pašizglītībai.   

 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 3 KP (48 kontaktstundas, no tām lekcijas – 32 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 72 stundas)  

Nepilna laika studijas:  3 KP (12 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 108 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Spēj parādīt varbūtību teorijas un matemātiskās 

statistikas jēdzienu un likumsakarību izpratni, 

izpildīt vajadzīgās darbības un operācijas 

Eksāmens Eksāmens 

Izprot varbūtības jēdzienu (varbūtības klasiskā 

un statistiskā definīcija), prot ilustrēt to ar 

piemēriem.  

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

Prot izpildīt darbības ar notikumiem, risināt 

uzdevumus par tematiku: „‟pilnās varbūtības 

formula, Beiesa formula‟‟. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Izprot jēdzienus: „‟Diskrēti un nepārtraukti 

gadījuma lielumi‟‟, to skaitliskie raksturotāji, prot 

risināt uzdevums par nosaukto tematiku.  

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 



Izprot jēdzienus: binomiālais, Puasona, 

normālais sadalījums, prot risināt uzdevumus 
par nosaukto tematiku. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Prot veikt datu grupēšanu variāciju rindai pēc: a) 

vērtībām; b) intervāliem, aprēķināt izlases 

raksturotājus (vidējie lielumi un variācijas rādītāji), 

vidējais aritmētiskais, svērtais vidējais 

aritmētiskais, moda, mediāna, variācijas amplitūda, 

dispersija, vidējā kvadrātiskā novirze./ 

Ir izpratne par punktveida novērtējumu 

atrašanas metodiku. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Izmantojot eksperimenta datus, prot pielāgot tos  

lineārās vai nelineārās regresijas modelim lietojot 

datorprogrammu Excel un SPSS. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Prot risināt statistisko hipotēţu pārbaudes 

uzdevumus: nulles hipotēze par divu dispersiju 

starpību, nulles hipotēze par divu aritmētisko 

vidējo starpību; nulles hipotēze par binomiālo 

sadalījumu, u.c. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

Izprot neparametriskā kritērija (
2
) lietošanas 

metodiku šādos gadījumos: a) Empīriskā un 

teorētiskā sadalījuma pārbaude ar Hī - kvadrāta 

kritēriju; b) Hī kvadrāta kritērijs kā statistiskās 

neatkarības kritērijs. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

Izprot rangu kritērija lietošanas metodiku ( 1) U-

kritērijs, Vilkoksona kritērijs; 2) Kontingences 

koeficients, Teila regresijas koeficients). 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Notikumi varbūtību teorijas izpratnē, Varbūtības 

definīcijas, Varbūtības galvenās īpašības. 

Kombinatorikas elementi. 

2  

  

 

L 

P 

 

0,5 

2.  Vienkāršākās darbības ar varbūtībām. Nosacītā 

varbūtība. Beiesa formula. 

2 

2 

L 

P 

 

1 

3. Neatkarīgi izmēģinājumi, Bernulli formula, 

Muavra-Laplasa lokālā un integrālā teorēma. 

2 

 

L 

P 

0,5 

4. Diskrēti un nepārtraukti gadījuma lielumi 

.Diskrēta gadījuma lieluma varbūtību sadalījuma 

likums, matemātiskā cerība, dispersija, vidējā 

kvadrātiskā novirze. Moda un mediāna. 

2 

2 

 

L 

P 

 

1 

5. Nepārtraukta gadījuma lieluma varbūtību 

sadalījuma un varbūtību blīvuma funkcijas. 

Nepārtraukta gadījuma lieluma skaitliskie 

raksturotāji./ 

2 

 

 

L 

P 

0,5 

6. Binomiālais un Puasona varbūtību sadalījuma 

likums. Vienmērīgais un eksponenciālis 

varbūtību sadalījuma likums. 

2 

2 

 

L 

P 

0,5 

7. Normālais varbūtību sadalījuma likums; gausa 2 L 1 



līkne, T- skala,. Normālā sadalījuma lietošana – 

tiešie uzdevumi: dotās varbūtības uzdevums. 

2 

 

P 

8. Puasona varbūtību sadalījuma likums 

nepārtrauktiem gadījuma lielumiem. Vienkārša 

gadījuma notikumu plūsma. 

2 

 

 

L 

P 

1 

9. Matemātiskās statistikas pamatuzdevumi. 

Ģenerālā un izlases kopa, empīriskā sadalījuma 

funkcija, variāciju rinda, poligons un 

histogramma. 

2 

2 

 

L 

P 

1,5 

10. Sadalījuma parametru statistiskie novērtējumi, 

ticamības intervāli. 

2 

 

L 

P 

1,5 

11. Mazāko kvadrātu metode. Lineārā regresija, 

regresijas taisne, korelācijas koeficients, 

prognozēšanas uzdevums. 

2 

 

 

L 

P 

1 

12. Nelineārā un daudzfaktoru regresija, 

aprēķināšanas metodes. 

2 

2 

L 

P 

1 

13. Statistisko hipotēţu pārbaude, tās 

pamatuzdevumi. Nulles hipotēze. Hipotēzes 

pieļaušanas un noraidīšanas apgabali. Nulles 

hipotēze par divu dispersiju starpību. Nulles 

hipotēze par divu aritmētisko vidējo starpību. 

4 

2 

 

L 

P 

1 

14. Vienfaktora un divfaktoru dispersijas analīze: 

būtība, tipveida shēma. Vienfaktora un 

divfaktoru dispersijas analīze: būtība, tipveida 

shēma. 

2 

2 

L 

P 

 

 

15. Neparametriskie kritēriji: Hī- kvadrāta kritērijs. 

Rangu kritēriji. 

2 L 

P 

 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Notikumi varbūtību teorijas izpratnē, 

Varbūtības definīcijas, Varbūtības 

galvenās īpašības. Kombinatorikas 

elementi.  

3202., 3203.,3209.,3215.,3222.,3223, 

trīs sastādīti uzdevumi, [1,2,5,14] 

3 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

2.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 
Vienkāršākās darbības ar varbūtībām. Nosacītā 

varbūtība. Beiesa formula 

. 3233.,3238.,3239.,3241.,3242.,3243., 

jāpabeidz klasē risinātie uzdevumu varianti 

[1,2,5,14] 

3 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

kontroldarbā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

3.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 
Neatkarīgi izmēģinājumi, Bernulli formula, 

Muavra-Laplasa lokālā un integrālā teorēma  

3257.,3258.,3259. 
[1,2,5,11, 14] 

3 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 



4.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 
Diskrēti un nepārtraukti gadījuma lielumi 

.Diskrēta gadījuma lieluma varbūtību sadalījuma 

likums, matemātiskā cerība, dispersija, vidējā 

kvadrātiskā novirze. Moda un mediāna. 

3291. 3 individuālā varianta uzdevumi. 

[1,2,5,14] 

4 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

5.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Nepārtraukt gadījuma lieluma varbūtību 

sadalījuma un varbūtību blīvuma 

funkcijas. Nepārtraukti gadījuma 

lieluma skaitliskie raksturotāji., 2 

individuālā varianta uzdevumi. 
[1,2,5,9, 14]  

4 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

6.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Binomiālais un Puasona varbūtību sadalījuma 

likums. Vienmērīgais un eksponenciālis 

varbūtību sadalījuma likums. 

3259., 3260.,3261. 
[1,2,5,10, 14] 

3 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

6 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

7.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Normālais varbūtību sadalījuma likums; Gausa 

līkne, T- skala,. Normālā sadalījuma lietošana - 

tiešie uzdevumi: dotās varbūtības uzdevums. 

3 uzdevumi no individuālā uzdevumu 

varianta, 3314., 3315.,3316. 

[1,2,5,6,7, 14] 

3 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

8.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Normālā sadalījuma lietošana - netiešie 

uzdevumi: dotās varbūtības uzdevums. 

2 uzdevumi no individuālā uzdevumu 

varianta 
[1,2,5,6,7, 14,15] 

3 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

9.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu : 

Puasona varbūtību sadalījuma likums 

nepārtrauktiem gadījuma lielumiem. Vienkārša 

gadījuma notikumu plūsma. 

3273.,3274.,2 uzdevumi no individuālā 

uzdevumu varianta 
[1,2,5,6,7, 16] 

3 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

10.   Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Matemātiskās statistikas pamatuzdevumi. 

Ģenerālā un izlases kopa, empīriskā sadalījuma 

funkcija, variāciju rinda, poligons un 

histogramma. 

2 uzdevumi no individuālā uzdevumu 

varianta  [1,2,4,5,11, 19] 

4 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

11.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 
konkrētu uzdevumu izpilde par tematu 
Sadalījuma parametru statistiskie novērtējumi, 

ticamības intervāli 

3 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

6 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 



2 uzdevumi no individuālā uzdevumu 

varianta 
[1,2,5,15] 

kontroldarbā 

12.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu:  

Mazāko kvadrātu metode. Lineārā regresija, 

regresijas taisne, korelācijas koeficients, 

prognozēšanas uzdevums 

Viens uzdevums no individuālā uzdevumu 

varianta 
[1,6,7,8, 10,12,17,18,19] 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

6 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

13.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Nelineārā un daudzfaktoru regresija, 

aprēķināšanas metodes 

Viens uzdevums no individuālā uzdevumu 

varianta 
[1,4,6,7, 10,16] 

6 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

14.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Statistisko hipotēţu pārbaude, tās 

pamatuzdevumi. Nulles hipotēze. Hipotēzes 

pieļaušanas un noraidīšanas apgabali. Nulles 

hipotēze par divu dispersiju starpību. Nulles 

hipotēze par divu aritmētisko vidējo starpību. 

Viens uzdevums no individuālā uzdevumu 

varianta 
[1,4, 11,12] 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

6 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

15.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Vienfaktora un divfaktoru dispersijas analīze: 

būtība, tipveida shēma.  

2 uzdevumi no individuālā uzdevumu 

varianta 
[1,2,3,8, 15] 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

16.  Teorētiskās literatūras izpēte un analīze, 

konkrētu uzdevumu izpilde par tematu: 

Neparametriskie kritēriji: Hī- kvadrāta kritērijs. 

Rangu kritēriji. 
Viens uzdevums no individuālā uzdevumu 

varianta 
[1,4,11,19] 

4 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

7 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

17.  Gatavošanās kontroldarbam 11 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā, 

kontroldarbā 

 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 
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Studiju kurss ”Vadības teorija” 

Dr.sc.ing., prof. Oļegs Uţga-Rebrovs 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: Dot studentiem pamatzināšanas par vadības organizatoriski-tehniskās 

sistēmās  (menedţmenta) būtību, funkcijām, organizatoriskām 

struktūrām, principiem un metodēm    

Priekšzināšanas: Specifisku prasību nav 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 24 

stundas, praktiskās nodarbības – 8 stundas, pastāvīgais darbs - 48 

stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 

70 stundas)  

Pārbaudes forma: ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20%), 2) eksāmena 

novērtējuma (70%) un patstāvīgais 

darbs (10%) 

Kopējais vērtējums veidojas 

no 1) dalības un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (20%) 

2) eksāmena novērtējuma 

(70%) un patstāvīgais darbs 

(10%) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas  

Praktiski pielietot iegūtas zināšanas konkrēto 

vadības problēmu risināšanā 

Ieskaite Ieskaite 

Orientēties daţādās vadības funkcijās Praktiskās nodarbības Praktiskās 

nodarbības 

Analizēt vadības organizatoriskās struktūras Praktiskās nodarbības Praktiskās 

nodarbības 

Orientēties vadības metoţu praktiskajā 

pielietošana 

Praktiskās nodarbības Praktiskās 

nodarbības 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. 
Ievads vadībā 

- Vispārīgie jēdzieni un definīcijas 

- Sistēmas jēdziens. Sistēmu klasifikācija 

- Vajadzības, mērķi. 

- Mērķu klasifikācija, strukturizācija un 

analīze 

- Vadības īpatnības organizatoriski-tehniskās 

sistēmās 

1  

1  

1 

2 

1 

L 

P 

P 

P 

P 

1 

2.  
Vadības funkcijas un organizatoriskās 

1 

1 

L 

P 

3 



struktūras 

- Vadības funkciju definīcija un klasifikācija 

- Vadības organizatoriskās struktūras (VOS) 

definīcija 

- Lineāra VOS shēma 

- Lineāri-funkcionālā VOS shēma 

- Matricu VOS shēma 

 

1 

1 

2 

2 

1 

P 

P 

P 

P 

P 

3. 

Vadības pamatprincipi 
- Vadības ekonomiskie principi 

- Vadības organizatoriskie principi 

- Vadības sociālpsiholoģiskie principi 

- Vadības efektivitātes novērtējums 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

L 

P 

P 

P 

P 

 

 

3 

4. 

Vadības metodes 
- Vadības ekonomiskās metodes 

- Vadības organizatoriskās metodes 

- Vadības rīkojošās metodes 

- Vadības tiesiskās metodes 

- Vadības sociālpsiholoģiskās metodes 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

L 

P 

P 

P 

P 

P 

 

3 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

18.  Patstāvīgā materiāla studēšana 16 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

16 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

19.  Sagatavošanās praktiskajām nodarbībām 16 Pārbaude 

praktiskajās 

nodarbībās 

16 Pārbaude 

praktiskajās 

nodarbībās 

20.  Sagatavošanās ieskaitei 16 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

48 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

Pamatliteratūra  

1. Praude V.,Beļčikovs J. Managemet. - Rīga:Zvaigzne,1998. 

2. Uţga - Rebrovs O. Vadīšanas  teorija. Lekciju konspekts. Rēzekne: RA,1996. 

3. Līdumnieks A. Vadīšana.- Rīga, 1996. 

4. Kae Chung. Management: critical success factors.- Allyn and Bacon Inc., 1987. 

Papildliteratūra  

1. Bērziľš E.Uzľēmuma vadīšanas pamati.-R.:RTU,1993. 

2. Bokuns J., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata.- Rīga, Kamene, 2000. 

3. Forands I. Vadītājs un vadīšana .- Rīga, Kamene, 1999. 

4. Vīksna A. Personāla vadība.- Rīga, 1997. 
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Studiju kurss ”Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana” 

Business Strategic Management 
Dr.ing.sc. prof.I.Silineviča 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: Attīstīt zināšanas par uzľēmuma stratēģijas izstrādāšanu,  attīstīt iemaľas uzľēmumu 

vadīšanas analīzē, zināšanas par stratēģiju izstrādi, oraganizatoriskās kultūras lomu  

uzľēmuma attīstībā, kā arī par uzľēmumu stratēģisko vadīšanu, faktoriem, kas to 

ietekmē. 
Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 4 stundas, 

praktiskās nodarbības – 28 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 70 

stundas)  

Pārbaudes forma: ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 
Novērtējums 

Vērtējums studiju kursā sastāv no 2 daļām- 

kārtējās vērtēšanas semestra laikā, par ko 

iespējams iegūt 5 balles un summatīvā 

novērtējuma kursa noslēgumā, par ko iespē- 

jams iegūt 5 balles. 

Kārtējā vērtēšana ietver līdzdalību 

lekcijās, 5 praktiskās nodarbībās, kur 

paredzēts praktiskais darbs nodarbības laikā 

(atzīmēts ar P kalendārajā plānā) -4 grupu 

darbos un 1 semināru 

Novērtējums 

Vērtējums studiju kursā sastāv no 2 daļām- 

kārtējās vērtēšanas semestra laikā, par ko 

iespējams iegūt 4 balles, un summatīvā 

novērtējuma kursa noslēgumā, par ko ie-

spējams iegūt 6 balles. 

Kārtējā vērtēšana ietver līdzdalību 5 

nodarbībās,  kā arī 2 kontroldarbus. 

Lekciju 

apmeklēšana 

Par katru apmeklēto 

 lekciju- 0,4 balles 

2 kontroldarbi Par ieskaitītu kontrol- 

darbu- 1 balle 
 

 

Studiju rezultāti  
Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezultātu  

pārbaudes forma 

 parādīt uzľēmējdarbības stratēģiskās  vadīšanas svarīgāko   jēdzienu un 

likumsakarību izpratni; 

Eksāmens 

 izmantojot apgūtos stratēģiskās vadīšanas teorētiskos pamatus, spēj  

            pētīt uzľēmējdarbības vadīšanas procesus; 

Kontroldarbs, 

 eksāmens 

 patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas skar 

uzľēmējdarbības vadīšanu, un to izmantot; 

 pieľemt lēmumus un risināt uzľēmējdarbības vadīšanas problēmas 

attiecīgajā jomā; 

 parādīt izpratni par vadītāja profesionālo ētiku; 

 izvērtēt uzľēmējdarbības vadības ietekmi uz vidi un sabiedrību; 

Kontroldarbs 

 formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus 

uzľēmējdarbības vadīšanas jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt 

par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; 

Kontroldarbs 

 parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā; Kontroldarbs 

 
Kursa saturs 

Nodarbības tēma Patstāvīgais darbs Stundu 

 skaits 

Da- 

tums 

1. Ievads.Jēdziens par uzņēmuma stratēģiju un politiku.  2 

L 

03.02. 

2.    Saimnieciskais uzņēmums- stratēģiskās vadīšanas objekts 

Saimnieciskā uzľēmuma būtība un mērķi. Uzľēmējdarbības būtība. 

Vietas izvēle, ietekmējošie faktori. Saimnieciskā procesa organizēšanas principi. 

Prasmes. Konkurētspējīgā priekšrocība. Uzľēmējdarbības formas. 

Grupu darbs. Raksturot 

uzņēmējdarbības būtību, 

prasmes, konkurētspējīgo 

priekšrocību.   

4 

L/P 

O3.02. 

10.02P 

 



 

3.  Uzņēmuma stratēģija un politika 

Jēdziens par uzľēmuma stratēģiju un politiku. Stratēģiskās vadīšanas process 

daţādu ekonomistu koncepcijās. Uzľēmuma darbības definīcija, filosofija, vīzija, 

misija, mērķi. Ieinteresētās puses. To saistība ar uzľēmuma misiju un stratēģiju. 

Uzľēmuma kultūra.Uzľēmuma vadības līmeľi. Vadība. Stratēģiskā domāšana. 

Sinerģijas izmantošana vadīšanas procesā. Firmas stratēģijas izstrāde.Stratēģiskās 

vadīšanas process. Uzľēmējdarbības vide. 

 

Grupu darbs. 

Uzrakstīt uzľēmuma darbības 

definīciju, filosofiju, vīziju, 

misiju, mērķus. 

Raksturot ieinteresētās puses. 

To saistība ar uzľēmuma 

misiju un stratēģiju. 

Uzľēmuma kultūras 

raksturojums 

Grupu darbs. 

 Novērtēt uzľēmuma stratēģiju. 

10 

L/2P 

10.02 

17.02P. 

24.02P. 

 

4.  Uzņēmējdarbības vides analīze 
Uzľēmuma ārējās vides analīze. Konkurences vides analīze.Vispārējās ārējās 

vides analīze .Iekšējās vides analīze. Konkurētspējas analīze. Uzľēmuma resursu 

novērtēšana- Pamatlīdzekļu izvēles stratēģija un izmantošanas politika.   

Uzľēmuma apgrozāmie līdzekļi, to vadīšanas stratēģija un politika.Cilvēkresursi, 

to vadīšanas stratēģija  un politika. 

Uzľēmējdarbības SVID analīze. 

Seminārs 

Veikt SVID analīzi 

noteiktam uzņēmumam 

12 

L/P 

03.03 

10.03 

17.03P 

 

5. Stratēģijas izvēle 
Stratēģijas izvēles noteicošie faktori: uzľēmuma vieta, produkta raţošanas 

procesa novērtēšana, produkta dzīvotspējas novērtēšana, izmantojot produkta 

dzīves ciklu.  Uzľēmuma priekšrocību ilgtspējības nodrošināšana.  Investīciju 

piesaistes iespējas.  Konkurenti. Piegādātāji. Patērētāji. Tirgus. 

Grupu darbs. 

 Izveidot  uzľēmuma 

stratēģiskās vadīšanas  

shēmu 

 

2 

P 

24.03 

 

6. Stratēģijas un politikas loma uzņēmuma ilgtspējīgas darbības 

nodrošināšanā  

Jēdziens par ilgtspējīgu attīstību. Ietekmējošie faktori un to analīze. Ilgtspējīgas 

attīstības nodrošināšana. 

 

 2 

L 

24.03 

 

 
Literatūra: 

I .Mācību grāmatas. 

1.   Praude, V., Beļčikovs, J. Menedţments.-Rīga.:Vaidelote, 2001. 507 lpp. 

2.   Rurāne, M. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana.-Rīga.:Turība, 2002. 

3.   Volkova ,T.,Vērdiľa, G.,Pildavs, J.Organizācijas un to vadīšana pārmaiľu apstākļos.//Rīga,Banku 

Augstskola,2001.,112 lpp.  

II. Papildliteratūra. 

4.    Vihanskij,O.S., Strategičeskoje upravlenije, Moskva.:Gardariki,  2000.-290 lpp  

5.    Slavinska, I.Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole.-Rīga, Turība, 2003.,168.lpp.  

6.    Kjells Gunnars Hofs. Biznesa ekonomika.- Rīga, Jāľa Rozes apgāds,2002. 559lpp. 

III. Internet resursi 

1. www.em.gov.lv;  

2.  www.db.lv;   

3. www.ESfondi.lv;  

4. Uzľēmumu menedţments. Ţurnāla “Kapitāls” lietišķais pielikums. http://www.lbka.lv 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.em.gov.lv/
http://www.db.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.lbka.lv/


  

 

Studiju kurss ”Uzņēmējdarbības finanses” 

„Business Finance” 

Dr.oec., doc. Iveta  Mietule 

 

Anotācija:  Kursā tiek apgūta izpratne par uzľēmējdarbības finanšu jēdzieniem un 

likumsakarībām, investīciju projektu vērtēšanas metodēm, kapitāla 

struktūru. Apgūstot kursu studenti spēs analizēt, novērtēt un plānot 

uzľēmuma finanses, t.sk. izprast uzľēmuma finanšu darbības 

rādītājus,  novērtēt uzľēmuma finanšu stāvokli, plānot kapitāla 

struktūru un sastādīt plānoto uzľēmuma budţetu.  

Kursa mērķis: Sniegt izpratni par uzľēmējdarbības finanšu elementiem, attīstīt 

iemaľas un prasmes daţādu finanšu vadības metoţu pielietošanā.     

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 

stundas, praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 

stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs - 

70 stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), (2) vērtējums par 

2 kontroldarbiem (20 %), (3) 

eksāmena novērtējuma (50 %) un 

patstāvīgais darbs (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas 

no (1)  eksāmena novērtējuma 

(50 %) un (2) patstāvīgā darba 

(30 %) vērtējuma un (3) 2 

kontroldarbu (20%) vērtējuma 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā  
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Spēj parādīt finanšu vadības jēdzienu un 

likumsakarību izpratni  

Eksāmens, patstāvīgais 

darbs 

Eksāmens, patstāvīgais 

darbs 

Prot novērtēt un analizēt uzľēmuma finanšu 

rādītājus 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Pārzina investīciju projektu vērtēšanas metodes 

un spēj tās pielietot 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, eksāmens 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, eksāmens 

Prot sastādīt uzľēmuma budţetu un plānotos 

finanšu pārskatus 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Finanšu vadība un plānošana, mērķi, uzdevumi, 

jēdzieni 

2  

2  

 

L 

P 

1 

2.  Uzľēmuma finanšu stāvokļa novērtēšanas 

metodes  

2 

2 

L 

P 

1 



3. Uzľēmuma darbības finanšu plānošana, budţeta 

plānošana un sastādīšana 

2 

2 

L 

P 

1 

4. Uzľēmuma ilgtermiľa ieguldījumu vadība: 

investīciju projektu novērtēšana 

2 

2 

L 

P 

2 

5. Uzľēmuma naudas līdzekļu pārvaldība 2 

2 

L 

P 

1 

6. Apgrozāmā kapitāla pārvaldība 2 

2 

L 

P 

2 

7. Kapitāla struktūra un pārvaldība; peļľas 

pārvaldība, dividenţu politika  

2 

2 

L 

P 

1 

8. Uzľēmuma finansiālā krīze un bankrots 2 

2 

L 

P 

1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Nozares literatūras apguve 20 Tests 42 Tests 

2. Uzdevums nr.1 Finanšu budţeta 

sastādīšana 

28 Uzdevuma 

izpilde 

28 Uzdevuma 

izpilde 

      

 KOPĀ 48  70  

 

 

Pamatliteratūra 

1. Saksonova S., Uzľēmumu finanšu vadības praktiskās metodes, R., Merkūrijs LAT, 2007. 

2. Rurāne |M., Uzľēmuma finanses, R., JUMAVA, 2007. 

3. Rurāne M., Finanšu menedţments, R., RSEBAA, 2006. 

4. Zariľa V., Strēle I., Finanšu plānošana uzľēmumā, R., SIA „LID”, 2009. 

 Papildliteratūra  

1. Ţurnāls „Latvijas ekonomists”, 

2. Ţurnāls „Finansists”. 

3. Kālis I.Finanšu menedţments, R., LU, 2003. 

4. Bodie E., Merton R., Finance, 2000 

5. Korsaka T., Finanšu vadība, R., 200 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Studiju kurss ”Uzņēmējdarbība” 

Entrepreneurship 

Mg.soc.sc, lekt. Dagnija Nuķe 
 

Anotācija:  kursā tiek skaidrota uzľēmējdarbības būtība, aplūkoti uzľēmējdarbību 

regulējošie LR likumi un normatīvie akti, uzľēmuma dibināšanas un 

reģistrēšanas kārtība, raksturoti saimnieciskās darbības procesi un 

nepieciešamie resursi, kā arī vadīšanas funkcijas uzľēmumā 

 

Kursa mērķis: sniegt izpratni par uzľēmējdarbības būtību, tās uzsākšanai nepieciešamajiem 

resursiem, darbības nodrošināšanas tiesiskajiem, ekonomiskajiem un 

organizatoriskajiem pamatiem 

Priekšzināšanas: - 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs - 70 

stundas) 

  

Pārbaudes forma: Eksāmens 

 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1) dalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (20%),  

2) patstāvīgā darba vērtējuma (40%),  

3) eksāmena darba novērtējuma 

(40%). 

Kopējais vērtējums veidojas no:  

1) dalības lekcijās un praktiskajās 

nodarbībās (20%),  

2) patstāvīgā darba vērtējuma (40%),  

3) eksāmena darba novērtējuma 

(40%). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā  
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Spēj parādīt izpratni par uzľēmējdarbības jēdzieniem, 

uzľēmējdarbības nodrošināšanas tiesiskajiem, 

ekonomiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem. 

Ieskaites darbs Kontroldarbs 

Ieskaites darbs 

Prot sagatavot uzľēmuma dibināšanas dokumentāciju 

un pārzina tā reģistrēšanas kārtību. 

Praktiskās nodarbības Kontroldarbs 

Pārzina un praktiski spēj pielietot prezentācijas 

tehniku referāta aizstāvēšanā. 

Praktiskās nodarbības Ieskaites darbs 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt- 

stundas (nepilna 

laika studijas) 
Kontakt- 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Uzľēmējdarbības un komercdarbības jēdzieni.  

Uzľēmējdarbības procesa dalībnieki. 

Uzľēmējdarbības vide, valstiskā regulēšana.  

2  

2 

L 

P 

1 

2. Uzľēmējdarbību regulējošie likumi un 

normatīvie akti. Uzľēmējdarbības veidi un 

formas. MVU loma tautsaimniecībā. 

2 

 

L 

 

1 

3. Uzľēmējs, tā īpašības. Uzľēmējdarbības 

uzsākšana (MAIR shēma).  

2 

2 

L 

P 

1 

4. Biznesa idejas. Inovatīvi produkti. Tirgus analīze 

un cenu veidošana. Konkurētspēja.  

2 

2 

L 

P 

1 

5. Uzľēmuma dibināšanas dokumenti un 2 P 1 



reģistrēšanas kārtība. Nodokļu likumdošana.   

6. Finanšu līdzekļi uzľēmumā. Starta kapitāla 

aprēķins. Uzľēmējdarbības atbalsta instrumenti 

– kredīti, nacionālās un ES programmas. 

2 

2 

L 

P 

1 

1 

7. Saimnieciskie procesi uzľēmumā - sagāde, 

raţošana, noiets. Ārpakalpojumi. 

2 

 

L 

 

1 

8. Uzľēmuma organizatoriskā uzbūve un pārvalde. 

Vadītājs, vadīšanas metodes. Vadīšanas 

funkcijas uzľēmumā (plānošana, organizēšana, 

kontrole). 

2 

2 

L 

P 

1 

9. Uzľēmuma dzīves cikls un attīstības fāzes 

(kooperācija, integrācija, reorganizācija, 

darbības pārtraukšana). 

2 

2 

L 

P 

1 

10. Referātu prezentēšana. 2 P - 

 

L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Referāta sagatavošana. 24 20% 35 20% 

2. Uzľēmuma dibināšanas un reģistrēšanas 

dokumentācijas sagatavošana. 

24 20% 35 20% 

 

Pamatliteratūra  

1. LR Komerclikums.  

2. ABIZĀRE,V. Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: RAKA, 2004. 

3. JONĀNE, D. Uzņēmējdarbības uzsākšana un biznesa plāna izstrāde. Rēzekne, 2004. 

4. RURĀNE, M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Turība, 2002.   

5. VEDĻA, A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002..  

 

Papildliteratūra  

1. LR Uzľēmumu reģistra mājas lapa http://www.ur.gov.lv 

2. Līdera ABC. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Pieejas veids: 

http://ww.liaa.gov.lv/get_file.php?file=uploaded_files/publication_files/   

3. Inovatīvas darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: SIA 

Tipogrāfija Pērse, 2005. (http://www.innovation.lv/leonardo/index.php?id=materiali)  

4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa. http://www.liaa.lv 

5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mājas lapa  http://www.chamber.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ur.gov.lv/
http://ww.liaa.gov.lv/get_file.php?file=uploaded_files/publication_files/
http://www.innovation.lv/leonardo/index.php?id=materiali
http://www.liaa.lv/
http://www.chamber.lv/


  

 

Studiju kurss ”Tirgzinība” 

Marketing 

M. oec., lekt. Iveta  Dembovska 

 

Anotācija:  Studiju kursā tiek izskatīti jautājumi par tirgzinības būtību,  darbības 

koncepciju analīzi,  iekšējo un ārējo vidi, informācijas un pētniecības 

sistēmu izpēti un analīzi, pircēju rīcības modeli un pircēju rīcību 

ietekmējošo faktoru analīzi,  tirgus segmentēšanu,  tirgus izmaiľām,  

uzľēmumu konkurentu analīzi,  kā arī   tirgzinības mix elementu –  

produkts, cenu veidošana,   produktu sadale,  produktu virzīšana tirgū 

analīzi, tirgzinības sistēmas kontroles jautājumiem, tirgzinības plāna 

izstrādi. 

Kursa mērķis: sniegt kompleksu izpratni par Tirgzinības priekšmetu,  uzdevumiem, 

attīstīt izpētes,analīzes un prognozēšanas  prasmes.    

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 4 KP (64 kontaktstundas, no tām lekcijas – 

32stundas, praktiskās nodarbības – 32 stundas, pastāvīgais darbs - 96 

stundas)  

Nepilna laika studijas:  4 KP (20 kontaktstundas, pastāvīgais darbs - 

140 stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no:  

1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %),  

3) eksāmena novērtējuma (50 %) 

4) patstāvīgais darbs (20 %) 

Kopējais vērtējums veidojas 

no: 

1)dalības un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (10%) 

2) vērtējums par 1 

kontroldarbu (10 %), 

3)eksāmena vērtējums (50%), 

4) patstāvīgais darbs (30%). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas  

Spēj parādīt tirgzinības nozīmi uzľēmumu 

darbībā 

Eksāmens Eksāmens 

Prot sastādīt Tirgzinības plānu un to aizstāvēt Praktiskās nodarbības Eksāmens 

Prot sistematizēt, klasificēt un analizēt 

informāciju par tirgzinību ietekmējošajiem 

faktoriem 

Praktiskās nodarbības, 

patstāvīgais darbs 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais darbs 

Pārzina un spēj analizēt konkurējošo 

uzľēmumu tirgzinību darbības 

Praktiskās nodarbības, 

patstāvīgais darbs,  

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs 

Spēj izstrādāt un interpretēt tirgzinības 

kompleksa elementu pielietošanu 

uzľēmējdarbībā 

Praktiskās nodarbības, 

patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības, 

patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

 



Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Tirgzinības būtība, pamatelementi, mērķi, 

darbības koncepcijas, attīstības faktori.  

4 

 

 

L 1 

2.  Tirgzinības iekšējās vides faktori, tirgzinības 

darbības vide, tirgzinību  ietekmējošā  

makrovide. 

2 

2 

L 

P 

1 

3. Tirgzinības pētījumi -  uzľēmuma tirgus iespēju 

noteikšanas pamati. Tirgzinības pētījumu būtība, 

saturs un uzdevumi 

2 

2 

L 

P 

1 

1 

4.  Tirgzinības pētniecības virzieni, tirgzinības 

pētījumu process. Informācijas vākšana.  

Informācijas novērtēšana. 

2 

2 

L 

P 

1 

5. Pircēju rīcības modelis, pircēju rīcības faktori, 

pirkšanas lēmuma pieľemšana patēriľa tirgū.  

Pircēju lēmuma pieľemšana par jaunie 

produktiem 

4 L 1 

6. Tirgus segmentēšanas būtība un mērķi. Tirgus 

segmentu vērtēšana. 

4 P 1 

7. Informācija par tirgu un klientiem. Konkurentu 

analīze - Portera modelis. Stipro/vājo vietu 

profils. 

4 L 1 

8. 
Tirgzinības plāns  un tirgzinības budţets. 

4 

8 

L 

P 

1 

3 

9. Kontroldarbs 2 P 1 

10. Produkta būtība, struktūra, produkta dzīves 

cikls.   

Produkta stratēģijas veidošana.  

2 

2 

L 

P 

1 

1 

11. Cenu jēdziens,cenu veidošanu ietekmējošie 

faktori. 

Cenu veidošanas metodes izvēle.  

2 

2 

L 

P 

1 

12. Tirgzinības komunikāciju būtība.  Virzīšanas 

stratēģija  uzľēmumā.  

4 

2 

L 

P 

1 

13. Noieta stratēģijas izstrādāšana uzľēmumā.  

 Produkta noieta kanāli. 

2 

2 

L 

P 

1 

14.  Uzľēmuma tirgzinības informācijas sistēmas.  

Tirgzinības informācijas analīzes sistēma.  

2 L 1 

15. Uzľēmuma tirgzinības organizācija un kontrole. 

Tirgzinības organizācija uzľēmumā. Tirgzinības 

sistēmas kontrole 

2 P 1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Atrast un izanalizēt daţādu uzľēmumu 16 ballēs  20 ballēs 



tirgzinības darbības  koncepcijas. 

2.  Sastādīt anketu un veikt tirgzinības 

pētījumu, rezultātus apkopot. 

20 ballēs 40 ballēs 

3. Konkurējošo uzľēmumu tirgzinības 

darbību izpēte un analīze. 

30 ballēs 40 ballēs 

4. Izstrādāt tirgzinības plānu. 30 ballēs 40 ballēs 

 

 

Pamatliteratūra  

1. Praude V. Mārketings.- R., Vaidelote, 2004. 

2.  Krievu val. F. Kotler. Marketing, menedzment. Analiz, planirovanie, vnedrenie, kontrol. 

– Sankt – peterburg, Piter. – 1999. 

3.  Ferrell O. C. (1943-). Marketing strategy / O.C. Ferrell, Michael D. Hartline, George H. 

Lucas. - 2nd ed. - Fort Worth : Harcourt College Publishers, 2002. - xxvi, 469 p. : ill. ; 26 cm. - 

Includes bibliographical references and index.  ISBN 0-03-032103-4 ISBN 9780030321030  

 

Papildliteratūra  

1. Tirgzinības pamati : mācību līdzeklis. - 2., papild. izd. - Rīga : Jumava, 2007. - 311 lpp. : 

il. - Bibliogr.: 311.lpp. (28 nos.).  ISBN 9789984381916(L,AB)  

2. Brassington F. And Pettit S. Principles of Marketing. - Pitmarr.London, 

1997.   

3. Krievu val. G. A. Cercil.  Marketingovie issledovanie. – Sankt – Pēterburg, Piter, 2000.   

4.  Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль ; Том Дж. 

Браун ; пер. с англ. под ред.Г.Багиева. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 699 с. : ил. - 

(Классический зарубежный учебник).  ISBN 9785469011323 ISBN 0324190972(AB) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss ”Tēlotājmāksla” 

Visual arts  

Mag. art., asoc. prof Vladislavs Paurs 
 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Zinātnes nozare Mākslas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Mākslas vēsture un teorija 

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju skaits 6 

Semināru un praktisko darbu skaits 24 

Kursa apstiprinājuma datums 09.02.2010. 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Dizaina un amatniecības katedra 

Kursa anotācija  

 Kursa mērķis – apgūt teorētiskas un praktiskās zināšanas tēlotājmākslā, vizuālās mākslas kompozīcijā un 

lietišķās grafikas pamatos. Prast iegūtās zināšanas, prasmes un iemaľas izmantot datortehnoloģijas grafisko 

darbu projektēšanā un izgatavošanā. 
 

Kursa apraksts – plāns 

1.  Tēlotājas mākslas  priekšmets. 

2. Vizuālās mākslas  izteiksmes līdzekļi; 

 Punkts,līnija, laukums,krāsa, forma,faktūra; 

 Vizuālās  mākslas kompozīcija; 

            Kontrasts, līdzsvars, dinamika, mērogs, proporcija, vienkāršība. 

3.Kompozīcijas veidi; 

 Etnografiskā  raksta (ornamenta) kompozīcija. 

 Kompozīcijas veidošanas paľēmieni. 

4.Lietišķā grafika; 

 Šrifta struktūra; 

 Stila īpatnības; 

 Forma un saturs; 

 Telpa un forma; 

 Šrifts un krāsa. 

5.Mūsdienu vizuālā kultūra; 

 Reklāma, 

 Zīmols; 

 Logotips. 

 

Studiju rezultāti 

 Studenti izprot vizuālās mākslas  nozīmi e- komercijas nozarē. 

 Studenti spēj patstāvīgi ierosināt un attīstīt savu jaunrades un pētniecisko darbību. 

 Spēj apzināt, izveidot un pamatot  jaunrades idejas. 

 Spēj artikulēt un rakstiski komunicēt jaunrades darba ievirzi. 

 Spēj izvērtēt un radoši pielāgot grafiskās izteiksmes līdzekļus, formas un metodes studiju darba uzdevumu 

realizācijai. 

 Spēj kompetenti spriest par vispārējām laikmetīgā reklāmas dizaina problēmām. 

 Spēj pielietot  grafikas elementus  studiju darba ideju attīstīšanai. 
 Spēj neatkarīgi eksperimentēt ar tradicionālajām un netradicionālajām grafiskās izteiksmes formām. 

 Spēj patstāvīgi definēt jautājumus, meklēt atbildes un lemt par profesionālo (profila, apakšnozares) 

problēmu risināšanas veidiem. 

 Spēj elastīgi izmantot un pielāgot teorētiskās zināšanas un izpētes darba iemaľas jaunrades vai 

profesionālajā darbībā. 

 Studentiem veidojas  prasmes reklāmas dizaina laikmetīgās tendences un adaptēt tās studiju darba 

izstrādes mērķiem. 

 Studentiem attīstās iemaľas izmantot neierobeţotu tehnisko līdzekļu klāstu grafisko struktūru veidošanā. 
 Prasmes pētīt, teorētiski pamatot un eksperimentēt ar vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem. 

 Ir izpratne par vizuālās mākslas kursu, kā nepārtrauktu profesionālās pilnveidošanās procesu. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Piedalīšanās lekcijās, praktiskajās nodarbībās, veido patstāvīgo radošo grafisko darbu mapi.  Studē teoriju, mācību 



literatūru vai papildliteratūru (mutiskā vai rakstiskā zināšanu pārbaude). Ieskaite. 

Literatūra  

Literatūra (01 – mācību grāmata) 

1. Blūma, D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca.-R.: Zvaigzne ABC,2005. 

2. Briška,I.Kompozīcija.-R.: Zvaigzne ABC,2007. 

3. Kavacs, V.Mākslas valodas pamati.-R.:Zvaigzne ABC,1999. 

4. Kundziľš, M. Dabas formu estētika.-R.: Madris, 2004. 

5. Graphic Design for the 21 st Century / edited by coord. S. Altmeppen; germ. transl. A. Wiethüchter; fren. 

transl. P. Safavi. – Köln, 2003.  

6. Каров, П.  Шрифтовые технологии.Описание и инструментарий.М.: Мир.2001. 

9.  1000.Grafhic Elements: Special Details For Distinctive Designs.2005. 

 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

        1.   Григорян, Е. Основы композиции дизайна. М: 2001 

        2.Дольский, В. Прикладная графика. Учебное пособие.М: 2007. 

       3.Кеглер, Р. Грисшабера Дж. Риггса Т. Энергия шрифтов (+ СД ). М,: РИП –    Холдинг.2005. 

        4.Скотт, М. Энциклопедия дизайна.Прикладная графика. M : 2009. 

 

Literatūra (03-interneta resursi) 

1. Ţurnāli „Deko” 2004-2010. 

2. Мир дизайна. Журнал. С-П, 1997.-2001. 

3. www.e-pasaule.lv Burtu lietus-ASCII Māksla. 

4. www.dnet.lv/print.hhhp Spider art-māksla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-pasaule.lv/
http://www.dnet.lv/print.hhhp


 

  

Studiju kurss ”Sports” 

Mg.Paed., lekt. AivarsKaupuţs 

 

Anotācija:  Izmantojot daţādas sporta spēles, attīstīt studentu sadarbības 

prasmes, analītiski kritisko domāšanu, kā arī fiziskās un gribas 

morālās īpašības. Ieinteresēt studentus regulārām fiziskām 

aktivitātēm, kas ir nepieciešams līdzeklis veselības nodrošināšanai un 

darba spēju uzlabošanai. Turpināt pilnveidot sporta spēļu tehnikas 

apguvi, sekmēt fiziskās attīstības pilnveidošanos. 

Kursa mērķis: Sekmēt studentu veselības nostiprināšanu, attīstīt fiziskās īpašības, 

pilnveidot prasmes, iemaľas un zināšanas sportā. 

 

Priekšzināšanas: Zināšanu un fizisko īpašību attīstības līmenis atbilstoši vispārējās 

izglītības standartam sportā. 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 0 KP (32 kontaktstundas, no tām praktiskās 

nodarbības – 32 stundas, pastāvīgais darbs - 8 stundas)  

 

Pārbaudes forma: Ieskaite 

 

Pārbaudes prasības: 

 

 

Pilna laika studijas 

Kopējais vērtējums: 1) dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbībās 

(70%), 2) patstāvīgais darbs un piedalīšanās sporta aktivitātēs (30%) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Izprot fizisko aktivitāšu pamatuzdevumus: veselības 

nostiprināšana, fizisko un garīgo spēju attīstīšana. 

Praktiskās nodarbības 

Prot izpildīt daţādu sporta spēļu tehnikas 

pamatelementus. 

Praktiskās nodarbības 

Spēj veikt Eirofit testa uzdevumus optimālā līmenī. Praktiskās nodarbības 

 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  
Kontakt 

stundas 

Nodarbības veids 

1. Volejbola spēles elementu atkārtošana un pilnveidošana. 2 praktiskās nodarbības 

2.  Volejbola noteikumu atkārtošana un iesildīšanās 

vingrinājumu apguve. 
2 praktiskās nodarbības 

3. Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumu apguve. 2 praktiskās nodarbības 

4. Futbola spēles elementu atkārtošana un pilnveidošana. 2 praktiskās nodarbības 

5. Futbola noteikumu atkārtošana un iesildīšanās 

vingrinājumu apguve. 
2 praktiskās nodarbības 

6. Fizisko īpašību (ātruma, spēka, izturības, lokanības, 

veiklības) attīstošo vingrinājumu apguve. 
2 praktiskās nodarbības 

7. Apļa treniľu metodes apguve. 2 praktiskās nodarbības 

8. Spēka treniľa metodika trenaţieru zālē. 2 praktiskās nodarbības 

9. Iesildīšanās vingrinājumu kompleksa sagatavošana un 

organizēšana. 
2 praktiskās nodarbības 

10. Izturības un lokanības īpašību attīstīšanas metodika. 2 praktiskās nodarbības 



11. Fizisko īpašību kontrolvingrinājumu veikšana. 2 praktiskās nodarbības 

12. Basketbola spēles elementu atkārtošana un pilnveidošana. 2 praktiskās nodarbības 

13. Basketbola noteikumu atkārtošana un iesildīšanās 

vingrinājumu apguve. 
2 praktiskās nodarbības 

14. Florbola metieni un piespēles. 2 praktiskās nodarbības 

15. Florbola spēles elementu atkārtošana. 2 praktiskās nodarbības 

16. Florbola spēles elementu apguve un pilnveidošana. 2 praktiskās nodarbības 

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums 

21.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

2 Iegūto zināšanu pārbaude ieskaitē 

22.  Fizisko īpašību attīstīšana patstāvīgajās 

fiziskajās aktivitātēs 

4 Iegūto prasmju pārbaude ieskaitē 

23.  Piedalīšanās daţādajās Rēzeknes 

Augstskolas un citās sporta aktivitātēs.  

2 Iegūto zināšanu pārbaude ieskaitē 

 

 

Pamatliteratūra:  

1. Auziľa I., Saulīte-Zandere I. Lielā fitnesa grāmata. - Rīga: Jumava, 2000. 225 lpp. 

2. Brēmanis E. Sporta fizioloģija. – R: Zvaigzne, 1991. –230 lpp. 

3. Fišers U. Volejbola ABC.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.- 208 lpp. 

4. Liepiľš I. Sports un sporta treniľš. – Rīga , autora izdevums, 2000.- 232 lpp. 

5. Rudzītis A. Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim- Rīga: Jumava, 2008.- 

169lpp. 

 

 

Papildliteratūra 

 

1. Kupča J. redakcijā. Sporta spēles skolā. – R: Zvaigzne, 1991. –304 lpp. 

2. Trenera rokasgrāmata (galv. red. Nils Grasis)- Rīga: Jumava, 2004.- 407 lpp. 

3. www.olimpiade.lv 

4. www. lvs.lv 

5. www.lff.lv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olimpiade.lv/
http://www.lff.lv/


 APSTIPRINĀTS   

  Izglītības un metodiku katedras __.__.2010. sēdē,   

protokols Nr.__ 

 

Studiju kurss ” Saskarsme un profesionālā ētika” 

„Communication and Professional Ethics”  

Mag. paed, Mag.psych. Ēriks  Kalvāns 

 

Anotācija:            Pašlaik notiek strauja psiholoģijas zinātnes attīstība Latvijā, un psiholoģijas                

atziľas pakāpeniski tiek pielietotas tautsaimniecībā gan raţošanā, gan apkalpojošā sfērā. Cilvēku 

darbība inţeniera profesijā aizvien vairāk  saistīta ar saskarsmi starp cilvēkiem, tādēļ, organizējot 

šo darbības sfēru, jāľem vērā cilvēku psiholoģiskās īpašības un īpatnības.  

                                                                                                     

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par par cilvēku komunikāciju un mijiedarbību, 

sociālpsiholoģiskiem fenomeniem mazajās grupās, grupu vadības 

problēmām, veidot studentu iemaľas un prasmes izzinātās 

likumsakarības izmantot savstarpējās mijiedarbības optimizēšanai 

sadzīvē un profesionālajā darbībā.  

Priekšzināšanas: Psiholoģijas pamatkurss 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 22 

stundas, praktiskās nodarbības – 10 stundas, pastāvīgais darbs - 48 

stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (12 kontaktstundas, pastāvīgais darbs - 

68 stundas)  

Pārbaudes forma: Diferencētā ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (40 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (50 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas 

no 1) dalības un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (30 

%), 2) eksāmena novērtējuma 

(50 %) un patstāvīgais darbs 

(20 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas  

Spēj parādīt saskarsmes psiholoģijas jēdzienu 

un likumsakarību izpratni  

Diferencētā ieskaite Diferencētā 

ieskaite 

Veikta personības sociālpsiholoģisko īpašību 

izpēte 

Praktisko nodarbību 

vērtējums 

Praktisko 

nodarbību 

vērtējums 

Konspekti par psiholoģijas zinātnes struktūru, 

pamatkategorijām un lielo grupu psiholoģijas 

jautājumiem 

Patstāvīgā darba 

novērtējums 

Patstāvīgā darba 

novērtējums 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 



1. Ievads 

Studiju kursa saturs, būtība, mērķi un uzdevumi.  

Saskarsmes jēdziens. Saskarsmes veidi un 

struktūra. 

 

2  

  

 

L 

 

2 

2.  Saskarsmes psiholoģija 
Saskarsme starppersonību attiecībās. 

Saskarsmes funkcijas. Verbālā un neverbālā 

komunikācija.  

Sociālā pecepcija. Saskarsmes barjeras. 

Saskarsmes partnera ietekmēšnas veidi. 

Interakcija. Lietišķā saskarsme. 

Konfliktregulējošā saskarsme. Temperamenta 

tipa ietekme uz saskarsmes procesu.         

Personībnas individuāli – tipoloģisko īpašību 

(temperaments; raksturs) izpēte 

 

 

6 

2 

L 

P 

2 

3. Grupu psiholoģija 

Grupas izpratne sociālajā psiholoģijā. Grupu 

izpētes problēmas.Grupu veidi. 

Personības psihisko stāvokļu un īpašību izpēte  

 

2 

2 

L 

P 

2 

4. Mazo grupu psiholoģija  

Mazās grupas, to veidi. Struktūras mazajā grupā 

Grupu raksturojošie formālie un  parametri 

(izmērs, kompozīcija, komunikatīvie kanāli).            

Statuss, pozīcija, loma.Vadības un līderības stili, 

psiholoģiskais klimats 

4  2 

5. Grupu konflikti 

Starpgrupu konflikti. Starppersonu konflikti 

grupās (iekšgrupu    konflikti), to atrisināšana. 

Starppersonību attiecību izpēte  

 

4 

4 

L 

P 

2 

6. Saskarsmes kā sociāli – psiholoģiska fenomena 

globālie jautājumi. Starppersonību saskarsmes 

optimizācijas iespējas 

Personības profesionālās virzības izpēte  

 

4 

2 

L 

P 

2 

L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Psiholoģijas zinātne, tās pētīšanas 

priekšmets. Psiholoģijas zinātnes 

struktūra.  Pētīšanas metodes 

psiholoģijā. Cilvēka apziľa, tās rašanās 

un attīstība. Apziľa un  bezapziľa. 

Izziľas sfēra. Personības īpašību 

psiholoģija. 

24 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

34  

2.  Kolektīvās uzvedības formas. Masas. Masu 

komunikācija, tās efekti. Baumas, tenkas un cīľa 
24 Iegūto zināšanu 34  



ar tām. Pūlis un tā veidi. Panika, tās profilakse 

un pārtraukšanas iespējas. Nāciju psiholoģija. 

Nacionālā rakstura īpatnības kā kultūrvēsturisks 

fenomens. Etnocentisms. 

pārbaude 

ieskaitē 

 

Pamatliteratūra 

1. Dţ. Edeirs.   Efektīva komunikācija. SIA Asja, 1999. 

2. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. R., 1994. 

3. S.Omārova. Cilvēks dzīvo grupā. R., 1996. 

4. A.Kupčs.     Saskarsmes būtība. R.: Zinātne, 1994. 

                  5.   Vorobjovs.A. Sociālā psiholoģija. R, 2004. 

 

Papildliteratūra  

                 6. Ж . Годфруа. Что такое психология. M. 1992. 

                 7. A. Vorobjovs. Psiholoģijas pamati. R., 1996. 

                 8. Психологический словарь. М. 1999. 

                 9. Morozovs V. Emociju valoda dzīvnieku un cilvēku pasaulē.- R., 1988. 

                10. Lutoškins A. Prasme vadīt citus. R.: Zvaigzne, 1984.  

                11. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārds, Lielvārde, 1996. 

                12. Reľģe V., Lūsis K. Personības psihiskā struktūra. R.: Zinātne, 1988. 

                13. Reľģe V., Organizāciju psiholoģija. R: Zinātne, 1991. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Studiju kurss ”Operētājsistēmas” 

Operating systems  

Dr.sc.ing., asoc. prof. Pēteris Grabusts 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: Kurss sniedz padziļinātas zināšanas par datorsistēmu 

operētājsistēmu pamatnostādnēm, koncentrējot uzmanību uz 

principiem, kas kopēji daţādām operētājsistēmām. 

Operētājsistēmām ir būtiska nozīme datorsistēmu funkcionēšanas 

nodrošināšanā un tāpēc svarīgākie uzdevumi ir dot priekšstatu par 

operētājsistēmu struktūru; apskatīt svarīgākās operētājsistēmu 

sastāvdaļas un to funkcionēšanas principus; iztirzāt būtiskāko 

operētājsistēmu apakšsistēmu darbību: procesu, atmiľas, 

ievadizvades un datľu pārvaldību. 

Lekcijas un praktiskie darbi, referāts, mājasdarbi. 

    

Priekšzināšanas: Informātika, Datoru arhitektūra 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 

stundas, praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 

stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 

70 stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (30%,  2) ieskaites 

novērtējuma 50% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

Kopējais vērtējums veidojas 

no 1) dalības un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (20 

%), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un 

patstāvīgais darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas  

Operētājsistēmu uzbūves principu izpratne Ieskaite Ieskaite 

Svarīgāko operētājsistēmu apakšsistēmu 

darbības principu apguve 

Praktiskās nodarbības  

Daţādu operētājsistēmu plānošanas algoritmu 

pielietošana 

Praktiskās nodarbības Praktiskās 

nodarbības 

Operētājsistēmu terminoloģijas pārzināšana.   Praktiskās nodarbības Praktiskās 

nodarbības 

 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 



1. Operētājsistēmu jēdziens 

- Operētājsistēmas vieta datorsistēmās 

- Operētājsistēmu attīstības vēsture  

- Operētājsistēmu struktūra 

  

1  

1 

1 

 

L 

L 

L 

1 

2.  Operētājsistēmas moduļu funkcionalitāte 

- Kodols un papildus moduļi 

- Operētājsistēmas moduļu hierarhija 

- Operētājsistēmu mobilitāte un atkarība 

no aparatūras 

- Mikrokodola  arhitektūras koncepcija. 

 

1 

1 

1 

 

L 

L 

L 

1 

3. Procesu pārvaldības būtība 

- Procesu koncepcija. 

- Strupceļi 

- Starpprocesu komunikācijas 

        - Sacensība par resursiem 

        - Kritiskā sekcija 

        - Savstarpējā izslēgšana ar aktīvo gaidīšanu 

        - Semafori 

        - Monitori 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

L 

L 

P 

P 

P 

P 

2 

4. Procesora noslodzes plānošana 

      -          CPU plānošanas nozīme 

      -          Plānošanas algoritmu apskats 

                    - FIFO plānošana 

                    - Plānošana pa apli 

                    - SJF algoritms 

                    - Plānošana pēc HRN stratēģijas 

                    - Daudzlīmeľu rindu plānošana 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

L 

L 

P 

P 

P 

P 

2 

5. Atmiľas pārvaldība 

      -  Atmiľas pārvaldības svarīgākie aspekti 

      -  Virtuālā atmiľa 

      -  Kešatmiľa 

 

2 

2 

2 

 

L 

P 

P 

2 

6. Ievadizvades pārvaldība 

      -   Ievadizvades nodrošināšana aparatūras 

līmenī 

      - Ievadizvades sistēmas līmeľi un 

pārtraukumu apstrāde 

 

2 

 

2 

 

L 

 

P 

1 

7. Datľu sistēmu pārvaldība. 

      -   Datľu un katalogu struktūra 

      -   Datľu sistēmas realizācija 

 

2 

2 

 

L 

P 

1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

24.  Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

5 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

25.  OS Windows reģistru faila izpēte 10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

10 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 



26.  Konkrētu OS piemēri – 

pamatiemaņas darbā ar LINUX 

sistēmām 

15 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

15 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

27.  Mājas darba un  referāta 

sagatavošana un aizstāvēšana 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

10 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

28.  Gatavošanās studiju kursa 

ieskaitei 

8 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

30 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

 

 

 

Pamatliteratūra  

1. Grabusts P. Operētājsistēmas /RA izdevniecība, 2008., 96 lpp. 

2. Избачков Юрий. Информационные системы : учеб. пособие для вузов / Ю.Избачков ; 

В.Петров. - Изд. 2-е. - СПб. : Питер, 2005. - 655 с. : ил.  ISBN 5469006417 

3. Олифер В. Сетевые операционные системы : учебник / В.Олифер ; Н. Олифер. - Санкт-

Петербург : Питер, 2001. - 538 с. : ил.  ISBN 5272001206 

4. Таненбаум Эндрю. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум ; Пер. с англ. И Ткачева. - 

Изд. 4-е. - СПб. : Питер, 2005. - 698 с. : ил. - (Классика Computer Science). - Библиогр.: 

с.647-654. - Алфавит. список лит. : с.654-664. - Алфавит.указ.: с.685-698.  ISBN 

5318002986 

5. Таненбаум Эндрю. Современные операционные системы / Э.Таненбаум ; Пер. с англ. 

А.Леонтьев. - Изд. 2-е. - СПб. : Питер, 2004. - 1037 с. : ил. - (Классика Computer 

Science). - Библиогр.: с. 989-1020 (372 назв.). - Алфавит. указ. : с. 1021-1037.  ISBN 

5318002994 
 

Papildliteratūra  

1. Silberschatz A., Galvin P.B. Operating Systems Concept – Fifth Edition. –Addison-Wesley, 

1998. 

2. Stallings W. Computer Organisation & Architecture. Designing & Performance. – Fourth 

Edition.-Prentice-Hall International, 1996. 

3. Tanenbaum A.S. Operating Systems Design and Implementation – Third Edition, -Prentice 

Hall, 2006. -1080 p. 

4. http://www.freebyte.com/operatingsystems/ 

5. http://www.modernoperatingsystems.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freebyte.com/operatingsystems/
http://www.modernoperatingsystems.com/


Studiju kurss ”Nauda un bankas” 

Course “ Money and banks” 

Mg.oec., lekt. Inta Kotāne 

 

Anotācija:  studiju kursā tiek raksturots finanšu tirgus, aplūkoti centrālās bankas 

darbības pamatprincipi un monetārās politikas noteikšana. Kursa 

ietvaros tiek analizētas komercbanku operācijas, procentu likmju 

noteikšana un komercbanku darbības risku pārvaldīšana. Kā arī studenti 

tiek iepazīstināti ar valūtas tirgus būtību un iespējām.  
 

Kursa mērķis: sniegt zināšanas naudas un finanšu teorijā makroekonomiskā aspektā, 

iepazīstināt ar finanšu tirgu, banku sistēmu, valūtas tirgu un naudas 

attīstības iespējām ekonomikas globalizācijas procesā. 
 

Priekšzināšanas: Mikroekonomika, Makroekonomika 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas –                  

16 stundas, praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs -             

48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs –   

70  stundas)  

Pārbaudes forma: Ieskaite   

Pārbaudes 

prasības: 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

4) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %); 

5) vērtējuma par 1 kontroldarbu              

(20 %); 

6) patstāvīgā darba novērtējuma             

(10 %); 

7) ieskaites  novērtējuma (50 %). 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1) vērtējuma par 1 kontroldarbu          

(20 %); 

2) patstāvīgā darba novērtējuma                 

(30 %); 

3) ieskaites novērtējuma (50 %). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Spēj parādīt finanšu tirgus jēdzienu un 

likumsakarību izpratni  

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs,  ieskaite  

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Prot analizēt un novērtēt  centrālās 

bankas / komercbanku lomu un nozīmi 

valsts ekonomikā 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs,  eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

mājas darbs / 

kontroldarbs, ieskaite 

Prot analizēt un novērtēt  valūtas un 

norēķinu operācijas. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite 

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Finanšu tirgus būtība un instrumenti. 4  

4 

L 

P 

3 

2.  Centrālās bankas darbība 2 

2 

L 

P 

1 

3. Komercbanku darbība, darbības  riski un to 

pārvaldīšana 

6 

4 

L 

P 

4 



4. Valūtas tirgus un norēķini 4 

4 

L 

P 

2 

5. Kontroldarbs (1.-4.tēma) 2 P - 

Kopā: 32  10 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Studiju kursa teorētiska izpēte 10 tests 25 tests 

2. „N” komercbankas darbības 

novērtējums 

15 individuāla 

aizstāvēšana  
30 individuāla 

aizstāvēšana  

3. Gatavošanās kontroldarbam 13 kontroldarbs - - 

4. Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 10 atbilde 

eksāmenā 

15 atbilde 

eksāmenā 

Kopā: 48  70  

 

Pamatliteratūra  

5. Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets / F. 

Mishkin. - 3rd ed. - New York : Harper Collins Publ., 1992. - 739 p.  

6. Praude V. Finanšu instrumenti: 1.sēj. Ieguldījumi, darījumi, analīze. - Rīga: Burtene, 2009. - 

446 lpp. 

7. Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzľēmējdarbības veids. Rīga: Datorzinību 

Centrs, 2006. - 335 lpp.  

8. Saksonova S. Banku darbība. - Rīga : LKA, 2006. - 196 lpp. 

 

Papildliteratūra  

9. Leonoviča L. Banku darbības vērtēšana. - Rīga: RTU, 2005.- 68 lpp.  

10. Rupeika – Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi.- R.: Datorzinību centrs, 2003.-160 lpp. 
11. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

12. http://www.bank.lv 

13. http://www.fktk.lv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
http://www.bank.lv/
http://www.fktk.lv/


 

 APSTIPRINĀTS   

   Ekonomikas un vadības katedras __.__.2010. sēdē,   

protokols Nr.__ 
 

Studiju kurss ”Inovācijas” 

 “Innovations|” 

Mg. biznesa vadības zinātnē, lektore Vilhelma Ľikitina 

 

Anotācija:  kursā tiek apskatīti inovāciju vadības teorētiskie jautājumi: pametjēdzieni, veidi, 

klasifikācija, rādītāji un nozīme tautsaimniecībā, inovatīvā procesa būtība, 

aktivitātes, mūsdienu attīstības tendences un vadīšana daţādās valstīs, kā arī 

inovatīvās uzľēmējdarbības galvenās iezīmes, organizatoriskās formas, riski un to 

vadīšana, atbalsta instrumenti (finansēšana, infrastruktūra u.c.) pasaulē un Latvijā. 

Kursa mērķis: veidot studentos izpratni par inovāciju būtību, inovatīvo procesu un inovatīvās 

uzľēmējdarbības teorētiskiem jautājumiem, tādējādi veicināt viľus domāt un 

darboties inovatīvi jebkādā ekonomiskā situācijā un dzīves jomā. 

Priekšzināšanas: Ekonomika. Uzľēmējdarbības pamati. 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 1 KP (16 kontaktstundas, no tām lekcijas – 10 stundas, 

praktiskās nodarbības – 6 stundas, patstāvīgais darbs – 24 stundas)  

Pilna laika studijas: 1 KP (8 kontaktstundas, no tām lekcijas – 4 stundas, 

praktiskās nodarbības – 4 stundas, patstāvīgais darbs – 32 stundas)  

Pārbaudes forma: ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no  

1) dalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (30 %),  

2) vērtējuma par referātu (30 %),  

3) ieskaites novērtējuma (40 %)   

Kopējais vērtējums veidojas no  

1) dalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (30 %),  

2) vērtējuma par referātu (30 %),  

3) ieskaites novērtējuma (40 %)   

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika  

studijas  

Nepilna laika studijas  

parādīt zināšanas par inovāciju teorētiskiem 

jautājumiem, ar inovatīvo procesu un inovatīvo 

uzľēmējdarbību saistīto faktu izpratni;  

Ieskaite 

 

Ieskaite 

 

izmantojot apgūtās zināšanas, spēj noteikt un 

pētīt inovācijas, inovatīvo procesu aktivitātes 

un inovatīvās uzľēmējdarbības aktuālos vides 

faktorus, rādītājus, attīstības tendences un 

infrastruktūru daţādās valstīs;   

Praktiskās nodarbības  

Mācību pētījums (referāts) 

Praktiskās nodarbības  

Mācību pētījums 

(referāts) 

pastāvīgi iegūt, atlasīt un novērtēt faktus 

(notikumus, rādītājus), kuri attiecās uz 

inovācijām un to komercializāciju uzľēmumos, 

inovatīvo sektoru daţādās valstīs;   

spēj inovatīvi līdzdarboties lēmumu un 

inovatīvo risinājumu sagatavošanas un 

pieľemšanas procesos; 

parādīt, ka izprot profesionālo ētiku; 

izvērtēt inovāciju ietekmi uz Latvijas 

ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un sabiedrību;  

Praktiskās nodarbības 

Mācību pētījums (referāts) 

Ieskaite 

Praktiskās nodarbības  

Mācību pētījums 

(referāts) 

formulēt un analītiski aprakstīt inovācijas, Praktiskās nodarbības Praktiskās nodarbības  



inovatīvas darbības, izskaidrot inovatīva 

procesa un inovatīvās uzľēmējdarbības būtību 

un rezultātus (efektus), argumentēti diskutēt 

par tiem ar speciālistiem un nespeciālistiem; 

Mācību pētījums (referāts) 

 

Mācību pētījums 

(referāts) 

parādīt zinātnisku pieeju inovāciju un 

inovatīvās uzľēmējdarbības analīzē un 

novērtēšanā, lomu ekonomisko problēmu 

risināšanā. 

Ieskaite Ieskaite 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Inovācijas būtība, veidi, klasifikācija, īpatnības 2 L 1 

2.  Inovatīvā procesa būtība, posmi (aktivitātes) un 

modeļi 

2 

1 

L 

P 

1 

3. Nacionālās inovāciju sistēmas pamatelementi. 

ES un nacionālās (Latvijas) inovāciju politikas 

un to rezultāti  

2 

2 

L 

P 

 

1 

4. Inovatīvās uzľēmējdarbības iezīmes, riski, 

formas un nozīme ekonomikas attīstībā.  

Inovatīvie uzľēmumi Latvijā. 

2 

2 

L 

P 

 

2 

5. Inovācijas un inovatīvās uzľēmējdarbības 

atbalsta instrumenti un to pielietošana daţādās 

valstīs 

1 

1 

L 

P 

 

2 

6. Inovāciju veicinoša vide uzľēmumos 1 L 1 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības 

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums X X 

 Gatavošanās 3 praktiskām nodarbībām 

(speciālās literatūras studēšana), 

skaidrojumu un komentāru sagatavošana 

6 Iesk. 6 Iesk. 

 Mācību pētījuma veikšana un referāta 

uzrakstīšana, prezentācijas sagatavošana 

10 Iesk.  10 Iesk.  

 Gatavošanās ieskaitei 8 Iesk. 16 Iesk. 
Pamatliteratūra  

1. Ābeltiľa A. Inovācijas – XXI gadsimta fenomens. R.: Turība. - 2008. 

2. Boļšakovs S. Inovatīvā uzľēmējdarbība un tās finansēšanas aspekti. Mācību līdzeklis. Rēzekne: RA. - 2005. 

3. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata uzľēmumiem.Otrais papild. Izdevums. R.: LIAA. - 2007.   

 

Papildliteratūra  

1. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. R.: Jumava. – 2008. 

2. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. R.: LZ EI. – 2003. 

3. Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija. R. – 2007. 

4. Busch K. H. Innovationrn erfolgreich realisieren. Berlin. – 2003. 

5. Edyuist C. Systems of Innovation. Landon. – 1997. 

6. Westland J.Ch. Global innovation management: a strategic approach. New-York. -2008. 

7. Иновационный менеджментю Под ред. Аньшина В.М. М. – 2003. 

8. Санто Б. Инновации как средство экономического развитияю Перевод с венг. М. – 1990. 

9. Internetresursi. 

 

 

 

 

 



 

  

Studiju kurss ”Informācijas aizsardzība” 

Information protection  

Dr.sc.ing., asoc. prof. Pēteris Grabusts 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: Kursa mērķis ir sniegt pārskatu par informācijas sistēmu datu aizsardzību, 

tās teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem; veicināt datu aizsardzības un 

informācijas sistēmu drošības iemaľu apgūšanu. Kursā aplūkotas 

tradicionālās sistēmas informācijas kodēšanai un to trūkumi. Algoritmu 

sareţģītības teorijas atklājumi, kas ļāva izveidot "publiskās atslēgas" 

sistēmas. Datu šifrēšanas standarti un saspiešanas algoritmi. Kriptogrāfijas 

metodes informācijas aizsardzībā personālajos datoros un tirdzniecībai 

Internetā. Kriptogrāfijas sistēmas ar sabiedrisko atslēgu, elektroniskais 

paraksts. 

    

Priekšzināšanas: Datori un programmēšana 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 70 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (40%,  2) eksāmena 

novērtējuma 40% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Informācijas sistēmu aizsardzības 

nodrošināšanas principu, informācijas 

aizsardzības metoţu un to matemātisko pamatu 

pārzināšana 

Eksāmens Eksāmens 

Prasme pielietot datu šifrēšanas rīkus Praktiskās nodarbības Praktiskās nodarbības 

Orientēšanās mūsdienu informācijas 

aizsardzības metodēs un paľēmienos 

Praktiskās nodarbības Praktiskās nodarbības 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Informācijas sistēmu (IS) drošības problēmas 

- Galvenie drošības apdraudējumi; 

- IS drošības noteikumi; 

- Drošības un aizsardzības prasības. 

  

1 

1  

2 

 

L 

L 

P 

1 

2.  Datu aizsardzība informācijas apstrādes   1 



procesos 

Datu aizsardzības metodiskie un matemātiskie 

pamati 

2 

2 

L 

P 

3. Starptautisko IT standartu prasības informācijas 

sistēmu drošībai 

- ISO/IEC 17799 «Informācijas tehnoloģija: 

Prakses kodekss informācijas drošības  

pārvaldībai»; 

- ISO/IEC 15408 «Informācijas tehnoloģija. 

Drošības metodes. Kritēriji informācijas  

tehnoloģiju drošības novērtēšanai; 

2 

 

1 

 

 

1 

L 

 

P 

 

 

P 

1 

4. Kriptogrāfijas un šifrēšanas pamatjēdzieni 

- Kriptosistēmu drošība; 

- Simetriskās atslēgas kriptosistēmas; 

- Publiskās pieejas kriptosistēmas, RSA 

kriptosistēma. 

 

1 

1 

2 

 

L 

L 

P 

2 

5. Hešfunkcijas, elektroniskais paraksts 

- Hešfunkciju vērtību ģenerēšana; 

- Prasības hešfunkcijām; 

- Elektroniskā paraksta ieviešanas problēmas. 

 

1 

1 

2 

 

P 

P 

L 

2 

6. Ziľojumu autentifikācijas kodi (MAC) 

- Fiksēta garuma autentifikators; 

- MAC pielietošanas nepieciešamība 

 

2 

2 

 

L 

P 

1 

7. Kriptogrāfijas metodes un Internets 

- Drošības tīkla līmenī nodrošināšana; 

- Internet drošības tehnoloģijas; 

- SSL/TLS protokoli. 

 

1 

1 

2 

 

L 

L 

P 

1 

8. Rīki datu aizsardzības nodrošināšanai 

-  Informācijas aizsardzības rīku nepieciešamība; 

- PGP pielietošana. 

 

2 

2 

 

L 

P 

1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

29.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

5 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

30.  Kritogrāfiska algoritma realizācija, 

darbs ar PGP 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

10 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

31.  Mūsdienu jauno tehnoloģiju (e-

Business, B2B, e-paraksts u.c.) drošība 

no datu aizsardzības viedokļa. 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

10 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

32.  Mājas darba sagatavošana un 

aizstāvēšana 

15 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

15 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 



33.  Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 8 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

30 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

 

 

Pamatliteratūra  

1. Treiguts E. Datu drošība un datortīkli / E. Treiguts. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 

1999. - 168 lpp. : il. - (Datorzinību bibliotēka ; 4).  ISBN 9984602286 

2. Greenstein Marilyn. Electronic Commerce : security, risk management and control / 

M.Greenstein ; T.M.Feinman. - Boston : Irwin McGraw-Hill, [2004]. - 400 p. : il. - Index of 

Terms : p.391.-395. - Index of Companies : p.396.-398. - Index of Acronyms : p.399.-400. 

 ISBN 007229289X 

3. Столлингс Вильям. Криптография и защита сетей : принципы и практика / 

В.Столлингс ; Пер.с англ. А.Сивака ( ред.). - Изд.2-е. - Москва : Вильямс, 2001. - 672 

с. : ил.  ISBN 5845901855 

4. Барсуков В. Современные технологии безопасности : интегральный подход / 

В.Барсуков ; В.Водолазский. - Москва : Нолидж, 2000. - 495 с. - Библиогр.: с.490-493. 

 ISBN 5892510735 

5. Niels Ferguson, Bruce Schneier, Practical cryptography. John Wiley & Sons, 2003. 
 

Papildliteratūra  

1. Ķinis U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos ; Kibernoziegumi / U. Ķinis. - Rīga : TNA, 

2000. - 127 lpp. - .  ISBN 9984671070 

2. Ruķers Māris. Personas datu tiesiskā aizsardzība : mācību grāmata / M.Ruķers. - Rīga : 

Biznesa Augstskola Turība, 2000. - 189 lpp. - (Tiesību zinātľu bibliotēka ; 5). - Bibliogr.: 

174.-183.lpp.  ISBN 9984609545 

3. http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/tutorial 

4. http://www.distributed.net 
5. http://www.counterpane.com/pitfalls.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/tutorial
http://www.distributed.net/
http://www.counterpane.com/pitfalls.html


 

 

Studiju kurss ”Grāmatvedība” 

Course “Accounting” 

Mg. oec. doc. Anita Puzule 

 

Anotācija:  Apgūstot kursu studentiem ir priekšstats par Latvijas Republikā pielietojamo 

grāmatvedības sistēmu, iegūtas prasmes ilgtermiľa ieguldījumu, apgrozāmo 

līdzekļu, pašu kapitāla, kreditoru, ieľēmumu un izdevumu vērtēšanā un 

uzskaitē, kā arī gada pārskata lietošanā vadības lēmumu pieľemšanai.  

Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar komercdarbībā pielietojamo grāmatvedības sistēmu, 

kā arī veidot prasmes atpazīt un pareizi klasificēt grāmatvedības objektus un 

izprast saimniecisko līdzekļu, to avotu, ieľēmumu un izdevumu uzskaites 

īpatnības, kā arī gada pārskata sastādīšanas nosacījumus.  

Priekšzināšanas: Sekmīgi apgūti ekonomikas pamati. 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 70 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

8) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %); 

9) vērtējuma par kontroldarbu 20%); 

10) vērtējuma par mājas darbu  

(20%); 

11) eksāmena novērtējuma       

(50 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %); 

2) vērtējuma par mājas darbu (40 %); 

3) eksāmena novērtējuma       (50 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Parādīt grāmatvedības jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

Kontroldarbs, eksāmens  Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Klasificēt un uzskaitīt grāmatvedības objektus, 

izmantojot grāmatvedības kontus. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs 

Patstāvīgais darbs, 

mājas darbs 

Pielietot grāmatvedības uzskaites objektu 

novērtēšanas principus un metodes 

Praktiskās nodarbības, 

mājas darbs, eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

mājas darbs  

Sastādīt un interpretēt grāmatvedības pārskatus Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1.  Grāmatvedības uzskaites pamati. 2  

2  

L 

P 

1 L 

2. 2

  

Bilance un konti. Finanšu rezultāta noteikšana. 2 

3 

L 

P 

1 L 

0,5 P 



3. 1 

Dokumentācija un 
inventarizācija.  

1 L 0,5 L 

4.  

Uzskaites reģistri un 
grāmatvedības formas.  

1 L 0,5 L 

5.  

Uzskaites objektu novērtējums 
un izmaksu grupēšana. 

1 

1 

L 

P 

0,5 L 

6. 8 

Kontroldarbs (1.- 5.tēma) 
2 P - 

7.  

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 
2 

1 

L 

P 

1 L 

0,5 P 

8. 5 

Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. 
1 

2 

L 

P 

1 L 

0,5 P 

9. 6 

Pašu kapitāla uzskaite.  
1 

1 

L 

P 

0,5 L 

 

10.  

Kreditoru uzskaite 
2 

2 

L 

P 

1 L 

0,5 P 

11. 8 

Ieņēmumu un izdevumu uzskaite 
2 

1 

L 

P 

0,5 L 

12.  

Gada pārskata sagatavošana un 
iesniegšanas kārtība. 

1 

1 

L 

P 

0,5 L 

Kopā: 32  10 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1.  Literatūras avotu pētīšana kursa 

tematu ietvaros. 

4 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

16 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

2.  Saimniecisko līdzekļu 

grupēšana. 

4 Iegūto zināšanu 

pārbaude prakt. 

nod., eksāmenā 

4 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

3.  Saimniecisko darījumu 

atspoguļošana grāmatvedības 

kontos. 

6 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

kontroldarbā, 

eksāmenā 

8 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

4.  Mājas darbs – aprēķināt 

pamatlīdzekļu nolietojumu, 

noteikt izlietoto krājumu vērtību 

un izmaksājamo darba samaksu. 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude par mājas 

darbu 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude par mājas 

darbu 

5.  Ieľēmumu un izdevumu 

grupēšana, peļľas vai zaudējumu 

aprēķina sastādīšana. 

6 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

6 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 



6.  Gatavošanās kontroldarbam 6 Iegūto zināšanu 

pārbaude par 

kontroldarbs 

- - 

7.  Gatavošanās studiju kursa 

eksāmenam 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

16 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

 Kopā 48  70  

 

Pamatliteratūra  
1. BOJARENKO, J. u.c. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. 1.daļa. Rīga : KIF Biznesa 

komplekss, 2009. 272 lpp.    

2. BOJARENKO, J. u.c. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. 21.daļa. Rīga : KIF Biznesa 

komplekss, 2009. 292 lpp.    

3. GRIGORJEVA, R. u.c. Grāmatvedības pamati: mācību grāmata.  Atkārt. izd. Rīga: Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 2006. 100 lpp.  

4. KORSAKA, T., RAĽĶEVICA, V. Ievads grāmatvedībā. Rīga : Latvijas Komercbanku asociācija, 

2005. 265 lpp.    

 

Papildliteratūra 
5. ARBIDANE, I., MIETULE, I. Grāmatvedības bilance un konti. Rēzekne: RA izdevniecība, 2003. 45 

lpp. 

6. GRANDĀNE, M. u.c. Finanšu grāmatvedība. Rīga : RaKa, 2004. 169 lpp.    

7. Latvijas Republikas grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti. 

8. LEIBUS, I. Vienkāršā ieraksta grāmatvedība: iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Rīga: SIA 

„Izglītības soļi”, 2005. 142 lpp.  

9. MIETULE, I. Gada pārskata sastāvs un struktūra. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2003. 36 lpp. 

10. MIETULE, I. Krājumu uzskaite un novērtēšana grāmatvedībā. Rēzekne: RA izdevniecība, 2003. 34 

lpp. 

11. STIGLICA, L. Finanšu grāmatvedības praktikums. Rīga: Biznesa Partneri, 2004. 96 lpp. 

12. ZARIĽA, V. Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums : ar un bez atrisinājumiem. Rīga: Biznesa 

augstskola Turība, 2004. 152 lpp.  

13. Latvijas Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv 

14. Latvijas Valsts ieľēmumu dienesta mājas lapa: http://www.vid.gov.lv 

15. Latvijas Vēstneša tiesību aktu vortāls: http://www.likumi.lv 

16. Virtuālais grāmatveţu klubs : http://www.vgk.lv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fm.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vgk.lv/


  

Studiju kurss ”Angļu valoda I, II, III” 

English I, II, III  

Mg.paed., lekt. Viktorija Pokule 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: pilnveidot studentu angļu valodas prasmes, apgūstot terminus, lasot tekstus, 

diskutējot par daţādām problēmām, analizējot situācijas biznesa un 

informācijas tehnoloģiju kontekstā. 

Priekšzināšanas: Angļu valoda vidusskolas līmenī 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 6 KP (96 kontaktstundas, pastāvīgais darbs - 144 

stundas) Nepilna laika studijas: 6 KP (36 kontaktstundas, pastāvīgais darbs - 

204 stundas) 

Pārbaudes forma: Ieskaite, eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes nodarbībās 

(20%), 2) vērtējums par visiem 

pārbaudījumiem (20%) , 3) ieskaites 

vai eksāmena novērtējuma (50%) un 

patstāvīgais darbs (10%) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes nodarbībās 

(20%), 2) vērtējums par visiem 

pārbaudījumiem (20%) , 3) ieskaites 

vai eksāmena novērtējuma (50%) un 

patstāvīgais darbs (10%) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Prot lietot terminus diskutējot par 

ekonomiskajām problēmām un informācijas 

tehnoloģijām, izprot problēmu un prot to 

analizēt, pārzina un spēj pielietot valodu 

biznesa un informācijas tehnoloģiju kontekstā, 

kā arī lietišķajā sarakstē 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite, 

eksāmens 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite, 

eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Introduction 

Work and Employment 
 -Engineering and its branches 

-Jobs and qualifications, jobs in ICT 

-Work, ways of working, recruitment and selection 

-Letter of application and CV (writing practice), how to 

have a perfect job interview 

- The structure of a company, the career ladder, my 

ambitions 

6 P 

 

2 

2.  Computers today 
-Living with computers, living in a digital age 

-A typical PC 

-Computer essentials 

-Types of computer systems 

8 P 

 

2 

3. Input and output devices 
-Technical details, types  

8 P 2 



- Interacting with your computer 

-The keyboard, the mouse, voice input 

- Scanners, digital cameras, digital video cameras, 

webcams 

-Displays and ergonomics 

-Choosing a printer, types of printers 

-Devices for disabled people 

4. Processing 
-The processor, RAM, ROM 

-Units of memory 

4 P 2 

5. 

 
Storage devices 
-Disks and drives 

-Magnetic storage 

-Optical storage 

-Flash memory 

6 P 

 

2 

6. Basic software 
-The operating system (OS) 

-Word processing (WP) 

6 P 

 

2 

7. Creative software 
-Electronic commerce Software 

-Graphics and design 

-Desktop publishing 

-Multimedia 

-Web design 

8 P 

 

2 

8. Programming 
-Program design and computer languages 

-Java 

4 P 

 

2 

9. Internet security 
-Internet crimes 

-Malware and preventative tips 

6 P 

 

2 

10. Computers tomorrow 
-Communication systems 

-Networks 

-Video games 

-New technologies and future trends 

-Robotics  

8 P 

 

4 

11. Innovations in Business 
-innovations, e-lance economy, market economy, 

interactive selling, outsourcing, freelancers, outside 

suppliers, economies of scale, vertical integration, open 

market. 
-Business in the 21

st
 century 

-Is e-lance economy better than traditional free market 

economy? 
-Virtual Markets 

4 P 

 

2 

12. The Essence of Electronic Commerce  
Introduction to e – Business  
-economy, economics, national economy, GDP, GNP, 

MFNT, output, costs, opportunity costs, revenue, 

expenditure, electronic commerce, e - Business, 

information system. 

-Business information systems 

-My understanding of economy 

-The Internet and the Web : Infrastructure for electronic 

commerce 

8 P 

 

4 

13. Elements of e-commerce 
- E-commerce, marketing and promotion mix, advertising, 

kinds of adverts, parts of an advertisement, forms of 

selling, USP, testimonial, endorsement, promise of a 

benefit, story appeal, image, positioning. 

6 P 

 

2 



-Types of e-business 

14. Implementation of E-commerce 
- Electronic catalogues and order systems  

-Web-based tools for electronic commerce                                                                                       

-The environment of electronic commerce: international, 

legal, ethical and tax issues 

-Business plans for implementing electronic commerce                                                               

-Practical implementation of an electronic commerce site. 

-Electronic payment systems 

6 P 

 

2 

15. E-Commerce Technology 
-Electronic contracts and trade procedures 

-Legal aspects of managing an online sales network  

-Information Security and authentication in the Web  

-Security threats to electronic commerce                                                                 

-Implementing security for electronic commerce 

-Internet Marketing Principles: trading and exchange 

Strategies for marketing, sales and promotion                                                                

Strategies for purchasing and support activities                                                             

Strategies for web auctions, virtual communities and web 

portals 

-Buyer and Consumer behaviour 

8 P 

 

4 

 
 P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

34.  Presentations 30 Tested/ Not 

tested 

30 Tested/ Not 

tested 

35.  Project work 24 Tested/ Not 

tested 

24 Tested/ Not 

tested 

36.  Independent work preparing for tests, 

workshops and exam 

90 Tested/ Not 

tested/mark 

150 Tested/ Not 

tested/mark 

 

 

Pamatliteratūra 

1. Aspinall T., Bethell G. Test your business vocabulary in use: Cambridge University Press, 

2003. 

2. Esteras S.R, Fabre E. M. Professional  English in Use ICT. For Computers and the Internet. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2007 

3. Esteras S.R. Infotech. English for computer users. Cambridge University Press, Cambridge, 

2008. 

4. Murphy R. Essential grammar in use: Cambridge University Press, 1998. 

5. Redman S. English vocabulary in use: Cambridge University Press, 1997. 

 

Papildliteratūra 

1. Amor D. the e-business (r)evolution: living and working in an interconnected world, 2/e. 

Prentice Hall PTR, 2002, 908 p. 

2. Craig Standing. Internet Commerce Development, Artech House, London, 2000, 236 p. 

3. Gary Schneider. Electronic Commerce, Seventh Annual Edition, Course Technology, 7 

edition, 2006, 648 p. 

6. Vermeulen J. English for e-mail and fax: Uitgeverij De Schacht Brugge, 2001 

7. Šturbina R., Stārastina I. English for you: Rīga, 1998. Allan Afuah, Christofer L. Tucci. 

Internet Business Models and strategies, McGraw-Hill Higher Education, 2003, 480 p. 

 

http://www.unisanet.unisa.edu.au/courses/course.asp?Course=INFT3005


Studiju kurss ”Elektroniskā tirdzniecība un nauda” 

Course “Electronic trading and money” 

Mg.oec., lekt. Inta Kotāne 

 

Anotācija:  studiju kursā tiek aplūkota elektroniskā tirdzniecība kā uzľēmumu 

iespēja paaugstināt darba efektivitāti un palielināt peļľu, elektroniskās 

tirdzniecības tiesiskais regulējums, norēķinu iespējas elektroniskajā 

tirdzniecībā, mārketinga izmantošana elektroniskajā tirdzniecībā, kā arī 

studenti tiek iepazīstināti ar elektronisko tirdzniecību, kā vienu no E-

pārvaldes veidiem.  
 

Kursa mērķis: sniegt izpratni par elektroniskās tirdzniecības būtību un iespējām, 

iepazīstināt ar elektroniskās tirdzniecības risinājumu pieredzi, 

problēmām un attīstības iespējām ekonomikas globalizācijas procesā. 
 

Priekšzināšanas: Datorzinības, Nauda un bankas 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 3 KP (48 kontaktstundas, no tām lekcijas –                  

32 stundas, praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs -             

72 stundas)  

Nepilna laika studijas:  3 KP (16 kontaktstundas, pastāvīgais darbs –   

104  stundas)  

Pārbaudes forma: Eksāmens 

Pārbaudes 

prasības: 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

12) dalības un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (20 %); 

13) vērtējuma par 1 

kontroldarbu              (20 %); 

14) patstāvīgā darba 

novērtējuma             (10 %); 

15) eksāmena  novērtējuma (50 

%). 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

1) vērtējuma par 1 kontroldarbu          

(20 %); 

2) patstāvīgā darba novērtējuma                 

(30 %); 

3) eksāmena novērtējuma (50 %). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Spēj parādīt elektroniskās tirdzniecības  

jēdzienu un likumsakarību izpratni  

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs,  eksāmens  

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Spēj novērtēt elektroniskās tirdzniecības 

pakalpojumu sniedzējus un elektronisko 

norēķinu sistēmas, to efektivitāti, drošību 

un iespējamos riskus.  

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs,  eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

mājas darbs / 

kontroldarbs, eksāmens 

Prot analizēt un novērtēt  elektroniskās 

tirdzniecības un e-pārvaldes lomu un 

nozīmi tautsaimniecībā.   

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Elektroniskās tirdzniecības jēdziens, attīstība un 

dalībnieki. 

4 

 

L 

 

1 

2.  Elektroniskie maksājumi un nauda.  6 L 3 



 2 P 

3. Mārketings un elektroniskā tirdzniecība. 

 

6 

4 

L 

P 

3 

4. Elektroniskās komercijas platforma 

 

6 

4 

L 

P 

3 

5. Elektroniskās tirdzniecības tiesiskais regulējums. 

 

4 

2 

L 

P 

3 

6. E-pārvalde un elektroniskā tirdzniecība 6 

2 

L 

P 

3 

7. Kontroldarbs (1.-6.tēma) 2 P - 

Kopā: 48  16 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Studiju kursa teorētiska izpēte 

(mācību literatūra, tiesiskais regulējums) 

15 tests 25 tests 

2. „N” elektroniskās tirdzniecības 

pakalpojumu sniedzēja / „N” 

elektronisko norēķinu sistēmas 

izvērtējums 

24 individuāla 

aizstāvēšana  

46 individuāla 

aizstāvēšana  

3. Gatavošanās kontroldarbam 13 kontroldarbs - - 

4. Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 20 atbilde 

eksāmenā 

33 atbilde 

eksāmenā 

Kopā: 72  104  

 

Literatūra 

Mācību grāmatas 

1. Gaile-Sarkane E. Elektroniskā komercija. R: RTU Izdevniecība, 2003.- 60 lpp.  

2. Jeffrey F. Rayport. Introduction to e-commerce. Boston: McGraw-Hill, 2
nd

 2004.- 516 p.  

3. Marilyn G. Electronic Commerce: security, risk management and control. - Boston: Irwin 

McGraw-Hill, 2004. - 400 p.  
 

Papildliteratūra 

1. Rosena A. E-komercija: jautājumi un atbildes.  Rīga : Puse Plus, 2002.- 223.lpp. 

2. Chaston I. Small business e-commerce management. - Hampshire: Palgrave Macmillan, 

2004. - 257 p.  

3. The Secure Online Business: e-commerce, IT Functionality and Business Continuity: 

Handbook / consultant editor Jonathan Reuvid. - 3-rd ed. - London ; Sterling, VA : Kogan 

Page, 2005. - 225 p.  

4. Stephen C. Strategic management of e-business. - 2nd ed. - West Sussex : John Wiley & Sons, 

2005. - 366 p. 
 

Interneta resursi 

1. http://www.em.gov.lv/e-komercija/index.html  

2. www.eparvalde.lv 

3. http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/index_en.htm 

 

 

 

 

 

http://www.em.gov.lv/e-komercija/index.html
http://www.eparvalde.lv/
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/index_en.htm


Studiju kurss ”Dokumentu pārvaldības sistēmas” 

Document management system  

Dr.sc.ing., asoc. prof. Pēteris Grabusts 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: Kursa mērķis-sniegt priekšstatu par elektronisko dokumentu vadības 

principiem, datu uzglabāšanas iespējām daţādos informācijas nesējos. Tiek 

apskatīti elektronisko arhīvu vadības (ERM) principi. Praktiskajā daļā 

uzmanība pievērsta datu bāzu vadības sistēmu (DBVS) pamatu apgūšanai, to 

izmantošana elektronisko dokumentu uzglabāšanā un apstrādē.  

 

Priekšzināšanas: Informātika, Datori un programmēšana 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 70 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (30%,  2) ieskaites 

novērtējuma 50% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Pārzina elektronisko dokumentu vadības 

principus 

Ieskaite Ieskaite 

Prot izmantot datu bāzu vadības sistēmas 

elektronisko dokumentu uzglabāšanā 

Praktiskās nodarbības Praktiskās nodarbības 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Elektronisko dokumentu vadības principi 2 L 1 

2.  Dokumentu klasificēšanas sistēmas 2 L 1 

3. Elektroniskā arhīva izveidošanas principi: 

a) dokumentu masīva skanēšana 

b) katalogizēto dokumentu ievadīšana datu bāzē 

c) dokumentu pārvešana elektroniskā formā 

 

2 

2 

2 

 

L 

P 

P 

2 

4. Datu uzglabāšana informācijas nesējos: 

- cietais disks 

- optiskie CD un DVD diski 

 

2 

1 

 

L 

L 

1 

5. Tekstu skanēšanas un atpazīšanas metodes 2 P 1 

6. Elektronisko arhīvu vadīšana (ERM- Electronic 

Records Management) 

5 L 2 

7. Datu bāzu vadības sistēmu (DBVS) pamati 

- Datu bāzu vadības sistēmu jēdziens: 

 

2 

 

L 

1 



- DBVS izstrādāšanas vispārīgie principi. 

- Datu bāzu saišu veidi (relāciju, nerelāciju). 

- Datu tipu modeļi (normālformas). 

- Pieprasījumu strukturētās valodas SQL pamati. 

2 

1 

1 

1 

P 

P 

P 

P 

8. Lietvedības programmatūras izmantošana 

elektronisko dokumentu apstrādē: 

-   programma DocNext. 

-   programma DocsVault. 

-   programma OverDoc. 

 

 

1 

2 

2 

 

 

P 

P 

P 

1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

37.  Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

38.  Elektroniskā arhīva izveidošanas 

principu padziļināta izpēte 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

39.  Datu bāzu vadības sistēmas 

Access iespēju izmantošana 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

40.  Mājasdarba izpildīšana 

(patstāvīgi izstrādāta neliela 

arhīva lietu pārvaldības 

programma). 

15 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

15 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

41.  Gatavošanās studiju kursa 

ieskaitei 

8 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

30 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

 

Pamatliteratūra  

1. Bahanovskis V.  Lietvedības instrukcija : lietu nomenklatūra, arhīva darbības noteikumi, 

elektroniskie dokumenti / V. Bahanovskis. - Rīga : Kamene, [2008]. - 202 lpp. 

2. Bahanovskis V. Arhīva darbības noteikumi / V. Bahanovskis. - Rīga : Kamene, 2003. - 37 

lpp. 

3. Pearce Robin. Informācijas menedţments : kā taupīt laiku un efektīvi arhivēt dokumentus 

gan birojā, gan mājās / Robina Pīrsija ; No angļu val.tulk.M.Pomahs. - Rīga : Jumava, 2006. - 

255 lpp. 

4. Ruķers Māris. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments : mācību grāmata / 

M.Ruķers. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2005. - 221 lpp. 
 

Papildliteratūra  

1. Mika Velta. ACCESS pamati : [māc. palīglīdz.] / Velta Mika ; red. Lilita Vīksna. - Rīga : 

Biznesa augstskola Turība, 2008 : (SIA "Apgāds Imanta" tipogr.). - 79 lpp. 

2. Nāgelis J. Microsoft Access 2000... no A līdz Z. : mācību līdzeklis / J. Nāgelis. - Rīga : 

Darorzinību Centrs, 2000. - 184 lpp. 

3. Elektronisko dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68521 

4. http://www.em.gov.lv/e-komercija/page619c.html?id=62 

5. http://www.mnhs.org/preserve/records/electronicrecords/erguidelines.html 
 

 

  
 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68521
http://www.em.gov.lv/e-komercija/page619c.html?id=62
http://www.mnhs.org/preserve/records/electronicrecords/erguidelines.html


 

Studiju kurss ” Diskrētā matemātika” 

Discrete mathematics   

Mg. math., lekt. Ilmārs Kangro 

 

Anotācija:  Studiju kursa programma paredz apgūt šādu tematiku:  

kopas, izteikumi un predikāti, kombinatorikas elementi, bināras attieksmes, 

attēlojumi un funkcijas, matemātiskās indukcijas princips, rekursīvās 

funkcijas, loģikas algebra, grafu teorijas elementi. 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par diskrētās matemātikas tematiku, akcentējot un ilustrējot 

tematikas saistību ar citiem matemātikas kursiem – „‟Matemātiskā analīze, 

diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija", „‟Algebra‟‟. Iepazīstināt 

studentus ar teorētiska un praktiska rakstura uzdevumu risināšanu (arī 

izmantojot kādu no datoru-matemātiskajām sistēmām, piemēram, MAPLE), 

kas kalpotu par bāzi tālākai studiju turpināšanai un pašizglītībai. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 3 KP (48 kontaktstundas, no tām lekcijas – 32 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 72 stundas)  

Nepilna laika studijas:  3 KP (12 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 108 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Spēj parādīt diskrētās matemātikas jēdzienu un 

likumsakarību izpratni, izpildīt vajadzīgās 

darbības un operācijas 

Eksāmens Eksāmens 

Prot veikt kopu klasifikāciju, operācijas ar 

kopām, veikt loģiskās operācijas ar 

izteikumiem, predikātiem. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

Izprot kombinatorikas elementu 

pamatjēdzienus, spēj risināt uzdevumus 

saistībā ar pamatjēdzienu izmantošanu. 

 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Izprot bināras attieksmes pamatjēdzienus, 

attieksmju attēlošanā prot izmantot attieksmju 

matricu, attieksmju grafu, prot identificēt 

attieksmju vispārējās īpašības dotajai 

attieksmei. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

Pārzina attēlojumu veidus, prot identificēt to 

eksistenci, prot pielietot uzdevumu risināšanā 

matemātiskās indukcijas principu. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Izprot lineāras homogēnas rekursīvas funkcijas 

vispārīgā atrisinājuma atrašanas metodiku.  

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Izprot loģikas algebras formulu Praktiskās nodarbības, Patstāvīgais darbs, 



pamatjēdzienus, pārzina normālformu (IKNF), 

(IDNF) vienkāršošanas metodiku.  

eksāmens eksāmens 

Pārzina un spēj pielietot uzdevumu risināšanā 

grafu teorijas elementus: operācijas ar grafiem, 

Eilera cikla izveidošana, optimālā maršruta 

atrašana, fundamentālā cikla atrašana, grafa 

ekscentricitātes, perifērās virsotnes, rādiusa, 

centrālās virsotnes, centra atrašana. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Kopa, kopu uzdošanas veidi, kopu šķēlums 

(reizinājums), apvienojums (summa), 

papildinājums, starpība. Divu kopu Dekarta 

reizinājums. 

2  

1  

 

L 

P 

 

0,5 

2.  Izteikumi un predikāti, darbības ar tiem: 

izteikuma negācija, konjunkcija un disjunkcija, 

implikācija un ekvivalence. 

3 

2 

L 

P 

 

1 

3.  Kombinatorikas elementi: permutācijas, 

variācijas, kombinācijas. 

2 

1 

L 

P 

0,5 

4. Bināra attieksme: definīcijas apgabals, vērtību 

apgabals. Attieksmju speciālie gadījumi, 

attieksmju šķēlumi. Attieksmes šķēlumu 

faktorkopa. Attieksmju attēlošana: attieksmju 

matrica, attieksmju grafs. Attieksmes apvērstā 

(simetriskā) matrica. Attieksmju kompozīcija. 

Attieksmju vispārējās īpašības: refleksivitāte, 

antirefleksivitāte, simetriskums, 

antisimetriskums, tranzitivitāte. Attieksmju 

attēlošana ar bināro attieksmju matricas 

palīdzību. 

3 

1 

 

L 

P 

 

1 

5. Attēlojumi un funkcijas, attēlojumu veidi: 

sirjekcija, injekcija, bijekcija. Dirihlē princips. 

2 

1 

L 

P 

0,5 

6. Matemātiskās indukcijas princips. 2 

1 

L 

P 

0,5 

7.  Rekursīvās funkcijas. Lineāru homogēnu 

rekursīvu funkciju ar kārtu p vispārīgais 

atrisinājums. Jēdziens par lineāru nehomogēnu 

rekursīvu funkciju vispārīgā atrisinājuma 

iegūšanu. 

3 

1 

 

L 

P 

1 

8. Loģikas algebra, loģikas algebras formulas. 2 

1 

L 

P 

1 

9. Konjunktīvās un disjunktīvās normālformas, 

izcilās konjunktīvās (IKNF) un disjunktīvās 

normālformas (IDNF). Jēdziens par 

normālformu vienkāršošanu. 

3 

2 

 

L 

P 

1,5 

10. Grafi, to attēlošana. Apakšgrafi un grafu 

papildinājums. Operācijas ar grafiem. 

2 

1 

L 

P 

1,5 



11. Maršruti grafos. Sakarīgs neorientēts grafs. 3 

2 

L 

P 

1 

12. Planārs grafs. Eilera grafs. Hamiltona grafs. 2 

1 

L 

P 

1 

13. Koki. Fundamentālie cikli un šķēlumi.  3 

1 

L 

P 

1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

42.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

25 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

43.  Gatavošanās kolokvijam/kontroldarbam. 10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

kontroldarbā 

 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

44.  Individuālie uzdevumi par tēmu 

„‟Predikāti‟‟, „‟Attieksmes‟‟,. 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

25 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

45.  Individuālie uzdevumi par tēmu 

„‟Grafi‟‟, „‟Attēlojumi un funkcijas‟‟. 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

25 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

46.  Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 32 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

33 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

 

 

Pamatliteratūra  

 

1. Daugulis P. Diskrētā matemātika. – Rēzekne: RA izdevniecība – 2001. – 117 lpp. 

2. Strazdiľš I. Diskrētās matemātikas pamati. – R.: Zvaigzne – 1980. – 309 lpp. 

3.  Kangro, I. (2005) Testi matemātikā. Rēzekne: RA Izdevniecība, 72 lpp.  

4. Strazdiľš I. Diskrētā matemātika. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC – 2001. – 146 lpp. 

5. Иванов Б.Н. Дискретная математиеа. Алгоритмы и программы: Учеб.пособие. – М.: 

Лаборотория Базовых Знаний. – 2001. – 288 с. 

 

Papildliteratūra  

6. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Дискретная математика. Учебник: НГТУ, 2007. 

– 256 с.  

7.  Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. М.: Техносфера, 2005. – 

400 с.   

8.  Ambainis A. Uzdevumi kombinatorikā. – http://www.liis.lv/kombuzd/. - 33 lpp. 

9.  Bērziľš A. Veselo skaitļu teorija - http://www.liis.lv/. 
10. Daugulis P. Lekciju konspekti un citi materiāli diskrētajā matemātikā, 

www.ru.lv/~pdk/discrete. 
 

http://www.liis.lv/kombuzd/
http://www.liis.lv/
http://www.ru.lv/~pdk/discrete


  

Studiju kurss ”Datu bāzes” 

Data bases  

Dr.sc.ing., asoc. prof. Pēteris Grabusts 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: Kursa mērķis ir apgūt zināšanas un iemaľas, kas nepieciešamas Microsoft 

SQL Server 2005 datubāzu veidošanai. Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem 

apgūt iemaľas un zināšanas, lai uzturētu  Microsoft SQL Server 2005 

datubāzes. Kurss balstās uz SQL Server 2005 produkta īpašībām un 

datubāzu veidošanas rīkiem. 

Lekcijas un praktiskie darbi, kontroldarbs, ieskaites uzdevumi, izstrādāta 

neliela datu bāzu vadības sistēma. 

    

Priekšzināšanas: Datori un programmēšana 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 70 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (40%,  2) eksāmena 

novērtējuma 40% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Jābūt priekšstats par relāciju datubāzēm un 

SQL pieprasījumiem 

Eksāmens Eksāmens 

Jāprot projektēt datubāzes un datubāzu tabulas, 

optimizēt indeksus 

Praktiskās nodarbības Praktiskās nodarbības 

Jāpārzina darbs ar SQL 2005 serveri Praktiskās nodarbības Praktiskās nodarbības 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Jēdziens par datu bāzēm un datu bāzu vadības 

sistēmām. 

- Datubāzu plānošana. 

- Datubāzu izveide. 

- Datubāzu pārvaldīšana. 

  

 

2  

2 

 

 

L 

P 

1 

2.  Datu bāzu izveide. 

- Darbs ar failu grupām 

- Shēmu izveide. 

- Datubāzu momentuzľēmumu  izveide 

 

2 

2 

 

L 

P 

2 



3. Datu tipu un tabulu izveide. 

- Datu tipu izveide 

- Tabulu izveide 

 

2 

2 

 

L 

P 

2 

4. Indeksu izveide un optimizēšana. 

- Indeksu plānošana 

- Indeksu veidošana. 

- Indeksu optimizēšana 

 

1 

1 

2 

 

L 

L 

P 

1 

5. Datu integritātes nodrošināšana. 

- Datu integritātes pārskats. 

- Ierobeţojumu izmantošana. 

- Trigeru izmantošana. 

 

1 

1 

2 

 

L 

L 

P 

1 

6. Skatu veidošana un pārvaldīšana. 

- Datu skata būtība. 

- Skatu veidošana un pārvaldīšana. 

- Veiktspējas optimizēšana ar skatu 

palīdzību. 

 

1 

1 

2 

 

L 

L 

P 

1 

7. Servera procedūru un funkciju izstrāde. 

- Servera procedūru izveide. 

- Parametrizēto servera procedūru izveide. 

- Funkciju izveide. 

 

1 

1 

2 

 

L 

L 

P 

1 

8. Datu bāzu drošības pārvaldīšana. 

- SQL servera drošības pārskats. 

- Servera aizsardzība. 

- Datubāzu aizsardzība 

 

2 

1 

1 

 

L 

P 

P 

1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

47.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

5 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

48.  Datu bāzu tabulu izstrāde SQL Server 

Management Studio Express vidē 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

10 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

49.  Pieprasījumu strukturētās valodas 

Transact-SQL vaicājumu sintakses 

apgūšana un jāprot uzrakstīt SQL 

vaicājumus tipveida darbību veikšanai 

(datu atlase, summēšana u.t.t.) 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

10 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

50.  Mājas darba sagatavošana un 

aizstāvēšana 

15 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

15 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

51.  Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 8 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

30 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

 

 



Pamatliteratūra  

1. Дейт К. Введение в системы баз данных / К. Дейт ; Пер. с англ. - Изд. 6-е. - М., 

СПб., Киев : Издательский дом"Вильямс", 2000. - 848 с. : ил.  ISBN 5845900190 

2. Diehr G. Database Management / G. Diehr. - Illinois : Scott Foresman and Company, 

1982. - 418 p.  ISBN 0673188205. 

3. Кауффман Джон. SQL. Программирование = Beginning SQL / Дж.   

    Кауффман; Б.Матсик , К. Спенсер; Пер. с англ. В. Попова. - Москва : Бином  

    ЛЗ, 2002. - 616 с. : ил. -  (Programmer to Programmer).  ISBN 5947740060 

4. Delaney Kalen, Inside Microsoft SQL Server 2000 : the definitive guide to the  

    architecture  and internals of the premier enterpriseclass RDBMS : includes 120-day   

    evalution copy of  Microsoft / K.Delaney ; Ron Soukup (edit.). - Enterprise ed. –  

    Washington : Microsoft Press, 2001. - 1046 p. : il. - (Microsoft@Programming  

    Series). - Bibliogr.: p.987-991. - + CD-disk.      ISBN 0735609985. 

5. Боуман Д. Практическое руководство SQL : использование языка  

    структурных запросов / Д.Боуман ; С.Эмерсон, М.Дарновски ; Пер.с  

    англ.A.Цветков(ред.). - Изд.3-  е. - Москва : Издательский дом"Вильямс", 2001. 
 

Papildliteratūra  

1. Базы данных./ Учебник для высших учебных заведений под ред. проф.  

     А.Д.Хомоненко. – Санкт-Петербург: КОРОНА принт, 2000. 

2. DeBetta Peter. Introducing Microsoft SQL Server 2005 for Developers / P.DeBetta. -   

     Washington : Microsoft Press, 2005. - 243 p. : il. - (Microsoft Server System). - Index:   

     p.237-243.  ISBN 073561962X 

3. Microsoft SQL Server 2000 Performance Tuning Technical Reference : the in- 

     depth,practical guide to performance tuning,optimization,and capacity planning /  

     E.Whalen,  M.Garcia, S.A.DeLuca, and D.Thompson. - Washington : Microsoft  

     Press, 2001. - 438 p. :  il. - (IT Professional). - Glossary : p.399-412. - Index : p.413- 

     438.  ISBN 0735612706. 

4. Lukaţis D. Datu bāzu vadība  : mācību līdzeklis / D. Lukaţis. - Rīga : Biznesa  

     augstskola Turība, 2000. - 103 lpp. : il. - (Datorzinību bibliotēka ; 5).  ISBN   

     9984609383 

5. http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/


  
Studiju kurss  
Datoru tīkli 

Computer networks  
Lektor Mg.sc.comp. Mihails Kijaško 

 
Anotācija:  Kurss “Datoru tīkli” balstās uz Cisco “CCNA Exploration v4.0 Network 

Fundamentals”. Tas ir pirmais no četriem kursiem, kas ved uz “Cisco 
Certified Network Associate” (CCNA) sertifikāciju. Šis kurss iepazīstina ar 
datortīklu arhitektūru, struktūru, funkcijām, komponentēm, un modeļiem. 
Kurss balstās uz OSI un DoD modeļiem lai aprakstītu protokolu un servisu 
funkcijas un lomas. Arī tiek aplūkotas IP adresācijas principi un struktūra, 
Ethernet koncepcija. Kursā tiek izmantota programmatūra datortīkla 
simulācijai un Cisco tīkla laboratorijas aparatūra. 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par tīklošanas pamatiem. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 
praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  
Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 70 
stundas)  

Pārbaudes forma: Eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 
1. Izpildīti 11 kontroldarbi (vidējā 

atzīme dod 30% no vērtējuma) 
2. Izpildīts teorētiskais eksāmens 

(70% no vērtējuma) 

1. Izpildīti 11 kontroldarbi (vidējā 
atzīme dod 30% no vērtējuma) 

2. Izpildīts teorētiskais eksāmens 
(70% no vērtējuma) 

 

 
Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Izveidot maza izmēra datortīklu    Kontroldarbs Kontroldarbs 

Veikt tīkla dalīšanu uz apakštīkliem Kontroldarbs Kontroldarbs 

Atrast un novērst datortīkla darbības problēmas Kontroldarbs Kontroldarbs 

 
Kursa saturs 

Nr. 
p.k. 

Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 
stundas 
(nepilna 

laika 
studijas) 

Kontakt 
stundas 

Nodarbības 
veids 

1.  Ievads datortīklos 2 L 1 

2.  Datortīklu pamata termini 2 L 1 

3.  Datortīklu vides 4 L/P 1 

4.  Kabeļu testēšana 2 P 1 

5.  Lokālo un globālo tīklu kabeļu instalēšana 2 P 1 



6.  Ethernet pamata termini 2 L 1 

7.  Ethernet tehnoloģijas 2 P 1 

8.  Ethernet komutēšana 2 P 1 

9.  TCP/IP protokolu saime un IP adresēšana 4 L/P 1 

10.  Maršrutēšanas pamata termini un apakštīkli 4 L/P 1 

11.  TCP/IP transporta un aplikāciju līmeņi 4 L/P  

12.  Gatavošanās eksāmenam 2 L  

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Nr. 
p.k. 

Patstāvīgā darba veids  
Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

52.  Praktisko darbu(12) izpilde 
PacketTracer vidē  

48 Izpildīto darbu 
iesniegšana  

70 Izpildīto darbu 
iesniegšana 

 
 
Pamatliteratūra 

1. Cisco datortīklu akadēmijas mācību materiāli 
 
Papildliteratūra 

1. http://cisco.netacad.net – Cisco datortīklu akadēmijas portāls 
2. Таненбаум Эндрю. Компьютерные сети / Э. Таненбаум ; Пер. с англ.В. Шрага. - Изд. 

4-е. - СПб. : Питер, 2003. - 991 с 
3. Олифер Виктор. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное 

пособие для вузов / В.Олифер ; Н. Олифер. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : Питер, 
2004. - 863 с 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datori un programmēšana II 
Mg.sc.comp., lektors Jurijs Musatovs 

Studiju kursa programma 
 

Anotācija:  

Kursa mērķis: 
padziļināt zināšanas līdz profesionālajam līmenim  programmēšanas valodā C++, 

izmantojot apmācībai Visual Studio 2008/2010 izstrādes vidi, sniegt priekšstatu par C++ 

valodas kompilatoru, izstrādes līdzekļiem, programmu projektēšanu,  blokshēmu izveidi un 

izmantošanu. 

Priekšzināšanas: 
Studiju kurss “Datori un programmēšana I” 

Kursa apjoms: 
Pilna laika studijas: 5 KP (80 kontaktstundas, no tām lekcijas – 32 stundas, praktiskās 

nodarbības – 48 stundas, pastāvīgais darbs - 120 stundas)  

Nepilna laika studijas:  5 KP (24 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 176 stundas)  

Pārbaudes forma: 
eksāmens 

Pārbaudes prasības: 
Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) dalības un 

aktivitātes praktiskajās nodarbībās (20 %), 2) 

eksāmena novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Patstāvīgi rakstīt programmas C++ programmēšanas 

valodā un veidot algoritmu blokshēmas. 

Eksāmens Eksāmens 

 

Kursa saturs:   

 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1.  Pamatkonstrukcijas C++ valodā. Izteiksmes un 

operatori. 

Microsoft Visual Studio 2008/2010 projektēšanas 

vide. 

2  

  

2 

L 

 

P 

2 

2.  Masīvi  

Masīvi C++ valodā . Masīvu jēdziens. 

Masīvu definēšana un inicializācija.  

Darbs ar masīviem – elementu ievade, izvade, 

apstrāde. Simbolu virknes un masīvi. 

4 

1 

2 

2 

L 

P 

P 

P 

2 

3.  Masīvu apstrāde. 

Simbolu virknes un masīvi.  

Divdimensiju masīvi. Darbs ar divdimensiju un 

trīsdimensiju masīviem. 

2 

2 

2 

 

L 

P 

P 

 

2 

4.  Bibliotēku funkciju lietošana. 

Funkcijas jēdziens. Bibliotēku funkciju izmantošana. 

2 

1 

 

L 

P 

 

2 

5.  Savu funkciju aprakstīšana. 

Savu funkciju izveide. Funkciju apzīmējums 

4 

2 

L 

P 

2 



blokshēmās. 
6.  Rekursīvās funkcijas. 

Rekursīvo funkciju trūkumi.  

inline funkcijas (ievietotās funkcijas).  

overload funkcijas (pārlādētās funkcijas).  

Funkcijas un masīvi - parametri. 

2 

2 

1 

1 

2 

L 

P 

P 

P 

P 

2 

7.  Ievades, izvades iespējas C++ valodā. Plūsmas. 

Ievades, ievades procesa organizācija C++ valodā.  

cin un cout operatori C++ valodā. Izvades datu 

formatēšana.  

Plūsmas karodziľi un manipulatori. 

2 

2 

 

1 

 

2 

L 

P 

 

P 

 

P 

2 

8.  Darbs ar datnēm. Datņu tipi. Informācijas 

rakstīšana un lasīšana. 

Līdzekļi darbam ar datnēm. Datľu plūsmas. 

Bibliotēka fstream.h. Plūsmas sasaite ar datni. 

Darbs ar datnēm. Datu ierakstīšana datnē. Datu 

nolasīšana no datnes. 

4 

 

2 

 

 

2 

L 

 

P 

 

 

P 

2 

9.  Rādītāji un dinamiskie mainīgie. 

Adresācijas operācija „&”. Atmiľas sadalījums 

mainīgajiem. 

Rādītāji, rādītāju inicializācija, rādītāji un adresācijas 

(&) operācija.  

Funkcijas argumenti un rādītāji. Parametru 

nodošanas metodes. 

4 

2 

 

1 

 

2 

L 

P 

 

P 

 

P 

2 

10.  Operācijas ar rādītājiem. 

Rādītāji un masīvi.  

Radītāju saite ar masīviem. Rādītāju aritmētika.  

Rādītāju izmantošana masīvu apstrādē.  

2 

2 

2 

 

2 

L 

P 

P 

 

P 

2 

11.  Darbs ar simbolu rindām. 

Rādītāji un simbolu virknes.  

Divu dimensiju masīvi un rādītāji. 

2 

1 

2 

L 

P 

P 

2 

12.  Izņēmuma situāciju apstrāde un kontrole. 

Atmiľas izdales kontrole. Atmiľas noplūde, 

„pazaudēts” (dangling) rādītājs un dinamiskie 

masīvi.  

Dinamiskie divu dimensiju masīvi. 

Izľēmuma situācijas un operators new. Izľēmuma 

situāciju ģenerēšana. 

2 

2 

 

 

2 

1 

L 

P 

 

 

P 

P 

2 



Literatūra: 

I Mācību grāmatas  
1. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++.- Москва: Бином, 2001.- 1152 с. 
2. Страуструп Б. Язык программирования С+++ / Пер. с англ. С.Анисимова и 

М.Кононова. - Специальное издание. - Москва. : Бином. - Санкт-Петербург, 2001. - 1098 с. 
3. Ишкова Э.А. С++ начала программирования.- Москва : БИНOМ, 2001. - 351 с. 

II Papildliteratūra 

1. Ашарина И. Основы программирования на языках С и С++ : Москва : Горячая линия - 
Телеком, 2002. - 207 с. 

2. Прата С. Язык программирования С ++ : лекции и упражнения : учебник; Пер. с англ. - 
Киев : Изд-во "Диасофт", 2001. - 656 с. 

3. Хээфилд Р. Искусство программирования на С ; Фундаментальные алгоритмы, 
структуры данных и примеры приложений : энциклопедия программиста, Киев : 
ДиаСофт, 2001. - 728 с. 

III Internet resursi 
http://msdn.microsoft.com/vstudio/ 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/visualc/default.aspx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Studiju kurss ”Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija” 

  Mathematical analysis, differential equations and analytical geometry 

Mg. math., lekt. Ilmārs Kangro 

 

Anotācija:  Studiju kursa programma paredz apgūt šādu tematiku:  

lineāro vienādojumu sistēmas, vektoru algebras pamati, analītiskās 

ģeometrijas pamati plaknē un telpā, viena argumenta funkciju analīze, 

vairāku argumentu funkciju analīzes pamati, nenoteiktais un noteiktais 

integrālis, divkāršais un trīskāršais integrālis, to lietojumi matemātikā, 

mehānikā, fizikā, u.c., diferenciālvienādojumi. 

 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par matemātiskās analīzes, diferenciālvienādojumu un 

analītiskās ģeometrijas tematiku, akcentējot un ilustrējot tematikas saistību 

ar citiem matemātikas kursiem – „‟Diskrētā matemātika", „‟Algebra‟‟. 

Iepazīstināt studentus ar teorētiska un praktiska rakstura uzdevumu 

risināšanu (arī izmantojot kādu no datoru-matemātiskajām sistēmām, 

piemēram, MAPLE), kas kalpotu par bāzi tālākai studiju turpināšanai un 

pašizglītībai. 

 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 5 KP (80 kontaktstundas, no tām lekcijas – 48 stundas, 

praktiskās nodarbības – 32 stundas, pastāvīgais darbs - 120 stundas)  

Nepilna laika studijas:  5 KP (20 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 180 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Spēj parādīt matemātikas jēdzienu un 

likumsakarību izpratni, izpildīt vajadzīgās 

darbības un operācijas 

Eksāmens Eksāmens 

Prot atrisināt lineāras vienādojumu sistēmas ar 

Krāmera formulām un ar Gausa metodi. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

Prot attēlot vektoru Dekarta (taisnleľķa) 

koordinātu sistēmā, atrast zīmējumā dotā 

vektora koordinātes. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Prot izpildīt lineārās darbības ar matricām, prot 

sastādīt inverso matricu, atrisināt lineāru 

vienādojumu sistēmu ar matricu metodi 

(izmantojot inverso matricu). 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

Prot izveidot plaknes elementu (līnijas) un 

telpas elementu (plakne) zīmējumu (skici) ar tā 

raksturotājiem pēc kanoniskā vienādojuma.  

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Izprot funkcijas jēdzienu ar tā raksturotājiem, Praktiskās nodarbības, Patstāvīgais darbs, 



prot realizēt funkcijas uzdošanas veidus 

(grafiski, analītiski, tabulāri) izmantojot kādu 

no datoru-matemātiskajām sistēmām,  

saistot šos uzdošanas veidus ar funkcijas 

robeţu un nepārtrauktību, prot izpildīt 

atvasināšanas operācijas viena un vairāku 

argumentu funkcijām (divu, trīs argumentu) 

izmantojot atvasināšanas pamatlikumus un 

pamatformulas, risināt divu argumentu 

funkciju ekstrēmu uzdevumus.  

eksāmens eksāmens 

Izprot integrāļa (nenoteiktā, noteiktā) jēdzienu 

ar tā raksturotājiem, izmantojot integrēšanas 

tehnikas metodes (sareţģītākos gadījumos 

izmantojot datoru-matemātiskajās sistēmas), 

prot risināt matemātiska rakstura un ar tiem 

saistītos pielietojuma (laukumu, tilpumu, 

mehāniskā darba aprēķināšana, u.c.) 

uzdevumus. 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Izprot skaitļu un funkciju rindu jēdzienu, 

izmantojot elementāro funkciju izvirzījumus 

Teilora rindā, prot izmantot rindu lietojumus 

tuvinātos aprēķinos un diferenciālvienādojumu 

tuvinātā atrisināšanā.  

Ir iegūts priekšstats par periodiskas funkcijas 

izvirzījumu Furjē rindā, ja funkcijas periods ir 

2  un 2 l . 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

Izprot diferenciālvienādojuma jēdzienu ar tā 

raksturotājiem, ir priekšstats par to 

atrisināšanas metodēm (analītiskā, skaitliskā), 

svarīgākajiem veidiem (vienādojumi ar 

atdalāmiem mainīgiem, homogēnie, u.c.). 

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

Patstāvīgais darbs, 

kontroldarbs, eksāmens 

   

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Determinanti un lineāras vienādojumu sistēmas, 

to atrisināšana Krāmera formulām un ar Gausa 

metodi.  

2  

1  

 

L 

P 

 

1 

2.   Dekarta (taisnleľķa) koordinātu sistēma, 

vektora koordinātes. Polārās koordinātes. Divu 

vektoru skalārais reizinājums. 

3 

1 

 

L 

P 

 

 

1 

3. Matricas, to veidi, lineārās darbības ar tām. 

Inversā matrica, tās atrašana. Lineāras 

vienādojumu sistēmas atrisināšana ar matricu 

metodi. 

2 

1 

 

L 

P 

 

1 

4. Analītiskā ģeometrija plaknē: taisne un tās 

vienādojumi, otrās kārtas līnijas (riľķa līnija; 

4 

1 

L 

P 

1 



elipse, hiperbola, parabola).  

Analītiskā ģeometrija telpā: plakne un tās 

vienādojums. 

  

5. Jēdziens par otrās kārtas virsmām, rotācijas 

virsmas. 

2 

1 

 

L 

P 

1 

6. Attēlojums un funkcija. Funkciju uzdošanas 

veidi, simbolika un pamatjēdzieni. Galvenās 

elementārās funkcijas, funkciju vizualizācija ar 

datoru matemātisko sistēmu (piemēram, 

MAPLE) palīdzību. 

2 

2 

 

L 

P 

1 

7. Jēdziens par funkcijas robeţu un funkcijas 

nepārtrauktību. Funkcijas atvasinājums, 

atvasināšanas pamatlikumi un pamatformulas.  

2 

2 

 

L 

P 

1 

8. Funkcijas diferenciālis. Funkcijas diferenciāļa 

lietojumi tuvinātos aprēķinos. Teilora formula, 

tās lietojumi tuvinātos aprēķinos. Atvasinājumu 

pielietošana funkciju pētīšanā.  

2 

2 

 

L 

P 

1 

9. Jēdziens par divu argumentu funkciju: 

definīcija, līmeľa līnijas, šķēluma līnijas. Divu 

argumentu funkciju parciālie atvasinājumi. Divu 

argumentu funkcijas pilnais diferenciālis, tā 

lietojumi tuvinātos aprēķinos.  

2 

2 

 

L 

P 

1 

10. Divu argumentu funkcijas ekstrēmi, funkcijas 

lielākā un mazākā vērtība slēgtā apgabalā. 

Divu argumentu funkcijas nosacītā ekstrēma 

atrašana ar Lagranţa funkcijas palīdzību.  

2 

2 

L 

P 

1 

11.  Primitīvā funkcija un nenoteiktais integrālis, to 

īpašības. Nenoteiktās integrēšanas tehnika – 

substitūciju metode un parciālā integrēšana.  

3 

1 

 

L 

P 

1 

12.  Līklīnijas trapeces laukums, tā īpašības. 

Noteiktais integrālis. Ľūtona-Leibnica formula.  

Noteiktā integrāļa lietojumi plaknes ģeometrijā 

– laukums un līknes garums, telpas ģeometrijā – 

tilpums un virsmas laukums. Noteiktā integrāļa 

lietojumi fizikā: mehāniskā darba aprēķināšana, 

šķidruma hidrostatiskā spiediena aprēķināšana. 

Neīstie integrāļi. 

3 

2 

 

L 

P 

1 

13. Divkāršais integrālis, tā aprēķināšana atkārtota 

integrāļa veidā (Dekarta un polārajās 

koordinātēs). Divkāršā integrāļa lietojumi: 

figūras laukuma aprēķināšana, ķermeľa tilpuma 

aprēķināšana, smaguma centra koordinātu 

aprēķināšana.  

3 

2 

 

L 

P 

1 

14. Trīskāršais integrālis, tā aprēķināšana atkārtota 

integrāļa veidā (Dekarta, cilindriskajās 

koordinātēs un sfēriskajās koordinātēs). 

Trīskāršā integrāļa lietojumi: telpiska ķermeľa 

tilpuma, smaguma centra koordinātu 

aprēķināšana  

3 

2 

L 

P 

1 

15.  Līnijintegrāļi pēc loka garuma (1. veida), pēc 

koordinātēm, to definīcija, fizikālā 

2 

1 

L 

P 

1 



interpretācija, aprēķināšana. Līnijintegrāļi pēc 

koordinātēm (2. veida), to definīcija, fizikālā, 

aprēķināšana.  

16. Skaitļu rindas, to pamatjēdzieni: rindas 

vispārīgais loceklis, parciālsumma, rindas 

atlikums, rindas konverģence, diverģence.  

2 

2 

L 

P 

1 

17. Funkciju rindas, to pamatjēdzieni: rindas 

vispārīgais loceklis, parciālsumma, rindas 

atlikums. Pakāpju rindas, konverģences 

apgabals, tā atrašana. Teilora rindas. Elementāro 

funkciju izvirzījumi Teilora rindā. Teilora rindu 

lietojumi tuvinātos aprēķinos un 

diferenciālvienādojumu risināšanā.  

2 

2 

L 

P 

1 

18.  Jēdziens par harmonisko analīzi. 

Trigonometriskās (Furjē) rindas, periodiskas 

funkcijas izvirzījums Furjē rindā, ja funkcijas 

periods ir 2  un 2 l .  

3 

2 

L 

P 

1 

19.  Diferenciālvienādojumi, definīcija, piemēri no 

dabaszinātniēm. Mainīgo atdalīšanas metode. 

Svarīgākās pirmās kārtas vienādojumu klases –  

vienādojumi ar atdalāmiem mainīgiem, 

homogēnie, Bernulli, lineārie un eksaktie 

diferenciālvienādojumi.  

3 

2 

L 

P 

 

1 

20. Lineāri homogēni un lineāri nehomogēni 

diferenciālvienādojumi ar konstantiem 

koeficientiem. 

2 

1 

L 

P 

1 

  

L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

53.  Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 80 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

80 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

54.  Gatavošanās kolokvijam/kontroldarbam. 8 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

kontroldarbā 

 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

55.  Literatūras izpēte par tēmu “Matricu 

metode lineāru vienādojumu sistēmu 

risināšanā” 

8 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

8 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

56.  Literatūras izpēte par tēmu “Otrās kārtas 

līniju klasifikācija” 

8 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

8 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

57.  Literatūras izpēte par tēmu “Otrās kārtas 

virsmu klasifikācija” 

8 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

8 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

58.  Literatūras izpēte par tēmu 8 Iegūto zināšanu 8 Iegūto 



“Atvasinājumu pielietojumi fizikā” pārbaude 

eksāmenā 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

59.  1. kontroldarba izpilde   34 Darba 

vērtēšana 

60.  2. kontroldarba izpilde   34 Darba 

vērtēšana 

 

 

Pamatliteratūra 

 
1. Šteiners K. Augstākā matemātika I-VI, lekciju konspekts inţenierzinātľu un dabaszinātľu 

studentiem. R.: Zvaigzne ABC, 1998. 

2. Daugulis, P., Kangro, I., Martinovs, A., Morozova, I. Augstākā matemātika, statstika un matemātiskā 

modelēšana inţenierzinātľu studentiem. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 

3. Boţe D. u.c. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. R.: Zvaigzne ABC, 1996. 

4. Kalis H., Kangro I. (2004) Matemātiskās metodes inţenierzinātnēs. Mācību līdzeklis. Rēzekne: RA, 

2004, 291 lpp. 

5.  Kangro, I. (2005) Testi matemātikā. Rēzekne: RA.  

 

Papildliteratūra  

 
1. Kalis H. Skaitliskās metodes ar datorprogrammu MAPLE, Mathematica lietošana. LU, Rīga, 

2001. 

2. Самойленко и др. Дифференциальные уравнения. Примеры и задачи. Москва, Высшая 

школа. 1989. 

3. Говорухир В. Н., Цибулин В. Г. Введение в Maple. Математический пакет для всех. – М.: 

Мир, 1997. – 208 с. 

 

1.www.liis.lv 

2.www.ebsco.com 

3 http://www.mccme.ru/free-books/  

4. http://www.de.dau.lv/matematika/matematikalinki/  

5. http://www.apnet.com 

6. http://www.hbuk.co.uk/ap/ 
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Studiju kurss ” Civilā aizsardzība” 

Mg.evn.., lekt. Ivars Jurčs 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: Studiju kursā tiek dotas zināšanas par Latvijas Republikas civilās 

aizsardzības sistēmu, kas nodrošina preventīvo, gatavības, reaģēšanas un 

seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu katastrofu gadījumos un 

pastāvot katastrofas draudiem.  

 Tiek skatīta civilās aizsardzības sistēmas attīstības vēsture un 

uzdevumi, sistēmas tiesiskais pamatojums, vadība un organizatoriskā 

struktūra. Studiju kursā tiek apskatīta Latvijā un pasaulē notikušās daţādas 

katastrofas, to cēloľus un sekas, apskatīta reaģēšanas un seku likvidēšanas 

neatliekamo pasākumu organizācija, iesaistāmie spēki un līdzekļi, kā arī 

sistēmā iesaistīto institūciju uzdevumi, pienākumi un tiesības. Tiek analizēta 

objektu bīstamības zonas, noteikti ārējie un iekšējie apdraudējumi, 

rūpniecisko avāriju attīstības scenāriju modelēšanas metodes. Tiek dotas 

zināšanas par rīcību katastrofu gadījumos. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 1 KP (40 stundas, no tām lekcijas – 12 stundas, 

praktiskās nodarbības – 4 stundas, pastāvīgais darbs - 24 stundas)  

Nepilna laika studijas: 1 KP (40 stundas, no tām lekcijas – 6 

stundas, pastāvīgais darbs – 34 stundas)  

  

Pārbaudes forma: Ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 

1) dalības un aktivitātes 

nodarbībās (30 %), 2) ieskaites 

novērtējuma (70 %). 

Kopējais vērtējums veidojas no 

1) ieskaites novērtējuma (50 %) 

un patstāvīgais darbs (50 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  
Izprot civilās aizsardzības sistēmas būtību un 

pamatprincipus, prot rīkoties katastrofu 

gadījumos. 

Ieskaite Ieskaite 

Prot izvērtēt katastrofu veidus un to 

iespējamās sekas. 

Praktiskās 

nodarbības 

Praktiskās nodarbības 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika 

studijas) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Civilā aizsardzība. Civilās aizsardzības 

vēsturiskais pamats un attīstība no otrā pasaules 

kara līdz mūsdienām. Civilās aizsardzības 

sistēmas struktūra, organizācija un vadība 

Latvijas valstī. Tiesiskais regulējums valsts 

civilās aizsardzības sistēmas darbības 

nodrošināšanai; 

1 

 

L 

 

 



2.  Valsts institūciju, pašvaldību un komersantu 

uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā. 

 Valsts institūciju pienākumi civilajā aizsardzībā. 

Krīzes vadības padome. Civilās aizsardzības 

organizācija pašvaldībās. Civilās aizsardzības 

komisija, darbības nolikums. Komisijas locekļu 

pienākumi un tiesības. Komisijas sasaukšanas 

kārtība un komisijas locekļu apmācība. Civilās 

aizsardzības organizācija iestādē, uzľēmumā un 

komercsabiedrībā. Iestāţu vadītāju pienākumi un 

tiesības 

2 

 

L 

 

 

3. Katastrofas un to izraisītās sekas. 

 Dabas katastrofas, vētras, viesuļi, zemestrīces, 

lietusgāzes, plūdi, krusa, stiprs sals, sniega vētras, 

apledojums, sniega sanesumi un ledus sastrēgumi, 

liels karstums, sausums, meţu un kūdras purvu 

ugunsgrēki. Cilvēka izraisītās katastrofas, 

tehnoģēnās katastrofas, raţošanas avārijas ar 

ķīmisko, radioaktīvo un bioloģiski aktīvo vielu 

noplūdi, ugunsgrēki ēkās un tautsaimniecības 

objektos, sprādzieni, transporta avārijas, dambju 

pārrāvumi, komunālo un enerģētisko tīklu 

pārrāvumi, ēku un būvju sabrukšana, sabiedriskās 

nekārtības, terora akti un bruľoti konflikti. 

Epidēmijas, epizootijas, epifitotijas. Katastrofu 

iedalījums pēc mēroga. 

2 

 

L 

 

 

4. Civilās aizsardzības plāns. Plāna izstrādes mērķi 

un uzdevumi. Pašvaldības civilās aizsardzības 

plāna struktūra, izstrādāšanas kārtība. Iestāţu un 

komercsabiedrību civilās aizsardzības plāni, to 

struktūra un apstiprināšanas kārtība. Valsts civilās 

aizsardzības plāns. 

1 

2 

L 

P 

 

 

5. Civilās trauksmes un apziľošanas sistēma, tās 

ierīkošana, funkcionēšana, uzturēšana un 

finansēšana. 

Trauksmes sirēnu centrālā vadības pults. 
Mobilais trauksmes sirēnu komandcentrs. 

Apziľošanas sistēma paaugstinātas bīstamības 

uzľēmumos. 

1 L  

6. Paaugstinātas bīstamības objekti, to klasifikācija 

un noteikšanas kritēriji. Rūpnieciskā riska objekti. 

Avārijas seku ietekmes zonas. Bīstamās vielas, to 

klasifikācija un prasības to glabāšanā un 

transportēšanā.. Radiācijas drošība.  

1 L  

7. Monitorings. Katastrofu prognozēšana. Avāriju 

seku prognozēšana. Katastrofu seku aprēķini. 

Ķīmisko avāriju seku prognozēšanas un 

modelēšanas paľēmieni. Monitorings. Pasākumu 

plānošana. Katastrofu pārvaldīšana. Preventīvie 

pasākumi. Gatavības pasākumi. Reaģēšanas 

pasākumi. Seku likvidēšanas neatliekamie 

pasākumi. 

2 L  



8. Valsts materiālās rezerves. Valsts materiālo 

rezervju izveidošanas, uzturēšana, izsniegšanas 

kārtība. Atbildīgie rezervju glabātāji. Valsts 

materiālo rezervju noliktavas valstī. Materiālo 

rezervju iesaistīšanas un papildināšanas kārtība. 

1 L  

9. Iedzīvotāju tiesības, pienākumi un izglītošana 

civilajā aizsardzībā. Iedzīvotāju iesaistīšana 

civilās aizsardzības sistēmā. Individuālie 

aizsardzības līdzekļi, to iedalījums. Individuālo 

aizsardzības līdzekļu pielietojums. 

1 L  

10. Evakuācija. Evakuācijas pasākumu organizācija. 

Transports. Evakuācijas virzieni un maršruti. 

Evakuēto izvietošana, ēdināšana un sociālā 

aprūpe. Pirmās un neatliekamās palīdzības 

sniegšana. Iesaistāmie resursi un līdzekļi. 

1 

1 

L 

P 

 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  
Nepilna laika 

studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

61.  Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

4  

62.  Iepazīšanās ar pilsētas, novada 

Civilās aizsardzības plānu pēc 

dzīvesvietas. 

 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

4  

63.  Iespējamo katastrofu un seku 

analīze savā dzīvesvietā. 

 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

4  

64.  Gatavošanās studiju kursa 

ieskaitei 

 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

28  

 

 

Pamatliteratūra : 

1.  Jemeļjanovs A., Civilā aizsardzība. Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un 

pazemināšanas pasākumi. R.:RTU,2004. 

2.  Urbāne V., Bīstamo vielu pielietošanas drošība. R.:RTU,2005. 

3.   Vaizmens Dţ., SAS izdzīvošanas māksla. R.Apgāds Zvaigzne ABC;2005. 

4.   Grūtups G., Gadsimta katastrofas Latvijā. R.Apgāds Zvaigzne ABC;2002 

 

Papildliteratūra : 

5.  http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm 

6. http:// www.reliefweb.int 
7. www.mchs.gov.ru  
8. http://www.rdc.gov.lv 
9. http://www.vugd.gov.lv 
 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm
http://www.reliefweb.int/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rdc.gov.lv/


Studiju kurss ” Darba aizsardzība un ergonomika” 

Mg.evn., lekt. Ivars Jurčs 

 

Anotācija:   

Kursa mērķis: apgūt pamatzināšanas darba aizsardzības jomā. ergonomikas 

pamatprincipus un darba aizsardzības organizāciju,  

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 1 KP (40 stundas, no tām lekcijas – 32 stundas, 

pastāvīgais darbs - 8 stundas)  

Nepilna laika studijas: 1 KP (6 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 

32 stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 

1) dalības un aktivitātes 

nodarbībās (20 %),  

2) eksāmena novērtējuma (30 %) 

un patstāvīgais darbs (50 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 

1) dalības un aktivitātes  

nodarbībās (20 %),  

2)  patstāvīgais darbs (70 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Pārzina darba aizsardzības pamatus Ieskaite Ieskaite 

Spēj patstāvīgi strādāt ar normatīvajiem aktiem 

un izprot  civilās aizsardzības sistēmas darbību 

Referāts  Referāts 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas   Nepilna 

laika 

studijas 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. LR darba aizsardzības sistēma.  

- Valsts loma darba aizsardzības sistēmā; Darba 

aizsardzības likumdošanas sistēma LR; 

- Darba aizsardzības likumdošanas hierarhija;Darba 

aizsardzības institucionālā sistēma. 

 

1  

 

1 

 

L 

 

 

L 

 

 

2.  Darba aizsardzības likums, darba aizsardzības 

vispārīgie principi; 

 Nodarbinātā pienākumi un tiesības  

 Darba devēja pienākumi un tiesības. 

1 

 

1 

1 

L 

 

L 

L 

 

3. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība 

 - Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana; 

 - Darba vides riska novērtēšana; 

 - Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana; -   - 

Darba vides iekšējās uzraudzības pārbaude un 

pilnveidošana.  

 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

L 

L 

L 

L 

 

4. Ugunsdrošības prasības uzľēmumā 2 L  

5. Elektrodrošība 2 L  

6. Ergonomika, pamatjēdzieni 

-Ergonomikas definīcija un mērķi, sistēma «cilvēks 

– iekārta» 

- Ar ergonomiku saistītās zinātnes 

 

1 

 

1 

 

L 

 

L 

 

 

 



7. Cilvēks un apkārtējā vide  

- Cilvēka ķermenis kā funkcionālā vienība 

- Nervu sistēma: apraksts un funkcijas 

- Maľu uztveres bioloģiskie pamati . 

- Fiziskās aktivitātes galvenie principi 

 

1 

1 

1 

1 

 

L 

L 

L 

L 

 

8. Darba vietas dizains. Darba vietas organizācija, 

darba vietas izmēru analīze. Vizuālā komforta 

galvenie priekšnoteikumi, apgaismojuma 

pamatnoteikumi, 

Redzes spējas, apgaismojuma sistēmas, 

Apgaismošanas apstākļi darba vietās ar displejiem. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

L 

 

 

L 

L 

 

9. Fiziskais darbs, piepūle, piespiedu pozas, kustības 

un atkārtotas kustības: 

 - Fiziskā darba slodze. 

 - Atkārtotas kustības un to izraisītā patoloģija 

 

 

1 

1 

 

 

L 

L 

 

10. Mikroklimats 

 - Apkārtējās vides apstākļi. 

 - Individuālie apstākļi, ieteicamie komforta apstākļi 

darbā. 

- Mikroklimata kontrole. 

 

1 

1 

 

1 

 

L 

L 

 

L 

 

11. Gaisa kvalitāte telpās, piesārľojuma tipi un avoti. 

Ķīmiskās vielas, bioloģiskie piesārľotāji. 

Ventilācija darba vidē, ventilācijas/ kondicionēšanas 

sistēmas: to nozīme telpu gaisa kvalitātes 

uzlabošana. 

 

2 

 

L 

 

12. Uzturs un darbs, uzturlīdzekļi, darbam 

nepieciešamais enerģijas daudzums. Darba laiks. 

2 L  

 
 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

65.  Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

4 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

66.  Darba aizsardzības sistēmas 

organizācija  iestādē, uzľēmumā 

 Referāts 4 Referāts 

67.  Gatavošanās studiju kursa ieskaitei  Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

32 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

 

Pamatliteratūra  

1. Darba vides risku novērtēšana - rokasgrāmata V. Kaļķis, I. Kristiľš, Ţ. Roja:R. – Latvijas 

Universitāte, 2003 

2. Ergonomikas pamati/Ţ.Roja/, Rīga, 2008., 

3. Ergonomika darbā: - Labklājības Ministrija, 2003 

4. Darba higiēna: - Labklājības Ministrija, 2003 

5. Encyclopaedia of Occupational Health and Safty. 4th edition. International Labour Office, 

1998. 

Papildliteratūra  
6. Labklājības Ministrijas vadlīnijas un informatīvie materiāli. 

7. http://www.vdi.lv 

8. http://osha.lv 

http://www.vdi.lv/
http://osha.lv/


Studiju kurss ”Makroekonomika”  

„Macroeconomics” 

Mg. biznesa vadības zinātnē, lektore Vilhelma Ľikitina 

 

Anotācija:  kursā tiek aplūkoti makroekonomikas teorijas pamatjautājumi tirgus 

ekonomikas apstākļos: makroekonomikas mērķi un pamatrādītāji, tirgus 

veidi (preču, darba, naudas), kopējā pieprasījuma un piedāvājuma 

teorija un cikliskums ekonomikā, īpaši izdalīti ekonomikas valstiskas 

regulējošas instrumenti (stabilizācijas, fiskālā un monetārā politikas) 

Kursa mērķis: sniegt kompleksu izpratni par makroekonomikas priekšmetu un 

modernās ekonomikas funkcionēšanas vispārējām likumsakarībām un 

principiem makro līmenī, attīstīt studenta ekonomisko domāšanu un 

notikumu analīzes iemaľas saistot ekonomikas teorijas atziľas un 

praksi.  

Priekšzināšanas: nav nepieciešamas. 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 18 

stundas, praktiskās nodarbības – 14 stundas, pastāvīgais darbs - 48 

stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, no tām lekcijas – 5 

stundas, praktiskās nodarbības – 5 stundas, pastāvīgais darbs - 70 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no 1) dalības lekcijās un aktivitātes 

praktiskajās nodarbībās (25 %), 2) vērtējums par 1 kontroldarbu (10 %), 

3) eksāmena novērtējuma (50 %) un patstāvīgais darbs / referāts (15 %) 

 

Studiju rezultāti  

 

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu 

pārbaudes forma 

 parādīt makroekonomikas pamatjēdzienu un galveno likumsakarību 

izpratni  

Eksāmens 

 izmantojot apgūtās makroekonomikas teorētiskās pamatzināšanas, 

spēj pētīt ekonomisko situāciju, makro līmeľa ekonomiskos 

procesus un notikumus Latvijā, citās valstīs, ES 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs 

 patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt un apkopot informāciju, tostarp 

statistikas datus, par makroekonomiskiem procesiem un 

notikumiem Latvijā, citās valstīs, ES, kā arī to salīdzināt, komentēt 

un formulēt ieteikumus; 

 ľemt aktīvu līdzdalību lēmumu sagatavošanas un pieľemšanas 

procesos un sociāli ekonomiskās problēmu risināšanā; 

 parādīt, ka izprot profesionālo ētiku; 

 izvērtēt ekonomiskās situācijas un makroekonomisko 

(starptautisko, nacionālo) procesu ietekmi uz Latvijas sabiedrību un 

piedalīties valsts ekonomikas attīstības darbā.  

Praktiskās nodarbības, 

referāts 

 aprakstīt makroekonomiska rakstura informāciju, problēmas un 

risinājumus, tos izskaidrot un argumentēti pārspriest tos ar 

speciālistiem un nespeciālistiem  

Praktiskās nodarbības, 

eksāmens 

 pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, 

 parādīt zinātnisku pieeju sociāli ekonomisko problēmu risināšanā. 

 Aktīvi, ar iniciatīvu līdzdarboties komandā. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, 

eksāmens 



Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  
Nepilna laika 

studijas 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Ievads makroekonomikā 2  L 1L 

2.  Makroekonomiskās aktivitātes pamatrādītāji. 

Ekonomiskās izaugsmes problēmas un iespējas 

Latvijā  

2 

2 

L 

P 

1L/P 

3. Makroekonomiskais līdzsvars. Kopējais 

pieprasījums un kopējais piedāvājums 

2 

2 

L 

P 

2L/P 

4. Patēriľš, ietaupījumi un investīcijas nacionālajā 

ekonomikā 

2 

2 

L 

P 

1L/P 

5. Ekonomikas cikliskās svārstības. Bezdarbs un 

inflācija. Makroekonomiskās stabilizācijas 

politika 

2 

4 

L 

P 

1L/P 

6. Nauda un naudas tirgus. Bankas. Monetārā 

politika 

4 

2 

L 

P 

2L/P 

7. Ekonomikas valstiska regulēšana. Fiskālā politika 2 

2 

L 

P 

1L 

8. Makroekonomikas starptautiskie aspekti 2 L 1L 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas 

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1.  Gatavošanās praktiskām nodarbībām 14 Iesk. 14 Iesk. 

2.  Gatavošanās kontroldarbam (auditorijā) 4 Iesk. (ar 

atzīmi) 

4 Iesk. (ar 

atzīmi) 

3.  Kontroldarba uzrakstīšana (mājas darbs) x x x x 

4. Materiālu vākšana, atlase, 

sistematizēšana, referāta uzrakstīšana 

14 Iesk. (ar 

atzīmi) 

14 Iesk. (ar 

atzīmi) 

 Gatavošanās eksāmenam 16 1 - 10 balles 38 1 - 10 balles 

 

I Pamatliteratūra 

1. Ľikitina V. Inflācija kā ekonomiskās nestabilitātes izpausme. Inflācija Latvijā. – 

Rēzekne:RA, 2007.  

2. Ľikitina V. Makroekonomika. Metodiskais materiāls. - Rēzekne: RA, 2005.  

3. Šenfelde M., Ľikitina V. Makroekonomika. 2. papild.izd.-Rīga: Kamene, 2003.  

4. Makkonnells  (Mc Connel C.B.),  Brju (Brue S. L.). Ekonomika. (angļu val. un krievu  

val. ). -  3. pārstr. izd., 1998.  

 

II Papildliteratūra  

1. Libermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. – Rīga: BSA, 2007.  

2. Ľikitina V. Makroekonomika. Studiju materiāls. - Rīga, 2005. 

3. Stiglics Dţ., Drifils Dţ. Makroekonomika. (tulk. no angļu val.). - Rīga: LU, 1994.  

4. Gregory P.R. Principles of Ekonomics.- Brown Higher Educ., - 1990 (1999). 

5. Фишер С., Дорнбут Р. Шмалензи Р.  Экономика. - М.,1993 (tulk. no ang. val.).  

6. „Kapitāls”. Biznesa un ekonomikas ţurnāls. 

7.  “Dienas bizness”. Laikraksts.  

8. “The Economist”. Ţurnāls angļu val. 

9. Latvijas republikas Ekonomikas ministrija - http:// www.em.gov.lv 

10. Latvijas Centrālā Statistikas pārvalde  - http:// www.csp.lv 

11. United Nations Statistics Division - http://www.un.org 

http://www.em.gov.lv/
http://www.csp.lv/
http://www.un.org/


Studiju kurss  
Internet tehnoloģijas 
Internet technologies 

Lektor Mg.sc.comp. Mihails Kijaško 

 
Anotācija:  Kurss paredzēts tīkla un Internet tehnoloģiju pamatu apgūšanai. Kurss 

bāzējas uz CISCO Networking Academy programmu CCNA Exploration v4.0. 
Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: TCP/IP maršrutēšana, RIPv1, RIPv2, 
EIGRP, OSPF protokoli, WAN tehnoloģijas. 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas zināšanas par WAN tīkliem un Internet tīkla uzbūvi. 

Priekšzināšanas: Kurss „Datoru tīkli” 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 4 KP (64 kontaktstundas, no tām lekcijas – 32 stundas, 
praktiskās nodarbības – 32 stundas, pastāvīgais darbs - 96 stundas)  
Nepilna laika studijas: 4 KP (20 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 140 
stundas)  

Pārbaudes forma: Eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 
1. Izpildīti 11 kontroldarbi (vidējā 

atzīme dod 30% no vērtējuma) 
2. Izpildīts teorētiskais eksāmens 

(70% no vērtējuma) 

1. Izpildīti 11 kontroldarbi (vidējā atzīme 
dod 30% no vērtējuma) 
2. Izpildīts teorētiskais eksāmens (70% no 
vērtējuma) 

 

 
Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Veikt maršrutētāja konfigurēšanu    Kontroldarbs Kontroldarbs 

Saprast maršrutēšanas algoritmu darbības 
principus.  

Kontroldarbs Kontroldarbs 

Atrast un novērst datortīkla darbības problēmas Kontroldarbs Kontroldarbs 

 
Kursa saturs 

Nr. 
p.k. 

Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 
stundas 
(nepilna 

laika 
studijas) 

Kontakt 
stundas 

Nodarbības 
veids 

1.  Ievads 4 L/P 2 

   Maršrutētāja uzbūve    

   Adresēšana    

   Maršruta noteikšana    

2.  Statiskā maršrutēšana 4 L/P 2 

   Konfigurēšana    

   Next Hope maršrutēšana    

3.  Dinamiskā maršrutēšana 4 L/P 2 

   Priekšrocības       



   Metrika    

   Apakštīkli    

   Distances vektora protokols    

   Maršrutēšanas tabulu uzturēšana    

   Maršrutēšanas cilpas    

4.  RIPv1 4 L/P 2 

   Konfigurēšana    

   Problēmu risināšana    

5.  VLSM un CIDR 4 L/P 1 

6.  RIPv2 4 L/P 1 

  Priekšrocības    

   Konfigurēšana    

7.   Problēmu risināšana 4 L/P 1 

8.  Maršrutēšanas tabula 4 L/P 1 

   Struktūra     

   Algoritmi    

9.  EIGRP 4 L/P 1 

   Konfigurācija    

   Metrikas aprēķins    

10.  OSPF protokols 4 L/P 1 

11.  Datu plūsmu vadība 4 L/P 1 

12.  Protokols IPv6 4 L/P 1 

13.  WAN tehnoloģiju pamati, iekārtas, pieslēgumu veidi 4 L/P 1 

14.  Point-to-Point protokols un PPPoE 4 L/P 1 

15.  QoS principi 4 L/P 1 

16.  Tunelēšana principi un VPN 4 L/P 1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Nr. 
p.k. 

Patstāvīgā darba veids  
Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

68.  Praktisko darbu(12) izpilde 
PacketTracer vidē  

96 Izpildīto darbu 
iesniegšana  

140 Izpildīto darbu 
iesniegšana 

 
 
Pamatliteratūra 

1. Cisco datortīklu akadēmijas mācību materiāli 
 
Papildliteratūra 

1. http://cisco.netacad.net – Cisco datortīklu akadēmijas portāls 
2. Таненбаум Эндрю. Компьютерные сети / Э. Таненбаум ; Пер. с англ.В. Шрага. - Изд. 

4-е. - СПб. : Питер, 2003. - 991 с 
3. Олифер Виктор. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное 

пособие для вузов / В.Олифер ; Н. Олифер. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : Питер, 
2004. - 863 с 

 
 

 

 



Studiju kurss  
Multimediju tehnoloģijas  
Multimedia technologies  

Lektor Mg.sc.comp. Mihails Kijaško 

 
Anotācija:  Kurss paredzēts multimediju tehnoloģiju pamatu apgūšanai. Kurss ir 

orientēts 1. kursa studentiem bez īpašām priekšzināšanām. Kursā tiek 
aplūkotas šādas tēmas: grafisko, audio un video failu formāti un to 
apstrādes rīki, informācijas organizācijas veidi, aparatūra darbam ar 
multimediju. 

Kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par multimediju tehnoloģijām. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 
praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  
Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 70 
stundas) 

Pārbaudes forma: Ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 
1. Izpildīti 3 kontroldarbi (vidējā atzīme 
dod 50% no vērtējuma) 
2. Izpildīta ieskaite (50% no vērtējuma) 

1. Izpildīti 3 kontroldarbi (vidējā atzīme 
dod 50% no vērtējuma) 
2. Izpildīta ieskaite (50% no vērtējuma) 

 
Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  
1. Sagatavot vizuālo prezentāciju, izmantojot 

specializētu programmatūru. 
2. Veidot filmu, audio ierakstu un veikt video 

materiālu montāžu.  

Kontroldarbi(3) Kontroldarbi (3) 

 
Kursa saturs 

Nr. 
p.k. 

Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 
stundas 
(nepilna 

laika 
studijas) 

Kontakt 
stundas 

Nodarbības 
veids 

1.  Ievads  
Definīcijas 
Multimediju definīcija  
Grafisko failu formāti  
Izplatītākie failu tipi  

5 L/P 2 

2.  Informācijas kompresijas principi  
 Kompresijas algoritmu iedalījums 

5 L/P 1 

3.  Skaņa un audio failu formāti 
Skaņas ieraksts  
Skaņas ierakstu standarti  
Failu formāti  
Skaņas ierakstu apstrādes rīki 

6 L/P 2 

4.  Video failu formāti 
MPEG 

6 L/P 2 



Kompaktdiski 
DVD tehnoloģija  
Div-X  
Video un audio kodeki 

5.  Video apstrāde 
 video kameras  
video apstrādes rīki 

5 L/P 2 

6.  Aparatūra darbam ar multimediju 5 L/P 1 

 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Nr. 
p.k. 

Patstāvīgā darba veids  
Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

 Praktisko darbu(3) izpilde  48 Izpildīto darbu 
iesniegšana  

48 Izpildīto darbu 
iesniegšana 

 
 
Pamatliteratūra 

1. Margherita Pagani Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking. - Idea 
Group Publishing, 2005. 

 
Papildliteratūra 

1. Ze-Nian Li, Mark S. Drew "Fundamentals of Multimedia”, 
ISBN: 0130618721, Prentice-Hall, Oct. 2003 

2. http://www.cs.sfu.ca/mmbook/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss ”Elektroniskās komercijas aktualitātes” 

Topicalities of electronic commerce 

Mag.sc.ing., lektors Aleksejs ZORINS 
 

Anotācija:   

Kursa mērķis: iepazīstināt ar elektroniskās komercijas aktualitātēm, apskatot 

uzľēmējdarbības un tehnoloģijas aspektus, problēmām un attīstības 

iespējām. 

Priekšzināšanas: Datori un programmēšana, Makroekonomika, Mikroekonomika, 

Tirgzinība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 1 KP (16 kontaktstundas, no tām lekcijas – 10 

stundas, praktiskās nodarbības – 6 stundas, pastāvīgais darbs - 24 

stundas)  

Nepilna laika studijas: 1 KP (6 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 34 

stundas) 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1) dalība un aktivitāte praktiskajās 

nodarbībās (40%, 2) eksāmena 

novērtējums 40% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

1) dalība un aktivitāte 

praktiskajās nodarbībās (20 

%), 2) eksāmena novērtējums 

(60 %) un patstāvīgais darbs 

(20 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas  

izpratni par elektroniskās komercijas būtību Eksāmens Eksāmens 

priekšstats par Internet tehnoloģijas 

izmantošanas elektroniskajā komercijā, drošību 

un kontrole, likumdošanas aspektiem 

Praktiskās nodarbības/ 

Eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības/ 

Eksāmens 

priekšstats par situāciju elektroniskajā 

komercijā Latvijā 

Praktiskās nodarbības/ 

Eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības/ 

Eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas (nepilna 

laika studijas) 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Elektroniskās komercijas infrastruktūra 2 L 1 

2.  Biznesa modeļi un E-komercija 4 L/P 1 

3. Internet tehnoloģijas izmantošanas 

elektroniskajā komercijā 

4 L/P 1 

4. E-komercijas drošība un kontrole 2 L/P 1 

5. Likumdošanas un ētiskie aspekti 2 L/P 1 

6. Esošā situācija E-komercijā Latvijā 2 L/P 1 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

 

 

 

 

 



Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

5 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

2.  Esošo e-komercijas sistēmu pētīšana 10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

3.  Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 25 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

25 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

ieskaitē 

 

Pamatliteratūra  

5. Gaile-Sarkane E. Elektroniskā komercija. R: RTU Izdevniecība, 2003.  

6. Jeffrey F. Rayport. Introduction to e-commerce. Boston: McGraw-Hill, 2nd ed 2004. 

7. Turban E., King D., Lee J. Electronic commerce 2006: A managerial perspective. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006. 
 

Papildliteratūra 

8. Rosena A. E-komercija: jautājumi un atbildes.  Rīga : Puse Plus, 2002. 

9. Marilyn G. Electronic Commerce: security, risk management and control. - Boston: Irwin 

McGraw-Hill, 2004. 

10. The Secure Online Business: e-commerce, IT Functionality and Business Continuity: 

Handbook / consultant editor Jonathan Reuvid. - 3-rd ed. - London ; Sterling, VA : Kogan 

Page, 2005.  

11. http://www.em.gov.lv/e-komercija/index.html 

12. e-commerce.com.ua/e-comm.html 

13. business-planet.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.em.gov.lv/e-komercija/index.html


Studiju kurss ”Datori un programmēšana I” 

Computers and programming I  

Mag.sc.ing., lektors Aleksejs ZORINS 
 

Anotācija:   

Kursa mērķis: izklāstīt galvenās datorzinātľu nodaļas, koncepcijas un jēdzienus un 

veidot kopējo priekšstatu par informācijas tehnoloģijām; sniegt 

teorētiskus programmēšanas pamatus un praktiskās iemaľas C++ 

programmēšanas valodā 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 5 KP (80 kontaktstundas, no tām lekcijas – 32 

stundas, praktiskās nodarbības – 48 stundas, pastāvīgais darbs - 120 

stundas)  

Nepilna laika studijas: 5 KP (20 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 

180 stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1) dalība un aktivitāte praktiskajās 

nodarbībās (40%,  2) eksāmena 

novērtējums 40% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

1) dalība un aktivitāte 

praktiskajās nodarbībās (20 %), 

2) eksāmena novērtējums (60 %) 

un patstāvīgais darbs (20 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas  

Izpratne par galvenajām datorzinātľu tēmām Eksāmens Eksāmens 

C++ programmēšanas valodas praktiskā 

lietošana konsoles aplikāciju veidošanā (līdz 

masīviem) 

Praktiskās nodarbības/ 

Eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības/ 

Eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas (nepilna 

laika studijas) 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Vispārīgās ziľas par datoriem: skaitļotāju 

vēsture, informācijas mērvienības datoros 

4 L/P 1 

2.  Datora uzbūve: procesors, atmiľa, pamatplate 

un perifērijas iekārtas 

4 L/P 1 

3. Informācijas tehnoloģijas jēdziens: 

programmnodrošinājuma klasifikācija, 

sistēmas programmnodrošinājums 

4 L/P 1 

4. Informācijas pārveidošana binārā sistēmā 4 L/P 1 

5. Operētājsistēmas: arhitektūra, datora darbības 

koordinācija 

6 L/P 1 

6. Datoru tīkli: lokālie un globālie tīkli, tīkla 

protokoli 

4 L/P 1 

7. Programmēšanas valodu vispārīgs apskats 4 L/P 1 

8. Algoritmu jēdziens, blokshēmas 10 L/P 1 

9. Elementārās C++ programmas struktūra 10 L/P 2 

10. Mainīgie, datu tipi un piešķires operatori 10 L/P 4 

11. Nosacījumu kontroles operatori; “labas” 10 L/P 2 



programmēšanas stils 

12. Atkārtošanas struktūras 10 L/P 4 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

69.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

70.  C++ valodas papildiespēju pētīšana 20 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

71.  Mājas darbu sagatavošana un 

aizstāvēšana 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

72.  Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 60 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

60 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

 

Pamatliteratūra  

1. Архангельский А. C++ Builder 6. Справочное пособие. Москва: БИНОМ, 2002. 

2. Брукшир Дж. Г. Введение в компьютерные науки. Москва: Вильямс, 2001. 

3. Дейтел Х. М. Дейтел П. Дж. Как программировать на С++. Москва: Бином, 2001. 
 

Papildliteratūra  

4. Galvin, P.; Silbershatz, A. Operating Systems Concepts, John Wiley & Sons, 1999. 

5. Sommerville, I. Software Engineering, Addison-Wesley Pub Co, 2000. 

6. Алексеев А. П. Информатика 2001. Москва: Солон, 2001. 

7. Ишкова Э. А. С++ начала программирования. Москва: Бином, 2000.  

8. www.times.lv - informācijas tehnoloģiju portāls 

9. www.webopedia.com - datorterminu enciklopēdija 

10. www.termini.lv - Internet skaidrojošā vārdnīca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.times.lv/
http://www.webopedia.com/
http://www.termini.lv/


Studiju kurss ”Ievads aplikāciju programmēšanā” 

Introduction to application programming  

Mag.sc.ing., lektors Aleksejs ZORINS 
 

Anotācija:   

Kursa mērķis: sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas .NET Framework 

aplikāciju veidošanā MS Visual Studio 2005 izstrādes vidē, 

izmantojot MS Visual C# programmēšanas valodu. 

Priekšzināšanas: kursi „Datori un programmēšana I, II” 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 3 KP (48 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 

stundas, praktiskās nodarbības – 32 stundas, pastāvīgais darbs - 72 

stundas)  

Nepilna laika studijas: 3 KP (16 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 

104 stundas) 

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1) dalība un aktivitāte praktiskajās 

nodarbībās (40%, 2) eksāmena 

novērtējums 40% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

1) dalība un aktivitāte 

praktiskajās nodarbībās (20 

%), 2) eksāmena novērtējums 

(60 %) un patstāvīgais darbs 

(20 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

.NET Framework koncepcijas un galveno 

darbības principu izpratne 

Eksāmens Eksāmens 

Sākotnējās iemaľas darbā ar MS Visual C# 

programmēšanas valodu (Windows un datu 

bāzes aplikācijas) 

Praktiskās 

nodarbības/ 

Eksāmens 

Praktiskās nodarbības/ 

Eksāmens 

Izpratne par MS Visual Studio iespējām 

aplikāciju veidošanā 

Praktiskās 

nodarbības/ 

Eksāmens 

Praktiskās nodarbības/ 

Eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas (nepilna 

laika studijas) 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Ievads MS.NET Framework un MS Visual 

Studio 2005 

2 L/P 1 

2.  Vienkāršo Windows aplikāciju veidošana 2 L/P 1 

3. Ievads programmēšanā 2 L/P 1 

4. Datu tipi un mainīgie 2 L/P 1 

5. Programmas izpildes kontrole 2 L/P 1 

6. Ievads objektorientētā programmēšanā 2 L/P 1 

7. Objektorientētu aplikāciju veidošana 2 L/P 1 

8. Lietotāja saskarnes veidošana Windows 

aplikācijās 

2 L/P 1 

9. Lietotāja ievadāmo datu pārbaude 4 L/P 2 

10. Atkļūdošana un izľēmumu situāciju apstrāde 2 L/P 1 

11. Pieeja datiem 4 L/P 2 

12. Web aplikāciju un XML Web servisu 2 L/P 1 



veidošana 

13. .NET Framework 3.0 tehnoloģiju apskats 2 L/P  

14. .NET Framework aplikāciju testēšana un 

sagatavošana izplatīšanai 

2 L/P 1 

L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

73.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

74.  C# valodas papildiespēju pētīšana 20 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

75.  Mājas darbu sagatavošana un 

aizstāvēšana 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

48 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

76.  Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 32 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

32 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

 

Pamatliteratūra  

1.   Course 4994A: Introduction to programming Microsoft .NET Applications with Microsoft 

Visual Studio 2005. Microsoft Official Course, 2007. 

2.   Troelsen A. Pro C# 2005 and .NET 2.0 Platform. Apress, 2005 (e-book). 

3.   Байдачный С.С. .NET Framework 2.0. Секреты создания Windows-приложений.- 

Москва: СОЛОН-Пресс, 2006. 

 

II Papildliteratūra: 

4. Gunnerson E. A Programmer‟s Introduction to C#. Apress, 2000 (e-book). 

5. Микелсен К. Язык программирования C#. Москва: DiaSoft, 2002. 

6. Прайс Д., Гандэрлой М. Visual C#.NET. Киев: ВЕК+, 2004. 

7. msdn.microsoft.com/vcsharp – MSDN oficiālā weblapa 

8. www.c-sharpcorner.com – C# resursu portāls 

9. www.gotdotnet.ru – portāls .NET izstrādātājiem 

10. www.intuit.ru/department/pl/csharp - C# pamācība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/department/pl/csharp


Studiju kurss ”Datorgrafika” 

Course “Computer graphics” 

Mg.comp. lekt. Valērijs Šerkins 
 

Anotācija:   

Kursa mērķis: apgūt aplikāciju un animāciju veidošanu un rediģēšanu Abode Photoshop vidē. 

Priekšzināšanas: Datori un programmēšana I 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     

70 stundas)  

Pārbaudes 

forma: 

Ieskaite 

Pārbaudes 

prasības: 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %); 

vērtējuma par 1 kontroldarbu (20%); 

ieskaites novērtējuma (60 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %); 

vērtējuma par 1 mājas darbu (30 %); 

ieskaites novērtējuma (60 %) 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Pārzināt satorgrafikas jēdzienus un 

pamatkoncepcijas. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite 

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Pārzināt audio un video formātu principus un 

lietošanu. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite  

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Pielietot animācijas efektus. Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite 

Praktiskās nodarbības, 

patstāvīgais darbs, mājas 

darbs, ieskaite 

Pārzināt 3D grafikas principus. Praktiskās nodarbības, 

prezentācija, kontroldarbs, 

ieskaite 

Patstāvīgais darbs, mājas 

darbs, ieskaite 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Ievads datorgrafikā.  2 L/P 1 

2. Rastra grafika. Vektorgrafika. Vektorgrafikas 

matemātiskie pamati.  

4 L/P 1 

3. Attiecības starp vektorgrafiku un rastra grafiku. 4 L/P 1 

4. Datorgrafikas pamatjēdzieni. Krāsas. 4 L/P 1 

5. Programmas Adobe Photshop pamatkoncepcija 2 L/P 1 

6. Kontūrlīnijas un deformācijas 2 L/P 1 

7. Perspektīva. 

 

2 L/P 1 

8. Darbs ar objektiem. 4 L/P 1 

9. Animācijas pielietojums. 4 L/P 1 

10. 3D grafika. 4 L/P 1 

Kopā: 32  10 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 



Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

22 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

2. Adobe Photoshop papildiespēju 

pētīšana 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

24 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

3. Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 24 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

24 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

Kopā: 48  70  
 

 

Pamatliteratūra 

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

222.lpp. 

2. Михаил Петров Adobe Photoshop CS2, Санкт-Петербург: Питер, 2003., 623 с. 

 

Papildliteratūra: 

1. http://www.graphics.ru/  

2. http://animasfera.narod.ru/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graphics.ru/
http://animasfera.narod.ru/


Studiju kurss ” Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas” 

Course “WEB application technologies” 

Mg.comp. lekt. Valērijs Šerkins 
 

Anotācija:   

Kursa mērķis: sniegt priekšstatu par tīmekļa aplikāciju tehnoloģijām. Iepazīstināt ar Tīmekļa 

lappušu izveidošanas procesu un tīmekļa programmēšanas tehnikām. 

Priekšzināšanas: Datori un programmēšana I, II 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 4 KP (64 kontaktstundas, no tām lekcijas – 32 stundas, 

praktiskās nodarbības – 32 stundas, patstāvīgais darbs - 96 stundas)  

Nepilna laika studijas: 4 KP (20 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     

120 stundas)  

Pārbaudes 

forma: 

Eksāmens 

Pārbaudes 

prasības: 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %); 

vērtējuma par 1 kontroldarbu (20%); 

ieskaites novērtējuma (60 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %); 

vērtējuma par 1 mājas darbu (30 %); 

ieskaites novērtējuma (60 %) 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

pārzināt tīmekļa aplikācijas tehnoloģijas un 

to pielietošanas īpatnības. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite 

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Pārzināt un pielietot tīmekļa lappušu 

izveidošanas procesu un programmēšanas 

tehnikas. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite  

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Tīmekļa aplikāciju projektēšana. Koncepcija.  4 L/P 1 

2. Tīmekļa programmēšanas pamati. 4 L/P 1 

3. Tīmekļa lapai nepieciešama vide. Tīmekļa serveri. 4 L/P 1 

4. Lappuses kodēšana un izveide. Tīmekļa timekļa failu 

struktūra. Tīmekļa lappušu adresācija. 

4 L/P 1 

5. Ievads HTML. HTML versija 4.0 sintakse. 4 L/P 1 

6. Informācijas apmaiľas protokoli: HTTP, FTP. HTML 

virsraksti. FTP komandas. 

4 L/P 1 

7. CSS/DHTML. CSS2.0 sintakse un vadības 

konstrukcijas. DHTML sintakse un pielietošanas 

iespējas. 

4 L/P 1 

8. Ievads XML. XML pielietošanas iespējas. XML 

struktūra un sintakse. DTD jēdziens. 

4 L/P 1 

9. Tīmekļa programmēšana ar skripta valodu Perl. Perl 

sintakse. Perl vadības konstrukciju un funkciju 

apskats 

4 L/P 1 

11. Tīmekļa programmēšana ar skripta valodu ASP. ASP 

sintakse. ASP vadības konstrukciju un funkciju 

apskats 

4 L/P 1 



12. Tīmekļa programmēšana ar valodu Java. Java 

pielietošanas iespējas. Java sintakse: izteiksmes, 

operatori, funkcijas. 

4 L/P 1 

13. Tīmekļa programmēšana klienta pusē ar JavaScript 

valodu. JavaScript sintakse. JavaScript pielietošanas 

iespējas. 

4 L/P 2 

14. Tīmekļa programmēšana ar skripta valodu PHP. PHP 

sintakse. PHP izteiksmes, vadības konstrukcijas, 

funkcijas. 

4 L/P 2 

15. PHP iespēju apskats. Programmēšana ar PHP. PHP 

Tīmekļa lappušu uzbūve. 

8 L/P 2 

16. Tīmekļa programmēšana vidē ASP.NET. ASP.NET 

filozofija. Framework.NET apskats. Ievads 

programmēšana ar ASP.NET. ASP.NET valodas 

sintakse. ASP.NET klašu bibliotēkas.  .NET 

aplikāciju uzbūve. 

8 L/P 2 

Kopā: 64  20 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

26 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

2. PHP papildiespēju pētīšana 30 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

3. Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 40 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

Kopā: 96  120  
 

 

Pamatliteratūra 

1. Аргерих, Чой, Коггсхол, Эгервари, Сколло «Профессиональное PHP 

программирование. 2-е издание» - 2003, издательство: Символ-Плюс.б 1048 с. 

2. Флэнаган «JavaScript. Подробное руководство, 4-е издание» 2004, 
издательство: Символ-Плюс, 960 с. 

3. Дейтел, Дейтел, Сантри «Технологии программирования на Java 2. Книга 3: 
Корпоративные системы, сервлеты, JSP, Web-сервисы» - 2003, издательство: 
Бином, 672 с. 

4. Ричард Андерсон, Брайан Френсис, Алекс Хомер, Роб Хоуорд, Девид Сассмен, Карли 

Уотсон «ASP.NET 1.0 для профессионалов» - 2005 Издательство «Лори», 2 тома, 1120 

с. 

 

Papildliteratūra: 

1. http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Computers/Software/Programmi
ng_Languages/PHP/ - PHP resursi 

2. http://www.asp.net/Default.aspx?tabindex=0&tabid=1 ASP resursi 

3. http://html.manual.ru/ - HTML apskats 

4. http://www.w3.org/ - Tīmekļa standarti 

 

 

 

http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Computers/Software/Programming_Languages/PHP/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Computers/Software/Programming_Languages/PHP/
http://www.asp.net/Default.aspx?tabindex=0&tabid=1
http://html.manual.ru/
http://www.w3.org/


Studiju kurss ” Estētika, ētika” 

Course “Aesthetic, ethic” 

Mg.paed. lektore Veronika Korkla 
 

Anotācija:  Kursā paredzēts iepazīties ar ētikas un estētikas kā aksioloģijas nozaru 

pamatproblēmām. Kursa ietvaros notiek studentu sociālās pieredzes bagātināšana, 

iepazīstināšana ar daţādu laikmetu estētiskajiem un tikumiskajiem ideāliem, 

diskusiju un kritiskas attieksmes iemaľu veidošana; ētikas un estētikas 

pamatkategoriju apguve, to būtības izpratnes attīstīšana, personiskās kultūras 

izpausmju analīze sadzīvē, darbā, tādējādi veicinot gan studenta pašvērtējuma 

attīstību, gan personiskās kritiskās attieksmes veidošanos morāles un estētisko 

vērtību jomā. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     

70 stundas)  

Pārbaudes 

forma: 

Ieskaite 

Pārbaudes 

prasības: 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Piedalīšanās nodarbībās un aktīva 

iesaistīšanās 

seminārnodarbībās/diskusijās, izstāţu 

u.c. mākslas pasākumu apmeklēš., divas 

argumentētās esejas, ieskaites darbs un 

tā prezentācija. 

Piedalīšanās nodarbībās un aktīva 

iesaistīšanās 

seminārnodarbībās/diskusijās, izstāţu 

u.c. mākslas pasākumu apmeklēš., 

divas argumentētās esejas, ieskaites 

darbs un tā prezentācija. 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

- ir apguvuši estētikas un ētikas 

pamatkategoriju saturu,  

- izprot to būtību un saistību ar mūsdienu 

kultūru un mākslu. 

- spēj sistematizēt un izvērtēt estētisko un 

tikumisko vērtību daudzveidībā daţādu 

aksioloģisko kategoriju izpausmes,  

- ir attīstījuši izpratni par cilvēka 

mākslinieciskās jaunrades procesa iezīmēm 

un īpatnībām, kā arī izprot jaunrades procesa 

aksioloģiskos aspektus, 

- prot kritiski analizēt un definēt estētisko un 

tikumisko vērtību izmantošanas modeļus gan 

sadzīviskā vidē, gan mākslas darbos; 

- prot patstāvīgi identificēt un interpretēt 

tikumisko konfliktu situācijas; 

- demonstrē izpratni par profesionālās ētikas 

pamatprincipiem. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite 

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

 

 

 

 

 

 

 



Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Vērtības un cilvēka garīgā pasaule. Ētikas un 

estētikas izpētes objekta specifika. Ieskats estētikas 

un ētikas attīstības vēsturē. Estētiskās un tikumiskās 

vērtības vēsturiskajā dinamikā, to aktualitāte un 

paralēles ar mūsdienu sabiedrību. 

2 L/P 1 

2. Estētiskais, tā būtība. Estētiskā gaume. Estētiskās 

gaumes loma cilvēka un  pasaules  attiecību  

harmonizēšanā. Cilvēks un vide (dizains), tās 

estētiskie aspekti. Cilvēka ārējais veidols, tā 

veidošanas nepieciešamība.  Stils, mode, etiķete, 

estētiskie, sociālie kritēriji tajos. 

2 L/P 1 

3. Mākslas būtība, daudzfunkcionālais  raksturs.  

Saskarsmes īpatnības mākslā. Mākslinieciskais, tā 

izpratnes īpatnības. Mākslinieciskā tēla būtība. 

4 L/P 1 

4. Mākslinieciskā jēga, tās garīgā būtība. Mākslinieka 

atbildības problēma. Māksliniecisko vērtību  

meklējumi  daţādu  autoru  darbos. 

4 L/P 1 

5. Tikumība atsevišķa cilvēka un sabiedrības dzīvē. 

Tikumiskās vērtības, to aktivizācijas problēma, to 

izpratnes vēsturiskie aspekti. Labais un ļaunais, gods,  

cieľa, sirdsapziľa, pienākums  un  atbildība - ētiskās  

metakategorijas. 

4 L/P 1 

6. Personības veidošanās svarīgākie aksioloģiskie 

nosacījumi. Individuālais dzīves stils, tā vērtība. 

Pašapcere, vienatne, vientulība. Tikumiskais 

konflikts, tā būtība, specifiskās iezīmes, risināšanas 

iespējas. 

4 L/P 1 

7. Garīgās vērtības, to izpratne. Laime un dzīves jēga, 

nāve un dzīve. Humānisma problēma ētikā. 

Līdzcietības un ţēlsirdības tikumiskā jēga. Empātija. 

4 L/P 1 

8. Ekoloģisko problēmu ētiskie aspekti. Cilvēka 

dzīvesdarbības  vidē  rezultāti, to  apzināšanās  un  

tikumiskā  atbildība  par  tiem. Inţeniera 

profesionālās ētikas būtība. 

4 L/P 2 

9. Ētiskās un tikumiskās vērtības, to aktualizācija 

mākslas darbos (literatūrā, tēlotājmākslā u.c.) un 

sociālajās attiecībās. 

4 L/P 1 

Kopā: 32  10 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

30 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

3. Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 28 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

Kopā: 48  70  



 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.  Ētikas vārdnīca. (1987) - Rīga. 

2.  Freiberga, E. (2000) Estētika. Mūsdienu estētikas skices.- Rīga. 

3.  Kincāns, V. (2003) Estētikas pamati.- Rīga. 

4.  Lasmane, S., Milts A., Rubenis A. (1994) Ētika.- Rīga. 

5.  Rubenis, A. (1996) Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. - Rīga.  

6.  Rubenis, A. (1996) Ētika XX gadsimtā.Teorētiskā ētika. - Rīga. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.  Celma, E., Fedosejeva A. (2000) Estētika. Estētisko ideju vēsture Eiropā.- Rīga. 

2.  Freimanis, A. (1998) Laiks. Laikmets. Mode.- Rīga. 

3.  Ethics: The Study of Moral Values (1962)/ by M. J. Adler and S. Cain. - Chicago, Inc. 

4.  Homo aestheticus: no mākslas filozofijas līdz ikdienas dzīves estētikai: krājums (2001)/ 

Sast.: M.Rubene. – Rīga.  

5.  Kundziľš, M. (2006) Dabas formu estētika: bionika un māksla / M.Kundziľš. – Rīga.  

6.  Lasmane, S. (1998) Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam.- Rīga. 

7.  Lasmane, S. (2004) 20. gadsimta ētikas pavērsieni: mācību līdzeklis. – Rīga.  

8.  Milts, A. (1999) Ētika. Kas ir ētika?- Rīga. 

9.  Milts, A. (2000) Ētika. Personības un sabiedrības ētika.- Rīga. 

10. Rietumeiropas morāles filosofija: antoloģija (2006) / S.Lasmanes sakārt. – Rīga.:  

11.  Strautmane, A. (2009) Etiķetes grāmata. - Rīga.  

12. Velšs, V. (2005) Estētikas robeţceļi / V.Velšs; No vācu val.tulk.R.Bičevskis. – Rīga.  

13. Каган, М. (1997) Эстетика как философская наука.- С-Пб. 

14. Карасев, Л. (1996) Философия смеха.- Москва. 

15. Мур, Дж. Э.(1999) Природа моральной философии; Пер.с англ. – Москва. 

16. Рождественский, Ю. (2002) Словарь терминов. Мораль. Нравственность. Этика: 

общеобразовательный тезаурус. - Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss ” Filozofija” 

Course “Philosophy” 

Mg.paed. lektore Veronika Korkla 
 

Anotācija:  Kursa ietvaros paredzēts aktualizēt filozofijas kā zinātnes un filozofijas kā 

domāšanas metodes iezīmes. Studentiem tiek dota iespēja gūt priekšstatu par 

būtiskākajām iezīmēm cilvēces pasaules uzskata veidošanās procesā, atklājot 

filozofisko ideju nozīmi visas sabiedrības vērtību modeļa izveidē, kā arī cilvēka 

individuālā dzīves modeļa formēšanā. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     

70 stundas)  

Pārbaudes 

forma: 

Ieskaite 

Pārbaudes 

prasības: 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Lekciju apmeklējums, aktīva līdzdalība 

seminārnodarbībās, diskusijās un tekstu 

analīzes nodarbībās. Ieskaites darbs, tā 

apspriešana grupā. 

Lekciju apmeklējums, aktīva 

līdzdalība seminārnodarbībās, 

diskusijās un tekstu analīzes 

nodarbībās. Ieskaites darbs, tā 

apspriešana grupā. 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

- izprot filozofisko ideju vēsturiskās dimensijas, 

to saistību ar laikmeta kultūras vērtībām; 

- ir apguvuši filozofisko kategoriju saturu, spēj 

analizēt to interpretācijas daţādos modeļus; 

- spēj kritiski izvērtēt un salīdzināt daţādu 

laikmetu un skolu pārstāvju filozofiskās 

atziľas, projicējot tās uz pašpieredzi; 

- demonstrē prasmi argumentēti izklāstīt savu 

viedokli par aktuālajām filozofiskajām 

problēmām, iesaistoties diskusijā. 

Praktiskās 

nodarbības, 

kontroldarbs, ieskaite 

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Filozofija kā zinātne un dzīves māksla. Mīts, reliģija, 

filozofija. Filozofijas funkcijas, loma sabiedrībā. 

Metafizika, epistemoloģija, aksioloģija. 

2 L/P 1 

2. Filozofijas pamatproblēmas. Filozofija kā pasaules 

uzskats. Materiālā un ideālā attiecības. Rietumu un 

Austrumu pasaules skatījums. Rietumu un Austrumu 

ievirze filozofijā. Seno Austrumu (Indijas, Ķīnas) 

filozofiskās skolas. 

2 L/P 1 

3. Antīkās filozofijas nozīmīgākie virzieni, to idejas 

mūsdienās. 

2 L/P 1 

4. Viduslaiku filozofiskā tradīcija, tās veidošanās 

process, galvenās problēmas un pamatorientācijas. 

2 L/P 1 



Filozofija un reliģija viduslaikos. 

5. Renesanses filozofija. Humānisms. Filozofija un 

māksla. Renesanses natūrfilozofija, tās ietekme uz 

eiropieša pasaules skatījumu. 

4 L/P 1 

6. Jauno laiku empīrisms un racionālisms: F.Bēkons, 

R.Dekarts. Apgaismības filozofija. Franču un vācu 

apgaismības idejas Eiropā. Jauno laiku filozofijas 

paradigmas – racionālā cilvēka idejas kultūrā nesējas. 

4 L/P 1 

7. 19.gs. filozofija kā pāreja no klasiskās filozofijas 

idejām uz postklasisko filozofiju. A.Šopenhauera, 

S.Kirkegora, F.Nīčes ideju ietekme uz moderno 

pasaules redzējumu. 

4 L/P 1 

8. 20.gadsimta filozofiskie virzieni, to ietekmes 

mūsdienu kultūrā un izglītībā. 

4 L/P 1 

9. Latviešu filozofiskās domas attīstība. P.Dāles, 

T.Celma, P.Jureviča, K.Raudives devums filozofisko 

ideju attīstībā Latvijā. 

4 L/P 1 

10. Filozofija aktuālo problēmu kontekstā. Filozofija un 

kultūra, filozofija un izglītība. 21.gadsimta 

perspektīvas filozofiskā skatījumā. 

4 L/P 1 

Kopā: 32  10 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

30 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

3. Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 28 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

Kopā: 48  70  

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūšdienām. (2006)(tulk.no vācu val.), 

Rīga, J.Rozes apg. 

2. Kūle, M., Kūlis, R. (2001) Filosofija. Rīga, Zvaigzne ABC  

3. Rubenis, A. (1997) XX gadsimta ētika. Praktiskā ētika. Rīga, Zvaigzne ABC  

4. Kuncmanis, P. (b/g) Filozofijas atlants. Attēli un teksti. (tulk.no vācu val.1991.g. 

izdevuma) Rīga, Zvaigzne ABC  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Klīve, V.V. (1996) Gudrības ceļos. Īss ievads Rietumu filozofijā.- Rīga, Zinātne 

2. Kūle, M. (2006) Eirodzīve. Formas, principi, izjūtas.- Rīga, FSI 

3. Landesman, Ch. (1985) Philosophy : an introduction to the central issues. - N.Y.: 

Holt,Rinehart & Winston 

4. Mamardašvili, M. (1994) Domātprieks; no krievu val. tulk. V. Avotiľš. - Rīga: 

Spektrs 

5. Rubenis, A. (1994-2002) Senā Grieķija, Senās Romas kultūra, Dzīve un kultūra 

Eiropā Renesanses un Reformācijas laikmetā u.c. šīs sērijas grāmatas. 

6. Великие мыслители о великих вопросах : современная западная 

философия (2000)/ Пер.с англ.К.Савельева. - Москва  

Fragmenti no daţādu laikmetu filozofu darbiem. 



Studiju kurss ”Loģika” 

Course “Logic” 

Mg.paed. lektore Veronika Korkla 
 

Anotācija:  Loģiskā domāšana ir dabiska katram cilvēkam piemītoša spēja, kura jāizkopj un 

nemitīgi jāpilnveido. Kursa ietvaros uzmanība tiek pievērsta tieši loģiskās 

domāšanas satura organizācijas pamatprincipiem un metodēm, jo pilnvērtīgu 

pasaules apguvi un darbību tajā visupirms nosaka domāšanas saturs, orientējoties 

uz spēju saskatīt un risināt problēmas. 

Kursa mērķis: sistematizēt un pilnveidot verbālās domāšanas formas un metodes, izzināt un 

apgūt precīzas domāšanas likumus (metodoloģiskos principus), izziľas formas un 

iemaľas, to praktiskās pielietošanas iespējas. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 1 KP (16 kontaktstundas, no tām lekcijas – 8 stundas, 

praktiskās nodarbības – 8 stundas, patstāvīgais darbs - 24 stundas)  

Nepilna laika studijas: 1 KP (6 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     

34 stundas)  

Pārbaudes 

forma: 

Ieskaite 

Pārbaudes 

prasības: 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Piedalīšanās nodarbībās,  trīs patstāvīgie 

darbi apgūto zināšanu līmeľa 

pašnovērtējumam, ieskaites tests. 

Piedalīšanās nodarbībās,  trīs 

patstāvīgie darbi apgūto zināšanu 

līmeľa pašnovērtējumam, ieskaites 

tests. 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

- pārzina loģiskās domāšanas satura 

organizācijas pamatprincipus un metodes,  

- spēj nodefinēt un interpretēt precīzas 

domāšanas likumus (domāšanas 

metodoloģiskos principus); 

- spēj sistematizēt verbālās domāšanas formas 

un metodes, kā arī to izskaidrot to 

pielietojuma robeţas,  

- ir apguvuši domāšanas pamatformu loģisko 

struktūru, to lietošanas praktiskās iespējas; 

- demonstrē prasmi patstāvīgi izmantot apgūtās 

zināšanas teorētiskajos meklējumos 

polemizējot, argumentācijas procesā savā 

nozarē un ikdienas komunikācijā. 

Praktiskās 

nodarbības, ieskaite 

Patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Formālās loģikas priekšmets un nozīme. Domāšanas 

saturs un forma. Jēdziens - vienkāršākā domāšanas 

forma. Jēdzienu galvenie veidi. 

2 L/P 0.5 

2. Attiecības starp jēdzieniem. Jēdzienu veidošanas 

paľēmieni. Jēdzienu vispārināšana un ierobeţošana. 

2 L/P 0.5 

3. Definīcija kā loģiska operācija. Definēšanas nozīme 2 L/P 0.5 



tiesību zinātnēs. Definīciju veidi, kārtulas. Jēdzienu 

iedalīšana, klasifikācija. 

4. Spriedums kā domāšanas forma, tā vispārīgs 

raksturojums. Spriedums, teikums, izteikums. 

Spriedums un jautājums. Vienkāršā sprieduma 

loģiskā uzbūve. Spriedumu veidi. Terminu izvērstība 

spriedumos. 

2 L/P 0.5 

5. Salikts spriedums, tā veidošanas paľēmieni 

(konjunkcija, disjunkcija, implikācija, ekvivalence). 

Loģikas likumi - patiesuma formālie nosacījumi. 

Loģiskās kļūdas. Loģikas likumu pielietojuma 

iespējas. 

2 L/P 1 

6. Slēdziens - salikta domāšanas forma, tā struktūra. 

Deduktīvie slēdzieni. Induktīvie slēdzieni un 

analoģija, to nozīme jaunu zināšanu ieguves procesā. 

Vienkāršais kategoriskais siloģisms, tā struktūra. 

Termini siloģismā. 

2 L/P 1 

7. Siloģisma vispārējās un figūru kārtulas. Entimēma, 

sorits, epiheirēma. Slēdzieni ar saliktām premisām. 

2 L/P 1 

8. Pierādījums un atspēkojums, to struktūra, 

pierādījuma teorija zinātniskajā un profesionālajā 

darbībā. Pierādījuma un atspēkojuma kļūdas. 

Pieradījuma, atspēkojuma loģiskā analīze. 

2 L/P 1 

Kopā: 16  6 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1. Literatūras avotu meklēšana un 

pētīšana kursa tematu ietvaros. 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

10 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

3. Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 14 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

24 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

Kopā: 24  34  

 

Pamatliteratūra: 

1.  Vedins I. Loģika.- R., 2000. 

2.  Uzdevumu krājums loģikā./Sastād. V.Korkla.- Rēzekne, 1997. 

 

Papildliteratūra  

3.  Vedins I. (2008) Zinātne un patiesība: monogrāfija . – Rīga. 

4.  Veits DZ.P. (1999) Loģika.- Rīga. 

5.  Warburton N. (1998) Thinking from A to Z. London: Routledge. 

6.  Weston A. (1987) A rylebook of arguments.- Indianpolis, Cambridge. 

7.  Огородников В.П. (2004) Логика. Законы и принципы правильного мышления.- М.-

СПб. 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss ”Socioloģija” 

Course “Sociology” 
M.soc.sc., docente Iveta Graudiľa 

 

Kursa mērķis: dot studentiem iespēju apgūt metodes sabiedrības procesu, sociālo grupu un sabiedrības locekļu 

mijiedarbības izpētei un izskaidrošanai. Kursu beidzot, tiek vērtēta studentu praktiskā 

sagatavotība socioloģisko pētījumu veikšanai. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, praktiskās nodarbības 

– 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     70 stundas)  

Pārbaudes forma: Ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbībās 

(20 %); 

ieskaites novērtējuma (80 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbībās 

(10 %); 

ieskaites novērtējuma (90 %) 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

pārzināt metodes sabiedrības procesu, sociālo grupu 

un sabiedrības locekļu mijiedarbības izpētei un 

izskaidrošanai 

Praktiskās nodarbības, ieskaite Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Pārvaldīt zināšanas par metodēm sabiedrības procesu, 

sociālo grupu un sabiedrības locekļu mijiedarbības 

izpētei un izskaidrošanai 

Praktiskās nodarbības, ieskaite Patstāvīgais darbs, ieskaite 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Socioloģija kā zinātne: Sabiedrības izzināšanas veidi, sociālo 

zinātľu izcelšanās, cēloľseku sakarības 

8 L/P 2 

2. Socioloģiskie pētījumi: Sociālo faktu ievākšanas veidi: 

novērojums, aptauja, eksperiments, kontentanalīze; 

Socioloģisko pētījumu programma, Izlases veidošana, lauka 

pētījums; Kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi. Praktiskais 

darbs - nestrukturētas intervijas un to apstrāde 

8 L/P 2 

3. Instrumentārija izstrāde: Jēdzienu loģiskā analīze. 

Interpretācija un operacionalizācija; Indikatoru izvēle un 

mērījumu skalas; Jautājumu veidi; Praktiskais darbs - anketas 

kompozīcija 

8 L/P 3 

4. Datu apstrāde un interpretācija: Informācijas kodēšana un 

sagatavošana apstrādei; Rezultātu apkopošana, analīze, 

interpretācija; Praktiskais darbs - pētījuma programmas izstrāde 

8 L/P 3 

Kopā: 32  10 

L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

8.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

9.  Socioloģiskās aptaujas organizēšana. 12 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

10. 2 Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 24 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

30 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

Kopā: 48  70  

 

 



I Pamatliteratūra  
1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā: Ievadkurss skolām un pašmācībai. Rоga, 1996. 

2. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R., Zvaigzne ABC, 2002. 

3. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca: Skolām un pašmācībai. Rīga, 1997. 

4. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika, tehnika. R., 1981. 

5. Landis J.R. Sociology: Concepts and Characteristics. USA, Wadsworth Inc., 1989 

6. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Москва, Добросвет, 2000. 

 

II Papildliteratūra – skaits pēc docētāja izvēles atbilstoši kursa apjomam un saturam  

1. Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija. R., 1993. 

2. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca: Skolām un pašmācībai. Rīga, 1997. 

3. Kornblum, W. Sociology in a changing world. City University of NY, 1988 

4. Seeing ourselves. Classic, contemporary and cross-cultural readings in sociology. Macionis J.J., Benokraitis 

N.V. 

5. Американская социологическая мысль: Р.Мэртон, Дж.Мид, Т.Парсонс, А.Шюц. Москва, 1994. 

6. Как провести социологическое исследование. Москва, 1990. 

7. Смелзер Н. Социология. Москва, 1994. 

8. Современная американская социология. Сборник статей, посвященных творчеству видных 

американских социологов ХХ века. Москва, 1994. 

9. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Москва, Добросвет, 2000. 

10. http://web.austin.utexas.edu/wlh/  

11. http://iws2.ccccd.edu/eohagi/ 

12. http://www.bolender.com/ 

13. http://www.wwnorton.com/nrl/socio/socio5/welcome.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.austin.utexas.edu/wlh/
http://iws2.ccccd.edu/eohagi/
http://www.bolender.com/
http://www.wwnorton.com/nrl/socio/socio5/welcome.htm


Studiju kurss ” Biznesa komunikācijas” 

Course “Business Communications” 
M.soc.sc., docente Iveta Graudiľa 

 

Kursa mērķis: Sniegt teorētisku un praktisku informāciju par lietišķās komunikācijas procesa sastāvdaļām, 

komunikācijas stratēģijām, efektīvas saskarsmes nodrošināšanas iespējām; dot studentiem iespēju 

apgūt darījuma rakstu un runu sagatavošanas metodikas pamatus, praksē trenēt rakstiskas un 

mutiskas komunikācijas, kā arī lietišķo sarunu organizēšanas iemaľas. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 3 KP (48 kontaktstundas, no tām lekcijas – 24 stundas, praktiskās nodarbības 

– 24 stundas, patstāvīgais darbs - 72 stundas)  

Nepilna laika studijas: 3 KP (16 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     104 stundas)  

Pārbaudes forma: Eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbībās 

(20 %); 

eksāmena novērtējuma (80 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbībās 

(10 %); 

eksāmena novērtējuma (90 %) 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

pārzināt teorētisko un praktisko informāciju par 

lietišķās komunikācijas procesa sastāvdaļām, 

komunikācijas stratēģijām, efektīvas saskarsmes 

nodrošināšanas iespējām 

Praktiskās nodarbības, eksāmens Patstāvīgais darbs, eksāmens 

pārvalda darījuma rakstu un runu sagatavošanas 

metodikas pamatus 

Praktiskās nodarbības, eksāmens Patstāvīgais darbs, eksāmens 

pielietot rakstiskas un mutiskas komunikācijas, kā arī 

lietišķo sarunu organizēšanas iemaľas 

Praktiskās nodarbības, eksāmens Patstāvīgais darbs, eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Komunikācijas būtība. Komunikācija biznesā. 6 L/P 2 

2. Rakstiskās komunikācijas stratēģijas. 6 L/P 2 

3. Mutiskās komunikācijas stratēģijas. 6 L/P 2 

4. Ziľojumu un prezentāciju stratēģijas. 6 L/P 2 

5. Praktiskais treniľš: intervijas tehnikas. 6 P 2 

6. Praktiskais treniľš: prezentāciju tehnikas. 6 P 2 

7. Praktiskais treniľš: lietišķo sarunu tehnikas. 6 P 2 

8. Sabiedriskās attiecības kā organizācijai labvēlīgas vides 

veidošana, izmantojot komunikāciju stratēģijas. 

6 L/P 2 

Kopā: 48  16 

L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

11.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

12.  Rakstiskās un mutiskās komunikāciju 

tehniku papildpaľēmieni. 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

20  

13. 2 Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 24 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

30 Iegūto zināšanu 

pārbaude eksāmenā 

Kopā: 48  70  
 

 
 



I Pamatliteratūra 

1. Egidess A. Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem. Rīga: Jumava, 2006.  

2. Ezera I., Graudiľa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija. – Kamene 2000.  

3. Herbsts D. Komunikācija uzľēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  

4. Omarova S. Komunikācija: mācību metodika. Rīga: Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 2007.  

5. Skutele D. Saskarsme. Rīga: Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 2007.  

II Papildliteratūra 

1. Apele A.. Runas māksla, - R., 1983  

2. Huseman R. Business Communication: Strategies and Skills. Dryden Press, USA, 1990.  

3. Kārnegi D. Kā iegūtt draugus un iepatikties cilvēkiem. Rīga 1990.  

4. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaľas, konflikti. – J.Rozes apgāds 2000.  

5. Pīzs A. Ķermeľa valoda, - R., 1995  

6. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties – J.Rozes apgāds 2002.  

7. Hindls T. Prasme uzstāties. – R., 1998  

8. http://www.mindtools.com/  

9. http://www.executive-speaker.com  

10.www.combriefings.com  

11. www.idea-bank.com  

12.www.uselessknowledge.com  

13. www.inkspot.com  

14. www.quotations.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss „Publiskās runas pamati” 

Course “Basics of public speech” 
M.soc.sc., docente Iveta Graudiľa 

 

Kursa mērķis: apgūst runas sagatavošanas metodikas pamatus, runas tehnikas izkopšanas un 

pilnveidošanas paľēmienus, runas pasniegšanas veidus, praksē pilnveidot publiskās 

runas un diskusiju mākslas iemaľas. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, praktiskās 

nodarbības – 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas: 2 KP (10 kontaktstundas, patstāvīgais darbs -                     70 

stundas)  

Pārbaudes forma: Ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbībās 

(20 %); 

ieskaites novērtējuma (80 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no: 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %); 

ieskaites novērtējuma (90 %) 
 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Sagatavot runas metodiku Praktiskās nodarbības, 

ieskaite 

Patstāvīgais darbs, ieskaites 

Pārvaldīt runas tehniku Praktiskās nodarbības, 

ieskaites 

Patstāvīgais darbs, ieskaites 

Izmantot daţādus runas pasniegšanas veidus Praktiskās nodarbības, 

ieskaites 

Patstāvīgais darbs, ieskaites 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas 

kontaktstundas 

Kontakt 

stundas 

Nodarbīb

as veids 

1. Komunikācijas process un publiskās runas kultūra 4 L/P 2 

2. Runas sagatavošanas metodika 8 L/P 2 

3. Daţādi runu veidi 6 L/P 2 

4. Runas pasniegšanas tehnika 8 L/P 2 

5. Stresa pārvaldīšana 6 L/P 2 

Kopā: 32  10 

L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  
 

Patstāvīgais darbs 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

14.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

20 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

15.  Prezentāciju sagatavošana un novadīšana 12 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

20  

16. 2 Gatavošanās studiju kursa ieskaitei 24 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

30 Iegūto zināšanu 

pārbaude ieskaitē 

Kopā: 48  70  

 

I Mācību grāmatas   
1. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties – J.Rozes apgāds 2002.  

2. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. – R., 1999 

3. Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija. – Kamene 2000.  

Сопер П.Л. Основы исскусства речи. «Феникс» Ростов-на-Дону 1998. 
 

II Papildliteratūra  
1. Apele A.. Runas māksla, - R., 1983 

2. Dance F., Zak-Dance C. Public Speaking. NY, 1986. 

3. Hindls T. Prasme uzstāties. – R., 1998 



4. Huseman R. Business Communication: Strategies and Skills. Dryden Press, USA, 1990.  

5. Ivins A. Pareizas domāšanas māksla. Rīga, “Zinātne”, 1990. 

6. Kārnegi D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. Rīga 1990.  

7. Latiševs V. Lietišķās sarunas – lietišķie kontakti. – R., 1995 

8. Monroe, Ethinger “Principles and Types of Speech”, USA, 1967. 

9. Omarova S. Saskarsmes psiholoģija. Cilvēks runā ar cilvēku. – Kamene 1996. 

10. Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. – R., 1994 

11. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti. – J.Rozes apgāds 2000.  

12. Pīzs A. Ķermeņa valoda, - R., 1995. 

13. Rodman G. Public Speaking. NY, 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Studiju kurss 

 

Automatizētās projektēšanas sistēmas (CASE) 

Computer-aided software engineering (CASE) 

 

Dr.sc.ing., asociētais profesors Artis Teilāns 

 

Kursa mērķis: Ir sniegt zināšanas un praktiskas darbināšanas iemaľas par automatizācijas 

rīku un metodoloģiju pielietošanu programmatūras izstrādes procesā. 

Priekšzināšanas: Noklausīti studiju kursi „Programmatūras prasību izstrāde”, „Sistēmu 

objektorientētā modelēšana”, „Programminženierija”, „Datori un 

programmēšana”, „Objektorientētā programmēšana”. 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (12 lekciju kontaktstundas, patstāvīgais darbs – 

68 stundas)  

Studiju valoda Latviešu 

Pārbaudes forma: Ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (40 %), 2) praktiskā un 

patstāvīga darba aizstāvēšanas (20 

%) un patstāvīgais darbs (40 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

praktiskā un patstāvīga darba 

aizstāvēšanas (20 %) un 2) 

patstāvīgā darba novērtējuma (80 %) 

 Atļauts kārtot, ja nostrādāti un aizstāvēti visi praktiskie darbi. 

 

Prasības 

kredītpunktu ieguvei: 

Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. 

Studiju rezultāti Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

 Zināšanas un praktiskās iemaľas datu bāzu izstrādes automatizācijā; 

 Zināšanas un praktiskās iemaľas programmatūras modelēšanas un 

kodēšanas automatizācijā; 

 Zināšanas un praktiskās iemaľas programmatūras testēšanas 

automatizācijā. 

Kursa saturs 

Studiju kurss sastāv no 8 lekcijām un 8 praktisko darbu nodarbībām. 
 

Lekciju saturs ir sekojošs: 

 CASE rīku koncepcijas apskats; (2 stundas) 

 Pasaule populārāko CASE rīku iespēju apskats; (4 stundas) 

 Datu bāzu izstrādes automatizācija; (2 stundas) 

 Programmatūras modelēšanas un koda izstrādes automatizācija; (2 stundas) 

 Programmatūras vienībtestu automatizācija; (2 stundas) 

 Programmatūras funkcionālo un veiktspējas testu izstrādes automatizācija;           

(4 stundas) 

Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering


 Veikt datu bāzes reverso inţenieriju. Izdarīt izmaiľas datu modelī. Realizēt 

izmaiľu automātisku uzstādīšanu;  (4 stundas) 

 Veikt programmatūras koda reverso inţenieriju. Realizēt izmaiľas programmatūras 

projektējuma modelī un izpildīt izmaiľu koda ģenerēšanu; (4 stundas) 

 Veikt programmatūras koda vienībtestu izstrādi un realizēt vienībtestu automātisku 

darbināšanu pirms programmatūras laidiena izgatavošanas; (4 stundas) 

 Veikt programmatūras automātisko testu izstrādi atbilstoši testpiemēriem, un realizēt 

testu darbināšanu. (4 stundas) 
 

Pie praktisko darbu aizstāvēšanas students saľem darba vadītāja parakstu, kas apliecina darbu izpildi. 

 

Pamatliteratūra  

1. Roger S Pressman, R.S. Pressman and Associates. Software Engineering: A Practitioner's 

Approach, 6
th

 edition, McGraw-Hill, 2005, ISBN: 0072853182. 

2. Artis Teilāns, Zane Valaine, Marks Viļķelis. Programminţenierija. Testēšana un apskates. 

Metodiskie materiāli programminţenierijas kursa apguvei. Rīgas Tehniskā universitāte, 2008, 

ISBN: 978-9984-798-77-9. 

3. Rumbaugh J., Blaha M., Premerlani W., Eddy F., Lorensen W. Object-Oriented Modeling and 

Design. Prentice Hall, 1991. 

 

Papildliteratūra  

4. Jurijs Merkurjevs, Gaļina Merkurjeva, Jeļena Pečerska, Jurijs Tolujevs. Sistēmu Imitācijas 

modelēšanas Tehnoloģija. Rīgas Tehniskā universitāte, 2008, ISBN:978-9984-798-53-0.  

5. Ian Sommerville. Software Engineering, 7th edition, Addison Wesley, 2004, ISBN: 

0321210263. 

6. Bārzdiľš J., Tenteris J., Viļums Ē., MII/SIS RITI. Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 

v.3.0 un tās lietošana. Rīga: Zinātne, 1996. 110 lpp. 

7. CASE rīks Grade, www.gradetools.com 
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Studiju kurss  

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas izstrāde (kursa projekts) 

Development of an electronic commerce information system (practical implementation) 

Dr.sc.ing., asociētais profesors Artis Teilāns 

 

Kursa mērķis: Apgūt elektroniskās komercijas informācijas sistēmu projektēšanas un 

izstrādes iemaľas. Tāpat šī kursa mērķis ir arī sagatavot studentus 

diplomprojekta izstrādei. 

Priekšzināšanas: Noklausīti studiju kursi „Programmatūras prasību izstrāde”, „Sistēmu 

objektorientētā modelēšana”, „Programminženierija”, „Datori un 

programmēšana”, „Objektorientētā programmēšana”. 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 4 stundas, 

praktiskās nodarbības – 28 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (12 kontaktstundas, no tām lekcijas – 4 

stundas, praktiskās nodarbības – 8 stundas, patstāvīgais darbs – 68 stundas)  

Studiju valoda Latviešu 

Pārbaudes forma: Kursa projekta aizstāvēšana (novērtēta ar atzīmi) 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) kursa projekta 

tehniskā risinājuma un studenta 

prezentācijas novērtējuma (80 %)  

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %), 2) kursa projekta 

tehniskā risinājuma un studenta 

prezentācijas novērtējuma (90 %) 

 

Prasības 

kredītpunktu ieguvei: 

Sekmīgi paveikta elektroniskās komercijas informācijas sistēmas izstrāde. 

Gala pārbaudījuma 

veids: 

Kursa projekta aizstāvēšana. Atbildes uz pasniedzēja jautājumiem par 

informācijas tehnoloģiju nozares standartu pielietošanu un teorētiskajos 

lekciju kursos iegūto zināšanu pielietošanu kursa projektā. 

Studiju rezultāti Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

 Prasmes pielietot elektroniskās komercijas studiju programmas 

teorētiskajos kursos iegūtās zināšanas atbilstošu informācijas sistēmu 

izstrādē; 

 Students iegūst pārliecību savu teorētisko zināšanu, informācijas sistēmu 

izstrādes jomā, pielietojamībai elektroniskās komercijas biznesa procesu 

nodrošināšanai un atbalstam; 

 Iegūtās prasmes un iemaľas students varēs pielietot uzsākot darba gaitas 

gan elektroniskās komercijas jomā, gan arī ar elektronisko komerciju 

nesaistītu informācijas sistēmu izstrādē, kas palielinās nākamā 

speciālista konkurētspēju darba tirgū. 

Kursa saturs 

Studiju kurss sastāv no 2 lekcijām un 14 praktiskām nodarbībām (pilna laika studijās) un patstāvīgā 

darba. 
 

Lekciju saturs ir sekojošs: 



 Pārskats par teorētiskajos kursos iegūto zināšanu pielietošanu elektroniskās 

komercijas informācijas sistēmu izstrādē; (2 stundas) 

 Industrijas standarti un labas prakses piemēri E-Komercijas informācijas sistēmu 

izstrādē. (2 stundas) 

Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

 Students saľem no pasniedzēja projektēšanas uzdevumu; 

 Praktisko nodarbību laikā pasniedzējs sniedz konsultācijas saistībā ar studenta E-

Komercijas informācijas sistēmas izstrādes tehnoloģijām un izstrādes taktisko 

plānošanu. 

 

Praktisko un patstāvīgo darbu atvēlētajā laikā students veic darbināmas elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmas izstrādi atbilstoši saľemtajam projektēšanas uzdevumam. 

 

Pamatliteratūra  

1. Dave Chaffey. E-Business and E-Commerce management. Prentice Hall, 2007, ISBN: 978-0-

273-70752-3 

2. Arnis Lektauers, Jurijs Merkurjevs, Andrejs Romānovs. Elektroniskā komercija. Mācību 

līdzeklis. Rīgas Tehniskā universitāte, 2008, ISBN: 978-9984-798-58-5 

3. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design (7th edition), Prentice 

Hall. 2008, ISBN:0-13-224085-8 
 

Papildliteratūra  

4. Roger S. Pressman, R.S. Pressman and Associates. Software Engineering: A Practitioner's 

Approach, 6
th

 edition, McGraw-Hill, 2005, ISBN: 0072853182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss  

Programminženierija 

Software engineering  

 

Dr.sc.ing., asociētais profesors Artis Teilāns 

 

Kursa mērķis: Apgūt programmatūras sistēmu izstrādes plānošanu, modelējot 

programmatūras sistēmas arhitektūru un sistēmas apkārtējo vidi; prast 

efektīvi izmantot konfigurācijas pārvaldības rīkus un pareizi pielietot 

izmaiľu vadības procesu; analizēt prasības, lai noteiktu atbilstošu testēšanas 

stratēģiju, izstrādāt testēšanas plānus, vadīt programmatūras apskates un 

inspicēšanas. 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 4 KP (64 kontaktstundas, no tām lekcijas – 32 stundas, 

praktiskās nodarbības – 32 stundas, pastāvīgais darbs - 96 stundas)  

Nepilna laika studijas:  4 KP (24 lekciju kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 

136 stundas)  

Studiju valoda Latviešu 

Pārbaudes forma: Eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

 Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (60 %) un patstāvīgais 

darbs (20 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

eksāmena novērtējuma (60 %) un 2) 

patstāvīgā darba novērtējuma (40 %) 

Prasības 

kredītpunktu ieguvei: 

Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. 

Gala pārbaudījuma 

veids: 

Eksāmens. Atļauts kārtot, ja nostrādāti un aizstāvēti visi praktiskie darbi. 

Eksāmens satur teorijas jautājumus un praktiskus jautājumus, atbildot uz 

kuriem studentam ir jāizmanto praktiskajās nodarbībās sagatavotie 

programmatūras izstrādes projekta dokumenti. 

Studiju rezultāti Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

 Zināšanas un prasmes kā organizēt programmatūras izstrādi atbilstoši 

industrijas kvalitātes standartiem; 

 Zināšanas un prasmes par visos programmatūras izstrādes etapos 

veicamajiem darbiem; 

 Zināšanas par programmatūras izstrādes taktisko un stratēģisko 

plānošanu. Praktiskas iemaľas programmatūras izstrādes plānošanā, 

programmatūras prasību specificēšanā, projektēšanā, kodēšanā un 

testēšanā. 

Kursa saturs 

Studiju kurss sastāv no 16 lekcijām un 16 praktisko darbu nodarbībām. 
 

Lekciju saturs ir sekojošs: 

 Programminţenierijas jēdziens; (2 stundas) 

 Projekta un produkta jēdzieni; (2 stundas) 



 Programmatūras arhitektūras projektēšana; (4 stundas) 

 Programmatūras funkcionalitātes projektēšana; (4 stundas) 

 Programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļi; (2 stundas) 

 Programmatūras izstrādes kvalitātes prasības un plānošana; (2 stundas) 

 Testēšanas jēdziens. Testēšanas plānošana; (2 stundas) 

 Testēšanas stratēģijas un taktikas; (2 stundas) 

 Projekta un programmatūras apskates; (2 stundas) 

 Konfigurācijas pārvaldība; (2 stundas) 

 Programmatūras izstrādes kvalitātes pārvaldības plāna izveide; (2 stundas) 

 Izmaiľu un problēmu pārvaldība; (4 stundas) 

 Programmatūras izstrādes risku pārvaldība. (2 stundas) 

Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

 Izstrādāt „Vīzijas un sfēras dokumentu” pasniedzēja aprakstītai IS; 

 Veikt projekta darbietilpības prognozi; 

 Izstrādāt projekta kvalitātes plānu; 

 Veikt projekta risku novērtēšanu; 

 Izstrādāt testēšanas plānu ar testpiemēru paraugiem; 

 Izstrādāt projekta kalendāro plānu, iekļaujot resursu, uzdevumu un finansu 

plānojumu; 

 Sagatavot  praktisko darbu nodevumus un prezentāciju; 

 Aizstāvēt praktiskos darbus. Tas ietver darbu prezentāciju un atbildes uz 

pasniedzēja un grupas studentu jautājumiem. 

 

Praktiskiem darbiem students sagatavo noformē dokumentus atbilstoši kursa materiālos pieejamām 

sagatavēm. Pie darbu aizstāvēšanas students saľem darba vadītāja parakstu, kas apliecina darbu 

izpildi. 

 

Pamatliteratūra  

1. Roger S Pressman, R.S. Pressman and Associates. Software Engineering: A Practitioner's 

Approach, 6
th

 edition, McGraw-Hill, 2005, ISBN: 0072853182. 

2. Ian Sommerville. Software Engineering, 7th edition, Addison Wesley, 2004, ISBN: 

0321210263. 

3. Larisa Zaiceva. Programmatūras izstrādes tehnoloģija. Rīgas Tehniskā universitāte, 2002, 

ISBN: 9984-32-342-0. 

4. Artis Teilāns, Zane Valaine, Marks Viļķelis. Programminţenierija. Testēšana un apskates. 

Metodiskie materiāli programminţenierijas kursa apguvei. Rīgas Tehniskā universitāte, 2008, 

ISBN: 978-9984-798-77-9. 

 

Papildliteratūra  

5. Ian Sommerville and Pete Sawyer. Requirements Engineering: A Good Practice Guide, John 

Wiley & Sons Ltd, 2004, ISBN: 0471974447. 

6. Gerald Kotonya and Ian Sommerville. Requirements Engineering: Processes and Techniques, 

John Wiley & Sons Ltd, 1998, ISBN: 0471972088. 

7. Cem Kaner, Jack Falk, Hung Quoc Nguyen. Testing Computer Software. John Wiley & Sons, 

Inc., 1999, ISBN: 0-471-35846-0. 

 

 

 

 



  

Studiju kurss  

 

Projektu vadīšana 

Project Management  

 

Dr.sc.ing., asociētais profesors Artis Teilāns 

Mg.dat., lektors Mihails Kijaško 

 

Anotācija:  Projektu izstrāde gan informācijas tehnoloģiju, gan biznesa sistēmu izstrādes 

jomā ir plaši izplatīta. Projektu veidā tiek izstrādāti un ieviesti jauni sistēmu  

tehnoloģiju risinājumi. Sekmīgai projektu realizācijai ir nepieciešamas 

vispusīgas zināšanas par projektu plānošanu un izpildi gan tehniskajā, gan 

organizatoriskā ziľā.  

 

Kursa mērķis: Apgūt projekta vadības uzdevuma nostādnes, projekta novērtējuma, izvēles 

pamatus; apskatīt projekta dalībnieku lomas, projekta organizāciju, 

plānošanu, finansēšanu, kontrolēšanu, novērtēšanu un ieviešanu; sarunu 

norises vadīšanu un konfliktu risināšanu; darbu pārvaldību; resursu 

pārvaldību; monitoringu un atbalstošās informācijas sistēmas. 

 

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (12 lekciju kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 

68 stundas)  

Studiju valoda Latviešu 

Pārbaudes forma: Ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (40 %), 2) praktiskā un 

patstāvīga darba aizstāvēšanas (20 

%) un patstāvīgais darbs (40 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

praktiskā un patstāvīga darba 

aizstāvēšanas (20 %) un 2) 

patstāvīgā darba novērtējuma (80 %) 

 Atļauts kārtot, ja nostrādāti un aizstāvēti visi praktiskie darbi. 

 

Prasības 

kredītpunktu ieguvei: 

Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. 

Studiju rezultāti Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

 Zināšanas un praktiskās iemaľas projekta piedāvājumu dokumentācijas 

izstrādē; 

 Zināšanas un iemaľas projekta darbu organizēšanā, plānošanā ; 

 Zināšanas un iemaľas projekta resursu plānošanā; 

 Zināšanas un iemaľas projekta kvalitātes pasākumu nodrošināšanā, 

darbietilpības prognozēšanā.  

Kursa saturs 

Studiju kurss sastāv no 8 lekcijām un 8 praktisko darbu nodarbībām. 
 



Lekciju saturs ir sekojošs: 

 Projekta jēdziens. Projekta fāzes un informācijas sistēmu izstrādes dzīves cikls; (2 

stundas) 

 Projekta priekšlikums. Projekta plānošana: Projekta apjoms; (2 stundas) 

 Projekta plānošana: Projekta kalendārā plānošana. Projekta resursu plānošana;    

(2 stundas) 

 Projektu vadības programmatūras pārskats. (2 stundas) 

 Projekta darbietilpības novērtēšana. Ārpakalpojumu izmantošana, riska un 

kvalitātes pārvaldes pārskats; (2 stundas) 

 Projekta realizācija: Iegūtās vērtības analīze; (2 stundas) 

 Projekta realizācija: Izmaiľu pārvalde; (2 stundas) 

 Projekta nobeigšana; (2 stundas) 

Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

 Izstrādāt projekta pieteikumu pasniedzēja aprakstītai E-Komercijas vai IS;          

(4 stundas) 

 Veikt projekta darbietilpības prognozēšanu; (2 stundas) 

 Veikt piedāvātā projekta darbu kalendāro plānošanu, resursu plānošanu; (4 stundas) 

 Veikt kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plānošanu; (4 stundas) 

 Studenta izstrādāto projekta dokumentu analīze un aizstāvēšana. (2 stundas) 
 

Pie praktisko darbu aizstāvēšanas students saľem darba vadītāja parakstu, kas apliecina darbu izpildi. 

 

Pamatliteratūra  

1. Jack R.Meredith, Samuel J. Mantel, Jr. Project Management. A Managerial Approach. 

Wiley, 3 Ed., 1995, ISBN 0-471-01626-8 

 

Papildliteratūra  

2. Bennet P.Lientz, Kathrin P.Rea. Project Management. Planing & Implementation. Harcourt, 

1999, ISBN 0-15-607010-3 

3. Rory Burke. Project Management. Planing & Control. Wiley, 2 Ed., 1998, ISBN 0-471-

94272-3 

4. Harvey Maylor. Project Management. Pitman, 2 Ed., 1999, ISBN 0-273-63829-7 

5. Eric Verzuch. The fast Forward MBA in Project Management. Wiley, 1999, ISBN 0-471-

32546-5 

6. C.Burton, N.Michael. A Practical Guide to Project Management. Kogan Page, 1996, ISBN 0-

7494-0790-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Studiju kurss 

 

 Sistēmu objektorientētā modelēšana 

System object-oriented modelling  

 

Dr.sc.ing., asociētais profesors Artis Teilāns 

 

Kursa mērķis: Iepazīstināt ar objektorientēto modelēšanas metodoloģiju un tās pielietošanu 

sistēmu modelēšanā un programmatūras izstrādē; izprast objektorientētās 

pieejas jēdzienus (objekti un to attiecības, abstrakcija, iekapsulēšana, 

mantošana u.c.). Iemācīt veidot lietojuma gadījumu diagrammu (use case) 

modeļus, izmantot UML diagrammas analīzei un projektēšanai, apskatīt 

firmas IBM modelēšanas rīkus, un to pielietošanu daţādos sistēmu izstrādes 

posmos. Apgūt iteratīvu, lietojuma ganījumu vadītu, arhitektūras vadītu 

izstrādes procesu prasību analīzei un projektējuma izstrādei.   

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (12 lekciju kontaktstundas, patstāvīgais darbs – 

68 stundas)  

Studiju valoda Latviešu 

Pārbaudes forma: Ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (40 %), 2) praktiskā un 

patstāvīga darba aizstāvēšanas (20 

%) un patstāvīgais darbs (40 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

praktiskā un patstāvīga darba 

aizstāvēšanas (20 %) un 2) 

patstāvīgā darba novērtējuma (80 %) 

 Atļauts kārtot, ja nostrādāti un aizstāvēti visi praktiskie darbi. 

 

Prasības 

kredītpunktu ieguvei: 

Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. 

Studiju rezultāti Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

 Zināšanas un praktiskās iemaľas biznesa un informācijas sistēmu 

modelēšanā. ; 

 Zināšanas un prasmes par modelēšanas pielietošanu sistēmu analīzē, 

projektēšanā un izstrādē. ; 

 Apgūst objektorientētības teoriju. Prot pielietot teoriju daţāda izmēra 

sistēmu modelēšanā. Izprot un māk pielietot atkārtotās izmantojamības 

īpašības sistēmu projektēšanā.  

Kursa saturs 

Studiju kurss sastāv no 8 lekcijām un 8 praktisko darbu nodarbībām. 
 

Lekciju saturs ir sekojošs: 

 Modelēšanas jēdziens. Modelēšanas veidi. Mērķi un uzdevumi; (2 stundas) 



 Objektorientētības teorija. Lielu sistēmu modelēšana. Modeļu atkārtota 

izmantošana; (2 stundas) 

 Unified Modelling Language (UML) valodas diagrammas. Sintakse un semantika; 

(8 stundas) 

 Datu modelēšanas rīki. ER modelēšana. (2 stundas) 

 UML pielietošana biznesa un informācijas sistēmu modelēšanā. IBM/Rational 

UML modelēšanas rīki. Citu populārāko objektorientētās modelēšanas rīku 

apskats. Tiešā un reversā inţenierija. Koda ģenerēšana; (2 stundas) 

Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

 Izstrādāt UML Lietojumu gadījumu diagrammas pasniedzēja aprakstītai IS; 

 UML Aktivitāšu diagrammu izstrāde; 

 UML Stāvokļu-pārejas diagrammu izstrāde; 

 UML Secību diagrammu Izstrāde 

 UML Klašu diagrammu izmantošana sistēmas arhitektūras un funkcionalitātes 

modelēšanai. Stereotipu izmantošana arhitektūras komponenšu modelēšanai. 

 Datu modelēšana. 

 UML Sadarbības un komponenšu diagrammu izveidošana. 

 Studenta izstrādātā UML modeļa analīze un aizstāvēšana. 
 

Pie praktisko darbu aizstāvēšanas students saľem darba vadītāja parakstu, kas apliecina darbu izpildi. 

 

Pamatliteratūra 

1. Teilāns Artis. Sistēmu objektorientētā modelēšana. Rēzeknes Augstskola, 2008, ISBN 978-

9984-44-003-3 

2. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design (7th edition), Prentice 

Hall. 2008, ISBN:0-13-224085-8 
3. Teilāns Artis. Sistēmu objektorientētā modelēšana. Lekciju konspekts elektroniskā formātā, 

2010. 

 

Papildliteratūra 

4. Robinson Stewart. Simulation: The practice of model development and use. John Wiley & 

Sons, Ltd, 2004, ISBN 0-470-84772-7 

5. Zeigler B.P.. Theory of Modelling and Simulation. Krieger Publ. Comp., 1984. 

6. Rumbaugh J., Blaha M., Premerlani W., Eddy F., Lorensen W. Object-Oriented Modeling and 

Design. Prentice Hall, 1991. 

7. Bārzdiľš J., Tenteris J., Viļums Ē., MII/SIS RITI. Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 

v.3.0 un tās lietošana. Zinātne, Rīga, 1996. 

8. Jurijs Merkurjevs, Gaļina Merkurjeva, Jeļena Pečerska, Jurijs Tolujevs. Sistēmu Imitācijas 

modelēšanas Tehnoloģija. Rīgas Tehniskā universitāte, 2008, ISBN:978-9984-798-53-0. 
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Studiju kurss 

 

Prasību analīze un modelēšana 

Design and modelling of software requirements 

 

Dr.sc.ing., asociētais profesors Artis Teilāns 

 

Kursa mērķis: Iepazīties ar sistēmu analīzes procesu un apgūt sistēmu analīzes un 

projektēšanas metodoloģijas, metodes un rīkus. Galvenie kursā apskatāmie 

jautājumi ir sistēmanalīze ar mērķi izstrādāt programmatūras prasību 

specifikāciju un veikt sākotnējo sistēmas projektēšanu -izstrādāt sistēmas 

darbības koncepcijas aprakstu. Apgūt sistēmas izstrādes uzsākšana un 

prasību noskaidrošana, prasību formalizēšana, kurā uzsver procesu 

modelēšanu, alternatīvo sistēmas izstrādes risinājumu izvērtēšanu.  

Priekšzināšanas: Vidējā izglītība 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, patstāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (12 lekciju kontaktstundas, patstāvīgais darbs – 

68 stundas)  

Studiju valoda Latviešu 

Pārbaudes forma: Ieskaite 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (40 %), 2) praktiskā un 

patstāvīga darba aizstāvēšanas (20 

%) un patstāvīgais darbs (40 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

praktiskā un patstāvīga darba 

aizstāvēšanas (20 %) un 2) 

patstāvīgā darba novērtējuma (80 %) 

 Atļauts kārtot, ja nostrādāti un aizstāvēti visi praktiskie darbi. 

 

Prasības 

kredītpunktu ieguvei: 

Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi. 

Studiju rezultāti Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

 Zināšanas sistēmu analīzē un to praktiska pielietošana programmatūras 

prasību identificēšanā. 

 Zināšanas un praktiskās iemaľas programmatūras prasību specifikācijas 

izstrādē; 

 Zināšanas un praktiskās iemaľas programmatūras darbības koncepcijas 

apraksta izstrādē. 

Kursa saturs 

Studiju kurss sastāv no 8 lekcijām un 8 praktisko darbu nodarbībām. 
 

Lekciju saturs ir sekojošs: 

 Biznesa analīzes jēdziens. Biznesa analīzes metodes un tehnikas; (4 stundas) 

 Programmatūras prasību specifikācijas izstrāde. Nozares standarti; (6 stundas) 

 Programmatūras darbības koncepcijas apraksts. Programmatūras projektējuma 

jēdziens. Programmatūras projektējuma sastāvdaļas; Nozares standarti(6 stundas) 



Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

 Izstrādāt programmatūras prasību specifikāciju pasniedzēja aprakstītai IS;           

(8 stundas) 

 Veikt sākotnējo projektējumu atbilstošu programmatūras prasību specifikācijai;          

(6 stundas) 

 Studenta izstrādātās programmatūras prasību specifikācijas un sākotnējā 

projektējuma  analīze un aizstāvēšana. (2 stundas) 
 

Pie praktisko darbu aizstāvēšanas students saľem darba vadītāja parakstu, kas apliecina darbu izpildi. 

 

Pamatliteratūra 

1. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design (7th edition), Prentice 

Hall. 2008, ISBN:0-13-224085-8 

2. Larisa Zaiceva. Programmatūras izstrādes tehnoloģija. Rīgas Tehniskā universitāte, 2002, 

ISBN: 9984-32-342-0. 

3. Artis Teilāns, Zane Valaine, Marks Viļķelis. Programminţenierija. Testēšana un apskates. 

Metodiskie materiāli programminţenierijas kursa apguvei. Rīgas Tehniskā universitāte, 2008, 

ISBN: 978-9984-798-77-9. 

4. LVS 68:1996. Latvijas standarts. Informācijas tehnoloģija. Programminţenierija. 

Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis. 

5. LVS 75:1996. Latvijas standarts. Informācijas tehnoloģija. Programminţenierija. Sistēmas 

darbības koncepcijas apraksts. 

 

Papildliteratūra  

6. Bārzdiľš J., Tenteris J., Viļums Ē., MII/SIS RITI. Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 

v.3.0 un tās lietošana. Zinātne, Rīga, 1996. 

7. Jurijs Merkurjevs, Gaļina Merkurjeva, Jeļena Pečerska, Jurijs Tolujevs. Sistēmu Imitācijas 

modelēšanas Tehnoloģija. Rīgas Tehniskā universitāte, 2008, ISBN:978-9984-798-53-0. 

8. Ian Sommerville. Software Engineering, 7th edition, Addison Wesley, 2004, ISBN: 

0321210263.  
9. Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architecture. Microsoft 

Corporation, 2003.  

10. Roger S Pressman, R.S. Pressman and Associates. Software Engineering: A Practitioner's 

Approach, 6
th

 edition, McGraw-Hill, 2005, ISBN: 0072853182. 
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Studiju kurss „Kvalitātes pārvaldība IT projektos” 

Quality management in IT projects 

Docents Ivars Meirāns 

 

Anotācija:  kursā tiek apskatīti pasaulē populārākie programminţenierijas, kvalitātes vadības un 

programmatūras dzīves cikla visu posmu standarti un to praktiskā izmantošana. 
 

Kursa mērķis: sniegt studentiem pārskatu par modernajiem starptautiskajiem standartiem, kas regulē 

programminţenierijas un IT nozari un dod praktiskas iemaľas viľu pielietošanā. 
 

Priekšzināšanas: sekmīgi apgūts kurss „Datori un programmēšana” 
 

Kursa apjoms: Pilna laika studijas: 

    Nepilna laika studijas: 
 

Pārbaudes forma: ieskaite 
 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktis-kajās 

nodarbībās (20 %), 2) ies-kaites darba 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgā 

darba (10 %) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktis-kajās 

nodarbībās (20 %), 2) ies-kaites darba 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgā 

darba (10 %) 
 

Kursa saturs 

A. Lekciju tēmas 
 

1. IT standarti. IT standartu funkcijas. IT standartu attīstības vēsture. Programminţenierijas standartu 

sistēma. 

2. Eksistējošo IT standartu apskats. Standarti IEEE un ISO. 

3. Standarts CMU SEI. RITI standarti. 

4. Prasību inţenierijas standarti. Programmatūras prasību specifikācija. Programmatūras prasību 

specifikācijas izstrāde. PPS saturs. 

5. Projektēšanas standarti. Programmatūras projektējuma apraksta izstrāde. Programmatūras projektējuma 

apraksta saturs. 

6. Kodēšanas standarti. Datorprogrammas koda noformēšana. Birokrātiskie komentāri. Nedrošās 

programmas konstrukcijas. Vienošanās par izskatu. 

7. Kvalitātes nodrošināšanas standarti. Testēšanas procesa sadalījums. Vienībtestēšana. Integrācijas 

testēšana. Sistēmas testēšana. Akcepttestēšana. Testēšanas dokumenti. 

8. Standarts ISO 9001:2000. Kvalitātes pārvaldības sistēma. Prasības prêt kvalitātes pārvaldības sistēmu. 

 

 

B. Praktisko darbu tēmas 

 

1. Standarta LVS 68:1996 praktiska pielietošana. 

2. Standarta LVS 72:1996 praktiska pielietošana. 

3. Standarta LVS 75:1996 praktiska pielietošana. 

4. Standarta LVS 66:1996 praktiska pielietošana. 

5. Standarta LVS 77:1996 praktiska pielietošana. 

6. Standarta LVS 67:1996 praktiska pielietošana. 

7. Standarta LVS 63:1996 praktiska pielietošana. 

8. Standarta ISO 9001:2000 praktiska pielietošana. 

 

C. Patstāvīgo darbu tēmas 

 

1. Kvalitātes rokasgrāmatas izstrāde 

2. Programmizstrādes procesa apraksts 

3. Programmizstrādes procedūras apraksts 

4. Referāta sagatavošana 

5. Publiskās runas sagatavošana 
 

 

 

 



Pamatliteratūra 

 

1. James W. Moore, The Road Map to Software Engineering: A Standards-Based Guide, Wiley-IEEE Computer 

Society Pr, 2006. 

2. Šmite D., Dosbergs D., Borzovs J. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu 

pamati. LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

3. LVS EN ISO 9241:2000. Ergonomikas prasības darbam ar datoriem. 

4. ISO 9001:2000. 

5. LVS 66:1996. Informācijas tehnoloģija. Programmatūras lietotāja dokumentācija. 

6. LVS 68:1996. Informācijas tehnoloģija. Programmatūras prasību specifikācijas (PPS) ceļvedis. 

7. LVS 70:1996. Informācijas tehnoloģija. Programmatūras testēšanas dokumentācija. 

8. LVS 72:1996. Informācijas tehnoloģija. Ieteicamā prakse programmatūras projektējuma aprakstīšanai. 

9. LVS 75:1996. Informācijas tehnoloģija. Sistēmas darbības koncepcijas apraksts. 

10. LVS 67:1996. Programmatūras projekta pārvaldības plāns. 

11. LVS 69:1996. Programmatūras konfigurācijas pārvaldības plāns. 

 

Papildliteratūra 
 

1. Michael E.C. Schmidt, Implementing the IEEE Software Engineering Standards, Sams, 2000. 

2. P.A. Dargan, Open Systems And Standards For Software Product Development, Artech House Publishers, 2005. 

3. IEEE/EIA Std J-STD-016. Standart for Information Technology, Software Life Cycle Processes, Software 

Development. Acquirer-Supplier Agreement. 

4. LVS 65:1996. Informācijas tehnoloģija. Programmatūras kvalitātes nodrošināšanas plāns. 

5. LVS 73:1996. Informācijas tehnoloģija. Programmatūras vienībtestēšana. 

6. LVS 74:1996. Informācijas tehnoloģija. Programmas apskate un auditēšana. 

7. www.iso.org 

8. www.ansi.org 

9. www.nist.gov 

10. standards.ieee.org 

11. www.etsi.org 

12. www.12207.com 

13. www.cs.utexas.edu/~ethics/SoftwareStandards/index.html 

14. www.asq.org/softwareforum/standards 

15. www.riti.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju kurss ”Objektorientētā programmēšana” 

Object oriented programming 

Lekt. Mg.sc.ing. Ēriks Tipāns 

 

Kursa mērķis: Kursā tiek apskatīta objektorientētās programmēšanas (OOP) koncepcija. 

Abstraktie datu tipi. Klases, objekta jēdziens. Konstruktori un destruktori. 

OOP pielietojums programmēšanas valodās C++ un Java.    

Priekšzināšanas: Datori un programmēšana I, II; Algoritmi un datu struktūras 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 2 KP (32 kontaktstundas, no tām lekcijas – 16 stundas, 

praktiskās nodarbības – 16 stundas, pastāvīgais darbs - 48 stundas)  

Nepilna laika studijas:  2 KP (10 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 70 

stundas)  

Pārbaudes forma: eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (40%,  2) eksāmena 

novērtējuma 40% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

Kopējais vērtējums veidojas no 1) 

dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20 %), 2) eksāmena 

novērtējuma (70 %) un patstāvīgais 

darbs (10 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 
Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Izmantot OOP koncepciju Java un C++ 

programmēšanā. 

Eksāmens Eksāmens 

pārzināt OOP pieejas izpratni un pielietojumu 

IT projektu izstrādē 

Eksāmens Eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas 

(nepilna 

laika) 

Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1.  Objektorientētās programmēšanas (OOP) koncepcija 2 L/P 1 

2.  OOP priekšrocības un trūkumi 2 L/P 1 

3.  Abstrakcija 2 L/P 0.5 

4.  Funkcijas – locekļa aprakstīšana klasē 2 L/P 0.5 

5.  Funkcijas – locekļa izvietošana ārpus klases 2 L/P 0.5 

6.  Funkcijas – locekļa izsaukšana 2 L/P 0.5 

7.  Pārlādējamās funkcijas – locekļi 2 L/P 0.5 

8.  Aizsargātie locekļi 2 L/P 0.5 

9.  Objektu eksemplāru radīšana 2 L/P 0.5 

10.  Konstruktori un destruktori 2 L/P 0.5 

11.  Objektorientētā analīze un projektēšana 2 L/P 0.5 

12.  Konstruktori ar argumentiem 2 L/P 0.5 

13.  Mantošana 2 L/P 0.5 

14.  Polimorfisms 2 L/P 0.5 

15.  OOP piemēru analīze. Atšķirības starp OOP 

realizāciju Java un C++ 

2 L/P 1 

16.  OOP pieejas realizācija daţādās programmēšanas 

valodās 

2 L/P 1 



L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

20 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

2.  Sava OOP piemēra projektēšana un 

realizācija 

12 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

26 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

3.  Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 24 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

24 Iegūto 

zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

 

 

Pamatliteratūra 

1. Уолтер Сэвитч, С++ в примерах, Издательство ЭКОМ, Москва, 1997. 

 

Papildliteratūra 

2. Стефан Р. Дэвис, С++ для “Чайников”, Диалектика, Киев, 1996. 

3. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language Special Edition, (3 edition), Addison-

Wesley, 2000.  

4. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, C++ How to Program, Prentice Hall, 2000. 

5. http://www.javaworld.com/javaworld/jw-04-2001/jw-0406-java101.html 

http://oopweb.com/CPP/Documents/Intro2OOP/VolumeFrames.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vācu valoda I-III 

German I-III 

Lektore Mg.paed. Emīlija Strode 

Studiju kursa programma 

 

Kursa mērķis: Studenta runāšanas spēju un iemaľu attīstīšana vācu valodā. 

Studentu sagatavošana valodas praktiskai pielietošanai, 

lietišķās vācu valodas apgūšana, lai varētu sekmīgi iegūt  un 

sniegt informāciju, sazināties starptautiskās uzľēmējdarbības 

vidē 

Kursa apjoms 6 KP 

 

Stundu skaits  Nepilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

Kontakstundas  96 32 

Patstāvīgas darbs  144 208 
 

Ieskaite/eksāmens 

Pārbaudes forma: 2 ieskaites, eksāmens 

 

Iepriekšējās prasības:  Sekmīgi nokārtots sertificētais eksāmens vidusskolas kursa 

apjomā  

Kursa saturs:  

1. Einleitung.  

Aufgaben der Ausbildung des Übersetzers, Berufsprofil des Übersetzers, Ausbildumgsinhalt 

2.Schriftverkehr 

Aufgaben, Arten, Form, Sprache und Stil des Geschäftsbriefes 

3.Geschäftsbriefe 

Anfrage, Angebot, Bestellung, Bestätigung des Empfängers der Ware und Zahlungsanzeige, 

Lieferungsverzögerung, Beschwerde, Antwort auf die Beschwerde 

4. Spezifische Aspekte des Übersetzens 

Vertragstexte, Urkundenübersetzung, Texte von Presseagenturen, Werbetexte 

5.Fachsprache und Fachwortschatz 

Schichtung und Diferenzierung der Fachsprachen, das Verhältnis zwischen der juristischen 

Fremdsprache und Gemeinsprache 

6. Hilfs- und Arbeitsmittel des Übersetzers 

Wörterbücher , Paralleltexte, Technische Arbeitsmittel 

 

Pamatliteratūra 

1) Nicolas G. Wirtschaft auf Deutsch, Verlag München, 1990 

2) Hiimäl M. Deutsch im Geschäftsleben, Jumava 1997 

3) Cox S. Business – auf Deutsch, München, 1990 

 

Papildliteratūra  

1) Europäische Gespräche 3/9, Köln, 1996 

2) Kompakt – Lexikon Umwelt – und Wirtschaftspolitik, Bonn, 1998 

3) Marenberg Lexikon der Gegenwart; Dortmund, 1994 

4) Zeitschrift Wir in Europa 

5) Zeitung Markt 

6) Politische Zeitschrift 

      7) http://www.sondershaus.de/deutsch_grammatik.htm 
 

 

 

http://www.sondershaus.de/deutsch_grammatik.htm


IT TIESĪBU PAMATI UN STANDARTI 

Basics of IT legislation and standards 

Lektors Pēteris EGLONS 

 

Studiju kursa programma 

 

Kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas jautājumos, kas skar mūsdienu informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju tiesības, cilvēktiesības, krimināltiesības, autortiesības 

un administratīvās tiesības, normatīvo aktu prasības, kuras nedrīkst pārkāpt, kā 

arī prast pielietot likumus savu tiesību aizstāvēšanā. 

Kursa apjoms: 2 KP 

Stundu skaits: 80 

 pilna laika studijas nepilna laika studijas 

kontaktstundas:  32 10 

patstāvīgais darbs:  48 70 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Kursa saturs:   

1. Pamatjēdzieni. Informācija. Dokumenti. Komunikācijas. ITT avoti. 

2. Tiesību aizsardzības iestādes. 

3. Krimināltiesību pamati. Civiltiesību pamati. 

4. Informācijas tiesības un cilvēktiesības.  

5. Fizisko personu datu aizsardzība. 

6. Informācija – īpašuma tiesību objekts. 

7. Intelektuālā īpašuma tiesības elektroniskajā vidē. 

8. Informācijas sistēmu drošība. 

9. Kibertiesības. Kiberjurisdikcija. 

10. Atbildība informācijas komunikāciju tiesībās. 

11. Kibernoziegumi. 

12. ITT pielietojamie standarti. 

Pamatliteratūra 

1. Šmite D., Dosbergs D., Borzovs J. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares 

tiesību un standartu pamati. – Rīga, 2003. 

2. Informācijas un komunikāciju tiesības. U.Ķiľa juridiskā red. – Rīga: Biznesa augstskola 

“Turība”, 2002. 

3. Ķinis U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos. – Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2000. 

Papildliteratūra: 

4. 1886.g.9.sept. Bernes konvencija “Par literāro un mākslas darbu aizsardzību” – NAIS. 

5. 1950.g.4.nov. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. – Latvijas 

Vēstnesis, 1997.g.13.jūn. 

6. 1989.g.20.nov. konvencija “Par bērna tiesībām” – NAIS. 

7. Autortiesību likums// LR Saeimas un MK Ziľotājs. – 2000., Nr.11 

8. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss// LR Saeimas un MK Ziľotājs. – 1984., Nr.51. 

9. Citi LR likumi un MK noteikumi. 

10. Computer crime II legislative proposal and explanatory memorandum Ministry of Justice, 

Directorate of Legislation – The Netherlands, PC-CY (98) 7. 

11. Bortner R.M. Cyberlaundering Anonymous Digital cash and money laundering, PC-CY (97) 

41. 

12. Vassilaki I. Multimedia crime, PC-CY (97) 30. 

13. www.likumi.lv 

14. www.tiesas.lv 

http://www.likumi.lv/
http://www.tiesas.lv/


DARBA TIESĪBAS 

Labour law 

Docente Dr.iur. Gaļina MAKAROVA 

 

Studiju kursa programma 

 

Kursa mērķis: sniegt studentiem pamatzināšanas jautājumos par darba līgumu noslēgšanas un 

izbeigšanas kārtību, darba devēja un darbinieka attiecību tiesisko regulējumu 

Latvijas Republikā. Kursa uzdevumi: 1) apgūt darba attiecību tiesiskā regulējuma 

pamatus; 2) palīdzēt izprast darbinieku darba tiesības un pienākumus; 3) orientēt 

studentus uz darba tiesisko problēmu risinājumiem tiesību piemērošanas praksē. 

Kursa apjoms: 2 KP 

Stundu skaits: 80 

 pilna laika studijas nepilna laika studijas 

kontaktstundas:  32 10 

patstāvīgais darbs:  48 70 

Pārbaudes forma: ieskaite 

 

Kursa saturs:  

 

1. Darba tiesiskās attiecības, to rašanās pamati. 

2. Darba līgums. Darba līguma noslēgšanas kārtība. Pārcelšana citā darbā. Darba izslēgšanas 

pamati. 

3. Darba un atpūtas laiks. Darba samaksa. 

4. Garantijas un kompensācijas. Garantijas atsevišķām darbinieku grupām. Ieturējumu no darba 

algas ierobeţošana. Darbinieku materiālā atbildība. 

5. Darba kārtība. Iekšējās darba kārtības tiesiskais regulējums. Disciplinārā atbildība. 

6. Darba aizsardzība. Sieviešu darba aizsardzība. Jauniešu darba aizsardzība. Darba 

likumdošanas un darba aizsardzības ievērošanas uzraudzība un kontrole. 

7. Darba savienošana ar mācībām. 

8. Darba strīdi. Darba strīdu izskatīšanas institūcijas un kārtība. Darba strīdu izskatīšanas 

komisija. Darba strīdu izskatīšana tiesā. 

9. Valsts sociālā apdrošināšana 

 

Pamatliteratūra: 

1. Bīmens S. Dţ. Līgumu sastādīšana. Ceļvedis saistību tiesību principu praktiskai lietošanai. 

2. Gailums I. Darba likums: komentāri, tiesu prakse.- Rīga, 2002. 

3. Torgāns K. Līgumi uzľēmējdarbībā.- R., 1994. 

4. Ulmane V. Darba tiesības.- Rīga: Biznesa Augstskola “Turība”, 2003. 

Papildliteratūra: 

5. Latvijas Darba likumu kodeksa komentāri.- R., 1994. 

6. Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti. 

7. Grūtups A. Tiesu prakse un komentāri.- R., 1994. 

8. Grūtups A., Krastiľš E. Īpašuma reforma Latvijā.- R., 1995. 

9. http://www.likumi.lv 

10.www.mk.gov.lv 

11.www.europa.eu.int 
 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.mk.gov.lv/
http://www.europa.eu.int/


Civiltiesības 
Civil law 

Docente Anna Biksiniece 

 

Studiju kursa programma 

 

Kursa mērķis: sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaľas civiltiesībās, civiltiesisko 

attiecību veidošanā, saistību rašanās un izbeigšanās pamatos, aplūkot atsevišķus 

līgumu veidus, autortiesību pamatus, kā arī aplūkot lietu, ģimenes un mantošanas 

tiesību jēdzienu. 
Kursa apjoms: 2 KP 

Stundu skaits: 80 

 pilna laika studijas nepilna laika studijas 

kontaktstundas:  32 10 

patstāvīgais darbs:  48 70 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Iepriekšējās prasības:   

 

Kursa saturs:  

 

1. Ievads civiltiesībās 

2. Saistību jēdziens, to rašanās. 

3. Tiesisks darījums un līgums. 

3. Saistību pastiprināšana. 

4. Saistību izbeigšanās. 

5. Atsavinājuma līgumi. 

6. Noma un īre. 

7. Pilnvarojums. 

8. Intelektuālā īpašuma /autortiesību/ aizsardzība. 

9. Lietu tiesību īss apskats. 

10.Ģimenes tiesību jēdziens. 

11.Mantošanas tiesību jēdziens. 
 

 

Pamatliteratūra: 

1. K.Balodis Ievads civiltiesībās. Zvaigzne ABC, 2007.  

2. K.Torgāns. Saistību tiesības I daļa. TNA 2006. 

3. K.Torgāns. Saistību tiesības II daļa. TNA 2008. 

4. J.Rozenfelds. Lietu tiesības. Zvaigzne ABC.1998. 

Papildliteratūra: 

1. Civillikums. Latvijas Vēstnesis, 2007. 

2. Autortiesību likums, 2000.gada 06.aprīlis. 

3. www.likumi.lv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

Civil Defence 

Lektors Mg.paed. Ivars jurčs 
 

Studiju kursa programma 

 
Kursa mērķis: apgūt zināšanas civilās aizsardzības pasākumu jomā, rīcību ārkārtējo situāciju 

gadījumos un preventīvos pasākumus civilās aizsardzības ietvaros. 

Kursa apjoms: 1 KP 

Stundu skaits: 40 

 pilna laika studijas nepilna laika studijas 

kontaktstundas:  16 6 

patstāvīgais darbs:  24 34 

Pārbaudes forma: ieskaite 

Kursa saturs:  
 

1. Latvijas Republikas civilā aizsardzība. Civilās aizsardzības vēsture un uzdevumi. Civilās 

aizsardzības sistēma, organizācijas principi. 

2. Iedzīvotāju aizsardzības pamati. Indīgo ķīmisko vielu un radioaktīvo starojumu 

raksturojums. Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi. Pašpalīdzība un savstarpējā 

palīdzība. Katastrofu medicīna. 

3. Tehnogēnās katastrofas (avārijas). Raksturīgākās rūpniecības avārijas (katastrofas), viľu 

cēloľi un profilakses pasākumi. Transporta avārijas. Iedzīvotāju rīcība tehnogēnās 

katastrofās. Aizsardzība pret stipri iedarbīgām indīgām vielām. Pēdējās desmitgades 

tehnogēnās katastrofas un to sekas. 

4. Dabas katastrofas. Raksturīgākās dabas katastrofas Latvijā un to īpašības. Drošības 

pasākumi un iedzīvotāju rīcība dabas katastrofās. Pēdējās desmitgades dabas katastrofas un 

to sekas. 

5. Masu nekārtības, terorisms. 

6. Epidēmijas un sevišķi bīstamu slimību izplatīšanas gadījumi. Medicīniskā aizsardzība. 

Bruľoti konflikti. Masu iznīcināšanas līdzekļi. Prognoze un realitāte. 
 

Pamatliteratūra: 

1. Hartmanis J. Pirmā palīdzība. - Rīga: Latvijas Zemessardzes štābs, 1997.  

2. Гулянский Р.А, Кальван Х.Е, Ковалевский Ю.Н, Мазанов Б.К.  Защита  населения от 

современного оружия :вопросы и ответы.  – Рига: Авотс, 1989. 

3. Владимиров В.А. Силнодействующие ядовитые вещества и защита от них. - Москва: 

Воениздат, 1989. 

4. Ковалевский Ю.Н. Материалы в помощь лектору. Стихия и человек. - Р.: Знание,1978. 

Papildliteratūra: 

5. LR “Civilās aizsardzības likums”/ Ziľotājs 14.01.1993.  

6. Noteikumi „‟Par aizsardzību pret jonizējošo starojumu ‟‟ - LV, 1997g. 21. burtnīca.  

7. Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikums. - LV.17.07.1998.Nr.212/213. 

8. Andersons E. Latvijas bruľotie spēki un to priekšvēsture. - Kanāda: Toronto, LM BER 

RINTERS & PUBLISHERS  LTD, 1983. 

9. Ананьеский Д.Н. Вопросы и ответы по  ГО. - Р.: Авотс, 1981.  

10. www.likumi.lv/doc.php?id=62838 

11. www.iem.gov.lv/ 
 
 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=62838
http://www.iem.gov.lv/


Studiju kurss ”Algoritmi un datu struktūras I-II” 

Algorithms and Data Structures I-II  

Mag.sc.ing., lektors Ēriks Tipāns 
 

Kursa mērķis: apgūt galvenās datu struktūras, izmantot tās citu sareţģītāku objektu 

veidošanai, lietot efektīvus paľēmienus darbam ar tām. 

Priekšzināšanas: Datori un programmēšana I-II 

Kursa apjoms:  Pilna laika studijas: 6 KP (96 kontaktstundas, no tām lekcijas – 48 

stundas, praktiskās nodarbības – 48 stundas, pastāvīgais darbs - 144 

stundas)  

Nepilna laika studijas: 6 KP (32 kontaktstundas, pastāvīgais darbs – 

208 stundas)  

Pārbaudes forma: Iekaite, eksāmens 

Pārbaudes prasības: Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1) dalība un aktivitāte praktiskajās 

nodarbībās (40%,  2) eksāmena 

novērtējums 40% un patstāvīgais 

darbs (20%) 

1) dalība un aktivitāte 

praktiskajās nodarbībās (20 %), 

2) eksāmena novērtējums (60 %) 

un patstāvīgais darbs (20 %) 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā spēj 

Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pilna laika studijas  Nepilna laika 

studijas  

izvēlēties optimālās datu struktūras un to 

apstrādes algoritmus, lai realizācija būtu 

vienkārša un droša 

Eksāmens Eksāmens 

Pārzināt galvenās datu struktūras, izmantot tās 

citu sareţģītāku objektu veidošanai, lietot 

efektīvus paľēmienus darbam ar tām 

Praktiskās nodarbības/ 

Eksāmens 

Praktiskās 

nodarbības/ 

Eksāmens 

 

Kursa saturs 

Nr. 

p.k. 
Nodarbības tēma 

Pilna laika studijas  Kontakt 

stundas (nepilna 

laika studijas) 
Kontakt 

stundas 

Nodarbības 

veids 

1. Ievads. Valodas C++ atkārtojums. 4 L/P 2 

2.  Vienkārši datu tipi. Standarta datu tipi. C++ 

datu tipu izmantošanas piemēri. 

6 L/P 3 

3. Strukturētie datu tipi. Masīvu struktūras 6 L/P 3 

4. Ieraksti. Faili kā datu struktūras. Saistītie 

saraksti, cikliskie saraksti. 

10 L/P 3 

5. Dinamisku steku programmēšana 10 L/P 3 

6. Binārie koki. Bināro koku apiešanas algoritmi. 10 L/P 3 

7. Algoritmi. Vispārīgas ziľas par algoritmiem. 

Lineārās šķirošanas algoritms. 

10 L/P 3 

8. Šķirošana ar pārskaitīšanu. Modificētā 

pārskaitīšanas metode. 

10 L/P 3 

9. Šķirošana ar vienkāršo ievietošanu. 10 L/P 3 

10. Šella metode. 10 L/P 3 

11. Lineārā un binārā meklēšana. 10 L/P 3 
L- lekcijas, P – praktiskās nodarbības  

 

 



 

Nr. 

p.k. 
Patstāvīgā darba veids  

Pilna laika studijas  Nepilna laika studijas  

St.sk. Vērtējums St.sk. Vērtējums 

1.  Literatūras avotu meklēšana un pētīšana 

kursa tematu ietvaros. 

40 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

60 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

2.  C++ valodas papildiespēju pētīšana 44 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

60 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

3.  Gatavošanās studiju kursa eksāmenam 60 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

88 Iegūto zināšanu 

pārbaude 

eksāmenā 

 

Pamatliteratūra  

1. Уолтер Сэвитч, С++ в примерах, Издательство ЭКОМ, Москва, 1997. 

2. Кнут Д. Искусство программирования ЭВМ. Основные алгоритмы. Том 1. М.Мир, 

1976. 

3. Кнут Д. Искусство программирования ЭВМ. Сортировка и поиск. Том 2. М. Мир, 

1978. 

Papildliteratūra: 

4. Стефан Р. Дэвис, С++ для “Чайников”, Диалектика, Киев, 1996. 

5. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language Special Edition, (3 edition), Addison-

Wesley, 2000. 

6. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, C++ How to Program, Prentice Hall, 2000. 

7. Robert Sedgewick, Algorithms in C : Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching, 3rd 

edition, Addison-Wesley, 1997. 

8. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey Ullman, Data Structures and Algorithms, Addison-

Wesley, 1983. 

9. John R. Hubbard, Schaum's Outline of Data Structures with C++, McGraw-Hill Professional 

Publishing, 2000. 

10. Basics of C++ Programming: http://www12.canvas.ne.jp/peters/colin/win32/basics/ 

11. Dictionary of Algorithms and Data Structures:  http://www.nist.gov/dads/ 

 

 

http://www12.canvas.ne.jp/peters/colin/win32/basics/
http://www.nist.gov/dads/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS P - 3 

 

 

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS UN 
RADOŠĀS BIOGRĀFIJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 (CURRICULUM VITAE) 
 

1. Vārds, uzvārds Anita Puzule 

2. Dzimšanas gads un datums 1961.gada 16.novembris  

3. Dzimšanas vieta Latvija, Bauskas rajona Vecumnieku pagasts 

4. Izglītība 2002. pabeigts teorētiskais kurss Latvijas Universitātes (LU) 

doktorantūrā Ekonomikas zinātľu virzienā, apakšprogrammā Latvijas 

tautsaimniecība  

1997. Ekonomikas maģistra grāds saimnieciskās darbības uzskaites, 

analīzes un kontroles specialitātē LU. 

1991. absolvēta Latvijas Valsts universitātes Finanšu un tirdzniecības 

fakultātes finanšu un kredīta specialitāte un iegūta ekonomista 

kvalifikācija 

5. Nodarbošanās Kopš 2001. Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas fakultātes 

docente; 

1993. – 2001. RA Ekonomikas fakultātes lektore; 

2000. - 2001. RA Iekšējā audita struktūrvienības vadītāja; 

1995. – 1999. RA Ekonomikas fakultātes dekāne; 

2001. - 2005. RKB RAD grāmatvede (blakus darbs); 

1998. - 2004. SIA Tonis RA grāmatvede (blakus darbs); 

1994.-1998. Latgales Tūrisma biznesa institūta grāmatvede (blakus 

darbs); 

1993.- 1994. - RA galvenā grāmatveţa vietniece; 

1991.- 1993. – Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes mācību un 

raţošanas uzľēmuma galvenā grāmatvede; 

1982.- 1991.- Rēzeknes pilsētas finanšu nodaļa, finanšu inspekcija - 

tautsaimniecības finansēšanas vecākā ekonomiste, valsts ieľēmumu 

vecākā revidente - inspektore, vecākā finanšu inspektore. 

6. Zinātniskās publikācijas Zinātnisko rakstu krājumos – 7. 

Konferenču pilnu referātu krājumos – 16. 

Konferenču tēzes – 1.  

7. Darbs projektos 2009.nov. Erasmus projekta ietvaros docētas lekcijas Vilniaus Kolegija 

(Lietuva, Viļľa) 

2008.Piedalīšanās zinātniskajā projektā „Latgales finanšu problēmas‖, 

apakštēma „Nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē‖. 

2007.aprīlis Erasmus projekta ietvaros docētas lekcijas Sociālo zinātľu 

augstskolā (Lietuva, Klaipēda) 

2007. janv. ESF projekts Nr.2006/0096 Profesionālās pilnveides 

programmas ekonomikas skolotājiem ―Komerczinības vidusskolā‖ 

izstrāde un īstenošana: skolotāju un skolēnu grāmatu materiālu 

―Grāmatvedībā‖ recenzente. 

2007. janv.-apr. ESF projekts Nr.2007/0049 Finanšu un grāmatvedības 

vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzľēmumos un 

iestādēs: veikt profesionālās prakses metodisko norādījumu 

pilnveidošanu un analīzi. 

2007. ESF projekts Nr. LHZB – ALTUM – 2006/1 Nacionālās 

programmas ‖Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts 

komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai‖: nodrošināt 

apmācību Latgales reģionā grāmatvedības, lietvedības un nodokļu daļā.  

2006.-2007. ESF projekts Nr.2006/0012 Tālākizglītības programmas 

―Starptautisko pārvadājumu loģistika un finanses‖ īstenošana LSAA 

uzľēmumos: izstrādāt mācību grāmatu ―Nodokļi un nodevas‖.  

1999.febr. Tempus projekts Nr. S_JEP 11064/96: Uzľēmējdarbības 

grāmatvedības un Nodokļi uzľēmējdarbībā kursu programmu izstrāde, 

paaugstinot kvalifikāciju Karlsrūes Universitātē (Vācijā). 



  1999. aug. PHARE programmas Nr. 98 – 0471.00 kursi Finansu vadībā 

Administrācijas skolā. 

1997. Latvijas – Dānijas sadarbības projekts BERiL: biznesa koledţas studiju 

programmas specialitātei ―Ekonomika. Grāmatvedība. Nodokļi.‖ izstrāde. 

8. Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Studiju programmas: piedalījos Ekonomikas studiju programmas 

(1995./96.s.g.), profesionālās divgadīgās programmas ―Finansu un 

grāmatvedības vadība‖ (2000.g.) izstrādē. 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi: Jaunākais grāmatvedībā, Grāmatvedība, 

Grāmatvedības teorija, Grāmatvedības pamati, Finansu grāmatvedība, 

Uzľēmējdarbības grāmatvedība, Mācību prakse grāmatvedībā, Lietvedība, 

Nodokļu sistēma, Nodokļu administrēšana, Uzľēmējdarbības ekonomika un 

grāmatvedības pamati, Zinātniskā darba pamati, Nodokļu sistēmas, 

Dokumentu pārvaldība, Uzľēmējdarbības pamati, Sociālo zinātľu pētīšanas 

metodes, Pētnieciskā darba metodoloģija, Nodokļu sistēmas ES dalībvalstīs 

un nodokļu tiesību praktikums. 

Mācību metodiskās publikācijas: 

Puzule, A. Nodokļi un nodevas. Rīga: SIA „Latvijas Uzľēmējdarbības un 

menedţmenta akadēmija‖, 2007. 333 lpp. 

Tūrisma uzņēmējdarbības pamati. Puzule, A. 12.nodaļa Daži aspekti tūrisma 

uzņēmējdarbības lietvedībā. Rēzekne: RA, 2001. 101.-117.lpp. 

Puzule, A. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Rēzekne: RA, 2006. 50 lpp. 

9. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

2003.maijs-jūl. Daugavpils Universitātes profesionālās pilnveides programma 

―Inovācijas augstākās izglītības sistēmā‖ 

2000. Sorosa fonda –Latvija kursi ―Lasīšana un rakstīšana kritiskās 

domāšanas attīstīšanai‖, apliecība izdota 28.12.2000. 

Paaugstināta kvalifikācija grāmatvedībā, lietvedībā, finansu vadībā, iekšējā 

auditā, datorkursos, nodokļos. 

Piedalīšanās ar referātiem 16 zinātniskās konferencēs. 

Organizēta Rēzeknes Augstskolas piektā ikgadējā un pirmā starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference 1999.g. maijā un piedalīšanās studentu 

zinātniski praktiskās konferences organizēšanā 2006.g. un 2008.g. maijā. 

10. Galvenās publikācijas 1. Ienākuma nodokļu politikas ietekme uz komercdarbību Latgalē. Rēzeknes 

Augstskolas Ekonomikas fakultātes un Latgales tautsaimniecības 

pētījumu institūta starptautiskās zinātniskās konferences 

Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi materiāli 2008.gada 

17.aprīlis. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 305. – 316.lpp. 

2. Income tax improvement in Latvia. Международной научно-

практической конференции ―ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ‖ Псков: ГПИ, 2009.  

11. Valodu prasmes Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu - lasu un tulkoju speciālo literatūru. 

12. Cita papildus informācija Datorzināšanas:  

MS Office, MS Windows u.c. 

Sabiedriskās aktivitātes: 

RA Senāta priekšsēdētājas vietniece (1999.-2005.), Ekspertu komisijas 

priekšsēdētāja vietniece (1997.-2009.), Satversmes sekretāre (2008.-2010.), 

Zinātniskā darba koordinatore Finanšu vadības katedrā. 

 

Rēzeknē, 31.05.2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzīves un darba gājums 

(CURRICULUM  VITAE) 

 

1. Vārds, uzvārds: DAGNIJA NUĶE 

2. Dzimšanas gads: 1976.gada 9.marts 

3. Dzimšanas vieta: Līvāni, LATVIJA 

4. Izglītība: 09/1998 - 05/2000. Rēzeknes Augstskola. Sociālo zinātľu maģistra grāds 

vadībzinātnē. Diploms Nr.000013 

 10/1994 - 06/1998. Rēzeknes Augstskola. Bakalaura grāds ekonomikā. Diploms 

Nr.000612 un Profesionālās izglītības diploms Nr.000575 Pakalpojumu 

uzľēmējdarbības vadībā 

5. Nodarbošanās: 

 04/2008 - šobrīd. SIA ―Barakuda M‖. Projektu vadītāja 

 09/2000 – šobrīd. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultātes Ekonomikas un 

vadības katedras lektore (kursi „Uzľēmējdarbības plānošana‖, „Projektu vadība‖, 

―Pakalpojumu uzľēmējdarbība‖, „Karjeras pakalpojumu vadība‖ u.c.) 

 07/2006 - 07/2007. Rēzeknes Augstskola. ESF projektu vadītāja 

 04/2004 -08/20070. Rēzeknes Augstskola. Tālākizglītības centra vadītāja.  

 01/2003 - 01/2004. IK Conso, biznesa konsultante (biznesa plānu izstrāde un 

konsultācijas komercdarbībā). VID ind.darba reģistr. apliecība Nr.0001765 

 02/2002 - 12/2004. Vidzemes augstskola. Biznesa vadības, Tūrisma vadības un 

organizācijas nodaļas vieslektore (kursi „Ievads biznesā‖, „Projektu vadība‖, 

„Biznesa plāns‖) 

 09/1998 - 06/2002. Rēzeknes Augstskola. Senāta sekretāre 

 09/1998 – 08/2000. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. Asistente. 

07/1997 - 08/1998. z/s ―Ezeriľi‖ filiāle LBR, grāmatvede, sekretāre -lietvede 

6. Pieredze projektos: 

 04/2006 - 08/2008. Eksperte ES fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projektā 

„Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā‖; metodisko 

materiālu „Karjeras pakalpojumu vadība‖ izstrāde profesionālās maģistra studiju 

programmas „Karjeras konsultants‖ studiju e-videi; kursa „Darba tirgus un 

nodarbinātība‖ satura un metodisko materiālu izstrāde. 

 07/2006 - 06/2007. ESF projekta ―Profesionālās pilnveides programmu izstrāde un 

īstenošana viesmīlības nozares sab. ēdināšanas uzľēmumu darbiniekiem‖ vadītāja  

 08/2006 - 07/2007. ESF  projekta ―Vispārējās vidējās izglītības iestāţu skolotāju 

profesionālās kompetences paaugstināšana‖ vadītāja 

 04/2002 – 05/2002. PHARE projekta „An Education – based Approach to Business 

Development in Ludza region” tehniski ekonom. pamatojuma izstrāde 

7. Starptautiskā mobilitāte: 

 03/2010. Vieslekcijas un dalība starptautiskajā nedēļā „Savonia International 

Week in Business, Tourism & Hospitality 2010‖, Savonia  University of Applied 

Sciences, Kuopio, Somija, ERASMUS programmas ietvaros. 

 11/2009. Vieslekcijas Yasar University - Selcuk Yasar Campus, Bornova-İzmir, 

Turcija, ERASMUS programmas ietvaros. 

 06/2009. Vieslekcijas Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugāle, 

ERASMUS programmas ietvaros. 

 04/2006. Vieslekcijas Fachhochschule des Bfi Vienna, Vīne, Austrija. Mobilitāte 

SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros.  



 12/2004. Dalība starptautiskā simpozijā „Boloľas process kā iespēja 

tautsaimniecības un reģiona attīstībai‖, Greifsvalde, Vācija 

8. Studiju procesa aktivitātes: 

 2006 – līdz šim. Darbs ar ārzemju studentiem, kursi: ―Project Management‖(3 

ECTS), „Service Business Management (6 ECTS) 

 2002-2003. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes studentu un docētāju 

zinātniski praktiskās konferences "Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi‖ organizēšana un konferences rakstu krājumu sagatavošana. 

9. Papildus izglītība:  

 09/2005 – 02/2007. Studijas 2.līmeľa profesionālajā augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmā „Vides inţenieris‖ 

 11/2006 - 12/2006. Kursi ―Inovāciju menedţments‖ ESF projekta ―Augstskolu 

personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metoţu lietošanai iesācējiem‖ 

ietvaros, RTU apliecība par tālākizglītību un sertifikāts 

 10/2006. Kursi „Pedagoģijas pamati‖, 72 stundas, Rēzeknes Augstskolas 

Talākizglītības centrs, apliecība Nr.2006/7-58 

 05/2003-07/2003. Kursi PHARE projekta „Rēzeknes Biznesa Centra izveidošana‖ 

ietvaros (par projektu vadību, investīciju piesaisti, novērtēšanu un konsultēšanas 

iemaľām), Rīgas Menedţeru skola, iegūti sertifikāti  

 11/2002-03/2003. Tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika‖, 4 KP (72 

stundas), LLU, iegūts sertifikāts  

 09/2002 - 10/2002. Kursi „Praktiskā projektu vadīšana‖ (120 stundas), LU 

Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, Rīga, iegūta apliecība  

 05/2002. Prof. meistarības pilnveides kursi „Pedagoģiskās un psiholoģiskās 

novitātes augstskolu darbībā‖, 10 stundas, iegūta RA PTC apliecība Nr.1138 

10. Dalība konferencēs, publikācijas: 

 1. Līderība – efektīvas projektu vadīšanas pamats (līdzautore D.Znotiľa). Dalība 

Liepājas Universitātes 12.starptautiskajā zinātniskajā konferencē ―Sabiedrība un 

kultūra: citādība un mazākuma intereses‖ 2009.gads 

2. Darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanas iespējas Latgales 

reģiona viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Tēţu krājums. 

- Rēzekne, 2006.gada decembris 

3. Cilvēkresursu loma uzņēmējdarbības vides attīstībā. Rēzeknes Augstskola, 

starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas‖ rakstu krājums, Rēzekne, 2006.gads 

4. Uzņēmējdarbības uzsākšana un biznesa plāna izstrāde. Mācību līdzeklis, 

Rēzeknes Augstskolas Izdevniecība, 2004. - 48 lpp. 

5. Uzņēmējdarbības attīstība Rēzeknē (uzņēmēju aptaujas rezultāti). Latgales 

Pētniecības institūta zinātniskā konference „Latgale: pagātne, tagadne, nākotne‖, 

Līvāni, 2003.gads 

11. Valodu prasmes: Latviešu – dzimtā, krievu – teicami, angļu – labi, vācu - sarunvaloda 

12. Cita informācija: Datorzināšanas - MS Windows XP (Word, Excel), MS PowerPoint, MS Project 

2000, Internet  

 Praktiska pieredze biznesa plānu sastādīšanā, projektu iesniegumu sagatavošanā un 

projektu vadīšanā 

 B kategorijas autovadītāja apliecība  

 

2010.gada 25.maijs 

   

 



Dzīves un darba gājums 
(CURRICULUM  VITAE) 

 
 

1. Vārds, uzvārds Aleksejs Zorins 
 

 

2. Dzimšanas gads un datums 

 

1976.gada 23.jūnijs  
 

 

3. Dzimšanas vieta 

 

Latvija, Rēzekne 
 
 

4. Izglītība 2005.gadā izpildīta RTU doktorantūras studiju teorētiskā daļa.  

2001.gadā absolvēta Rīgas Tehniskā universitāte, 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte un iegūts 

inţenierzinātľu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā.  

1998.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 

fakultāte un iegūts ekonomikas bakalaura grāds, kā arī 

ekonomista kvalifikācija pakalpojumu uzľēmējdarbības 

vadībā. 

 

5. Nodarbošanās Kopš 2001. Rēzeknes Augstskolas Inţenieru fakultātes 

Datorzinātnes un matemātikas katedras lektors. 

1995.-2001. SIA ―Klusums – K‖ priekšnieka vietnieks. 

 

6. Zinātniskās publikācijas Zinātnisko rakstu krājumos – 3. 

Konferenču pilnu referātu krājumos – 10. 

 

7. Darbs projektos Starptautiskā projekta JELARE – Joint European-Latin 

American Universities Renewable Energy‖ Eiropas Komisijas 

programmas ALFA III ietvaros menedţeris (kopš 2009.gada) 

ESF projekta „Studiju programmas „Inţenieris 

programmētājs‖ modernizācija‖ eksperts (2007.-2008.gadi). 

ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetences 

paaugstināšana datorzinātľu studiju programmu veidošanā‖ 

eksperts (2006.-2007.gadi). 

ESF projekta „Iedzīvotāju mūţizglītības un informācijas 

tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide bibliotēkās‖ 

eksperts (2006.gads). 

 

8. Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

Datori un programmēšana, Programmēšanas pamati, 

Informātika, Programminţenierija, PowerPoint, Datorgrafika, 

Automatizētā projektēšana, Ievads aplikāciju programmēšanā 

Mācību metodiskās publikācijas: 

Zorins A. Datori un programmēšana I (mācību līdzeklis). 

Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 

Zorins A. DBVS Oracle pamati (mācību līdzeklis). Rēzekne: 

RA izdevniecība, 2004. 

 

9. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

E-kursu gatavošana un pasniegšana IntraLearn vidē. 

Pabeigti LLU kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 

―Augstskolu didaktika‖. 
 



10. Galvenās publikācijas 1. Zorin A. (2003). Stock price prediction: Kohonen versus 

backpropagation. Proceedings of the International 

Conference “Modelling and Simulation of Business 

Systems”, Vilnius, Lithuania, May 13-14. 

2. Zorin A. (2004). Stock Price Prediction Using Rule 

Induction. 10
th

 International Conference on Soft Computing 

“MENDEL 2004”, Brno, Czech Republic, June 16-18. 

3. Zorins A. (2005). Neural Networks and Stock Index 

Prediction. 1
st
 Polish and International PD Forum - 

Conference on Computer Science FCCS’2005“, Lodz-

Bronislawow, Poland, April 11-14. 

4. Zorins A. (2006). Forecasting with Neural Networks: Exact 

and Interval Value Prediction.Simulation and Optimization 

of Business and Industry, SOBI 2006, Tallinn, Estonia, 

May 17-20. 

5. Zorins A. (2009). Retail turnover prediction using modular 

artificial neural networks. Environment. Technology. 

Resources, Rezekne, Latvia, June 25-27. 

 

11. Valodu prasmes 

 

Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu – sarunvalodas līmenī. 
 

 

12. Cita papildus informācija Datorzināšanas:  
MS Office, MS Windows; programmēšanas valodas C++, C#; MS 

Visual Studio, MS SQL Server, Corel Draw, Adobe Photoshop, u.c. 

 

Microsoft oficiālie apmācības kursi: 

2124: Programmēšana ar C# valodu 

2541: Datu piekļuves pamatpaľēmieni ar Microsoft Visual 

Studio 2005 

2542: Padziļinātais kurss datu piekļuves paľēmienos ar 

Microsoft Visual Studio 2005 

2543: Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual 

Studio 2005 

2544: Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft 

Visual Studio 2005 

2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot 

Microsoft Visual Studio 2005 

2779: Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database 

2840: Lietotľu drošība 

4994: Introduction to Programming Microsoft .NET 

Framework Applications with Microsoft Visual Studio 

 

SAP tehnoloģiju pamati 

SAP ABAP programmēšanas valoda 

 

Eiropas datorprasmes sertifikāts ECDL (7 moduļi) 

 

B  un  C1  kategorijas  autovadītāja  tiesības 

Hobiji – fotogrāfija un makšķerēšana. 

 

 
   _______________                                                                            __________________ 
                  datums                                                                                                                                     paraksts 

 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 
   
1. Vārds, uzvārds Inta Kotāne 
  

2. Dzimšanas gads un  

    datums  

1972.gada 2.janvāris 

  

3. Dzimšanas vieta Latvija, Kārsava 
  

4. Izglītība No 2010.gada janvāra studijas starpaugstskolu doktora 

studiju programmā „Biznesa vadība‖ 

Augstākā, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte – 

1994.g., Ekonomikas bakalaura grāds "Tautsaimniecības 

attīstībā un regulēšanā", specializācija "Agrārā  ekonomika 

un ekonomikas pedagoģija"  
  

5. Akadēmiskie nosaukumi un  

     zinātniskie grādi 

Ekonomikas maģistra grāds, LU Ekonomikas fakultātes  

Finansu un kredīta specialitātē – 1997.g.  
  

6. Nodarbošanās No 1997.g. - Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte, 

Finanšu vadības  katedra,  lektore 

1994.1997.g. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 

fakultāte, Uzľēmējdarbības ekonomikas katedra, lektore 

1993.1994..g. Rēzeknes 2.vidusskola, skolotāja, 

priekšmets: Ekonomikas pamati. 
  

7. Zinātniskās publikācijas Konferenču referāti un tēzes – 25 

  

8. Zinātniski – pētnieciskās  

     Darbības virziens 

Uzľēmējdarbības analīze un novērtēšana 

  

9. Mācību –metodiskā un  

     pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas:  

„Ekonomikas pamati‖, ‖Finanšu pakalpojumu vadība un 

tirgzinība‖, „Vērtspapīru tirgus‖, „Starptautiskās valūtas un 

norēķinu operācijas‖, „Uzľēmējdarbības analīze‖, ―Nauda 

un bankas‖, ―Internets un prezentācijas dokumenti‖.  

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 16 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 900 stundas 
  

10. Sagatavotie mācību 

līdzekļi 

 

Arbidāne, I.Kotāne, R.Liepiľa, I.Silineviča Tūrisma analīze 

3. daļa. Tūrisma uzľēmuma analīze. Rēzeknes Augstskola, 

RA izdevniecība, 2009.-182 lpp 

  

11. Profesionālās kvalifikācijas  

      speciālistu sagatavošana 

Tiek vadīti diplomandi un maģistranti 

  

12. Kvalifikācijas 

paaugstināšana 
 Apguvusi profesionālās pilnveides programmu 

―Augstskolu didaktika‖ (160 stundas), Sertifikāts 

Nr.2008/09-113 



  RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2008/09-241. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma ―E-kursu 

vadības sistēmas „Moodle‖  (10 stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2008/09-207. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma ―Boloľas 

procesa īstenošana Azerbaidţānas izglītības sistēmā‖ (10 

stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2008/09-38.  

Profesionālās pilnveides programma, tēma ―Interaktīvās 

tāfeles izmantošanas iespējas studiju procesā‖ (10 

stundas) 

 Sertifikāts Nr.2008/09 -113, par profesionālās pilnveides 

programmas „Augstskolu didaktika‖ (160 stundas) 

apguvi, 19.11.2008., Rēzeknē 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-313. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma ― 

Daudzveidīgo spēju attīstīšanas darbības forma 

augstskolas studiju procesā ‖ (10 stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-290. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma ―Autortiesību 

aktuālie jautājumi akadēmiskā personāla darbībā‖ (10 

stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-262. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma 

―Pasniegšanas kvalitātes vadīšana‖ (10 stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-237. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma ―Mācību 

metoţu un formu aktualizācijas problēmas‖ (10 stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-137. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma 

―Komunikācijas elementi, barjeras un uztvere studiju 

procesā‖ (10 stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-82. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma „Studentu 

mācību sasniegumu vērtēšanas problēmas‖ (10 stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-48. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma 

„Sistematoloģijas problēmas augstskolas studiju 

procesā‖ (10 stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-137. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma 

―Komunikācijas elementi, barjeras un uztvere studiju 

procesā‖ (10 stundas). 

 RA Tālākizglītības centrs, apliecība Nr.2007/08-48. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma 

„Sistematoloģijas problēmas augstskolas studiju 

procesā‖ (10 stundas). 

 „Финансого – экономический анализ деятельности 

компании‖. ООО"Альт-Инвест",2006.gads, apliecība. 

 "Inovāciju menedţments‖, RTU apliecība par 

tālākizglītību, Nr.161., 19.12.2006. 

 

 
 



  Oxford Centre for Staff and Learning Development. 

Attendance Certificate – Problem based learning 

Teaching large groups Assessment.  (40 stundas), 

2006.g.decembris, apliecība 

 24.11.2003.-27.11.2003. ―ES projektu vadīšana‖ (32 

stundas), Valsts Administrācijas skolas sertifikāts Nr.63 

 22.05.2003. „Uzľēmuma darbības analīze un plānošana 

(24 stundas), Komercizglītības centra apliecība. 

 23.05.2003.-04.07.2003. „Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā‖ (36 stundas), DU sertifikāts Nr.380 
  

13. Piedalīšanās  

      projektos 

 No 01.12.2009 - kā projekta izpildītājs – zinātniskais 

darbinieks iesaistījusies RA Darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ papildinājuma 

1.1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne‖ 

1.1.1. pasākuma „Zinātnes un pētniecības potenciāla 

attīstība‖ 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei‖ Eiropas Sociālā fonda projektā “Teritoriālās 

identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā” 

(1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071). Projekta 

īstenošanas laiks 2009.gada 4.ceturksnis – 2012.gada 

4.ceturksnis. 

 2008.g.jūnijs – decembris-   piedalīšanās Izglītības un 

zinātnes ministrijas finansētajā projektā „Latgales 

plānošanas reģiona attīstības iespēju izpēte‖ 

 2007.g.jūnijs – decembris - piedalīšanās Izglītības un 

zinātnes ministrijas finansētajā projektā „Latgales 

finanšu problēmas‖ 

 2007.gada janvāris – jūnijs - piedalīšanās Eiropas 

sociālā fonda projektā "Finanšu un grāmatvedības 

vadības specializācijas studentu profesionālā prakse 

uzľēmumos un iestādēs" (Līgums 

Nr.2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/

0160) - projekta vadītāja 

 2006.g.septembris – 2007.gada maijs - piedalīšanās ESF 

projektā ―IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas 

Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un 

uzľēmējdarbībā‖(Līgums Nr.  
2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160 

  

14. Staţēšanās,  

starptautiskā mobilitāte 

 Individual Grantholder. Tempus Mobility Grant 

Structural Joint European Project S_JEP 11064/96, 

Ģentes Universitāte (Beļģija),   15.03.1999.-28.03.1999. 

 Teaching staff mobility grant. SOCRATES/ERASMUS 

– ACTION 2.2. KATHO Augstskola (Beļģija),  

05.03.2007.- 10.03.2007. 

 Oxford Brooks universitātē, Oksforda, Lielbritānija, 

01.12.2006.-22.12.2006. 

 

 

 

 

 



  Teaching staff mobility grant. SOCRATES/ERASMUS 

– ACTION 2.2. Kauľas Koledţa (Lietuva),                    

03.04.2006.- 08.04.2006 
  

15. Sabiedriskās aktivitātes  RA Satversmes sapulces sekretāre 

Ekonomikas fakultātes Domes sekretāre 

 

16. Valodu prasme: Latviešu – brīvi,  krievu – brīvi, angļu – sarunuvaloda  

  

  

  

Rēzeknē 

17.05.2010.  
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17.aprīlis. Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 213. – 223.lpp. 

24. Finanšu resursu izmantošana Latgales reģiona lauksaimniecības attīstībai. Liepājas 

Universitātes Sociālo zinātľu katedras un Vadībzinātľu katedras un Melardalenas 
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23. un 24.aprīlis  (akceptēta publikācija)  

25. Pilsētas tēls un identitāte kā pilsētas attīstības priekšnoteikums. Rēzeknes Augstskolas 

Ekonomikas fakultātes starptautiskās zinātniskā konferences Tautsaimniecības attīstības 

problēmas un risinājumi, Rēzekne, 2010.gada 15.aprīlis (akceptēta publikācija) 
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Dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae) 

 
Vārds, uzvārds Jurijs Musatovs 

Dzimšanas gads 

un datums 

1979.gada 29.majs  

Dzimšanas vieta Latvija, Rēzekne 

Izglītība 2006. -2009. 

 

1997. -2001. 

 

 

Rēzeknes Augstskola, Profesionālais maģistra grāds 

datorzinātnēs 

Rēzeknes Augstskola, Profesionālais bakalaura grāds 

informācijas tehnoloģijā un inženiera programmētāja 

kvalifikācija 

 

Papildu izglītība 

 

08.2006. -

11.2006. 

12.2005. 

01.2003. -

05.2003. 

03.2000. -

07.2000. 

 „Microsoft Certified” kursi 

 

kurss „Projektu vadīšana” 

iegūts pedagoga sertifikāts 

 

Vilhelmshāfene (Vācija), ERASMUS projekts 

 

 

Nodarbošanās 

 

2001. – 

 

2007. -2008. 

2002. -2007. 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes datorzinātņu 

un matemātikas katedras lektors 

SIA „Nexum Insurance Technologies” programmētājs 

a/s “DATI EXIGEN” vecākais programmētājs 

 

Darbs projektos 2007.-2008. ESF projekta „Studiju programmas „Inženieris 

programmētājs” modernizācija” eksperts 

Mācību 

metodiskā un 

pedagoģiskā 

darbība 

 Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

„Programminženierija”, „Datori un  

programmēšana”, „Informātika un informāciju 

tehnoloģijas”, „Programmēšanas valodas”, 

“Programmēšanas pamati”, „Datorzinības un internēta 

drošas lietošanas ētika”, „Informātika pedagoģijā”, 

„Ievads datorikā” 

Mācību metodiskās publikācijas: 

Musatvovs J. Datori un programmēšana II (mācību 

līdzeklis). Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 

Valodu prasmes  Latviešu  -  brīvi,  krievu  –  brīvi,  angļu  - sarunvalodas 

līmenī, vācu - sarunvalodas līmenī 

Zinātniskā 

darbība 

Norādīt kopējo pētījumu un publikāciju skaitu 

Pētījumu 

projekti 

„Studiju programmas „Inženieris programmētājs” 

modernizācija” 

 

Publikācijas 

 

Mācību līdzeklis „Datori un programmēšana II”; 

„E-lietvedības un e-pārvaldes ieviešanas jautājumi un 

problēmas”. 

 

Dalība 

konferencēs 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības 

attīstības iespējas un problēmas", Rēzekne, Latvija 

2006.g. 

 

 

Rēzekne, __.__.____.     _____________ / Jurijs Musatovs / 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1. Vārds, uzvārds Pēteris GRABUSTS 

 
2. Dzimšanas gads 1958.gada 30.jūnijs 

 

3. Dzimšanas vieta Latvija, Rēzekne 

 

4. Izglītība 

 

 

 

-RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 

Informācijas Tehnoloģijas institūta Lēmumu atbalsta sistēmu 

profesora grupa, vadības informācijas tehnoloģijas virziena 

doktorantūra - Inţenierzinātľu doktors informācijas tehnoloģijā – 

sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana (2006). 

-LU Fizikas un matemātikas fakultāte - pielietojamā matemātika 

(1983).  

 

5. Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

-Dr.sc.ing. no 2006.g. 

-RA asoc. prof. no 2008.g. 

 

6. Nodarbošanās 

 

-No 2008. gada vadošais pētnieks Rēzeknes Augstskolas Latgales 

ilgtspējīgās attīstības pētnieciskajā institūtā.  

-No 2006. gada Rēzeknes Augstskolas Inţenieru fakultātes maģistra 

studiju programmas „Datorsistēmas‖ direktors. 

-No 1996. gada RA Inţenieru fakultātes Datorzinātľu un 

matemātikas katedras docētājs. 

-1996-2005 RA Inţenieru fakultāte - Skaitļošanas centra vadītājs. 

-1994-1996 Bankas Baltija Rēzeknes filiāle - speciālists - datortīkla 

administrators. 

-1993-1994 Pilsonības un Imigrācijas departamenta Rēzeknes nodaļa 

- Datu Centra vadītājs. 

-1989-1993 Latvijas Lauksaimniecības ministrijas Skaitļošanas 

centrs – vadošais speciālists datorikas nodaļā. 

-1983-1989 Statistikas pārvaldes Rēzeknes nodaļas Skaitļošanas 

centrs – galvenais speciālists inţenieris-programmētājs. 

 

7. Zinātniskās publikācijas 

 

 

-Raksti zinātniskajos izdevumos – 10. 

-Publikācijas zinātnisko konferenču rakstu krājumos – 16. 

-Konferenču tēzes – 3. 

 

8. Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

Mākslīgie neironu tīkli, klasterizācijas metodes, intelektuālās 

datortehnoloģijas, izplūdusi loģika. 

 

9. Pārējās zinātniskās 

darbības aktivitātes 

-LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Inţenierzinātnes un 

datorzinātne‖ (līdz 2010.gada 15.oktobrim). 

- Piedalīšanās IZM projektā  ” Vides aizsardzības un vides 

tehnoloģiju attīstības dinamikas izpēte Latgales uzľēmumos” no 

2008.gada 2.maija līdz 2008.gada 31.decembrim 

-Piedalīšanās IZM - RTU pētniecības konkursā ―Zinātnes attīstība 

augstskolā‖ un ―Zinātnes attīstība universitātē‖, 

granta Nr. R7085 „Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības 

uzdevumos‖ īstenošanā 2006.g. 

-Piešķirts LZP doktorantūras grants 13.05.2002. N. 3-2-1. 



-Piedalīšanās starptautiskās konferencēs- Latvijā, Polijā, Čehijā, 

Baltkrievijā 

-Piedalīšanās RA zinātnisko konferenču organizēšanas darbā. 

 

10. Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

-Mācību līdzekļi „Datoru arhitektūra‖-2008, Operētājsistēmas‖-2008.  

-Sagatavotie un lasītie studiju kursi RA:  

―Datu bāzes‖, ―Operētājsistēmas‖, ―Lietotľu drošība‖, 

―Mikroprocesori‖, ―Datoru arhitektūra‖, ―Datorgrāmatvedība‖, „Datu 

aizsardzība‖, „Objektorientētā programmēšana un izstrādes vide‖.  

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā 13 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 800 stundas. 

 

11. Akadēmiskā personāla 

un profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošana 

-Vadīti vairāk nekā 40 bakalaura darbi, diplomprojekti, studiju darbi 

inţeniera programmētāja studiju programmas studentiem. 

-Vadīti 10 maģistru studiju programmas maģistrantu darbi. 

12. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

 

-Vadīti studentu zinātniskie darbi Inţenieru fakultātes studentu 

zinātniskajās konferencēs. 

-ERASMUS – staţēšanās Vilhelmshāvenā (Vācija) – 2001.g. 

-TEMPUS - ―Logistic Management‖; staţēšanās Ģentē-1999.g. 

 

13. Sabiedriskās aktivitātes  RA Zinātnes Padomes loceklis. 

 

14. Līdzdalība projektos - Studiju programmas „Inţenieris programmētājs‖ modernizācija‖ (projekts 

2007/0085/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0078/0160) 

- „Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metoţu lietošanai 

profesionāļiem ‖ projekta Nr. 

2006/0063/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007 

- "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātľu studiju  

programmu veidošanā "(līguma Nr. 

2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160) 

- Programmatūras inţenierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana 

atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām‖ (līgums 

Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094) 

- „Iedzīvotāju mūţizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centru 

izveide bibliotēkās‖ (projekts 

2006/0022/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0074/0160) 

 

15. Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti. 

16. Galvenās publikācijas 1. „Possibilities of measuring time series similarity‖, Proceedings of the          

 International Conference ―Probability theory, mathematical statistics and their  

 Application‖, Minsk, Belarus, February 22-25, P. 68-73, 2010. 

2. „Clustering methodology for time series mining‖,. Scientific  Journal of Riga 

Technical University: Computer Science. Information technology and management 

science, RTU, Riga, Issue5, Volume 40, P. 81-87, 2009. 

3. „Construction methods of the decision trees for genetic programming‖, 

Scientific Proceedings of Riga Technical University: Computer   Science. 

Techonologies of computer control, RTU, Riga, Issue 5, Volume 36. P. 76-82, 

2008. 

4."Problems of solving the demand forecasting tasks‖. RTU zinātniskie raksti: 

Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne, RTU, Rīga, 5. sērija, 31. Sējums, Lpp. 

57-63,2007. 

5. „Application of fuzzy rule base design method‖, Scientific Proceedings of Riga 

Technical University: Computer   Science. Techonologies of computer control, 

RTU, Riga, Issue 5, Volume 24. P. 125-131, 2005. 

6. ―Analysing Bankruptcy Data with Neural Networks‖, 10
th

  

International Conference on Soft Computing- Mendel2004, Brno, Czech Republic, 

June 16.-18., P.111-117, 2004. 

7. ―Using Association Rules to Extract Regularities from Data‖, 6
th

  International 



Baltic Conference on Data Bases and Information Systems- DBIS'2004, Riga, June 

6.-9., P.117-126,2004. 

8. „A study of clustering algorithm application in RBF neural networks‖, Scientific 

Proceedings of Riga Technical University: Computer   Science. Information 

Technology and Management Science, RTU, Riga, Issue 5, Volume 5. P. 50-57, 

2001. 

9. ―RBF neironu tīklu pielietošanas perspektīvas‖, Ziľojuma tēzes 2. pasaules 

latviešu zinātnieku kongresam 2001.g. 14,15.augustā. 

10. „Using a Thermal Equilibrium method in the Neural Networks‖, International 

Conference on Parallel Computing & Electrical Engineering-PARELEC‘98. 

Bialystok, Poland, September 2-5, 1998g. 

 

17. Valodu prasmes Latviešu - dzimtā, krievu – brīvi, angļu – sarunu un speciālās savā 

nozarē literatūras līmenī. 

                       
14.05.2010                                                                      ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 
  Vārds, uzvārds                                         Iveta Dembovska 

Dzimšanas gads, datums 

 

Dzimšanas vieta 

1972.gada 20.decembris 

 

Latvija, Rēzekne 

 

Izglītība 

 

Augstākā.  LU  1995.gadā ekonomists 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

 

1995.gada 21.jūnijā iegūts komerczinību bakalaura grāds 

LU Ekonomikas fakultātē, diploms Nr. 002064. 

 

1997.gada 19.jūnijā iegūts ekonomikas maģistra grāds LU 

Ekonomikas fakultātē, diploms Nr. 002791. 

 

No 2004.gada 25.maija LLU doktorante (Ekonomikas 

fakultāte, Uzľēmējdarbības un vadības katedra). 

Eksmatrikulēta 2008.gadā kā teorētisko kursu beigusi. 

 

 

Nodarbošanās 

 

 

 

 

 

 

 

 No 2007.gada janvāra līdz maijam – projekta vadītāja 

―Profesionālas pilnveides programmu izstrāde un īstenošana 

viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumu 

darbiniekiem‖, kods 3242 

 

No 2005.g. – Biznesa Vadības koledţas (Rīga), lektore. 

 

No 2003.- 2008.gadam – SIA „Agroķīmija‖-tūrisma 

konsultants. 

 

No 2005.g.- RA Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas un 

vadības katedra, lektore. 

 

No 2004.g. -2005.g. RA Ekonomikas fakultāte, Tūrisma un 

viesnīcu uzľēmējdarbības vadības katedra, lektore. 

 

No 2003.g. –2004.g. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 

fakultātes Tūrisma un viesnīcu uzľēmējdarbības vadības 

katedras vadītāja , RA Ekonomikas fakultāte, Tūrisma un 

viesnīcu uzľēmējdarbības vadības katedra, lektore. 

 

No 1997./98.m.g. RA Ekonomikas fakultāte, Tūrisma un 

viesnīcu uzľēmējdarbības vadības katedra, lektore. 

 

1995./1996.-1996./1997.m.g. RA Ekonomikas fakultāte, 

Uzľēmējdarbības ekonomikas katedra, asistente. 

 

 

Zinātniskās publikācijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikācijas –26 

1997.g. apbalvota ar LR Ekonomikas ministrijas Atzinības 

rakstu par uzvaru zinātnisko darbu  konkursā ar darbu 

,,Tūrisma attīstības virzieni Latgalē‖. 

2003.gadā Diploms par iegūto II vietu Rēzeknes 

Augstskolas 10 gadu jubilejai veltīto mācību grāmatu 

konkursā ar grāmatu ― Tūrisma uzľēmējdarbības pamati‖ .  

 



 

Mācību metodiskās publikācijas 

 

 

Mācību grāmata – 1( līdzautore) 

 

Mācību – metodiskā un pedagoģiskā 

darbība 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi Rēzeknes Augstskolā: 

 Reklāma, Biznesa ētika, Pakalpojumu uzľēmējdarbība, 

Tūrisma uzľēmējdarbība, Tirgzinība, Ekonomiskā 

ģeogrāfija; Tūrisma pamati, Tūrisma biznesa pamati, 

Loģistika, Starptautiskais mārketings, Stratēģiskā 

mārketinga vadīšana. 

 

Pedagoģiskā darba stāţs  Rēzeknes Augstskolā – 15 gadi. 

Vidējā pedagoģiskā slodze gadā – 1240 stundas. 

 Tirgzinības prakses vadītāja. 

 

BVK sagatavotie un lasītie kursi: 

Mārketings, Starptautiskā tirdzniecība (latviešu un krievu 

valodā). Mārketinga prakses vadītāja, Reklāmas prakses 

vadītāja 

 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

 RA sagatavoti  33 bakalauri, profesionālās kvalifikācijas 

diplomandu skaits – 73.  

 

BVK – 120 profesionālās kvalifikācijas diplomandu skaits. 



Pārējās studiju procesa aktivitātes Lekciju lasīšana RA maģistrantiem, piedalīšanās maģistra 

darbu aizstāvēšanas komisijā. 

1996.g. piedalīšanās Latvijas Zinātnes Padomes valsts 

nozīmes pētniecības programmas ,,Latgales ekonomiskās un 

sociālās attīstības optimizācija‖ apakšprogrammas ,,Tūrisma 

attīstības virzieni Latgalē‖ izstrādē. 

1997.g PHARE  BERIL (Biznesa  izglītības reforma 

Latvijā) programma, priekšmeta ,,Tirgzinība‖ darba grupas 

dalībniece. 

1999.g. no 15.04.-01.05. TEMPUS JEP Industrial logistic 

management, Gentes Universitāte, Beļģija. 

2000.g.aprīlīs - piedalīšanās starptautiskā studentu 

konferencē  kopā ar studentēm ESPOO - VANTA 

augstskolā  (Somija ) 

15. -22. 10.2000., Nīderlande, pieredzes apmaiľa  par Lauku 

tūrisma attīstību, plānošanu un darbību. 

2002.g.februārī  RA Ekonomikas fakultātes  Pieaugušo 

tālākizglītības centrā  apgūta kursa programma Mācību 

procesa psiholoģija un pedagoģija, inovācijas. 

2002. g. maijā RA Ekonomikas fakultātes  Pieaugušo 

tālākizglītības centrā  apgūta kursa programma Yield 

Management im Tourismus 

2002.g.10.maijs-25.maijs. Rēzeknes Augstskola, 

Pedagoģijas fakultāte, Pedagogu tālākizglītības centrs, 

apliecības reģistrācijas nr.1133, kursi ‖Pedagoģiskās un 

psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībās‖. 

2003.g. 03.04.-04.04. iegūta apliecība par sekmīgu 

piedalīšanos seminārā ― Tūrisma mārkrketings‖, Rēzeknes 

Augstskola, Ekonomikas fakultāte, Pieaugušo tālakizglītības 

centrs. 

2003.g. aprīlis –maijs iegūta apliecība par sekmīgu 

piedalīšanos semināru ciklā (36 stundas) ― Tūrisma 

produkts‖, ‖, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte, 

Pieaugušo tālakizglītības centrs, PHARE projekta ― Apceļo 

Latgali ar IT‖ ietvaros. 

2003.g.  – Latgales uzľēmējdarbības atbalsta centra 

pasniedzēja, iesaistījusies Lauku Partnerības programmā ― 

Uzľēmējdarbība un lauku ekonomisko aktivitāšu 

daţādošana‖.  

Nolasītas 9 lekcijas no 04.05.-09.05. 2003.g Laurea 

Polytecnic (Somija) par tēmu ― Tourism destination 

marketing‖.  

No 2003.gada 23. maija līdz 2003.gada 4.jūlijam veikta 

profesionālā pilnveide 36 stundu programmā ― Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā‖.  Izsniegts Daugavpils 

Universitātes setifikāts, reģistrācijas Nr. 315 

25.03.2004. Piedalīšanās ES Phare projekta 

Nr.LE01.07/SPF/0020 ―Latgales reģiona  tūrisma 

informācijas vadības modeļa izveidošana‖ seminārā 

―Informācijas tehnoloģiju pielietojums tūrisma mārketingā‖ 

 

23.-30.04.2004. Zviedrija, pieredzes apmaiľa, projekta 

―Latgales kulinārais mantojums‖ ietvaros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

30.09.2004.-16.10.2004. Stokholmas ekonomikas skola 

(Rīgā), semināru cikls „Entrepreneurial Project Leadership‖, 

sertifikāta Nr. 09. 

02.05.2006.-08.05.2006. A TEI Thessaloniki (Grieķija) 

novadītas 8 stundas nodarbību par tēmu „Tūrisma attīstība 

Latvijā un Eiropas Savienībā‖.  

 

Oxford Centre for Staff and Learning Development. 

Attendance Certificate – Problem based learning Teaching 

large groups Assessment.  December 2006  

 

2007.gadā iegūta LVRA stipendija kvalifikācijas 

paaugstināšanai (piedalīšanās starptautiskajā konferencē 

Spānijā, Valensijā). 

 

2007.g. Profesionālās pilnveides programmas ekonomikas 

skolotājiem „Komerczinības vidusskolā‖ izstrāde un 

īstenošana. ( Projekta līguma 

Nr.2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0115/020

2 ) Recenzente mācību metodikai „Mārketings‖ .  

 

Profesionālo kompetenču pilnveidošana: RA apliecība par 

10 stundu kursa noklausīšanos „Kompetences jēdziens, 

veidi un to saistība ar studijām‖. 

 

RA Tālākizglītības centrs, apliecības Nr.2007/08-301. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma „Autortiesību 

aktuālie jautājumi akadēmiskā personāla darbībā‖ (10 

stundas) 

 

RA Tālākizglītības centrs, apliecības Nr.2007/08-278. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma „Pasniegšanas 

kvalitātes vadīšana‖  (10 stundas) 

 

RA Tālākizglītības centrs, apliecības Nr.2007/08-62. 

Profesionālās pilnveides programma, tēma 

„Sistematoloģijas problēmas augstskolas studiju procesā‖ 

(10 stundas). 

 

2008. gada 03.04.-15.04. nolasīts lekciju kurss 

„Uzľēmējdarbība‖   (angļu valodā 34 stundas) Vilnius  

College of Social Sciences, Erasmus CD Project 

„Development and Implementation of Joint Study 

Programme in International Business Management‖ , 

Project number No.219410-IC-1-LT-ERASMUS-

PROGUC-1. 

 

2008.gada 21.04.-26.04. nolasītas lekcijas Faculty of 

Commerce, University of economics in Bratislava, 

Slovakia.  Tēma „Tūrisma mārketings‖ (8 stundas).  

 

 

Sabiedriskās aktivitātes 
 
 

RA Satversmes locekle 



Galvenās publikācijas 

 

1. I. Zaļūksne. Tūrisma klientu sociāldemogrāfiskais 

raksturojums no 1995.gada līdz 2000.gadam. Rēzeknes 

Augstskola. Starptautiskā zinātniskā konference. 

Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 

attīstībā.. Rēzekne, 2002.gada 28.02.-02.03. 

 

2. I. Zaļūksne. Tūrisma noieta loģistika. Rēzeknes 

Augstskola. Starptautiskā zinātniskā konference. Centrālās 

un Austrumeiropas valstu ekonomiskās integrācijas 

problēmas Eiropas Savienībā. Rēzekne, 1999.gada21.-

22.maijs.  

 

3. I. Zaļūksne. Informācijas tehnoloģiju izmantošana 

tūrismā. Biznesa Augstskola Turība. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Ilgtspējīga tūrisma attīstība: 

tendences, pieredze, iespējas. Rīga, 2003.gada 25.aprīlis. 

 

4. I.Zaļūksne, R. Liepiľa.ES struktūrfondu finanšu piesaiste 

un problēmas Latgales uzľēmumiem.// Rēzeknes 

Augstskola, Ekonomikas fakultāte,  Latgales 

tautsaimniecības pētījumu institūts. Tautsaimniecības 

attīstības problēmas un risinājumi. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli 2008.gada 17.aprīlis.- 

Rēzekne, 2008.- 508.lpp.   (224-236.lpp.) 

 

5.I.Zaļūksne, I. Silicka.Ēdināšanas uzľēmuma izvēli 

noteicošie kritēriji izvēloties ēdināšanas uzľēmumu no 

klientu viedokļa Rēzeknes pilsētā..// Rēzeknes Augstskola, 

Ekonomikas fakultāte,  Latgales tautsaimniecības pētījumu 

institūts. Tautsaimniecības attīstības problēmas un 

risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

2008.gada 17.aprīlis.- Rēzekne, 2008.- 508.lpp.   (332.-

339.lpp.) 

 
 

 

Valodu prasme 

 

 

 

Latviešu - brīvi, krievu - brīvi, angļu –brīvi sarunas un 

speciālajā nozarē., vācu  - ar vārdnīcu. 

 

 

Cita papildus informācija 

 

Prasme vadīt automašīnu. Prasme vadīt projektus. Prasme 

strādāt komandā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2010.                                                                 I. DEMBOVSKA 

 



 

Dzīves un darba gājums 

(CURRICULUM VITAE) 
 

1. Vārds, uzvārds IVETA GRAUDIŅA 

2. Dzimšanas gads un datums 1969.gada 3.jūlijs 

3. Dzimšanas vieta Rēzeknē 

4. Izglītība 1998.g.1.septembris - 2000.g.25.maijs - RA Ekonomikas fakultātes Sociālo zinātľu 

maģistra vadībzinātnēs studiju programma. Iegūts Sociālo zinātľu maģistra grāds 

vadībzinātnēs. Diploms Nr.000008. 

1987.-1992.g. - Maskavas valsts universitātes  Socioloģijas fakultāte. Specialitāte 

,,Sociologs.  Socioloģijas pasniedzējs‖. Diploms Nr.081152 

5. Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Sociālo zinātľu maģistrs Vadības zinātnēs, M.soc.sc. 

6. Nodarbošanās No 2002.g. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte. Docente RA 

Ekonomikas fakultātes profesionālajās studiju programmās. Ārējo sakaru un 

projektu vadītāja. 

1993. – 2002. - Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte. Lektore, ārējo sakaru 

koordinatore. 

1994.-1995. A/S Latgales finansu un investīciju. Uzľēmējdarbības konsultante, 

mārketinga vadītāja 

1993.-1994. Latgales uzľēmējdarbības atbalsta centrs. Uzľēmējdarbības 

konsultante, pasniedzēja.  

1992. – 1993. – Latvijas universitātes Latgales filiāle. Lektore. 

7. Zinātniskās publikācijas Raksti – 8 

Konferenču tēzes – 3 

8. Zinātnisko kadru 

sagatavošana 

-  

9. Pārējās zinātniskās darbības 

aktivitātes 

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs – 12 

Konferenču organizēšana – 8  

10. Mācību metodiskās 

publikācijas 

Mācību grāmatas – 2 (līdzautore) 

11. Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi: Socioloģija (2 KP), Vadības psiholoģija (2 KP), 

Publiskās runas pamati (2 KP), Pasākumu vadība (2 KP), Starpkultūru biznesa 

attiecības (2 KP), Biznesa komunikācijas (2 KP) 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 16 gadi 

Vidējā pedagoģiskā darba slodze – 1 slodze 

12. Profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

Profesionālās kvalifikācijas diplomandi - 28 

13. Staţēšanās ārzemēs 06/2010 –lekcijas Starptautiskajā uzņēmējdarbības un jurisprudences augstskolā 

(Lietuva) LLP Erasmus programmas ietvaros 

06/2009 –lekcijas Ruses Universitātē (Bulgārija) LLP Erasmus programmas 

ietvaros 

02/2007 –lekcijas Kaunos Kolegija (Lietuva) Socrates-Erasmus programmas 

ietvaros 

01/2007 – lekcijas Hamenlinnas Lietišķu Zinātņu universitātē (Somija) Socrates – 

Erasmus programmas ietvaros 

11/2005 - lekcijas Nitras lauksaimniecības universitātē (Slovākija) Socrates-

Erasmus programmas 

09/2003 – lekcijas Thessaloniki TEI augstskolā (Grieķija) Socrates-Erasmus 

programmas ietvaros 



14. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

 

 

PROJEKTU DARBS 

 

12/2009-pašlaik – „TILRA: Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (Nr. 

2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071), projekta izpildītāja 

08/2007 – pašlaik – „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, 

Armenia and Azerbaijan” (Ref.no. 132833-EM-1-2007-GR-ERA MUNDUS-ECW LOT 

5), projekta koordinatore Latvijā 

12/2007 – 12/2009 – „Development and Implementation of Joint Study Programme in 

International Business  Management” (Ref.no. 219410-IC-1-2005-1-LT-ERASMUS-

PROGUC-1), Socrates programmas projekts, projekta koordinatore Latvijā 

09/2006 – 07/2007 – ESF projekts „IMKA: Inovatīvas metodes konkurētspējīgas 

augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Ref.nr. 

2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160), projekta vadītāja. 

02/2005 – 05/2006 – PHARE programmas projekti ―Institucionālās kapacitātes 

stiprināšana Vidzemes reģionā‖ un ―Institucionālās kapacitātes stiprināšana Kurzemes 

reīgonā‖, konsultāciju uzľēmuma ―Human Dynamics‖ (Austrija) vietējā īstermiľa eksperte 

02/2005 – pašlaik – “EUI-Net: Eiropas universitāšu un industrijas sadarbības tīkls”, 

Erasmus TN (tematiskie tīkli) projekts, projekta koordinatore Rēzeknes augstskolā 

10/2004 – pašlaik – “RePro: Reāli uzņēmējdarbības projekti multikultutrālā 

studentcentrētā apmācībā”, Leonardo da Vinci projekts, projekta koordinatore Latvijā 

02/2004 – 02/2007 – “Starpkultūru komunikācija”, Socrates – Erasmus EM (Eiropas 

Maģistra grāds) projekts, projekta koordinatore Latvijā 

08/2003 – 10/2004 PHARE CBC BSR programmas projekts ―Lauku teritoriju 

ekonomiskā potenciāla attīstība, veidojot plašu velotūrisma maršrutu tīklu‖, projekta 

vadītāja 

02/2003 – 07/2003 PHARE 2000 projekts ―Apceļo Latgali ar IT‖. Apmācību cikla 

Latgales tūrisma uzľēmējiem organizētāja. 

09/2000 – 12/2002 EC 5
th

 Framework projekts “REG-ELIN-LAT”. Augstskolas 

koordinatore, darba grupas dalībniece. 

01/97-04/99 – EC PHARE TEMPUS CME projekts “Starptautisko sakaru attīstība 

Latvijas augstskolās”. Augstskolas koordinatore, darba grupas dalībniece 

02/97 - 06/98 - PHARE BERiL  (Biznesa izglītības reforma Latvijā)  programma. 

Studiju programmas ―Sabiedrības pārvalde‖  izstrādes grupas vadītāja, priekšmeta 

―Lietišķā komunikācija‖ darba grupas dalībniece 

05/96 - 02/97 -  “IT Latvijas pašvaldībās”, Latvijas pašvaldību savienības - Islandes- 

Somijas kopprojekts. Konsultante, pētījuma veicēja (researcher) 

10/95 - 02/96 - „‟Mārketinga un finansu vadības sistēmu uzlabošana un attīstība”, 

Latvijas-Lielbritānijas konsultāciju projekts a/s ―Narūta‖ (Dagda, Latvija). Konsultante, 

pētījuma veicēja (researcher) 

 

KVALIFIKĀCIJAS 

PAAUGSTINĀŠANA 

 

08/2008 - Intensīvie vācu valodas kursi Emdenes-Oldenburgas- Vilhelmshāvenas 

augstskolā, 80 stundas, Vilhelmshāvena (Vācija) 

12/2007 – „Innovative Teaching and Learning Methods in Higher Education‖, 30 stundu 

kurss, Oxford Centre for Staff and Learning Development, Oxford, Anglija.  

08/2005 – ―Personības izaugsme‖, 42 stundu seminārs, JPC, Liepāja, Latvija  

07/2005 – ―Serious Creativity and Lateral Thinking‖, 25 stundu kurss, Edvarda de Bono 

fonds, Valetta (Malta), Eiropas Savienības GRUNDTVIG programmas stipendija 

12/2004 – 02/2005 – ―Radošums un spontanitāte‖, IUGTE, Rīga, Latvija 

05/2004 – ―Kā uzrakstīt veiksmīgu projektu ES 6.ietvara programmai‖, Hyperion (ĪRIJA), 

Rīga, Latvija 

03/2003 – ―Saskarsme, sadarbība un uzvedība organizācijās‖, Rīgas Menedţeru skola, 

Rēzekne, Latvija 



02/2003 – ―EU Structural Funds and Regional Development in Latvia‖, DATAR 

(Denmark) sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru 

11/2002 – ――Project Cycle Management‖, Latgales reģiona attīstības aģentūra 

02/2002-12/2002 – ―NLP pamatbāzes kurss‖ (Neirolingvistiskā programmēšana), Rīga, 

Latvija. 90 stundu kurss, LR Ārstu biedrības Akupunktūras un Netradicionālās medicīnas 

asociācijas sertifikāts Nr.101. 

08/1999 - ―Projektu vadīšana‖, 40 stundu seminārs, Valsts administrācijas skola, Rīga, 

Latvija 

07/1998 – ―Starptautisko sarunu apgūšana, izmantojot Internet‖, 60 stundu seminārs, 

Centrāleiropas universitāte, Budapešta, Ungārija 

03/1998-06/1998 -  ,,ES organizācija  un funkcijas, likumdošana un noteikumi‖, 80 stundu 

mācību semināru cikls, LR IZM, PIAP aģentūra, Rīga, Latvija 

07/1997 -  ,,Situāciju analīzes sagatavošana un pasniegšana‖, 80 stundu pasniedzēju 

apmācību seminārs, Rīgas Biznesa institūts, Otavas universitāte, Rīga, Latvija 

03/1996 - ―Nordpraktik‖, 4 nedēļas, staţēšanās Somijas Pašvaldību savienības konsultantu 

uzľēmumā ―Effektia Service‖ 

08/1994-12/1994 -  ,,Field Study  Internship  Program‖, 4 mēnešu studijas Attīstības 

studiju centrā, Rehovota, Izraēla. Pētījums ―Immigrant Entrepreneurs: Possibilities of 

Absorption‖ (100 lpp.) 

15. Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

Rēzeknes Augstskolas pateicības raksti 

16. Galvenās publikācijas Graudiľa I. Grupu darba izmantošana studentcentrētās mācīšanās ieviešanai kursā 

„Socioloģija‖//Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot.   

Zinātniski praktiskās konferences materiālu krājums, 2007.gada 26.aprīlis. 

 

Graudina I. Students‘ Professional competencies development in economics and business 

education// Students‘ practical teaching: peculiarities, problems and perspectives. 

Collection of scientific articles of international scientific practical conference. Kaunas: 22 

February, 2007. 

 

Graudiľa I. Augstskolu un uzľēmumu sadarbības veidi ekonomikas un biznesa izglītības 

kvalitātes nodrošināšanai// Reģionālo augstskolu loma mūţizglītības attīstībā. 

Akadēmiskās konferences tēţu krājums, 2006.gada 8.decembris. Rēzekne: 2006.ISBN 

9984-779-36-x 

 

Graudina I. Cooperation between university and industries as a key factor for quality 

development of economic education in Rezeknes Augstskola (Latvia)// Современные 

проблемы модернизации подготовки экономистов в условиях глобализации. Тезисы 

международной конференции. Ставрополь, 2006. УДК 378:33 (082) ББК 74.58:65 Я 

43 С 56. 

 

Graudiľa I., Silineviča I. Image of  Latvia as a motivating factor for potential exchange 

students// Rēzeknes Augstskola, starptautiskā zinātniskā konference 2002.28.02.-02.03. 

‖Tradicionālais  un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā‖- Rēzekne, 2002.,118-

125 lpp. ISBN 9984-585-40-9. 

 

Silineviča I., Deksne V., Graudiľa I., Zaļūksne I., Silicka I., Silineviča V. Tūrisma 

attīstības koncepcija//Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. Tūrisma un viesnīcu 

uzľēmējdarbības vadības katedras rakstu krājums I.Silinevičas redakcijā. –Rēzekne, 

2002.gads. 8-32 lpp. ISBN 9984-585-40-9. 

 

Silineviča I., Graudiľa I. Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nepieciešamais RSEZ 

sabiedrisko attiecību modelis kā organizācijas vides sakārtošanas un vadīšanas 

instruments// Raksts starptautiskās zinātniskās konferences ―Vide. Tehnoloģija. Resursi‖ 

rakstu krājumā. Rēzekne, 2001.  
17. Valodu prasmes Latviešu (dzimtā), krievu - brīvi, angļu - brīvi, vācu - pamatzināšanas 

 

2010.gada 15.jūnijs  _____________    Iveta Graudiľa, M.soc.sc. 

 

 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 
 

 

1.   Vārds, uzvārds Ēriks Kalvāns 

2.  Dzimšanas gads un datums 1971.g. 7. novembris 

3.  Dzimšanas vieta Rēzekne 

4.  Izglītība 

 

2007. – līdz šim laikam studijas DU Psiholoģijas 

doktorantūrā.  

2005. gadā absolvēta Daugavpils Universitāte, iegūts sociālo 

zinātľu maģistra grāds psiholoģijā.   

2002.gads Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta 

speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursi (apliecība Nr. 308 – T ) 

2002. gads atlētiskās vingrošanas kursi Krievijas Valsts 

fiziskās kultūras institūtā (Veļikijeluki filiālē) (apliecība Nr. 

146 – S).                                                                                                        

2001. gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas maģistrantūra, 

iegūts pedagoģijas maģistra grāds (diploms Nr. 000118).  

1997. gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola, iegūts 

psiholoģijas  bakalaura grāds skolu psiholoģijā(diploms Nr. 

000206); skolu  psihologa kvalifikācija (diploms Nr. 

000181); veselības mācības skolotāja kvalifikācija (diploms 

Nr. 000182). 

1999. gadā absolvēta Latvijas Universitāte, iegūta 

ekonomista  kvalifikācija grāmatvedībā (diploms Nr. 

000272) 

1999. gads iegūta Latvijas Pedagogu izglītības atbalsta 

centra apliecība par Dānijas-Latvijas projekta par 

Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas ieviešanu 

Latvijas augstskolās apguvi. 

1998. gads iegūta lietveţa kvalifikācija ( Mācību centrs 

―Personāls‖;  sertifikāts Nr. 2048);  

 Papildkursos apgūta prasme darbā ar datoru (Word, Excel, 

Power Point). 

1995. gadā iegūtas autvadītāja tiesības ―B‖ kategorija.  

                              

 

5.   Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

 

Mag. paed., Mag. psych. 

6.  Nodarbošanās 

 

 

2002. - 2010. gads Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas 

fakultātes   Pedagoģijas un psiholoģijas katedras lektors 

(vispārīgās, attīstības,  saskarsmes, personības organizāciju, 

vadības psiholoģijas kursu docētājs; RA atlētiskās                

vingrošanas zāles vadītājs) 

2002. gads Rēzeknes Ģimnāzijas psihologs – konsultants. 

2001. gads IU ―Ailin‖ psihologs – konsultants. 

2001. gads RPIVA Rēzeknes filiāles lektors (attīstības 

psiholoģija,  psiholoģijas vēsture)                         

1994. – 1995. gads korespondents laikrakstā ― Latgales 

sports‖.                         

 

 



7.  Zinātniskās publikācijas Konferenču tēzes – 7; zinātniskā monogrāfija. 

8.  Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

Studentu sociālās trauksmes optimizācijas iespējas studiju 

procesā. Latgales iedzīvotāju psiholoģiskā labklājība. 

9.  Zinātnisko kadru 

    sagatavošana 

 

10.  Pārējās zinātniskā darba 

      aktivitātes 

Sagatavota zinātniskā monogrāfija „RA studentu sociālā 

trauksme pašprezentācijas situācijās‖ 

11.  Mācību-metodiskās 

publikācijas 

 

Metodiskie ieteikumi nepilna laika studējošajiem. 

12.  Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Sagatavotie un lasītie lekciju kursi un programmas: 

 ―Vispārīgā psiholoģija‖, ―Attīstības psiholoģija‖,  

  ―Saskarsmes psiholoģija‖, ―Psiholoģijas vēsture‖. 

   „Personības psiholoģija‖. „Organizāciju psihologija―, 

„Fizkultūras mācīšanas metodika bērniem ar speciālajām 

vajadzībām―, „Vadības psiholoģija―, „Veselības mācība― 

  Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 10 gadi 

  Vidējā gada pedagoģiskā slodze 700 stundas 

 

13.  Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas  

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti 20 pedagoģijas bakalauri un 4 pedagoģijas 

maģistri. 

14.  Pārējās studiju procesa     

aktivitātes 

Recenzenta darbība ikgadējās RA maģistrantu zinātniski 

praktiskajās konferencēs 

15.  Sabiedriskās aktivitātes  

16.  Goda nosaukumu, 

apbalvojumi 

 

17.  Galvenās publikācijas 1. ―Skolu audzēkľu socializācijas problēmas‖; publicēta 

Starptautiskās zinātniskās konferences ―Baltijas reģiona 

valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas savienību‖ 

materiālos (2000. gada 2.-3. marts, Rēzeknē). 

2. ―Augstu rezultātu sportā sasniegšana un personības 

attīstība 11-15 gadu vecumā ‖; publicēta otrās ikgadējās 

maģistrantu zinātniski-praktiskās konferences 

―Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process‖ materiālos 

(2000. gada 2. decembris, Rēzeknē). 

3. ―Studentu stresu ietekmējošie faktori docētāja-studenta 

mijiedarbības procesā, gatavojoties zināšanu pārbaudei‖; 

publicēta Starptautiskās zinātniskās konferences 

―Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā 

attīstībā‖ materiālos (2002. gada 28.februāris-2. marts, 

Rēzeknē). 

4. ―Studentu psiholoģiskā gatavība pārbaudes darbiem‖; 

publicēta Starptautiskās zinātniskās konferences 

―Personība. Laiks. Komunikācija.‖ materiālos (2003. 

gada 27.-28. februāris, Rēzeknē). 

5. „ Jauniešu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijā‖ 

publicēta Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

―Sabiedrība, integrācija, izglītība‖, kura notika Rēzeknes 

Augstskolā 2005. gada 25.-26. februāris, Rēzeknē) 

 

6. ―Sociālās trauksmes traktējums personības teorijās‖; 

publicēta Starptautiskās zinātniskās konferences 

―Sabiedrība, integrācija, izglītība‖ materiālos (2007. 



gada 23. – 24. februāris, Rēzeknē). 

 

7. ―Jauniešu sociālās kompetences pilnveidošana kā 

jauniešu sociālās trauksmes pilnveidošanas iespēja‖; 

publicēta starptautiskās zinātniskās conferences 

―Sabiedrība, integrācija, izglītība‖ materiālos (2008.gada 

22.  – 23. februāris). 

18.  Piedalīšanās konferencēs ar 

referātu 

1. Starptautiskā zinātniskā konference ―Baltijas reģiona 

valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas 

savienību‖(2000. gada 2.-3. marts, Rēzeknē). 

2. Ikgadējā maģistrantu zinātniski-praktiskā konference 

―Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process‖  (2000. 

gada 2. decembris, Rēzeknē). 

3. Starptautiskā zinātniskā konference ―Tradicionālais 

un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā‖ 

(2002. gada 28.februāris-2. marts, Rēzeknē). 

4. Starptautiskā zinātniskā konference ―Personība. 

Laiks. Komunikācija.‖ (2003. gada 27.-28. februāris, 

Rēzeknē). 

5. Starptautiskā zinātniskā konference ―Sabiedrība, 

integrācija, izglītība‖ (2005. gada 25.-26. februāris, 

Rēzeknē) 

6. Starptautiskā zinātniskā konference ―Sabiedrība, 

integrācija, izglītība‖ (2007. gada 23. – 24. februāris, 

Rēzeknē). 

7. Starptautiskā zinātniskā conference ―Sabiedrība, 

integrācija, izglītība‖ materiālos (2008.gada 22.  – 

23. februāris). 

 

 

19. Valodu prasme Latviešu, krievu – brīvi; angļu  - sarunvalodas līmenī. 

20. Cita papildus informācija Prasme vadīt automašīnu. 

 

 

 

 

 

26.04.2010. 

 _________________________ 
           datums        paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzīves  un  darba  gājums 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

Vārds, uzvārds Ilmārs KANGRO 

Dzimšanas gads un datums 1956.gada 23.augusts 

Dzimšanas vieta Latvija, Gulbene 

Izglītība 

 

1979.g. absolvēta Latvijas Valsts universitātes Fizikas un 

matemātikas fakultāte un iegūta matemātiķa, pasniedzēja 

kvalifikācija 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Matemātikas maģistrs – 1994.g. 

Nodarbošanās 

 

 

No 2003.g. RA Inţenieru un Ekonomikas fakultāte, 

Datorzinību un matemātikas katedras lektors. 

No 1996.g. RA Inţenieru un Ekonomikas fakultāte, Dabas 

zinātľu katedras lektors.  

1994.-1995.g. RA Inţenieru fakultāte, Datorzinību un 

matemātikas katedras lektors.  

1991.-1993.g. LU Latgales filiāle, stundu pasniedzējs. 1985. 

- 1993.g. RPI ICF Rēzeknes MKP vecākais pasniedzējs.  

1981.g.-1983.g. RPI ICF Rēzeknes MKP, inţenieris 

elektroniķis un stundu pasniedzējs.  

1979. -1981.g. Liepājas Pedagoģiskais institūts, Matemātikas 

katedra, pasniedzējs. 

Zinātniskās publikācijas Zinātniskās publikācijas – 38 

Konferenču tēzes – 12 

Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

1. Pārneses procesu matemātiskā modelēšana daudzslāľu 

vidēs. 

2. Matemātikas studiju satura un formu pilnveidošanas 

iespējas augstskolā inţenieru un ekonomikas studiju 

virzienos.  

3. Studentu matemātiskās domāšanas izpētes teorētiskie un 

praktiskie aspekti. 

Pārējās zinātniskā 

 darba aktivitātes 

1) Izpildīta Latvijas Universitātes pedagoģijas doktora 

studiju programmas teorētiskā daļa. 

2) Esmu piedalījies visās notikušajās RA Inţenieru 

fakultātes zinātniskajās konferencēs un arī starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, 

Zviedrijā. 

 3) ATTENDANCE at the EUDORA summer school in 

TOLMIN, Slovenia from 11 to 22 August, 2004, module 

MATHED – Researching the Teaching and Learning of 

Mathematics, Padagogiche Akademie des Bundes in 

Oberosterreich A-4020 Linz, Kaplanhofstrasse 40. 

Mācību metodiskās 

publikācijas 

Mācību līdzekļi – 3  

Mācību metodiskie līdzekļi – 1 

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

No 2005.g. RA Inţenieru fakultātē: „Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika‖, „Matemātiskās metodes vides 

zinātnē un datori‖, „Augstākā matemātika inţenierzinātnēs‖, 

„Algebra‖, „Diskrētā matemātika‖ studiju programmās 

„Vides inţenieris‖, „Inţenieris programmētājs‖, 

„Programmēšanas inţenieris‖. 

RA Ekonomikas fakultātē: „Matemātika ekonomistiem‖ 



studiju programmā „Ekonomika‖. 

No 2004.g. RA Inţenieru fakultātē: „Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika‖, „Matemātiskās metodes vides 

zinātnē un datori‖, „Augstākā matemātika inţenierzinātnēs‖, 

studiju programmās „Vides inţenieris‖, „Inţenieris 

programmētājs‖, „Programmēšanas inţenieris‖. 

RA Ekonomikas fakultātē: „Matemātika ekonomistiem‖, 

„Statistika 2‖ studiju programmā „Ekonomika‖. 

No 2003.g. RA Inţenieru fakultātē: „Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika‖, „Matemātiskās metodes vides 

zinātnē un datori‖, „Augstākā matemātika inţenierzinātnēs‖.  

RA Ekonomikas fakultātē: „Matemātika ekonomistiem‖ 

studiju programmā „Ekonomika‖. 

No 1996.g. RA Ekonomikas fakultātē: „Matemātika 

ekonomistiem‖, „Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika‖. RA Inţenieru fakultātē: „Augstākā matemātika‖, 

„Varbūtību teorija un matemātiskā statistika‖, „Ekonomikas 

matemātiskās metodes un modeļi‖, „Ekoloģijas matemātiskie 

modeļi‖. 

1994.-1995.g. RA Inţenieru fakultātē: „Augstākā 

matemātika‖. 

1991.-1993.g. LU Latgales filiālē: „Augstākā matemātika‖, 

„Varbūtību teorija un matemātiskā statistika‖, „Lineārā 

ekonomika‖. 

1985.-1993.g. RPI ICF Rēzeknes MKP: „Varbūtību teorija 

un matemātiskā statistika‖, „Tēlotāja ģeometrija‖. 

1981.g.-1983.g. RPI ICF Rēzeknes MKP: „Augstākā 

matemātika‖, „Kompleksā mainīgā funkciju teorija‖. 

1979.-1981.g. Liepājas Pedagoģiskā institūta Matemātikas 

katedra: „Augstākā algebra‖, „Matemātiskā analīze‖. 

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 26 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 1000 stundas. 

 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas  

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti inženieri studiju programmā „Vides inženieris” 

un   

ekonomisti studiju programmā „Ekonomika‖ 

Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

1)Vadīti studentu zinātniskie darbi studentu zinātniskajām 

konferencēm 

Inţenieru un Ekonomikas fakultātē un kursa darbi Inţenieru 

fakultātē.  

2) Staţēšanās LVU Fizikas un matemātikas fakultātes 

Diskrētās matemātikas un programmēšanas katedrā. 

3) Bāzes apmācība II līmenī informātikā un skaitļošanas 

tehnikā.  

4) Datorlietotāju kursi RA Inţenieru fakultāte, Datorzinību 

katedrā. 

6) Inovācijas mācību procesa psiholoģijā un pedagoģijā, RA 

Ekonomikas fakultāte, Pieaugušo tālākizglītības centrs. 

7) Angļu valodas kursu 64 stundu programmas izpilde. RA 

pedagoģijas fakultāte, Pieaugušo tālākizglītības centrs. 

8) Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar studijām. 

Pedagogu profesionālās pilnveides studiju programma, RA, 

apjoms – 10 stundas, apliecība Nr. 025, izsniegta 

08.02.2007.  



9) Darbība ESF projektā (dalībnieka statuss – eksperts)  NR. 

2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063 ‗‘Datoru 

matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā‘‘, kur RA 

ir sadarbības partneris ar Latvijas Universitāti. 

10) Darbība ESF projektā (dalībnieka statuss – eksperts)  

2006/0256/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0100/0160 

‘‘Matemātikas studiju metodiskā un tehniskā nodrošinājuma 

modernizācija inţenierzinātľu vajadzībām‘‘ Rēzeknes 

Augstskolā.  

11) Darbība ESF projektā pedagogu profesionālās pilnveides 

programma ‗‘Modernu tehnoloģiju fizikālo procesu 

datormodelēšana‘‘, kurss: ‗‘Fizikālo procesu 

datormodelēšana‘‘. RA ir sadarbības partneris ar Latvijas 

Universitāti. Izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides 

izglītības programmu ‗‘30P48130 Moderno tehnoloģiju 

Fizikālo procesu datormodelēšana‘‘ Rīgā, Latvijas 

Universitātē 2007. gada 29. augustā, Sērija PA №012247, 

reģistrācijas Nr. 10. 

  

Apbalvojumi 1. vieta par izciliem zinātniskā darba rezultātiem 

2005./2006. studiju gadā matemātiskajā fizikā (RA Zinātnes 

padomes lēmums Nr.3 2006. g. 16. maijā). 

Galvenās publikācijas 1. Kalis, H. & Kangro I. (2004) The Mathematical Computer 

System as the Connection between Theory and its Practical 

Usage, In.: Ch. Bergsten (Ed.) MADIF 4, The Fourth 

Swedish Mathematics Education Research Seminar January 

21-22, 2004, MADIF 4, Malmo Hogskola, pp. 22-24. 

2. Garleja, R. & Kangro, I. (2004) Determining an individual 

cognitive style in the study process, in V. Ivbulis (ed.) 

Humanities and Social Sciences. Latvia, Education 

Management in Latvia, University of Latvia, 2(42), pp. 82-

94 

3. Kalis H., Kangro I. (2005) Increasing of assuracy for 

engineering calculations of heat transfer problems in two 

layer media . In. R. Čiegis (ed.): MATHEMATICAL 

MODELLING AND ANALYSIS Vol.10 Nr.2, Vilnius: 

Technika, 173-190. 

4. Kalis H., Kangro I. (2004) Matemātiskās metodes 

inţenierzinātnēs. Mācību līdzeklis. Rēzekne: RA, 2004., 291 

lpp.  

5. Lasmanis, A., Kangro I. (2004) Faktoru analīze. Mācību 

līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 53 lpp.  

6. Kangro, I. Testi matemātikā. Rēzekne: RA, 2005, 72 lpp. 

7. Kalis, H. & Kangro, I. (2006) About the Numerical 

Simulaton of Heat and Moisture Diffusion in Porous Media. 

In.: Proc. of the 4th International Scientific Colloquium: 

Modelling for Material Processing, Riga, June 8-9, 2006, 

University of Latvia, p. 135-140. 

8. Kangro, I. (2006) Problems of organization of Mathematic 

Studies, in.: A. Kangro (ed.) Education Management. 

Volume 697 Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais 

apgāds, 138 – 150, (in Latvian). 

    9. Kalis H., Kangro I. (2006) Calculation of Heat and 

Moisture Distribution in the Porous Media Layer. In.: 

Abstracts of the 11th Int. conf.: MATHEMATICAL 



MODELLING AND ANALYSIS, May 31 – June 3, 2006 

Jurmala, Latvia, LZALUMI, p.37. 

10.H. Kalis, I. Kangro, (2007) Calculation of heat and 

moisture distribution in the porous media layer, in A. Buikis 

(ed.) MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, 

the Baltic journal of mathematical applications, numerical 

analysis and differential equations, Vol.12 Nr.1, Vilnius: 

Technika, pp. 91-100.  

 

Valodu prasmes Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu – sarunu un speciālās 

savā nozarē literatūras līmenī. 

Cita papildus informācija Prasme vadīt automašīnu. 

Kontaktinformācija: 

1. Adrese: 

 2.Ttālruľanr. 

3.Faksa nr.: 

4.E-pasta adrese:  

1. Datorzinātľu un matemātikas katedra, Rēzeknes 

Augstskola, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne 

2. 4623742 

3. 4625901 

4. kangro@ru.lv 

 

 

 __________________     __________________ 
  datums                   paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

1. Vārds, uzvārds Aivars Kaupužs 

2. Dzimšanas gads un 

datums 

1974.gada 07.jūnijs 

3. Dzimšanas vieta Rēzeknē 

4. Izglītība Augstākā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – 1996.g. 

Sporta pedagoga specialitāte. Ieguvis sporta skolotāja un 

vieglatlētikas trenera kvalifikāciju, papildspecialitāte – sporta 

menedţeris. 

5. Akadēmiskie nosaukumi  Lektors – 2002. gads 

Sporta pedagoģijas maģistrs – 1998.gads 

Sporta pedagoģijas bakalaurs – 1996.gads 

6. Nodarbošanās Rēzeknes Augstskola, lektors – 2002.gads - pašlaik 

MPI ―Pilcene‖ direktors 2002.g. I – 2003.g.XII 

MPI ―Pilcene‖ direktora vietnieks 2001.g. XI – 2002.g. I 

Rēzeknes logopēdiskā internātskola 1996.g.VIII–2001.g.X 

7. Zinātniskās publikācijas 1. Testing the Relevance of the Outcome Expectations Scale 

and Physical Activity in Community Dwelling Adults. Sport 

and Science Bulgaria. 2010. 

2. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās 

telefonaptaujas versijas pilotpētījums. RTU 50.zinātniskā 

konference 2009. Iesniegts publikācijai. 

3. Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāšu līmenis un vispārējā 

fiziskā sagatavotība. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2010. 

4. Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem 

cilvēkiem. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2009. 

5. Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem 

(65-75g.) LSPA Zinātniskie raksti 2008; Rīga 2009. 

6. A self-perception of physical and health condition of 

middle-to-late aged woman Klaipeda, Vadyba 2008; 2(13) 

7. Self-perceived physical and health condition of older 

persons (aged 65-75) Tartu, Acta Kinesiologiae 

Universitatis Tartuensis 2008; Vol 13. 

8. Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. // 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 

2008. 

9. Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā // LLU Zinātniski 

metodiskā konference. Referātu materiāli. Jelgava, 2008. 

10. RA studējošo un docētāju sporta aktivitātes.// Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2007. 
 

8. Zinātniski – pētnieciskā 

darbība 

Daţādu vecumposmu (jauniešu, gados vecu cilvēku cilvēku) 

veselības un fiziskās aktivitātes pētījumi.  

9. Mācību - metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie studiju kursi:  

„Sports‖, „Vispārējā fiziskā sagatavotība‖, augstskolas 

treniľgrupu vadīšana volejbolā, basketbolā un futbolā. 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā –8 gadi.  

10. Pārējās zinātniskās Studijas LSPA doktorantūrā no 2007.g.  



darbības aktivitātes 

11. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

Erasmus programma ―Staff Mobility‖ – „Nordic Walking as 

physical activity promoting for adults‖ 2010. maijs. Lietuvas 

sporta akadēmija Kauľa, Lietuva 10 mācībstundas. 

Erasmus programma ―Staff Mobility‖ – „Nordic Walking‖ 

2008. decembris. Klaipēdas Kolēģijā (Lietuva) 8 

mācībstundas. 

Izglītības Inovācijas fonda atbalstīts projekts: „Mācību līdzekļa 

sagatavošana par fiziskām aktivitātēm gados veciem 

cilvēkiem‖ 2008.gads. Projekta realizācijas laiks 2009. g. 

maijs. 

Nordic Walking – nūjošanas instruktoru sertifikācijas kursi 

Rīgā. 2008.g.aprīlis- marts 

Līdzdalība RA organizētajos augstskolas didaktikas kursos 

2007.g. (16 stundas) 

Erasmus programma ―Staff Mobility‖ – „Play and games‖ 

2007. gada novembris Lincas Diocēzijas pedagoģiskā 

augstskola ( Austrija) 8 mācībstundas.  

Latvijas Treneru tālākizglītības centra kursu apguve: 

(2004.g.;2005.g.; 2007.g. 48 stundas) 

 

 

12. Valodu prasmes Latviešu valoda – dzimtā 

Angļu valoda – labi 

Krievu valoda – labi  

13. Cita papildus 

informācija 

Pieredze darbā ar datoru  

B kategorijas autovadītāja apliecība 

Darba pieredze sabiedriskajās organizācijās 

 

                       

 

27.05.2010.      _________________ 
                   paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Curriculum Vitae 

 

1. Vārds, uzvārds Veronika Korkla 

2. Dzimšanas gads un 

datums 

1960.gada  18.jūlijs 

3. Dzimšanas vieta Latvija, Ludzas  rajons. 

 Izglītība 

 

2002.-2007.g. – studijas LU doktorantūrā (augstskolu 

pedagoģija); 

1997.g. – absolvēts LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts un 

iegūts maģistra grāds pedagoģijā (diploms  Nr. 003172); 

1985.g. – absolvēta LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 

Filozofijas nodaļa un iegūta filozofijas pasniedzēja kvalifikācija 

(diploms Nr.123521) 

4. Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Maģistra grāds pedagoģijā – 1997.g. 

 

5. Nodarbošanās - Kopš 2005.g. aprīļa – RA Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja;  

- Kopš 1995.g. – RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Vēstures un filosofijas katedras lektore;   

- Kopš 2009.g. decembra zinātniski tehniskā personāla darbiniece 

projektā Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā‖  

 - Kopš 2008.g. - studiju kursa „Filozofijas vēsture‖ docēšana 

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē (papildus darbs);           

2004.-2006.g.- studiju kursa ―Filozofija‖ docēšana Malnavas 

lauksaimniecības koledţā (papildus darbs); 

1995.g. – skolotāja Rēzeknes vakara, maiľu vsk.; Rēzeknes 

komercskolā (papildus darbs) 

1990.-1991.g. – LU Rēzeknes filiāles lektore (saviet.); 

1991.-1995.g. – Rēzeknes skolotāju institūta pasniedzēja; 

1987.-1991.g. – Rēzeknes pedagoģiskās skolas skolotāja; 

1985.-1986.g. – Rēzeknes internātskolas skolotāja. 

6. Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

Virzieni: 1. Skolotāja profesionālās kompetences problēma 

studiju programmās. 

 2. Izglītības kvalitātes komponenti un kritēriji 

(2004./2005.st.gadā darba grupas vadīšana RA Studiju kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas izstrādei. Studiju kvalitātes novērtēšanas 

un kontroles sistēma RA – atstiprināta ar Senāta lēmumu 

28.02.2005.); 

- 15.-17.10.2009. nolasīts referāts „Profesionālā statusa 

diference: pilsēta un lauki‖ 2.starptautiskajā latgalistikas 

konferencē „Centrs un perifērija: perspektīvu maiľa‖, Rēzeknē;  

- 24.-26.05.2007.g. nolasīts referāts „Izglītība Latgalē – etniskie 

un sociālie aspekti‖ starptautiskā konferencē „Etniskums Eiropā: 

sociālpolitiskie un kultūras procesi‖, Rēzeknē;  

- 2005.-2008.g. – līdzdalība LZP fundamentālā pētījuma projektā 

Nr. 06.2015  ―Izglītības filozofiskā problemātika. Kritēriji 

pētījumiem pedagoģijā un izglītībā.‖ 

- 2004.-2005.g. – līdzdalība RA pētījumu programmā ―Rēzeknes 

Augstskolas studentu sociālā trauksme pašprezentācijas 

situācijās‖ (RA Zinātn.padomes grants)  



2003.g. – Līdzdalība  ICPIC starptautiskajā 11.konferencē ―Bērns 

un pieaugušais. Filozofiska saruna.‖- Varna, Bulgārija.  

7. Mācību metodiskās 

publikācijas 

Uzdevumu krājums loģikā - 1 

8. Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Studiju programmas: 2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma „Sociālo zinību skolotājs ‖ 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: „Izglītības 

filozofija‖, „Filozofijas pamati‖, „Filozofija‖, „Filozofijas 

vēsture‖, „Ētika‖, „Estētika‖, „Politiskā ētika‖, „Loģika‖, 

„Personības socioloģija‖, „Socioloģija‖,  „Polemikas kultūra‖, 

„Filozofiskās domāšanas attīstīšana bērniem‖, ―Cilvēks. Daba. 

Sabiedrība‖; „Reliģiju vēsture‖, „Nacionālā kultūra‖. 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 15 gadi.  

9. Akadēmiskā personāla 

un profesionālās 

kvalifikāc. speciālistu 

sagatavošana 

Sagatavoti 4 bakalauri pedagoģijā, 14 sociālo zinību skolotāji. 
 

- 2010.g.marts - izstrādātas un novadītas nodarbības (tēma 

„Izglītības filozofija un psiholoģija‖ LR Robeţsardzes koledţas 

akadēmiskajam personālam RA profesionālās pilnveides 

programmas „Augstskolas didaktika‖ ietvaros; 
 

- 2006.g.februāris - nolasīts lekciju cikls „Izglītības kvalitātes 

aktuāli jautājumi‖ RA docētājiem pedagoģiskās meistarības 

kursos 

10. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

- 2010.g.aprīlis -  līdzdalība pedagoga profesionālās pilnveides 

programmā „Intercompetency and Dialogue through Literature‖ 

(14075-LLp-2008-1-BG-COMENIUS-CMP), 

- Kopš 2009.gada līdzdalība TEMPUS projekta „New Masters 

Programme on Library and Information Science‖ (Nr. 145021-

TEMPUS-2008-UK-JPCR) darba grupā; 

- 2009.g.novembris - staţēšanās Šauļu universitātē (Lietuva) – 

nolasīts lekciju cikls  Tēma ―Filosofiskā diskusija mācību 

procesā‖. 

- 2007.g. septembrī staţēšanās Šauļu universitātē (Lietuva) – 

nolasīts lekciju cikls, tēma ―Bērns un filosofija‖; 

- 2005. -2007. g. Līdzdalība filosofijas vasaras studijās (organiz. 

LU Filosofiskās izglītības centrs) 

___________________________________________________ 

2005.g. 21. aprīlis - Jauno pedagogu  sagatavošana un augstskolu 

sadarbība ar skolām: ASV pieredze (IAC un starptautiskā biroja  

‖CIVIC International‖ pilsoniskās izglītības programmas un 

Indianas universitātes sadarbības projekts), Rīgā; 

2004.g.jūlijs – līdzdalība starptautiskajā seminārā ―Mix metodes 

pedagoģiskajos pētījumos‖, vad. Tībingenas Universitātes 

(Vācija) prof. Helds, izsniegta apliecība. 

2003.g.aprīlis – apgūta LR IZM organizētā tālākizglītības 

programma ―Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā‖, 

izsniegta apliecība; 

2002.g. dec. – līdzdalība staptautiskajā seminārā Lietuvā 

(Palanga) ―Philosphy and Education: The Chance in the 

Perspective of Intercultural Misunderstanding‖, izsniegts 

sertifikāts; 

2002.g.sept.- 2006.g. – līdzdalība Sorosa fonda – Latvija 

programmas ―Pārmaiľas izglītībā‖ projektā ―Cilvēks sabiedrībā‖; 



2001.g.janv.-dec. – apguvusi Filosofiskās izglītības centra 

skolotāju tālākizglītības mācību programmu ―Filosofija skolā‖ un 

kļuvusi par FIC skolotāju – tālākizglītotāju, apliecība izsniegta 

08.12.2001.; 

2001.g.janv.-dec. – līdzdalība Sorosa fonda – Latvija programmas 

―Pārmaiľas izglītībā‖ projektā ―Filosofijas mācīšana bērniem‖, 

izsniegta apliecība 2001.g.decembrī; 

2000.g. dec.-2001.g.febr. – seminārs ―Filozofijas apgūšana 

augstskolas programmā un tās integrējošā loma vispārējā un 

profesionālajā studiju procesā‖, izsniegta apliecība;                

 

12. Sabiedriskās aktivitātes 2005. -2009.g. – RA senatore; 

Kopš 2005.g.maija līdzdalība RA nolikumu komisijā; 

Kopš 2002.g.dec. – darbība Filozofiskās izglītības centra 

organizatoriskajos pasākumos (LU). 

13. Galvenās publikācijas - Filosofiskās domāšanas attīstīšana bērniem – viena no 

stratēģijām sociālo zinību mācīšanā/ Problēmas, pētījumi, 

risinājumi.- Rēzekne: RA, 2004.-243.-247.lpp. 

- ―Kāpēc būtu jāpievērš uzmanība spējai brīnīties?‖ ICPIC 

11.konferences materiāli.- Varna, 2003.g. Līdzautore I.Rocēna; 

- Uzdevumu krājums loģikā: Mācību palīglīdzeklis.- Rēzekne: 

RA, 1999. 

14. Valodu prasmes Latviešu – dzimtā, krievu – brīvi, angļu – sarunvalodas līmenī 

15. Cita papildus 

informācija 

 

Piedalīšanās vidējās izglītības standarta projekta izstrādē loģikā 

(2002.-2003.g.); 

Veikta A.Vilka  grāmatas ―Ievads loģikā‖ manuskripta 

recenzēšanā (2003.). 

 

 

 

14.05.2010.     _________________ /V.Korkla/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzīves un darba gājums 

( Curriculum vitae) 

 
Vārds, uzvārds Iveta Mietule 
Dzimšanas gads 

un datums 
1972.gada 21.maijs 

Dzimšanas vieta Latvija, Viļāni 
Izglītība Latvijas Universitāte, doktora grāds ekonomikā (Dr.oec.), 2009 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds ekonomikā (M.oec.), 1998 

Rēzeknes Augstskola, profesionālā kvalifikācija finansu 

vadībā,1996 
 

Nodarbošanās 
 

no 2009.gada RA Latgales tautsaimniecības pētījumu institūta 

vadošā pētniece 

no 2003.gada RA Ekonomikas fakultātes Finansu un 

grāmatvedības vadības   katedras docente 

1997.- 2003. RA Ekonomikas fakultātes Finansu un 

grāmatvedības vadības  katedras lektore 

1996.-1997. RA Ekonomikas fakultātes Uzľēmējdarbības 

ekonomikas katedras asistente 
 2008.- 2009. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes 

dekāna p.i. 

no 2006.gada SIA „MRD un Ko‖ valdes priekšsēdētāja 
2004. – 2005. Rēzeknes Augstskolas rektora vietniece finanšu un plānošanas 

jautājumos  

1998. - 2000. galvenā grāmatvede SIA  PCT ―Latgale‖ 

1996.- 1998. galvenā grāmatvede SIA ―Alfa Pro‖ 

1995.- 1996. galvenā grāmatvede SIA "Lana" 
 latviešu, angļu, krievu. 

Darbs projektos       ESF projektā „IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas   

                             augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzľēmējdarbībā‖,  

                             starptautisks, (Oxford Brookes University, Lielbrutānija),  

                             01.09.2006.-30.06.2007. (dalība) 

                 RePro – Real-life Business Projects in Multicultural Student    

                 Centered Learning,  2004 FIN-04-B-F-PP-160527, starptautisks  

                 (Somija), 01.10.2004.-31.12.2007. (dalība) 

                             ESF PIAA aktivitātes 3.2.5.2. projekts ―Vispārējās vidējās izglītības  

                             iestāţu skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana‖,   

                             01.08.2006.- 30.06.2007. (dalība) 

                 ESF PIAA aktivitātes 3.2.4.2. projekts „Profesionālās pilnveides       

                 programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās  

                 ēdināšanas uzľēmumu darbiniekiem 01.07.2006.-31.05.2007.  

                 (dalība) 

                 ESF projekts „Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības   

                 programmas studentu kvalifikācijas prakse uzľēmumos grāmatveţa   

                 profesijā‖ 01.03.2007. – 27.03.2007. (eksperts) 

                 ESF projektā „Izglītības programmas „Grāmatvedība‖   

                 modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledţā‖, 01.07.2007. –   

                 30.04.2007. (eksperts) 

                 ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie   

                 un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā‖,     

                01.12.2009.- 30.11.2012. dalība 

Mācību metodiskā   Sagatavoti un lasīti studiju kursi: Grāmatvedības teorija, Finanšu    

 un pedagoģiskā      grāmatvedība, Uzskaite un analīze budţeta iestādēs, Raţošanas   

  darbība                grāmatvedība, Uzľēmējdarbības finanses, Finanšu vadība 



           

Sagatavotie 

mācību līdzekļi 
1.    Mietule I. Gada pārskata sastāvs un struktūra,  RA Izdevniecība, 

2003, ISBN 9984-585-25-5  

2.    Mietule I. Krājumu uzskaite un novērtēšana grāmatvedībā, RA 

Izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-74-3 

3.    Arbidāne I., Mietule I. Grāmatvedības bilance un konti,  RA 

Izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-29-8 

4.    Arbidāne I., Mietule I. Uzdevumu krājums Grāmatvedības teorijā, 

RA Izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 
                   

Publikācijas 

(2004-2009) 
1. Mietule I. Grāmatvedības uzskaites metodika, tās sastādīšanas 

problēmas.  LU 62.konferences Ekonomikas un vadības fakultātes 

Grāmatvedības un audita sekcijas referāti. Rīga. 2004. 17.-21.lpp. 

2. Mietule I. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite un nolietojuma 

aprēķināšanas problēmas. Starptautiskās konferences „Uzľēmējdarbības 

iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos‖ rakstu 

krājums. Rīga. Biznesa augstskola „Turība‖. 2004. 278.-282.lpp. (ISBN 

9984-766-05-5) 

3. Mietule I. Starptautisko grāmatvedības standartu 

pamatnostādnes ar darba attiecībām saistīto izmaksu uzskaitē. 

Starptautiskās konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas‖ rakstu krājums. Rēzekne. RA izdevniecība. 2006. 119.-124. 

lpp. (ISBN 9984-779-26-2) 

4. Mietule I. Economic aspects of wages. Proceedings of the 1 st 

international conference „Changes in social and business environment‖. 

Kaunas. Kaunas University of Technology. 2006. 140.-144. lpp. (ISBN 

9955-25-156-5) 

5. Mietule I. Особенности заработной платы в региональном 

аспекте. REGIONY EUROPY ŠRODKOWEJ I WSCHODNIEJ WOBEC 

GLOBALIZACJI I INTEGRACJI MIEDZYNARODOWEJ. Wloclawskie 

Towarzystwo Naukowe, Wloclawek. 2005. 513.-518.lpp. (ISBN 83-60150-

10-9) 

6. Mietule I. Darba samaksa publiskajā sektorā: problēmas un 

risinājumi.  Latvijas Universitātes raksti. 696.sējums. Ekonomikas un 

vadības zinātne. LU. 2006. 170.-177.lpp. (ISBN 9984-783-90-1, ISSN 

1407-2157) 

7. Mietule I. Darba samaksas attīstības tendences.  Liepājas 

Pedagoģijas Akadēmijas rakstu krājums. 8.sējums. Liepāja. 2006. 357.-

363.lpp. (ISSN 1407-6918) 

8. Mietule I. Darba samaksas komponentu klasifikācijas īpatnības.  

Latvijas Universitātes raksti. 702.sējums. Ekonomika, V. LU. 2006. 299.-

308.lpp. (ISBN 978-9984-802-28-2, ISSN 1407-2157) 

9. Mietule I. Costs entailed with employment relationships and 

disclosure features of liabilities in financial statements. Proceedings of the 

2 st international conference „Changes in social and business environment. 

Kaunas. Kaunas University of Technology. 2007. 166.-169. lpp. (ISSN 

1822-7090) 

10. Mietule I. Экономические аспекты заработной платы в 

Балтийских странах. Сборник научных трудов научно – 

практической конференции „Инновационное развитие экономики 

России‖. 2007. 30.-35.стр. (ISBN 978-5-91116-034-8) 

11. Mietule I. Darba devēju loma augstākās izglītības finansēšanā. 

Rēzeknes Augstskolas starptautiskās konferences „Biznesa un vadības 

izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot‖ materiālu krājums. 

Rēzekne. RA izdevniecība. 2007. 39.-42. lpp. (ISBN 978-9984-779-57-7) 



12. Arbidāne I. Mietule I. Inovatīvo mācību metožu loma 

grāmatvedības apguvē. Rēzeknes Augstskolas starptautiskās konferences 

„Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot‖ 

materiālu krājums. Rēzekne. RA izdevniecība. 2007. 8.-13. lpp. (ISBN 

978-9984-779-57-7) 

13. Brūna I. Mietulei. Cilvēkresursu un cilvēkkapitāla uzskaite 

finanšu grāmatvedībā. Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi‖ materiāli. Rēzekne. 

RA izdevniecība. 2008. 105.-116. lpp. (ISBN 978-9984-779-80-5) 

14. Mietule I. Methodology of research of staff costs as an 

accounting element, Scientific journal ―Economics and management: 

current issues and perspectives‖) Siauliai University, 2008 4 (13), 290.-

296.lpp. (ISSN 1648-9098), scientific journal registered in Index 

Copernicus data base www.indexcopernicus.com 

15. Mietule I. Historical development of the staff costs as economic 

category and accounting element. Proceedings of the Conference 

BUSINESS ANALYSIS, ACCOUNTING, TAXES AND AUDITING. 

Tallinn. Tallinn University of Technology. 2008. 108.-113.lpp. (ISBN 978-

9949-430-22-2) 

16. Mietule I. Selected Issues of the Meaning of Human Capital in 

Economic Development. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja 

Kopernika . Torun. 2009. 219.-226.lpp. (ISBN 978-83-231-2348-4) 

17. Mietulei I. Wage Development Trends in Latvia, iesniegts 

publicēšanai Utenos College Proceedings of the international scientific-

practical conference ―Aspects of Sustainable Development: Theory and 

Practice‖. 

 
Valodas 

zināšanas 

 

latviešu, angļu, krievu, vācu (pamatzināšanas) 

 

Kvalifikācijas 

celšana ārzemju 

augstskolās 

Pasniedzēju mobilitātes programmas Socrates Erasmus ietvaros lekcijas 

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Tallina, Igaunija, 2008; 

Kvalifikācijas paaugstināšana Oxford Brooks universitātē, Oksforda, 

Lielbritānija, 2006; 

Pasniedzēju mobilitātes programmas Socrates Erasmus ietvaros lekcijas 

Alexandreio Technological Educational institute of Thessaloniki, 

Tesaloniki, Grieķija, 2006; 

Pasniedzēju mobilitātes programmas Socrates Erasmus ietvaros lekcijas 

Vilnius College in Higher Education, Viļľa, Lietuva, 2005 
10.05.2010.                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 

 

1. Vārds, uzvārds Vladislavs Paurs   

2. Dzimšanas gads un 

datums 

1945.gada 23.maijs   

3. Dzimšanas vieta Latvija, Rēzeknes rajons   

4. Izglītība Latvijas Mākslas  Akadēmija -  1979.g.zīmēšanas , 

 rasēšanas skolotājs. 

Mākslas maģistra grāds – 1995.g.  

 

5. Akadēmiskie nosaukumi  Lektors – 1995.g. 

Docents – 1996.g. 

Asoc.prof.-1999.g. 

Asoc.prof.- 2005.g. 

6. Nodarbošanās 2005.g.Profesionālās augstākās izglītības programmas 

‗Vides dizains‖ programmas direktors. 

2005. Mājas kultūra izglītības katedras asociētais 

profesors. 

 No 2004 .g. Mājas kultūras izglītības katedras  vadītājs. 

1999.g. Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas  

fakultātes, Darbmācības katedras asociētais profesors. 

1996.-1999.g.Darbmācības katedras docents. 

1995.-1996.g.Darbmācības katedras lektors. 

1994.- 1995.g. Rēzeknes skolotāju institūta dvmd. 

1993.- 1994.g.Rēzeknes skolotāju institūta 

pasniedzējs. 

1988.-1993.g. Rēzeknes LMV direktors. 

1990.-1991.g. Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales 

filiāles vadītājs. 

1977.-1987.g. Rēzeknes LMV dvmd. 

1972.-1977.g.Rēzeknes LMV pasniedzējs. 

1970.-1972 .g. dienests armijā. 

1967.-1970.g. Slaukšanas iekārtu rūpnīca mākslinieks 

noformētājs. 

1966.-1967.g. Maltas sovhoztehnikums mākslinieks  

noformētājs. 

7. Zinātniskās publikācijas 1. Paurs V. Kompozīcijas modelēšana vizuālajā mākslā 

un mājturībā.//Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 



ilgspējīgā attīstībā. Starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences materiāli.-Rēzekne,2001.-278.lpp. 

2. PaursV.Creative synthesis in the Acquisition of the 

theme ―Household culture‖.//International Conference 

―Person, Colour.Nature.Music.‖Daugavpils,2002. 

3. PaursV. Creative training of compositions at lessons of 

Houskeeping.//International Scientific Conference 

―Teacher Educationin XXI-st Centry:Changes and 

perspectives‖Siauliai Unniversity,Lithaunia 9-10 May, 

2003. 

4. PaursV. Mākslas mantojuma apguve Latgales skolās. 

//Latgale šodien, vakar, rīt. Latgales pētniecības institūta 

konference.-Līvāni,2003. 

5.Paurs.V. Prasmju un iemaľu  veidošana zīmēšanas 

apguvē augstskolā.- Rēzekne, 2009. 

6.Integration of Bionics in Hausekeeping Study Courses. 

- Jelgava, 2009. 

7. Integration of  Bionics in Design Study Courses.- 

Daugavpils,2009. 

Raksti zinātniskos izdevumos – 17. 

8. Zinātniski – pētnieciskā 

darbība 

-Skolēnu  radošā darbība vizuālajā mākslā un mājturībā. 

-Tautas un profesionālā māksla Latgalē mūsdienu 

kultūras situācijā. 

 

9.  Pārējās zinātniskās 

aktivitātes        

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs- 

Rēzekne, Daugavpils, Liepāja, Šauļi, Jelgava. 

10. Mācību metodiskās 

publikācijas     

2008.g.Mācību metodiskais līdzeklis „Metodiskie ieteikumi  

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Vides dizains‖ kvalifikācijas darbu noformēšanai un  

Prakses organizācijai.‖ 

Mācību līdzeklis ―Vizuālās mākslas pamati‖ 

 

11. Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi:  

―Zīmēšana‖ ‖Gleznošana‖, ―Kompozīcija pamati‖, 

‖Vizuālās mākslas mācīšanas metodika‖. 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 13 gadi.  

12. Akadēmiskā personāla 

un profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošana 

Sagatavoti 3 maģistri,18 vizuālās mākslas skolotāji, 

novadīti 5 diplomdarbi papildspesialitāte „Vides dizains‖, 

novadīti vairāki diplomdarbi darbmācības un ekonomikas 

pamatu studiju programmas un sākumskolas studiju 

programmas studentiem. 

 Sagatavoti 18 vides dizaineri (interjers + dārza dizains).                                                                                                                                                                      

13. Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

2008.g. Erasmus apmaiľas programmas ietvaros nolasījis 

lekcijas  Šauļu Universitātē, Lietuvā. 

2008.g. LR Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības 

centra pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveidošana „Mākslas profesionālās izglītības iestāţu 

mācību priekšmeta „Zīmēšana‖ pedagogu metodiskais 

seminārs‖. 

2007-2008.g. Profesionālās pilnveides kursi „Augstskolu 

didaktikā‖ Rēzeknes Augstskola. 

2005.g. Minsteres Universitātes profesora Bernd Hill 

starptautiskā lekcija „Ievads bionikā‖.  



2002.g.Erasmus apmaiľas programmas ietvaros nolasījis 

lekcijas Ģentes Pedagoģiskajā   augstskolā, Beļģija.         

2002.g.kursi ―Projekta cikla vadība‖ sertifikāts. 

 2001.g.Vācu valodas kursi, Wilhhelmshāfena, Vācija, 

sertifikāts 

2000.g.Sorosa fonda- Latvija programmas ‖Pārmaiľas  

izglītībā‖ projektā ‖Lasīšana un rakstīšana kritiskās 

domāšanas attīstībā‖ sertifikāts. 

2000.g.‖Soli pa solim‖ starptautiskais seminārs  

augstskolu pasniedzējiem ‖Lietišķie pētījumi, ‖Viļľa  

sertifikāts. 

1999.g.Sorosa fonda -Latvija programmas ‖Pārmaiľas 

izglītība‖ projekta ‖Soli pa solim‖ sertifikāts. 

1998.g.Sorosa fonda –Latvija programmas ―Pārmaiľas 

izglītībā‖ projekta ―Soli pa solim‖ sertifikāts. 

1997.g.Starptautiskais seminārs ‖Valdorfpedagoģijas 

teorija un prakse‖ sertifikāts. 

1995.g.Kvalifikācijas kursi ―Vizuālās mākslas metodiku 

izstrādāšana sākumskolā‖ sertifikāts. 

1994.g.Starptautiskais Valdorfpedagoģijas seminārs 

Tallina, sertifikāts. 

1989.g.Kvalifikācijas kursi augstskolu pasniedzējiem 

I.Repina v.n. glezniecības un arhitektūras institūts 

Ļeľingraga, sertifikāts. 

14. Sabiedriskās aktivitātes 1995.-2005.g.Rēzeknes augstskolas tēlotājas mākslas 

izstāţu organizētājs. RA konferenču un svarīgāko 

pasākumu noformējuma dizaina izstrādātājs. Izstāţu            

„ Skola-1998,1999,2000,2001,2002,2003,‖ Rīgā 

iekārtotājs. Konkursa – radošo olimpiāţu organizētājs 

amatu un profesionālo vidusskolu audzēkľiem. 

Latgales Amatniecības meistaru skolas kuratoru padomes 

loceklis. 

Rēzeknes pilsētās skolu valdes vizuālās mākslas un 

skolēnu zinātnisko darbu ekspertu komisijas loceklis.            

15. Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti. Daugavpils 

pilsētas Domes pateicības raksts. Rēzeknes pilsētas 

Domes pateicības raksts, Krāslavas rajona padomes goda 

raksts. 

16. Valodu prasmes Latviešu, krievu, vācu – sarunu u mākslas pedagoģijas 

nozares literatūras līmenī. 

17. Cita papildus 

informācija 

Datorprasmes - Power Point, Archikad -10. 



18.  Radošā darbība 

glezniecībā 

Personālizstādes: 

1.  1987.g.Ludzas novadpētniecības muzejs. 

2.  1988.g.Latgales kultūrvēstures un novadpētniecības 

muzejs. 

3.  1989.g.Krāslavas novadpētniecības muzejs. 

4.  2000.g.Ludzas novadpētniecības muzejs.  

5.  2001.g. Preiļu novadpētniecības muzejs. 

6.  2005.g.Latgales kultūrvēstures un novadpētniecības 

muzejs. 

7.  2008.g. Lietuva. Šauļu universitātes gleznu galerija.  

8.   2010.g. Latgales kultūrvēstures un novadpētniecības 

muzejs. 

 

Grupas izstādes: 

1.  1976.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde. 

2.  1977.g.Daugavpils mākslinieku organizācijas izstāde‖ 

Gaismēna‖ Valmierā. 

3.  1978.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde. 

4.  1980.g.Daugavpils mākslinieku darbu izstāde Stučkā. 

5.  1981.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde. 

6.  1981.g.Mākslas dienas – 81 Rīgā. 

7.  1983.g.Mākslinieku savienības LO izstāde Rēzeknē. 

8.  1984.g.Mākslinieku savienības LO izstāde Rēzeknē. 

9.  1984.g.Republikas II akvareļu izstāde Rīgā. 

10. 1985.g.Republikas izstāde- konkurss „ Arona‖ 

Madonā. 

11. 1985.g.Mākslas dienas -85 Rīgā. 

12. 1985.g.Mākslas dienas -85 Rēzeknē. 

13. 1985.g.Republikas tēlotājas mākslas izstāde Rīgā „ 

14.  K. Baronam 150‖. 

15. 1985.g.Tēlotājs mākslas izstāde „ Rēzekne -700‖ 

16. 1986.g.Republikas tēlotājas mākslas izstāde Rīgā. 

17. 1986.g.Baltijas republiku akvareļu izstāde Rīgā. 

18. 1986.g.Mākslinieku savienības LO izstāde Viļľā. 

19. 1986.g.Mākslas dienas -86 Rīgā. 

20. 1986.g.Latgales keramika un akvarelis Brēmenē VFR. 

21. 1987.g.Vissavienības akvareļu izstāde Ļeľingradā. 

22. 1988.g.Republikas akvareļu izstāde Rīgā. 

23. 1989.g.„ Latgales māksla laiku lokos‖ Rīgā. 

24. 1995.g.Rēzeknes mākslinieku izstāde Vitebskā , 

Baltkrievija. 

25. 1996.g.XI Pļaujas svētku atceres gadadienas tēlotājas 

mākslas izstāde Rīgā. 

26. 1997.g.Starptautiskā Baltijas valstu 

akvareļglezniecības izstāde Rīgā. 

27. 1997.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde Rēzeknē. 

28. 1997.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde 

Daugavpilī. 

29. 1999.g.Latvijas akvareļglezniecības 40 gadu jubilejas 

izstāde Rēzeknē. 

30. 1999.gLatgales mākslinieku darbu izstāde Rēzeknē. 

31. 2000.g.Latgales mākslinieku izstāde Rēzeknē. 

32. 2001.g.„ Rudens 2001.‖ Rīgā. 

33. 2001.g.Latgales mākslinieku izstāde Rēzeknē.  

34. 2002.g.Latgales mākslinieku  izstāde Rēzeknē. 



35. 2003.g.Latvijas mākslinieku izstāde Vitebskā, 

Baltkrievijā. 

36. 2004.g.Latgales mākslinieku izstāde Rēzeknē. 

37. 2004.g.I starptautiskais M. Rotko  plenērs Daugavpilī. 

38. 2004.g.Rēzeknes mākslinieku grupas izstāde 

Lejassaksijā      ( Pilsuma) Vācija. 

39. 2005.g.Starptautiskais plenērs Krāslavas palete. 

40. 2005.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde „ Rudens 

2005‖ Rēzeknē. 

41. 2006.g. Plenērs Krāslavas palete. 

42. 2006.g.Personālizstāde Krāslavā. 

42. 2006.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens  

      2006 ‖ Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. 

43. 2007.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums‖  

      Rēzeknē. 

44. 2007.g.Starptautiskais plenērs Krāslavā. 

45. 2008.g . Starptautiskais plenērs „Domas lidojums‖  

      Rēzeknē. 

46. 2008.g. Latgales mākslinieku kopas gleznotāju darbu           

      izstāde Rīgā, Alūksnē, Balvos. 

47.2008.g. Plenērs Krāslavas palete. 

48. 2008.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens  

      2008 ‖ Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. 

49. 2009.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums‖  

      Rēzeknē. 

50.2009.g. Izstāde „Akvarelis – akvarelists‖ Latgales     

kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. LMA Latgales 

filiāles projekts. 

51. 2009.g. Ritas Barčas piemiľas xxx  glezniecības 

plenērs Krāslavas palete.. 

52. 2009.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens  

      2009 ‖ Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. 

53. 2010.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums‖  

      Rēzeknē. 

 

                       

26.04.2010.      _________________ 

                                    paraksts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vladislavs Paurs  

CURRICULUM VITAE  

 

1. Date and place of birth  May 23, 1945, Rēzekne district, Latvia  

 

2. Education  Latvia Academy of Arts, Department of Pedagogy (1979) 

3. Academic titles Master of Arts (1995) 

 

4. Occupation  Since 2004 Head of Home Culture Education Department  

 Since 1999 associate professor of Arts and Crafts Department, 

Faculty of Pedagogy, Rēzekne Higher Education Institution  

 1996-1999 assistant professor of Arts and Crafts Department  

 1995-1996 lecturer of Arts and Crafts Department  

 1994-1995 Rēzekne Teacher Institute dvmd   

 1993-1994 lecturer, Rēzekne Teacher Institute   

 1988-1993 headmaster of Rēzekne Applied Arts Secondary 

School  

 1990-1991 head of Latgale branch of Latvia Academy of Arts  

 1977-1987 Rēzekne Applied Arts Secondary School, dvmd  

 1972-1977 teacher, Rēzekne Applied Arts Secondary School  

5. Scientific publications  Number of scientific publications—14  

 

6. Scientific research  - Pupils‘ creativity in visual arts and home culture. 

- Folk and professional art in Latgale in the contemporary 

cultural situation.  

7. Other scientific activities  Participation in international scientific conferences in Rēzekne, 

Daugavpils, Liepāja, Siauliai.   

8. Academic courses   Prepared and delivered the following courses: 

―Drawing‖, ―Painting‖, ―Basics of Composition‖, 

―Methodology of Teaching Visual Arts‖.  

9. Other study process 

related activities  

2002 visiting lecturer in Gent Pedagogical Higher Education 

Institution in the framework of Erasmus Exchange program. 

 2001 German language courses in Wilhelmshafen, Germany.  

 2000 ―Step by Step‖ international seminar for academic staff 

―Applied Research‖, Vilnius.  

 1999 project ―Step by Step‖ of Soros foundation-Latvia 

program ―Changes in Education‖.  

 1989 qualification courses for academic staff in Painting and 

Architecture Institute Named after I. Repin, Leningrad.  

10. Social activities 1995-2005 organization of fine arts exhibitions in Rēzekne 

Higher Education Institution. Design of Rēzekne Higher 

Education Institution conferences and events.   

 Arranging a stand of Rēzekne Higher Education Institution in 

exhibitions ―School 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003‖ in 

Rīga.  

 Organization of contests-creative competitions for students of 

craft and professional secondary schools.  

 Participation in experts‘ commission for evaluation of pupils 

visual art pieces and scientific research works, Rēzekne city 

School Board.  

11. Pedagogical and creative 

activities  

Member of academic committee in the international scientific 

conference ―Teacher Education in the 21
st
 Century: Changes 

and Perspectives‖, Siauliai University, Lithuania, 2003. 

 Head of Arts and Home Economics section of international 

scientific conferences, Rēzekne Higher Education Institution, 



1998-2005. 

 Member of Latvia Artists Association, 1986.  

 Creative performance in art of painting since 1976.  

 Participation in more than 40 exhibitions:  

International: Latgale Ceramics and Aquarelle, Germany 

(1986). 

Exhibition of Artists Association Latgale organization, Vilnius, 

Lithuania (1986). 

VIII Aquarelles exhibition of the USSR, Leningrad (1987). 

VII Baltic States Aquarelles exhibition (1986). 

Exhibition of Latgale artists in Vitebsk, Belarus (1995).  

Aquarelles triennial of the Baltic States in Rīga (1997). 

 Exhibition of Latvia artists in Vitebsk, Belarus (2004). 

I International plenary in Daugavpils (2004). 

Exhibition of Rēzekne artists in Lower Saxony (Pilsum), 

Federative Republic of Germany (2004).  

In Latvia:  
―Art Days 81‖, Rīga. 

II Aquarelles exhibition of Latvia, Rīga (1984).  

―Art Days 85‖, Rīga. 

Fine arts exhibition of Latvia, Rīga (1986). 

―Art Days 86‖, Rīga. 

Aquarelles exhibition of Latvia, Rīga (1986).  

―Latgalian Art in Time‖, Rīga (1986). 

40
th

 anniversary of Latvia aquarelle painting exhibition in Rīga 

(1999).  

―Autumn 2001‖, Rīga. 

Exhibitions in Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, Madona, Preiļi, 

Krāslava, Ludza (over 35).  

 

Personal exhibitions:  
in Rēzekne (1988), Ludza (1987, 2000), Krāslava (1989), Preiļi 

(2001).  

Pieces of art are located in museums of Rīga, krāslava, Ludza, 

Rēzekne and private collections in Latvia and Europe.  

 

 

 

 

 
 datums          paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 
 

 

1.  Name, surname Viktorija Pokule 

 

2.  Date of birth May 18, 1982 

 

3.  Place of birth Latvia, Rezekne 

 

4.  Educational background Higher education  

2005 Rezekne Higher Education Institution – 

qualification: teacher of English 

2004 Rezekne Higher Education Institution – 

professional qualification in tourism and hotel 

management 

 

5.  Academic titles and 

scientific degrees 

Master of Pedagogy – 2007, 

Lecturer – 2006, 

Bachelor Degree in Pedagogy (English teacher) – 2005, 

Bachelor Degree in Economics – 2004 

 

6.  Occupation 

 

2008  - 2009 head of Foreign Languages Department 

Since 2006 lecturer in Foreign Languages Department 

of Rezekne Higher Education Institution (RHEI). 

 

2006 August – 2007 February – lecturer in Further 

Education Centre of Rezekne Higher Education 

Institution (RHEI) – in-service training courses for 

catering service workers (Course in foreign language: 

English) 

 

2005 October – 2006 January – lecturer in Further 

Education Centre of Rezekne Higher Education 

Institution (RHEI) – Course in foreign languages 

(English) 

 

2005 - 2008 English teacher in Rezekne Secondary 

school No.2  

 

7.  Scientific publications  Article in scientific issues – 1 

 

8.  Scientific research 

activities 

1. The 10 th form students‘ adaptation at secondary 

school. 

 

9.  Other scientific 

activities  

Participation in the 8
th

 Master degree candidates‘ 

scientific research conference ―Pedagogical theories 

and study process‖ in Rezekne. 

 

10.  Teaching-

methodological and 

pedagogical activities 

Prepared and delivered study courses:  

―Written Translation: Environmental problems‖, 

―Business English‖, ―Conversation‖, ―English for 

computer programmers‖, ―English for Environmental 

engineers‖, ―English for catering service workers‖, ―E- 

commerce‖ 



 

11.  Training of academic staff 

and specialists of 

professional qualification  

Currently 2 diploma papers are supervised.  

 

12.  Other study process 

activities 

Providing the courses of English in Further Education 

Centre of Rezekne Higher Education Institution. 

 

Annual in-service training in courses of pedagogy, 

English teaching methodology.  

 

 

13.  Main publications  1. Baranova V. (Pokule. V.) 10.klases skolēnu 

adaptācija vidusskolā// ―Pedagoģijas teorijas un 

mācīšanas process‖, RA 8. maģistrantu zinātniski 

praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2006  

 

14.  Language skills  Russian – native, Latvian – fluent, English – fluent, 

German – conversational, French – elementary.  

 

15.  Additional information Computer skills (Trados, O/S Windows, PowerPoint), 

driving licence (B category) 

 

 

18.05.2010.      _____________________ 
                                                                                                                                                                 signature  



Dzīves un darba gājums 
(CURRICULUM VITAE) 

 

 

1.  Vārds, uzvārds Viktorija Pokule 

 

2.  Dzimšanas gads un 

datums 

1982.gada 18.maijs 

 

3.  Dzimšanas vieta Latvija, Rēzekne 

 

4.  Izglītība Augstākā, 

2005.g. Rēzeknes Augstskola – angļu valodas skolotāja, 

 

2004.g. Rēzeknes Augstskola – profesionālā 

kvalifikācija tūrisma un viesnīcu uzľēmējdarbības 

vadībā. 

 

5.  Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Pedagoģijas maģistre – 2007.g., 

Lektore – 2006.g., 

Bakalaura grāds pedagoģijā (angļu valodas skolotāja) – 

2005.g., 

Bakalaura grāds ekonomikā – 2004.g. 

6.  Nodarbošanās No 2008. g. septembra līdz 2009. g. decembra – 

Rēzeknes Augstskolas, Svešvalodu katedras vadītāja 

 

No 2006.g. Rēzeknes Augstskolas (RA) Svešvalodu 

katedras lektore. 

 

2006.g.augusts – 2007.g. februāris Rēzeknes 

Augstskolas Tālākizglītības Centrs, ―Profesionālās 

pilnveides izglītības programma viesmīlības nozares 

sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumu darbiniekiem‖, 

angļu valodas pasniedzēja 

 

2005.g. oktobris – 2006.g. janvāris Rēzeknes 

Augstskolas Tālākizglītības Centrs, angļu valodas 

pasniedzēja, angļu valodas kursos. 

 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu 

valodas skolotāja. 

 

7.  Zinātniskās publikācijas Raksts zinātniskajā izdevumā – 1 

 

8.  Zinātniski-pētnieciskā 

darbība 

1. 10. klases skolēnu adaptācija vidusskolā. 

9.  Pārējās zinātniskās 

darbības, aktivitātes 

Piedalīšanas 8. maģistrantu zinātniski praktiskajā 

konferencē „Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process‖ 

Rēzeknē.  

 

10.  Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Studiju programmas: 

―Angļu valodas skolotājs‖, „Ekonomika‖, 

„Pedagoģija‖, „Programmēšanas inţenieris‖, „Vides 

inţenieris‖.  



Sagatavotie un lasītie studiju kursi, kursi un 

programmas: 

„Rakstiskā tulkošana: „vides problēmas‖, ―Angļu 

valoda‖, ―Angļu valoda uzľēmējdarbībā‖, 

Konversācija‖, „Angļu valoda programmētājiem‖, 

„Angļu valodas vides inţenieriem‖, „Angļu valoda 

viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumu 

darbiniekiem‖, „E-komercija‖ 

 

11.  Akadēmiskā personāla 

un profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošana 
 

Pašlaik tiek vadīti 2 diplomandi.  

12.  Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

Angļu valodas kursu vadīšana Rēzeknes Augstskolas 

Tālākizglītības centrā. 

 

Kvalifikācijas paaugstināšana pedagoģijas, angļu 

valodas mācīšanas metodikas kursos katru gadu.  

 

13.  Galvenās publikācijas 1. Baranova V. (Pokule. V.)  10.klases skolēnu 

adaptācija vidusskolā// ―Pedagoģijas teorijas un 

mācīšanas process‖,  RA 8. maģistrantu zinātniski 

praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2006  

 

 14.   Valodu prasmes Latviešu – brīvi, krievu –brīvi, angļu – brīvi, vācu – 

sarunvalodas līmenī, franču – pamatzināšanas.  

 

15. Cita papildus 

informācija 

Iemaľas darbā ar datoru (Trados, O/S Windows, 

PowerPoint), vadītāja apliecība (B kategorija) 

 

 

 

 

18.05.2010      _____________________ 
                                                                                                                                                                 paraksts  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oļega Užga-Rebrova  dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

   
Dzimšanas datums: 1946.gada 28.oktobrī Rēzeknē. 

 

Darba vieta: 

 

 

 

Mājas adrese: 

 

Izglītība: 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas Fakultāte, Atbrīvošanas al. 

90, Rēzekne, LV-4601, Latvija, tālr. 29472205, 

E-pasts rebrovs@tvnet.lv. 

 

Upes ielā, 39 – 54, Rēzekne, tālr. 64638197. 

 

1970.gadā absolvēta Ļeľingradas dzelzceļa transporta inţenieru 

institūta Elektrotehnikas fakultāte un iegūta specialitāte - 

dzelzceļa transporta automātika, telemehānika un sakari; 

diploms Nr. 887792, izdots 15.06.1970. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

 

 

 

Nodarbošanās: 

 

 

1994.gada 21.decembrī aizstāvēta disertācija un iegūts 

inţenierzinātľu  doktora  zinātniskais  grāds informācijas 

tehnoloģijas nozarē,  diploms B-D Nr. 000805, izdots 

21.12.1994.; 

 

no 2006. g. 1.11. – RA profesors; 

 2001.g. 1.09.2006.g. 31.10 - RA asoc. profesors; 

1995.g. 1.04. - 2001g. 31.08. RA docents; 

 

 

1993.g. 1.09. - 1995.g. 31.03. RA lektors;  

 

Zinātniskās publikācijas: 

 

 

 

 

 

 

publicēti  40 zinātniskie darbi , tai skaitā: 

  monografijas – 2; 

  ţurnālos - 1 darbs; 

  zinātnisko darbu krājumos – 22 darbi; 

  zinātniskā atskaitē - 1 darbs; 

  deponēti - 2 darbi; 

  konferenču materiālos – 12 darbi. 

Zinātnisko pētījumu 

virzieni: 

 

 

 

 

Darbs projektos:    

 

 

 

 

1) nenoteiktās informācijas apstrāde, tai skaitā varbūtiskā 

seciľašana, robusta statistika, izplūdušo kopu teorija, rupju kopu 

teorija; 

2) lēmumu pieľemšanas teorija, tās praktiskais pielietojums, tai 

skaitā ticamības tīkli un ietekmju diagrammas. 

 

2006. „Intelligent computer technologies for ill-formalized 

decision-making tasks‖, 

2006./2007. ECLIPS, 

2007./2008.‖Computational Intelligence Methods in Data 

Minuing‖. 

 



Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība: 

 

Kopš 2006. m.g. RA Ekonomikas fakultāte, Uzľēmējdarbības 

ekonomikas katedra,  profesors; Kursi (sk. zemāk). 

Kopš 2001./2002. m.g. RA Ekonomikas fakultāte, 

Uzľēmējdarbības ekonomikas katedra, asoc. profesors; kursi: 

Vadības teorija, Lēmumu analīze, Optimizācijas teorija,  Risku 

analīze. Ekonomikas fakultātes maģistratūra, kursi: Risku 

analīze un vadīšana, . Inţenieru fakultātes maģistratūra, kursi: 

Riska vadīšana un analīze, Vides kvalitātes vadība un 

sertifikācija, Lēmšana riska apstākļos. 

Publicēti mācību līdzekļi: „Lēmumu analīze‖, „Komerciālo 

lēmumu analīze‖, „Ekonomiskais risks. Novērtēšana, analīze, 

pārvaldīšana‖. 

  

Valodu prasmes latviešu, krievu, vācu (lasu un runāju), angļu (varu lasīt un 

tulkot). 

 

 

Pēdējas svarīgākās publikācijas 

 
 

Uzhga-Rebrov O., Zmanovska T. (2005). Comparative analysis of robust statistical methods. 

Scientific Proceedings of Riga Technical University, Information Technology and 

Management Science, Issue 5, Vol.23, RTU, Riga, P. 82-88. Cited in: VINITI RAN, 

EBSCO 

 

Ужга-Ребров О. Управление неопределѐнностями. Часть 2. Современные методы 

статистического вывода. Резекне, RA, 2007, 387 с. 

 
Uzhga-Rebrov O., Kuleshova G. (2008). A comparative analysis of alternative rules of belief 

combination. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Information 

Technology and Management Science, Issue 5, Vol.36, RTU, Riga, P. 93-99. Cited in: 

VINITI RAN, EBSCO 

 
Uzhga-Rebrov O., Kuleshova G. (2009). Problems of dealing with conflicts in the 

combination of beliefs. Proceedings of International Scientific School “Modelling and 

Analysis of Safety and Risk in Complex Systems”, Saint-Petersburg, Russia, July 7-11, P. 

93-98. Cited in: VINITI RAN 

 
Uzhga-Rebrov O., Kuleshova G. (2009). Using rough set approach for conflict identification 

in making strategic group decisions. Scientific Proceedings of Riga Technical 

University, Information Technology and Management Science, Issue 5, Vol.40, RTU, 

Riga,  

P. 133-140. Cited in: Meta Press 

 

 

 

 

 

Rēzeknē 

 

26.05.2010. 

 
 

 

 



Dzīves un darba gājums 
(CURRICULUM VITAE) 

 

Vārds, uzvārds Valērijs ŠERKINS 

Dzimšanas gads un datums 1979.gads 6.februāris 

Dzimšanas vieta Latvija, Rēzekne 

Izglītība No 2006. – Rēzeknes Augstskola, Maģistra studiju 

programma „Datorsistēmas‖ 

Augstākā profesionālā, 1997. – 2001. Rēzeknes Augstskola, 

inţenieris programmētājs 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi  

Lektors – no 2005.gada 

Nodarbošanās No 2005.gada – RA SAN web speciālists 

No 2003.gada – RA Datorzinātľu un matemātikas katedras 

lektors 

2004.-2008. – a/s ―Dati‖ / „Exigen Services‖ programmētājs 

2003.-2004. – RA Skaitļošanas Centra speciālists 

2000.-2001. – Rīgas Valsts Tehnikuma Rēzeknes filiāles 

informātikas skolotājs 

2000.-2001. – SIA ―Selena-L‖ inţenieris programmētājs 

2000.-2001. – RA Skaitļošanas Centra inţenieris 

1999.-2003. – SIA ―E – Kurss‖ programmētājs, interneta 

speciālists 

Zinātniskās publikācijas Zinātniskās atskaites par izpildītiem zinātniski  

praktiskajiem pasūtījumiem - 3 

Zinātniski pētnieciskā darbība - Datu aizsardzība informāciju tehnoloģiju jomā; 

- Grafu teorijas algoritmu pētīšana; 

- Documents storage and retrieval data banks.  

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Studiju programmas: 

- Web dizaina pamati; 

- Web aplikāciju tehnoloģijas; 

- Vizuālās programmēšanas līdzekli; 

- Programmu paketes. 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: „Web 

dizaina pamati‖, „Web aplikāciju tehnoloģijas‖, „Vizuālās 

programmēšanas līdzekli‖, „Programmu paketes‖, 

„Informātika pedagoģijā‖, „Datormācība‖, „Datorzinātne‖, 

„Ievads Perl‖, „Power Point‖. 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 3 gadi. Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 800 stundas 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti 5 inţenieri 

Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

Lekciju lasīšana ārzemju studentiem. 

Sabiedriskās aktivitātes Rēzeknes Augstskolas informatīvas sistēmas administrators. 

Valodu prasmes Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu – sarunu un speciālās 

savā nozarē literatūras līmenī. 

Cita papildus informācija - Prasme vadīt automašīnu; 

- Dizaina, web dizaina, datorgrafikas speciālists; 

- Virtuālo sabiedrību sociālo problēmu risināšanas 

speciālists. 

 

 __________________     __________________ 
  datums                   paraksts 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(Curriculum Vitae) 

Vārds, uzvārds Irēna Silineviča 
  

Dzimšanas gads un datums 1943.gada 25.aprīlis 
  

Dzimšanas vieta Latvija, Krāslavas rajons 
  

Izglītība Daugavpils Valsts pedagoģiskā institūta matemātikas un fizikas 

fakultāte, 1965. g. Fizikas un matemātikas vidusskolas skolotājs. 

Rīgas politehniskais institūts, aspirantūra Rūpniecības elektronikas 

katedra 1977-1980 
  

Akadēmiskie nosaukumi  

un zinātniskie grādi 

Prof.ekonomikas nozarē reģionālās ekonomikas apakšnozarē, 2008.g 

Asoc.prof. ekonomikas nozarē , 1999.g 

Inţenierzinātľu doktore, 1990.g. 

Tehn. zinātľu kandidāte, 1981 .g. 
  

Nodarbošanās 

 

RA Ekonomikas fakultātes profesore kopš 2002.g. 

Rēzeknes augstskolas rektore 1993.g- 2004.g.jūlijs, 

1996-1998 Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētāja 

RA Ekonomikas fakultātes asociētā profesore kopš 1999.g. 

RA ekonomikas fakultātes docente kopš 1993.g. 

Rīgas politehniskā institūta Rēzeknes mācību konsultāciju punkta 

docente kopš 1983.g. 

Rīgas politehniskā institūta Rēzeknes mācību konsultāciju punkta 

vecākā pasniedzēja kopš 1965.g. 
  

Zinātniskas 

publikācijas 

Raksti zinātniskajos izdevumos- vairāk par 

50, Autorapliecības- 12 
  

Zinātniski-pētnieciskā 

darbība 

 

Līdz 1992. gadam "Mazjaudīgo asinhrono dzinēju ātrumu 

stabilizācija". 

No 1992. g. "Tūrisma attīstības iespējas Latgalē", ,,Latgales reģiona 

attīstības problēmas". 

1995.g.-1999.g. -Speciālās ekonomiskās zonas.(Vadīju projektu 

"Rēzeknes speciāls ekonomiskā zona". Projekts ieviests un sekmīgi 

darbojas). 

Kopš 1999.g.-Latgales reģiona ekonomiskās attīstības iespējas 
  

Pārējas zinātniskas 

darbības aktivitātes 

 

 EUROCHRIE, OECD,CEEMAN (līdzdalība konferencēs, 

kongresos, semināros) kopš 1996.g. 

 RA Zinātnes Padomes loceklis kopš 1994.g. 

 Piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs 

 1996.-1999.g. vadīju no RA puses TEMPUS projektu. 15-S-JEP-

11064-96  "Industrial Logistics Management". 

 LR Zinātnes padomes programmas "Latgales sociālekonomiskās 

attīstības optimizācija" apakšprogr. vadītāja, izpildītāja 1997.-

2002.g.  

 Līdzdalība starptautiskajā projektā REG-ELIN-LAT "MVU 

inovatīvās IT attīstības veicināšanas atbalsta tīkla izveide‖ 

(Establishing of support network for promotion of innovatīve 

SMEs development of Electronic and Information Technology 

branches in the reģions of Latvia) no 2000. 

 Redakcijas kolēģijas locekle starptautiskajā konferencē Rēzeknes 

augstskolā, Pirmā starptautiskā konference "Centrālās un 



Austrumeiropas valstu ekonomiskās integrācijas problēmas Eiropas 

Savienībā‖-Rēzekne,1999., 149.-151.1pp.  ISBN 9984-585-78-6  

 Orgkomitejas priekšsēdētāja starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē „Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļa uz 

Eiropas Savienību‖. -Rēzekne,2002.-3.marts 

 Orgkomitejas priekšsēdētāja starptautiskajā zinātniski praktiskajā 

konferencē „Scientific achievments for wellbeing and 

development society.‖-Rēzekne, RA, 05.03.2004......... 

 Orgkomitejas priekšsēdētāja starptautiskajā zinātniski 

praktiskajā konferencē ―Tautsaimniecības attīstības iespējas 

unproblēmas‖- Rēzekne, 24.03.2006. 

 Orgkomitejas locekle starptautiskajā konferencē „Uzľēmējdarbība 

un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti‖- Rīga, Biznesa 

augstskola Turība, 2002. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība: 

tendences pieredze, iespējas‖, 2003. SIA „Turība‖ recenzente 

 Redakcijas kolēģijas locekle starptautiskajā konferencē 

‖Uzľēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, 

rezultāti‖- Rīga, Biznesa augstskola Turība ,2002. 

 Līdzdalība EM projektā „Vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkta izveide Rēzeknes Augstskolā‖01.12.2005.-31.12.2007. 
 Vadība IZM projektā ―Mazo un vidējo tirdzniecības uzľēmumu 

ilgtermiľa un apgrozāmo aktīvu proporcijas izpēte‖ 2006. 

 Vadība IZM projektā „Latgales reģionālās ekonomikas attīstības 

izpēte pēc Latvijas iestāšanās ES‖2007. 

 Vadība IZM projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības 

iespējas‖2008. 

 Redakcijas kolēģijas locekle starptautiskajā konferencē Rēzeknes 

augstskolā, starptautiskā konference "―Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas‖- Rēzekne, 17.04.2008. 

 Promocijas padomes locekle Daugavpils Universitātes zinātľu 

nozares „Ekonomika‖, DU rektora  31.03.2006.g.rīkojums Nr.20-Z 

Par promocijas padomēm. 

 
  

Mācību - metodiskās 

publikācijas 

 

Vairāk par 10;  

7 mācību grāmatas;  

16 mācību līdzekļi;  

zin.- populārās -vairāk  nekā 20. 
  

Mācību metodiska un 

pedagoģiskā darbība 

 

 No 1965-1991.g.Rīgas Politehniskā institūta Rēzeknes mācību 

konsultācijas punkta vecākā pasniedzēja, kopš 1983-g-docente. 

Kursi:  „Vispārīgā Elektrotehnika‖, „Teorētiskā Elektrotehnika‖ 

 No 1993.g. Rēzeknes Augstskolā- Kursi: „Elektrotehnika un 

elektronikas pamati‖, „Tūrisma analīze‖, „Projektu vadība‖, 

„Tūrisma industrija‖, „Reģionālā ekonomika‖, „Personālvadība‖, 

„Stratēģiskā vadība‖, „Inovāciju vadība‖. 

 RA mācību padomes locekle kopš 1993 

Lekciju lasīšana ārzemju augstskolās: 

 Wilhelmshaven augstskolā, Vācija, 27.05.-05.06.2000, 

„Tūrisma attīstības iespējas Latvijā" 

 Laurea Politehniskā augstskolā, Somija,05.04.-l2.04.2001, 

„Tūrisma politika un tās attīstības iespējas Latvijā‖ 

 Socrates- Erasmus programmas ietvaros, docētāju apmaiľa 

Boloľas universitāte, Rimini Ekonomikas fakultātē 26.03.-



01.04.2006. „Tūrisma industrijas attīstība Latvijā» 

 Erasmus projekta ietvaros Timisoara west universitātē 2008.g. 

31.03.-05.04.‖Reģionālās ekonomikas attīstība Latvijā‖ 

 Līdzdalība ESF projektā „Augstākās profesionālās studiju 

programmas studentu  profesionālā prakse tūrisma un 

viesmīlības uzľēmumos‖ 2006. 

 LīdzdalĪba  ESF projektā ESF „Latgales reģiona 

mūţizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 

stiprināšana‖ 01.09.2005.-31.12.2007. 

 Līdzdalība. ESF projektā „IMKA: Inovatīvās metodes 

konkurētspējīgas augstakās izglītības attīstībai ekonomikā  un 

uzľēmējdarbībā. 2006./2007. 

  Reģionālo augstskolu loma mūţizglītības attīstībā 

//Akadēmiskā konference, 2006.gada decembris. Rēzeknes 

Augstskola. Konferences organizatoriskās komitejas locekle. 

 Mācību grāmatu grants par „Tūrisma analīze‖1. un 2. daļa 

2008.g. ,Rēzeklnes Augstskola. 

 
  

Akadēmiska personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošana 

Bakalauri-70 

Profesionālā kvalifikācija-78 

Maģistri- 63, 

Doktori-3 
  

Pārējās studiju 

procesa aktivitātes 

 

 1996.-1999.g. vadīju no RA puses TEMPUS projektu.l5-S-JEP- 

11064-96  „Industrial Logistics Management‖. 

 vadīju  šādu studiju programmu izstrādāšanu: 

- Tūrisma un viesnīcu uzľēmējdarbības vadība, prof.st.progr.- 1997.  

- Industriālā loģistikas vadība, bakalaura studiju progr.-1999.  

- Tūrisma uzľēmējdarbība, 2. līmeľa  prof. studiju progr.- 2002. 

- Uzľēmējdarbība, 2. līmeľa prof. studiju progr., 2005. 

-Uzľēmējdarbība, 2. līmeľa profesionālā bakalaura studiju 

programma, 2008. 

 

  

Sabiedriskās aktivitātes  1996-1998 Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētāja  

 Kopš 1995. g. piedalīšanās Baltijas jūras pilsētu Savienības valdes 

darbā un tūrisma padomes darbā 

 1997.-2002.Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas padomes 

locekle 

 
  

Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

Valsts apbalvojumi: 

• IZM Atzinības raksts 1998.g.oktobri 

• Triju Zvaigţľu ordenis 4.šķira, Rīgā 26.10.98 

• AIP Atzinības raksts, 2003.g.oktobrī 

• IZM Atzinības raksts 2006.g. septembrī 

• LR Ministru prezidenta Pateicības raksts 2006.g.septembrī 

• Rēzeknes pilsētas goda pilsone, 2008. gads, novembris 

  

Galvenās publikācijas 

 

1. Siliľeviča,I. Tūrisma analīze. Tūrisma nozares analīze. 

Tūrisma reģiona analīze//Rēzeknes Augstskola, 2008.,128 

lpp ISBN 978-9984-779-66-9. 

2. Siliľeviča,I. u.c.Tūrisma analīze. 3. daļa. Tūrisma 

uzņēmuma analīze. //Rēzeknes Augstskola, 2009.,182 lpp 



ISBN 978-9984-44-030-9. 

3. Silineviča,I.,Gaile,J.Tūrisma produkts. 1. daļa. 

prof.I.Silinevičas redakcijā //Rēzeknes Augstskola, 

2008.,122 lpp ISBN 978-9984-779-60-7 

4. Silineviča,I.,Caune,E., Sprūţs,J.Tūrisma produkts. 2. daļa. 

prof. I.Silinevičas redakcijā //Rēzeknes Augstskola, 

2008.,106 lpp ISBN 978-984-779-67-6 

5. I.Silinevicha,H.Muller,G.Zulch.,J.Merkurjev.Case studies 

in Industrial Logistics management- 

Aachen:Shaker,1999.,284.ISBN 3-8265-6369-7 

6. Yuri Merkurvev, Henri Muller(-Malek),Gert Zulch,  Irena 

Silinevicha. Cases in Industrial Logistics Management.-

Riga: RTU, 1999.,191. 

7. Silinevičas red. Tūrisma uzľēmējdarbības pamati. 

(Introduction in tourism business), -Rēzekne:RA,2001.,150. 

8. Silineviča,I. Determining of the mean of multivariate of 

parameters of electrical engine by design of an experiment. 

Latvijas PSR Zinātľu akadēmijas vēstis. Fizikas un 

tehnisko zinātľu sērija, 1978,Nr.3 107.-115.lpp. 

9. Silineviča,I. Reliability indexes of some parts of small 

power a.c. electrical engine with frequency control and 

without  frequency control. Latvijas PSR Zinātľu 

akadēmijas vēstis. Fizikas un tehnisko zinātľu sērija, 

1978,Nr.6 104.-114.lpp. 

10. Leimanis,U., Silineviča,I.,Uzars,V.,Jelohov,V. The system 

of speed frequency stabilization of a single-phase. collector 

electrical engine, Mašinostrojenije, serija Stroiteļnije i 

doroţnije mašini., .Maskava 1979,Nr.6 ,15.-17.lpp.UDK 

621 313. 26 621.3.072 

11. Brencis,E.,Leimanis,U., Silineviča,I.,Uzars,V. The system 

of speed frequency stabilization of a small power a.c. 

collector electrical engine. Latvijas PSR Zinātľu 

akadēmijas vēstis. Fizikas un tehnisko zinātľu sērija, 

1980,Nr.1 106.-111.lpp. 

12. Silineviča,I. Mazjaudīgo vienfāzes kolektoru dzinēju 

frekvences stabilizācijas sistēmu izpēte un izstrāde. 

Zinātľu kandidāta grāda disertācijas autoreferāts., 

Specialitāte-elektroiekārtas.Leningrada, 1981. 

 
  

Valodu prasmes Latviešu, angļu, krievu -brīvi. Vācu valodu - labi. 
  

Cita papildus 

informācija 

 

Kvalifikācijas celšana: 

 Maskavas Enerģētikas Institūta kvalifikācijas celšanas fak.,1968.g. 

 Leľingradas politehniskais institūts, staţēšanās 1980/81.g. 

 The Union of Managers of the USSR, Managers Training centre 

with specialization Production management in terms of Economy 

calculation, 05.-20.01.1990.g.,sertifikāts N92, 

10.03.1990CRE/IMHE semināri par augstāko izglītību Baltijā un 

Eiropā (1993.- 1998.). 

 EUROCHRIE semināri un konferences par tūrisma un viesnīcu 

uzľēmējdarbības mācīšanu augstskolās (1994.-1997.) 

 Piedalīšanās profesionālā ASV starptautiskās apmaiľas programmā 

"'Augstākās izglītības administrēšana" (4 nedēļas ASV augstskolās 

16.07-14.08.95) 



 "Brīvās zonas AAR"-18-27 Apr.1997 

 Training trainers programmē course Human resource 

management"(Phare Programmē 98-0471.00 9-13 augusī, 1999. 

 2002.g. febr.RA. Starpt. Sem. "ES strukturālie fondi un to 

pieejamība Latvijā",Rīga,21.-22.03.2002." 

 RA "Kritiskās domāšanas attīstība", 32 st., 2002.g.februāris 

 RA , "Lietvedības kursi",32 st., 2001.g.marts, 

 REGELINLAT projekta ietvaros mācību vizīte Ziemeļitālijā 

(Boloľas universitāte, Ferrara universitāte, Profingest augstskola, 

reģionālās attīstības aģentūras) ar mērķi: pieredzes apmaiľa 

zinātniski pētniecisko rezultātu ieviešanā (Spin-off dibināšana), 

sadarbības attīstība, investīciju piesaiste augstskolai, 2001.g.24.11.- 

02.12 

 ES un Latgales reģionālās attīstības aģentūras rīkotais mācību 

brauciens uz Beļģiju un Franciju. Praktiskais seminārs "Reģionālās 

attīstības problēmas, plānošana, 1999.g.l2.03.-21.03. 

 CRC Central Europen University. Ungārija, Budapešta. 

Cilvēkresursu vadība.l999.g. l4.-21.nov. 

 Karlsruhe Universitāte (Vācija) 1999 g.!4.03.-27.03. 

 Gent Universitāte ( Beļģija) 1998.g.jūlijs 

 Piedalījos Kanādā,Toronto "The Baltie Trade fair and Conference" 

ar 4 priekšlasījumiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

attīstības sakarā 

 Studēju brīvo zonu izveidi Īrijā, 1996.g.25-30.11. 

 Brīvo zonu izveide Apvienoto Arābu Emiratos- 1997.g.l8-27.04. 

 Wilhelmshaven augstskolā, Vācija,2000.g.27.05.-05.06. 

 Laurea Politechnic augstskolā, Somija,2001 .g.aprīlis 

 Vācu valodas kursi, 64 st. RA Pedagogu tālākizglītības centrs, 

2003.04.03. 

 ES projektu vadīšana, 32 st. Kurss.Valsts administrācijas skola. 

2411.-27.11 2003. 

 Projekta cikla vadība, Latgales reģiona Attīstības aģentūra, 

18.01.2002. 

 Socrates- Erasmus programmas ietvaros, docētāju apmaiľa 

Boloľas universitāte, Rimini Ekonomikas fakultātē 26.03.-

01.04.2006. Vadīju nodarbības  Tūrisma Ekonomikas 

priekšmetā  par tēmu „Tūrisma industrijas attīstība Latvijā» 

 02.12.-09.12.2006. apmācības Oxsford Brook Universitātē ESF 

projekta „IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas 

augstākās izglītības attīstībai ekonomikā  un 

uzľēmējdarbībā‖  ietvaros. 

  Apmācības Tehnoloģiju pārneses speciālistu kompetences 

pilnveides programmas ietvaros Rīgas Ekonomikas Augstskolā, 

6.-8.03.2007. 

 

Rēzeknē 

30.05.2010.  

 
 

 

 

 

 

 



prof. I.Silinevičas publikācijas  

 

 Referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

1. I.Silineviča.‖Tūrisms, vide, apkārtējā sabiedrība.// Rēzeknes Augstskola, 2.starptautiskā 

konference ―Vide,Tehnoloģija,Resursi‖-Rēzekne, 25.-27.06. 1999.177-180, ISBN 9984-585-

55-7. 

2. I.Silineviča u.c. Rēzeknes reģiona tūrisma attīstības zinātniskā koncepcija.//Rēzeknes 

Augstskola,starptautiskā konference 02-03.03.2000. ―Baltijas reģiona valstu integrācijas 

problēmas ceļā uz Eiropas Savienību.-Rezekne, 354-359lpp.ISBN 9984-585-81-6 

3. I.Silineviča, I.Graudiľa.‖Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nepieciešamais RSEZ 

sabiedrisko attiecību modelis kā organizācijas vides sakārtošanas un vadīšanas instruments.// 

Rēzeknes Augstskola, 3.starptautiskā konference 2001. ―Vide,Tehnoloģija,Resursi‖-Rēzekne, 

161-168, ISBN 9984-585-36-0 

4. I.Silineviča.Tūrisma ilgtspējīgas attīstības vadības iespējas.//Rēzeknes augstskola,starptautiskā 

zinātniskā konference 2002.28.02.-02.03 ―Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 

ilgtspējīgā attīstībā ―-Rēzekne,.343-350.lpp. ISBN 9984-585-26-3 

5. I.Graudiľa, I.Silineviča. Image of Latvia as a motivating factor for potential exchange 

students.//Rēzeknes augstskola,starptautiskā zinātniskā konference 2002.28.02.-02.03 

―Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā ―-Rēzekne,.118-125.lpp. 

ISBN 9984-585-26-3 

6. I.Silineviča. Augstskolas loma uzľēmējdarbības vides aktivizēšanā reģionā.//Turība, 

starptautiskā zinātniskā konference, 2002‖Uzľēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, 

tendences un rezultāti‖.-Rīga, 250.-255.lpp.ISBN 9984-609-93-6 

7. I.Silineviča. ―New requirements and  opportunities for  higher education in Latvia.‖The 

Athens Institute for Education and Research,4-th International Conference on Education, 

Greece, Athens, 2002.23-.25.05. 

8. I.Silineviča.‖Business knowledge as a key factor in economic development‖ ,International 

Conference ―Business studies in European environment‖ Vilnius, Lithuania,16.05.2003. 

9. Irena Silineviča. Role of regional universities in creation of tourism business environment. 

International conference ‖Tourism in the process of the European integration and 

globalisation‖ Bratislava, Slovakia 20.-22.10.2004. 103-106 

10. Silineviča, I.,Zaļūksne,I. „Ludzas pilsētas kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības 

stratēģijas izstrāde‖//Rēzeknes augstskola,starptautiskā zinātniskā konference  

―Tautsaimniecības attīstības iepējas un problēmas ―-Rēzekne  24.03. 2006.342.-350.lpp. ISBN 

9984-779-26-2 

11. Silineviča, I. „Tūrisma reģionu analīze‖//Biznesa Augstskolas Turība 8. starptautiskā 

zinātniskā konference „Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai‖.Rīga, 2007.01.06. 

12. Silineviča,I., Eţmale,S.,Igavens,M. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ietekme uz 

Latgales reģiona ekonomisko un sociālo attīstību // LLU starptautiskā konference 24.-

25.04.2008. ISSN 1691-3078 

13. Silineviča,I., Eţmale,S.,Igavens,M, Amantova-Salmane,L. Ekonomikas attīstību 

veicinošo instrumentu pielietošana Latgales reģionā//‖//Rēzeknes augstskola,starptautiskā 

zinātniskā konference  ―Tautsaimniecības attīstības iepējas un problēmas ―-Rēzekne  

17.04.2008. 339-349. lpp, ISBN 978-9984-779-80-5 
14. Silineviča,I.  Necessity  and opportunities of Implementation of Strategic Management in 

Rural Tourism Enterprises.// LLU starptautiskā konference 23.-24.04.2009. 

15. Silineviča,I. Implementation of Strategic Management in Small Enterprises.// Utena 

Collegia scientific –practical conference „Aspects of Sustainable development: Theory 

and Practice, 28-th April, 2009. 
 

 Citi starptautiskos izdevumos publicētie raksti: 

1. I.Silineviča, I.Graudiľa.‖Latvia‘s image as a motivating factor for potential Tourism exchange 

students‖// Tourismus Jahrbuch, 2002, Heft 1,  FBV Medien-Verlags GmbH, 227.-234. 

2. Irēna Silineviča. The effect of an organizations structure on the quality of its management     

system.// R:Humanities&Social Sciences,2005. Nr.4.,96.-111 lpp. 

3. Silineviča,I., Eţmale,S.,Igavens,M. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ietekme uz 



Latgales reģiona ekonomisko un sociālo attīstību // LLU starptautiskā konference 24.-25.04.2008. 

ISSN 1691-3078 

4. Silineviča,I.  Necessity  and opportunities of Implementation of Strategic Management in Rural 

Tourism Enterprises.// LLU starptautiskā konference 23.-24.04.2009. 

5. Irēna Silineviča. Stratēģiskā vadīšana kā uzľēmuma izdzīvošanas instruments mainīgajā ārējā 

vidē// latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātľu ţurnāls Nr.1 2009. 115.-130.lpp. ISSN 

1691-5828 

6. Silineviča,I., Arbidāne,I., Mietule,I. Uzľēmējdarbības attīstības iespējas ekonomikas 

recesijas apstākļos Latgales reģionā. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātľu 

ţurnāls Nr.2 2010. -----.lpp. ISSN 1691-5828 

7. Irena Silinevicha, Vladimir Visipkov, Yuri Merkuryev. Multiperiod Schedulling of Timber 

Production. Cases in Industrial Logistics Management. H. Muller(-Malek), Y.Merkuryev, 

I.Silinevicha, G.Zülch (Eds.). European Series in Industrial Management. Volume 2, 1999. Shaker 

Publishers. P. 47-56. 

8. Irena Silinevicha. Logistic service around a developing Special Economic Zone in Rezekne. Cases 

in Industrial Logistics Management. H. Muller(-Malek), Y.Merkuryev, I.Silinevicha, G.Zülch. 

European Series in Industrial Management. Volume 2, 1999. Shaker Publishers. P. 241-251. 

9. Silineviča,I. Determining of the mean of multivariate of parameters of electrical engine by design 

of an experiment. Latvijas PSR Zinātľu akadēmijas vēstis. Fizikas un tehnisko zinātľu sērija, 

1978,Nr.3 107.-115.lpp. 

10. Silineviča,I. Reliability indexes of some parts of small power a.c. electrical engine with frequency 

control and without  frequency control. Latvijas PSR Zinātľu akadēmijas vēstis. Fizikas un 

tehnisko zinātľu sērija, 1978,Nr.6 104.-114.lpp. 

11. Leimanis,U., Silineviča,I.,Uzars,V.,Jelohov,V. The system of speed frequency stabilization of a 

single-phase. collector electrical engine, Mašinostrojenije, serija Stroiteļnije i doroţnije mašini., 

.Maskava 1979,Nr.6 ,15.-17.lpp.UDK 621 313. 26 621.3.072 

 

12. Brencis,E.,Leimanis,U., Silineviča,I.,Uzars,V. The system of speed frequency stabilization of a 

small power a.c. collector electrical engine. Latvijas PSR Zinātľu akadēmijas vēstis. Fizikas un 

tehnisko zinātľu sērija, 1980,Nr.1 106.-111.lpp. 

13. Silineviča,I. Mazjaudīgo vienfāzes kolektoru dzinēju frekvences stabilizācijas sistēmu izpēte un 

izstrāde. Zinātľu kandidāta grāda disertācijas autoreferāts., Specialitāte-

elektroiekārtas.Leningrada, 1981. 

 

 Publikācijas un referāti akadēmiskajās konferencēs: 

1. I.Silineviča.Rēzeknes Augstskolai-5 gadi.//Novadam un Latvijai:Rēzeknes Augstskolas 5 

gadu jubilejai veltītās zinātniski praktiskās konferences referāti(1998.g.9.-10.novembris).-

Rēzekne,1999. 5.-8.lpp.ISBN-9984-585-29-8 

2. I.Silineviča.Ekonomikas fakultāte un sabiedrība.//Novadam un Latvijai:Rēzeknes 

Augstskolas 5 gadu jubilejai veltītās zinātniski praktiskās konferences referāti(1998.g.9.-

10.novembris).-Rēzekne,1999. 34.-36.lpp.ISBN-9984-585-29-8 

3. I.Silineviča,G.Noviks.Rēzeknes Augstskolas loma reģiona attīstībā//2.pasaules latviešu 

zinātnieku kongress,Rīga 2001.g.14.-15.augusts. 

4. I.Siliľeviča.G.Noviks.  Augstākās izglītības koncepcija Rēzeknes Augstskolā //Rēzeknes 

Augstskola RAKSTI 1, 1997.g. 12-19. lpp. ISSN 1407-1940 

5. I.Silineviča. Par Rēzeknes Augstskolas attīstību.// Latvijas Zinātľu akadēmijas vēstis.A.-

1998,52.sēj.,4/6(597./599.)nr.,142-143.lpp. 

6. I.Silineviča. A.Kazinika.J. Brolišs. Rēzeknes augstskola- jauna mācību iestāde Latvijā. 

//:Zinātľu Akadēmijas Vēstis.-Rīga 1998. N4/6,ISSN 1407-0081 

7. I.Silineviča. Studiju kvalitātes paaugstināšanas iespējas. Reģionālo augstskolu loma 

mūţizglītības   attīstībā//Akadēmiskās konferences tēţu krājums, 2006.gada decembris. 

Rēzekne:2006.,40.-41. lpp. ISBN 9984-779-36-x. 
 Izdevumi: 

1. Silineviča, I. Programmējamā mikrokalkulatora izmantošana elektrotehnikas un 

elektronikas pamatu laboratorijas un praktiskajos darbos (krievu val). Mācību 

līdzeklis-Rīga, RPI,1986, 26 lpp. 
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 Datoru tīkli / Mihails Kijaško ; Rēzeknes Augstskola Inţenieru fakultāte 

Datorzinātľu un matemātikas katedra : laboratorijas darbu uzdevumi : RA 

Izdevniecība ; Rēzekne, 2008. - 123 lpp.  ISBN 9789984779997 

9. Mācību - metodiskā 

un pedagoģiskā 

darbība 

 Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: ―Ievads datorzinātnēs‖, 

„Informātika pedagoģijā‖, ―Datortīkli‖, ―Telekomunikācijas un datu 

pārraide‖, ―Tīkla operētājsistēmas‖, „Ievads Internet tehnoloģijās‖ 

 Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 10 gadi(no 09.2000.). Vidējā gada 

pedagoģiskā slodze – 800 stundas. 

 

10. Akadēmiskā 

personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

Vadīti diplomdarbi un kursa darbi inţeniera programmētāja studiju programmas 

studentiem, maģistra darbi – studiju programmā „Datorsistēmas‖. 

11. Pārējās studiju 

procesa aktivitātes 

Vadīti studentu zinātniskie darbi Inţenieru fakultātes studentu zinātniskajām 

konferencēm. 

13. Valodu prasme Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 

Krievu 5 5 5 

Latviešu 5 5 5 

Angļu 4 5 4 

Vācu 1 1 1 

1 – vāji; 5 – brīvi 
 

 

 

_________________    ___________________ 

datums     paraksts 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Curriculum  vitae 
 

1.Vārds, uzvārds: Ivars Jurčs 

 

2.Dzimšanas gads un datums: 1962. gada 26. jūnijs 

 

3.Dzimšanas vieta: Latvija, Rēzekne 

 

4.Izglītība: 2008.g. Atestēts ―Latgales mācību centrā‖ par darba 

aizsardzības speciālistu. 

2006.g. Atestets. „Komunikaciju un konsultaciju centrā‖ 

SIA par civilas aizsardzības organizāciju Latvijā.  

2004.g.Higher level Regional course on exercise 

preparation, conducting  and evolution at civil Protection 

training centre  Nemencine Lithuania  

2004.g. Higher  Level  Training Course for Instructors in 

the  Field of Radiological Accidents Bīriľi, Latvia  

2003. g. Workshop „Dosimeters Control and 

Decontamination Tactic and Methods of Emergency 

Workers and General Public  

Radiation protection Centre Swedish. Nemencine Lithuania  

2003.g. Karolinska institutet Has taken in the Workshop on  

Establishing Policies on Safe Communities Programmes    

Stockholm, Sweden 

2003.g. Atestēts ―Latgales mācību centrā‖ par atbildīgo 

speciālistu ugunsdrošības jomā. 

2002.g. atestets „LU Pasvaldibu un projektu vadības valsts 

macību centrs‖ civilās aizsardzības plānošana pašvaldībām 

un paaugstināta siska uzľēmumiem. 

1984.g. absolveta Ļeningrasdas ugunsdzeseju tehniska 

skola, iegūa ugunsdrošības tehniķa specialitāte. 

1981,g. absolvēts Malnavas sovhoztehnikums un iegūta 

lauksaimniecības mehanizācijas specialitāte (diploms GT 

Nr.166205). 

 

5.Akadēmiskie nosaukumi un  

zinātniskie grādi: 

2004.g. absolvēta Rēzeknes Augstskola un vides 

inţeniera valifikaciju un bakalaura profesionālo gradu 

vides aizsardzibā (diploms  PD ANr.0075).  

2006.g. absolvēta Rēzeknes Augstskola un iegūts 

profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā (diploms 

PD C Nr.0083) 

6.Nodarbošanās:  

Kopš 2009.g. Ugunsdrošības uzraudzības un civilas 

aizsardzības vecākais inspektors - Valsts ugundzēsības un 

glābšanas dienesta Rēzeknes brigade, 

Kopš 2008.g. lektors Rēzeknes Augstskolā (kurss- LR 

darba aizsardzības sistēma; darba aizsardzība un 

ergonomika).  

Kopš 2004.g. lektors SIA „ Austrumvidzeme‖ (kurss 

„Ugunsdrošība un aizsardzība‖), 

Kopš 2001.g. Latgales pieaugušo mācību centrs (kurss 

„Ugunsdrošība un aizsardzība‖), 

Kopš 2003.g. SIA „BUTS MC‖  (kurss „Ugunsdrošība un 

aizsardzība‖), 



1984.-2008.g. komandiera vietnieks CA jautajumos  - 

Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta Rēzeknes 

brigade,  

2009. gads – VUGD Latgales reģiona brigādes Ludzas 

daļas komandieris 

 

7.Zinātniskās publikācijas: VU Valats materialas rezerves Uzľēmuma Rēznas 

Rūpniecisko avāriju novēršanas programma― Rēzekne, 

Latvija Septembris , 2006 

 

8. Zinātniski – pētnieciskā darbība: Maģistra darbs ―Ugunsgrēka riska novērtēšanas metodika‖; 

 

9.Pārējās zinātniskās darbības  

aktivitātes: 

 

10.Mācību – metodiskā un 

pedagoģiskā darbība: 

Lekciju kursi: ,,LR darba aizsardzības sistēma‘‘, ,,Darba 

aizsardzība un ergonomika‘‘, „Civilā aizsardzība‖ ; „Sintētiskie 

būvmateriāli‖. 

 

11. Sabiedriskās  aktivitātes: Sadarbība ar Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novadu domi 

CA jautājumos, apvienotās Ludzas novadu CA komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks;. 

12. Valodu prasme: 

 

13. Cita papildus informācija 

Latviešu – brīvi, krievu – brīvi  
 

A;B  un  C\  kategorijas  autovadītāja  apliecība 

L/s tehnikas, traktoru un pašgājēju tehnikas vadītāja apliecība 

Hobiji – makšķerēšana, tehnika 

 
    

 

. 

04.06.2010.      _________________ 

                   paraksts 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzīves un darba gājums 

( Curriculum vitae ) 
 

Vārds, uzvārds VILHELMA ŅIKITINA 

Dzimšanas 

dati 

1949.gada 10. decembris, Rēzeknē, Latvijā 

Izglītība 2002.g. pabeigta doktorantūra Rīgas Tehniskās universitātes 

Raţošanas un uzľēmējdarbības institūtā (teorētiskā daļa); 

1995.g. pabeigta maģistratūra Latvijas universitātes Vadības un 

ekonomiskās informātikas fakultātē ( LU VEIF) un iegūts Biznesa 

vadības zinātľu maģistra grāds, diploms  Nr.001242, izd. 
25.06.1995.; 
1993.g. pabeigta aspirantūra Latvijas Zinātľu akadēmijas 

Ekonomikas institūtā (apliecība Nr.3, 1993.02.18., 6525 – 7; 

1973.g. absolvēta Latvijas valsts universitātes Vēstures un filozofijas 

fakultātes Vēstures nodaļa un iegūta specialitāte vēsturnieks, 

pasniedzējs. Diploms Nr.350422, izdots 29.06.1973. 

Akadēm. 

grāds 

Biznesa vadības zinātľu maģistre 

N Nodarbošanās:                    

pedagoģiskais 

darbs, 

akadēmiskie 

kursi    

No 1993.g. un līdz šim laikam - Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 

fakultātē docente, lektore, akadēmiskie kursi: makroekonomika, 

mikroekonomika, stratēģiskā vadīšana, tautsaimniecības vēsture, 

pārmaiľas un to vadīšana, ekonomisko mācību vēsture, 

tautsaimniecības politika. 

2004.g. 05. – 2006.g. 08.- SIA Komercizglītības firmas „Biznesa 

komplekss‖ Rēzeknes Izglītības un Tradīciju namā direktore. 

2000. – 2003. g. SIA PMK „Energoceltnieks‖ konsultants biznesa 

vadības jautājumos; 

1995.g. – 2004.g. – Latvijas Valsts administrācijas skolā lektore: 

kursi: stratēģiskā vadīšana, makroekonomika, mikroekonomika, 

valsts politikas analīze; 

1992.g. – 1995.g. SIA „Audit‖ kursu menedţere Latgalē; 

1992.-1993.g. Latvijas universitātes Latgales filiālē lektore;  

akadēmiskie kursi: ekonomikas teorija, tautsaimniecības vēsture; 

1992.-1999.g. Rēzeknes komercskolā pasniedzēja; priekšmeti: 

sabiedrība un ekonomika, ekonomika, starptautiskā tirdzniecība, 

filozofijas pamati; 

1973.-1992.g. Rīgas politehniskā institūta Rēzeknes mācību 

konsultāciju punktā vecākā pasniedzēja. 

Vieslektora  

darbs  

(2002 – 2009) 

Sokrates programme Erasmus – Teaching Staff Mobility (10 st.): 

2009.g. okt. Klaipēdas universitāte, Lietuva 

2009.g. maijs – Polonija University in Czestochowa, Polija 

2008.g. marts – Vilnius Law and Bussiness College, Lietuva 

Erasmus Mundus External Cooperation Window LOT 5 (16 st.): 

2007.g. nov.- dec. – V. Javakhishvili Tbilisi Univesity, Grūzija 

Sokrates programme Erasmus – Teaching Staff Mobility (10 st.): 

2007.g. marts – Economics University in Bratislava, Fakulty of 

Business Economics in Košice, Slovākija 

2005.gada jan. – Radom Academy of Economics (Wyţsza Szkola 

Handlowa) un Academy of Physical Education in Warsaw  

(Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego), Polija 

2002.g. marts-jūnijs apmācības un pētnieciskais darbs 

Biznesa un Administrācijas Privātā Augstskolā (Prywatna Wyţsza 

Szkola Businessu  i Administracji) Varšavā, Polijas valdības 



starptautiskais grants. 

Piedalīšanās 

starptautiskos 

projektos 

 (1997-2009) 

 

 2008.g. – LR IZM projekts „Latgales plānošanas reģiona 

attīstības iespēju izpēte‖, pētījums „Privātā patēriľa izmaiľas 

Latgalē saistībā ar MVU attīstību Latvijā‖; 

 2005.g. – SIF projekts „Augstākās profesionālās studiju 

programmas studentu profesionālās prakse komerc pakalpojumu 

vadībā uzľēmumos‖ , programmas sadaļas „Organizācijas 

iekšējā un ārējā vide‖ izstrāde; 

 2003.g. Phare ESK projekts „Latgales reģionālā 

   partnerība – Latgales sagatavošana ES strukturālo fondu 

            līdzekļu izmantošanai‖, eksperte. 

 2000.- 2001.g. EK PHARE „Latgales Pilsētvides Attīstības 

Pilotprojekts‖, eksperte; 

 1999.-2000.g. EK PHARE „Latgales Attīstības Plāns -   

            Pilotprojekts‖, VIG eksperte, apliecība. 

 1997.- 2000.g. Sadarbības projekts „Latgales ekonomiskās 

         un sociālās attīstības optimizācija‖ (Ulbrokas ZC),pētniece. 

 1996.-1999.g. ES PHARE projekts „Biznesa Izglītības Reforma 

Latvijā – BERIL‖, Biznesa koledţas izglītības programmas 

izstrādāšanas grupas vadītāja un kursa programmas 

izstrādāšanas grupas vadītāja. 

 1996.-1997.g. Rēzeknes brīvās zonas projekts, speciāliste. 

Projektu  

vadīšanas  

pieredze 

 .2007.g. 01.-08.- SIF / ESF) „"Motivācijas programmas sociālās 

atstumtības riska grupām" Rēzeknes nacionālo kultūras biedrību 

un organizāciju apvienības (ReNKBOA) projekts „ Kā celt 

pašapziľu un kļūt par aktīvu darba tirgus un integrētās 

sabiedrības daļu". 

 2005.- 2006. - Polijas Zinātnes un Informācijas ministrijas 

projektā „Pozicja konsumenta i zmiany w konsumpcji ...‖, 

koordinatore Latvijas un Lietuvas pētījuma daļā. 

  2005.g. 09. SIF projekts „Rēzekne - Ščecina. ReNKBOA 

sadarbības attīstība Eiropas līmenī‖; 

 2005. – 2006.  SIF projekts „Rēzeknes etniskās sapratnes un 

mijiedarbības modeļa multiplicēšana Latvijā‖, koordinatore. 

Staţēšanās, 

papildizglītošanās 

(2003 - 2009) 

 

 2008.g. – profesionālās pilnveides programma 

„Augstskolu didaktika‖ (Nr. 09-13/29, LR IZM), 160 st. 

 2008.g. okt. -Latvijas Bankas starpt. seminārs „Reālā 

 konverģence ceļā uz eiro ieviešanu: pieredze un perspektīvas‖. 

 2006.g. marts – Labklājības ministrijas ESF projekta  

„Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības 

politikas izstrādē un ieviešanā‖  seminārs „Eiropas nodarbinātības 

politika, darba tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi‖ (24 st.); 

 Sem. „Projektu plānošana‖, Siev. tiesību inst., 2006 (16 st.); 

 No 2003.g. ( oktobrī) profes. kvalifikācijas paaugstināšana 

Iekšējā tirgus un patēriľa pētījumu institūtā (IRWiK), Varšavā, 

Polijā; 

 2003.g. 05.– 07. profesionālā pilnveide „Inovācijas 

 augstākās izglītības sistēmā‖.                    

Zinātnisko  

pētījumu virzieni 

1. Ekonomiskie un sociālie procesi Latvijā, Latgales reģionā, ES – 

pētījumi, publikācijas un ziľojumi starptaut. konferencēs: 

 Uzľēmējdarbības vide Latvijā, Latgales reģionā; 

 Uzľēmējdarbības sektora attīstības tendences, problēmas un 

stratēģiskās izvēles Latvijā, Latgales reģionā, starptautiskais 



salīdzinājums; 

 Patēriľa un mājsaimniecību stāvoklis, attīstības tendences, 

stratēģiskie faktori Latvijā un starptautiskais salīdzinājums. 

Publikācijas  Zinātniskās: kopējais skaits – 44 (1985. – 2009.),  

no tām 2004.- 2009.g. – 18; (Latvijā, Lietuvā, Polijā);  

 1 mācību grāmata: „Makroekonomika‖ (trīs izdevumi),  

 4 mācību līdzekļi „Makroekonomika‖ (2004.-2009.) 

Piedalīšanās 

konferencēs 

 (2006-2009) 

 Starptautiskās zinātniskās konf. Iekšējā tirgus un patēriľa 

pētījumu institūtā (IRWiK) Varšavā, Polijā (no 2002.g.); 

 International Conference Changes in Social and Business 

Entvironment, Kaunas Unyversit- Lithaunia, 2009., 2006.  

 International scientific-practical conference „Aspects of 

Sustainable Development‖ Utenos Colegija, 04.2009. 

 Daugavpils Universitātes 50. starptaut. Konferencē, 2008.  

 Starptaut. nedēļā RA Ekonomikas fakultātē, 2007., 2008; 

 International Scientifie Conf. „Business Management...‖, 

Vilnius Law and Bussiness College, 03.2008. 

 RA Ekonomikas fakultātes konferencēs (no 2001).  

 Latgales pētniecības institūta konferencēs (no 2000). 

  

Sabiedriskās 

aktivitātes 

No 1994.g. un līdz šim laikam RA Satversmes sapulces locekle; 

No 2003. g. Latgales Pētniecības institūta Tautsaimniecības sektora 

vadītāja; 

1994. – 2003.g. RA Ekonomikas fakultātes domes locekle; 

1994.-1999.g. RA Senāta locekle; senāta sekretāre; 

1999. – 2000.g. RA Ekonomikas fakultātes Pieaugušo tālākizglītības 

centra dibinātāja un vadītāja. 

Valodu prasme  latviešu un krievu – pārvaldu pilnībā;  

 poļu - brīvi; 

  vācu valoda (ar vārdnīcu). 

Informācijas 

tehnoloģiju 

prasmes 

MS Windows, MS Word, PP; 

e-pasts; 

MS Excel (pamatzināšanu līmenī); 

Telefons, 

 e-pasts 

adrese 

+ 371 26635359 – mob.t. 

+371 46 33603 

vilhelma.nikitina@inbox.lv 

Rūpnīcas iela, 7-A, dz. 26, Rēzekne, Latvija, LV-4600 

 

                                            

Vilhelma Ľikitina 
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Dzīves un darba gājums 

(CURRICULUM VITAE) 

 
 1.   Vārds, uzvārds                                  Gaļina Makarova 

2. Dzimšanas gads un datums                 1952.gada 25.augusts 

3. Dzimšanas vieta                                  Latvija, Ludzas raj., Deglava 

4. Izglītība                                               Augstākā, Latvijas Valsts Universitātes 

                                                                  Juridiskā fakultāte - 1974.g., jurists                     

5.   Akadēmiskie nosaukumi                    Tiesību doktore – 1992.g. 

un zinātniskie grādi                        Docente – 1991.g. 

                                                       Juridisko zinātľu kandidāte – 1990.g. 

 

6. Nodarbošanās                                       No 1996.g. – Rēzeknes Augstskolas Tiesību  

                                                            zinātľu katedras docente;  

            No 1974.g. - Rēzeknes juridiskā konsultācija,  

            zvērināta advokāte, 

            No 2001.gada darbojas zv.advokāta    

           G.Makarovas advokātu birojā 

7.   Zinātniskās publikācijas  Monogrāfijas – 1; 

      Raksti zinātniskajos izdevumos – 2; 

      Raksti ţurnālos –3. 

8. Zinātniski – pētnieciskā 

     darbība Procesuāla un neprocesuāla advokāta darbība  noziegumu 

profilaksē.  

                                                                  Advokatūra  Latvijā un zvērināta advokāta procesuālais 

stāvoklis.  

                                                                  Darba un komerclikumdošana.  

 

9. Pārējās zinātniskās  

darbības aktivitātes  2003.g. piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās 

konferencēs Minskā (Baltkrievija), Sankt- pēterburgā 

(Krievija), Rēzeknē.   

Piedalīšanās Rēzeknes Augstskolas Starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs 2003., 2004.g. 

 

10. Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība                            

Studiju programmas: 

Piedalīšanās 2.līmeľa augstākās profesionālās studiju 

programmas ―Sociālo zinību skolotājs‖ (2003.g.) izstrādē. 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

                          Pašvaldību tiesības, Saimnieciskās un darba tiesības,   

Tiesību aizsardzības iestādes, Darba tiesības,   Advokatūra, 

Saimnieciskās tiesības, Starptautiskās tiesības, Ievads biznesa 

tiesībās. 

                                                                    Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 12 gadi.  

Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 1200 stundas. 

 2003./2004.st.g. tiek vadīts 1 maģistra darbs. 

 

 



 

11. Pārējās studiju procesa                          Lekciju lasīšana Baltijas Krievu institūta studentiem. 

aktivitātes                                              No 2002.gada 6.novembra līdz 2003.gada 12.martam  

                                                              apgūta profesionālās pilnveides programma  

                                                              ―Augstskolu didaktika‖. 

 

12. Sabiedriskās aktivitātes                        Advokātu kolēģijas biedrs 

 

 

 

13. Galvenās publikācijas                   

            1.Процесуальная деятельность адвоката по   

               предупреждению преступлений. Журнал   

               ―Юстиция‖, 1984, Но.15/16, 0,3 п.л. 

                                                           2. Проблемы прав на защиту. Таллин, изд. Валгус,                               

               1988, 4 стр. 

3.Процесуалъная деятелъность адвокатуры по    

предупреждению преступлений. Научнопрактическая 

конференция адвокатов Прибалтийских республик, Рига, 

1987, 0,2 п.л. 

4. Автореферат дисертации. Москва, 1990. «Процессуальная 

и внепроцессуальная деятельность адвоката – защитника по 

предупреждению преступлений». 

5. Advokatūras vēsture Latvijā. ―Likums un tiesības‖, 2003.gada 

jūlijs, 3.lpp. 

6. Advokāta tiesiskais stāvoklis. // Starptautiskās zinātniskās 

konferences ―Zinātnes sasniegumi sabiedrības labklājībai un 

attīstībai‖ materiāli, 2004.gada 4.-5.marts.     

  

14. Valodu prasmes                            krievu, latviešu, vācu (ar vārdnīcu), angļu  

                                                           (ar vārdnīcu) 

 

15. Cita papildus informācija             pieredze praktiskajā darbā advokatūras jomā – 33 gadi. 

 

 

 

 

     21.06.2010.      _________________________ 

                     (paraksts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(Curriculum Vitae) 

 
Vārds, uzvārds 
 

Ēriks TIPĀNS 

Dzimšanas gads, datums 
 

1975.gada 28.augusts 

Dzimšanas vieta 
 

Rēzekne, Latvija 

Izglītība 
 
 
 

1997.gadā absolvēta RA Inženieru fakultāte un iegūta inženiera 
kvalifikācija lietišķajā programmēšanā (diploms Nr. 000307, izdots 
13.06.1997.) 
No 2000.gada – studijas RTU Datorzinātņu un Informācijas 
tehnoloģijas fakultātes doktorantūrā 
 

Akadēmiskie nosaukumi 
un zinātniskie grādi 
 

2000.gadā absolvēta RTU Automātikas un Skaitļošanas tehnikas 
fakultāte un iegūts inženierzinātņu maģistra grāds informācijas 
tehnoloģijā (diploms Nr. 001772, izdots 21.06.2000.). 

1997. - datorzinību bakalaura grāds lietišķajā programmēšanā 
(diploms Nr. 000321, izdots 17.06.1997.). 
 

Nodarbošanās 
 

No 1997.gada RA Inženieru fakultātes Datorzinātņu katedras 
docētājs 
No 2001.gada – a/s “Dati” vecākais analītiķis – programmētājs. 
1996.-1997. – a/s “REBIR” skaitļošanas nodaļas 2.kategorijas 
programmētājs  
1994.-1996. – Rēzeknes 1.vidusskolas informātikas skolotājs 
 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība 
 

Klasifikācijas likumu veidošanas induktīvo algoritmu pētīšana un 
izstrādāšana, datorzinātnes, informācijas tehnoloģija, intelektuālās 
datortehnoloģijas, mākslīgais intelekts. 
 

Pārējās zinātniskās 
darbības aktivitātes 

Piedalīšanās ar referātiem zinātniskajās konferencēs. 
Studentu sagatavošana ikgadējai Inženieru fakultātes studentu 
zinātniskajai konferencei. 
 

Mācību metodiskā un 
pedagoģiskā darbība 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: “Algoritmi un 
datu struktūras”, “Objektorientētā programmēšana”. 
 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošana 
 

Sagatavoti vairāk kā 15 inženieri programmētāji. 

Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 
 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Inženieris 
programmētājs” direktors 

Galvenās publikācijas  Neironu tīkla un lēmumu koka efektivitātes salīdzinājums 
klasifikācijas uzdevumā. Novadam un Latvijai. Rēzeknes Augstskolas 
5 gadu jubilejai veltītās zinātniski praktiskās konferences referāts. 
1998.gada 9. - 10.oktobris. Rēzekne. 102.- 107.lpp. 

 Neironu tīkla un lēmumu koka salīdzinājums izplūdušas informācijas 



apstrādē. RA 2.starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. 
Tehnoloģija. Resursi”. 1999.gada 25.-27.jūnijs, Rēzekne, 206.-212.lpp. 

 Klasifikācijas algoritma “Kora” pētīšana. Baltijas Reģiona valstu 
integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. RA 3.starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”. 
2000.gada 2.-3.marts, Rēzekne, 203.-207.lpp. 

 Overcoming of “combinatorial explosion” in classification algo-rithm 
“Cora”. 52nd Meeting of the European Working Group “Multicriteria 
aids for decisions”. Vilnius, Lithuania, October 5-6, 2000.,9.lpp. 

 Implementation of sequential covering in the concept genera-lization 
algorithm “Cora”. Scientific proceedings of Riga Technical University. 
Series - Computer Science. Boundary Field Problems and Computer 
Simulation. - 42nd thematic issue. Riga,2000. 

 Jēdzienu vispārināšanas algoritma CORA modificēšana darbam ar 
nepārtrauktām atribūtu vērtībām. II Pasaules latviešu zinātnieku 
kongress. Rīga, 2001.gada 14.–15.augusts.  

 Some possibilities of improving the CORA classification algorithm. 
International conference, 7th fuzzy days Dortmund, Germany, 
October 2001. Springer Verlag. 

 Jēdzienu vispārināšanas pēc pazīmēm algoritma uzlabošana. 
Tradicionālais un Novatoriskais Sabiedrības Ilgtspējīgā Attīstībā. 
Informācijas Tehnoloģijas. 4. starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. 2002. gada 28. februāris - 2. marts. Rēzekne. 244. - 254. lpp. 

 Improving the Generalization by Features Algorithm. Sixteenth 
European Meeting on Cybernetics and Systems Research - 2002. 
Vienna, April 2 - 5, 2002. 

 
Valodu prasmes Latviešu, krievu, angļu, vācu. 

 
Cita papildus informācija Pieredzes apmaiņa: 

Vilhelmshāfenē (Vācija) 2000.gada aprīlī 
Karlsrūē (Vācija) 1998.gada augustā un 1999.gada augustā 
Ģentē (Beļģija) 1998.gada augustā 
1996.-1997.- “Sorosa Fonds Latvija” finansētais projekts “Valodas korekcijas 
darba tehniskais nodrošinājums” 

 

 

     21.06.2010.      _________________________ 

                     (paraksts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzīves  un  darba  gājums 
(CURRICULUM  VITAE) 

 

Vārds, uzvārds Ivars MEIRĀNS 
Dzimšanas gads un datums 1951.gada 10.jūnijs 

Dzimšanas vieta Rēzeknes rajona Maltas ciemats 
 

Izglītība 1977.g. absolvēta Rīgas Politehniskā institūta Skaitļošanas 

tehnikas fakultātes Elektronisko skaitļojamo mašīnu specialitāte, 

diploms  Ю Nr.408054, izdots 22.06.1977. 

Akadēmiskie nosaukumi  

un zinātniskie grādi 

No 2000.gada Rēzeknes Augstskolas Inţenieru fakultātes 

Datorzinātľu un matemātikas katedras docents profesionālajās 

studiju programmās 

Nodarbošanās  No 2005.gada RA Inţenieru fakultātes Datorzinātľu un 

matemātikas katedras vad. vietas izpildītājs, docents 

2001.-2005.g. Rēzeknes Augstskolas Inţenieru fakultātes 

Datorzinātľu un matemātikas katedras docents 

2000.-2001.g. RA Inţenieru fakultāte Datorzinātľu katedra, 

vadītāja vietas izpildītājs un docents 

No 1998.gada A/S ―DATI‖ Programmatūras pārvaldes 

Lielbritānijas un Skandināvijas reģiona grupas vadītājs 

1998.-2000.g. RA Inţenieru fakultāte Datorzinātľu katedra, 

vadītāja vietas izpildītājs un lektors 

1996.-1998.g. RA Inţenieru fakultāte Inţenierzinātľu katedra, 

lektors 

1996.-1997.g. A/S Latvijas Zemes banka Rēzeknes filiāle, 

programmētājs, amatu apvienoš. kārtībā 

1993.-1996.g. Rēzeknes Augstskolas Studentu skaitļošanas zāles 

vadītājs; Inţenieru fakultātes lektors 

1980.-1994.g. Rīgas Politehniskā institūta Rēzeknes MKP 

skaitļošanas zāles vadītājs, lektors 

1977.-1980.g. Rēzeknes reģionālais skaitļošanas centrs, inţenieris- 

elektroniķis 

Zinātniski pētnieciskā darbība  Datorlietotāju bez priekšzināšanām apmācības metodika 

 Datorzinātľu speciālistu apmācība Latvijā: problēmas un 

perspektīvas 

 Elektroniskās dokumentācijas aprites sistēmu izveide 

 Izdales materiālu izmantošanas efektivitāte mācību procesā 

 Mūsdienīgu programmēšana tehnoloģiju piesaiste inţeniera 

programmētāja studiju programmas kursiem  

Pārējās zinātniskās darbības 

aktivitātes 
 Zinātniski pētnieciskās darba grupas „Informācijas tehnoloģiju 

praktiskie pielietojumi‖ vadītājs 

 Zinātniski pētnieciskās darba grupas ―Matemātikas un 

datorzinātľu kursu pasniegšanas metodikas jautājumu 

pētniecība‖ vadītājs 

 Tiek vadīti studentu darbi studentu zinātniskajām 

konferencēm. 

Mācību metodiskās publikācijas  Mācību līdzeklis ―Skaitliskās metodes. Metodiskie norādījumi 

un uzdevumi praktisko darbu izpildei‖ (2003). 

 Mācību līdzeklis. ―Elektroniskā tabula Excel-97. Darbs 

INTERNETā.‖ (2000). 

 Mācību līdzeklis ―Ieskats datorpasaulē. Ievads operētājsistēmā 

Windows-98. Teksta redaktors Word-97. Programma 



Windows Explorer‖ (2000). 

 Lekciju konspektu komplekts: ―Ieskats datorpasaulē. Ievads 

operētājsistēmā Windows-95. Teksta redaktors Word-6. 

Programma Windows Explorer‖ (1997). 

 Lekciju konspektu komplekts: ―Elektroniskā tabula Excel-7‖ 

(1997). 

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

Sagatavotas studiju programmas „Datorzinātľu bakalaurs‖ un 

„Inţenieris programmētājs‖. 

Sagatavotas kursu programmas un lasīti kursi:  

Datormācība, Programmēšanas valodas, Skaitliskās metodes, 

Zinātnisko pētījumu rezultātu apstrāde, izmantojot datortehniku, 

Algoritmi un datu struktūras, Elektronikas pamati, 

Programminţenierija, Elektronikas pamati, Prasību inţenierija 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolās 27 gadi. 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

Sagatavoti 5 datorzinātľu bakalauri un vairāk nekā 35 inţenieri 

programmētāji. 

Pārējās studiju procesa aktivitātes Piedalīšanās projektos: 

 2006.g. - projekts „Kompetenču paaugstināšana Latgales 

reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta 

realizēšanai vispārizglītojošā skolā‖ 

 2006.g. - projekts „Latgales Amatniecības meistaru skolas 

pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana un 

tehnoloģiskā prakse‖ 

 2006.g. - ESF 3.2.5.2. aktivitātes projekts „Programmatūras 

inţenierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana 

atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām‖  

 2006.g. - ESF projekts „Matemātikas studiju metodiskā un 

tehniskā nodrošinājuma modernizācija inţenierzinātľu 

vajadzībām RA‖  

 2006.g. - ESF projekts „Iedzīvotāju mūţizglītības un 

informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide 

bibliotēkās‖  

 2003.g. - Economic and Social Cohesion Measures in Latgale 

Region.  

 2000.g. - SOCRATES projekta ERASMUS prog-ramma 

(docētāju apmaiľa). 

 1996.-1999.g. - TEMPUS projekts 

Sabiedriskās aktivitātes LITTA biedrs 

Galvenās publikācijas 

 
 Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. Mūsdienu 

programmēšanas tehnoloģiju piesaiste IT studiju programmu 

kursiem// Starptautiskās zinātniskās konferences 

„Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas‖ rakstu 

krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2006. 

 Musatovs J., Meirāns I. E-lietvedības un e-pārvaldes 

ieviešanas jautājumi un problēmas// Starptautiskās zinātniskās 

konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 

problēmas‖ rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2006. 

Valodu prasmes Latviešu, krievu – brīvi, vācu – sarunvalodas līmenī, angļu – 

profesionālās darbības līmenī. 

Cita papildus informācija Hobijs – makšķerēšana, basketbols, šahs 

 

  __________________     _________________ 
(datums)                        paraksts 
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Dzimšanas gads un datums 
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Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi  

 

 

Nodarbošanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniski-pētnieciskā 

darbība 

 

 

Pārējās zinātniskās darbības 

aktivitātes 

 

 

Mācību-metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

 

 

 

 

Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 

 

Anna Biksiniece 

 

 

1951.gada 11.janvāris 

 

Rēzeknes rajons 

 

1975.g. absolvēta Latvijas Valsts Universitātes 

Juridiskā fakultāte, tiesību zinātľu specialitāte un 

iegūta kvalifikācija ―jurists‖, diploms Nr. 398198, 

izdots 30.06.1975. 

 

Kopš 2001. docente profesionālajās studiju 

programmās  

 

Kopš 2001. Rēzeknes Augstskolas (RA) Humanitāro 

un juridisko zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu katedras 

docente; 

1993.-2001. RA Humanitārās fakultātes Tiesību 

zinātľu katedras lektore; 

1990.-1993. Latvijas Universitātes Latgales filiāles 

lektore; 

no 1995.g. 1.aprīļa Latgales apgabaltiesas Civillietu 

kolēģijas priekšsēdētāja; 

1985.g.-1995.g. Rēzeknes rajona tiesas priekšsēdētāja 

un tiesnese; 

1977.g.- 1985.g. Rēzeknes vispārējās celtniecības 

trests, vecākā juriskonsulte; 

1969.g.-1975.g. Rēzeknes pilsētas tautas izglītības 

nodaļa, vecākā prečzine. 

 
 

Sacīkstes principi civilprocesā 

 

 

Piedalīšanās ar referātiem Tiesnešu apmācības centra 

semināros 

Lekciju kurss 2006.-2007. Latvijas tiesnešiem - 

Problēmu risinājums maksātnespējas lietu izskatīšanā 

Latvijas tiesās 

 

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

Saimnieciskās tiesības, Darba tiesības, Civiltiesības, 

Civilprocess, Eiropas tiesības. 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 18 gadi. Vidējā 

gada pedagoģiskā slodze – 1600 stundas  

 

 



 

Staţēšanās,  

papildizglītošanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valodu prasmes 

 

 

Studentu prakses vadīšana tiesā; 

Studentu sagatavošana Tiesas izspēles sacensībām 

starp Latvijas augstskolām. 

 

Apmācību semināri civiltiesībās (2 reizes gadā); 

1995.gada 8.jūnijā Tiesnešu apmācības centrā  

piešķirta 2.tiesneša kvalifikācijas klase;   

2001.gadā piešķirta 1.tiesneša kvalifikācijas klase; 

Apmācības semināri Eiropas tiesībās no 2000.gada 

februāra līdz 2001.gada augustam;  

2001.gada vasarā staţēšanās Eiropas tiesā;  

Eiropas tiesību piemērošana Anglijas tiesu praksē 

staţēšanās no 06.10.-12.10.2001.;  

Lekciju kursa pasniegšana Eiropas tiesībās tiesnešu 

organizētajos semināros (temati: Eiropas kopienas 

struktūra, Lugāno un Briseles konvencijas jurisdikcija)   

 

latviešu, krievu, vācu (ar vārdnīcu) 

 

 

 

   __________________     _________________ 
(datums)                        paraksts 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(Curriculum Vitae) 

 
1. Vārds, uzvārds 

 
Artis TEILĀNS 

2. Dzimšanas gads, 

datums 

 

1964.gada 3.decembris 

3. Dzimšanas vieta 

 
Rīga, Latvija 

4. Izglītība 

 

 

 

1999.gadā RTU iegūts inţenierzinātľu doktora grāds (tēma ―Lielu biznesa 

sistēmu imitācijas un modelēšanas metodoloģija‖). 

1996.gadā LU iegūts datorzinātľu maģistra grāds. 

1990.gadā RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē iegūta 

inţeniera kvalifikācija.  

 
5. Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

Inţenierzinātľu doktors (Dr.sc.ing.), Asociētais profesors  

6. Nodarbošanās 

 
No 2010.gada Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas 

institūta vadošais pētnieks.  

No 2008.gada Rēzeknes augstskolas Inţenieru fakultātes asoc. profesors 

(vēlētā amatā). 

No.2009.gada Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un modelēšanas 

katedras Asociētais profesors (amatu apvienošanā).  

 

2002-2008. Rēzeknes augstskolas Inţenieru fakultātes docents (vēlētā 

amatā).  

1999-2008.gada Rīgas Tehniskās universitātes Imitācijas un modelēšanas 

katedras docents (līgumdarbā).  

1999-2008.  Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta pētnieks. 

No 1992.gada a/s „Exigen Services Latvia‖ (Iepriekš uzľēmumam bijuši 

nosaukumi SWH RIGA, SIS un Dati) vecākais projektu pārvaldnieks. 

1990-1993 – Rīgas Tehniskās universitātes aspirants, inţenieris. 

 
7. Zinātniskās 

publikācijas 
Kopējais publikāciju skaits – 15 

 

Publikāciju skaits pēdējo triju gadu laikā -  4,  

tai skaitā: 

Raksti starptautiskajos, recenzējamos zinātniskajos izdevumos – 1 

Referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs - 3 

 
8. Darbs projektos Piedalījies projektos: 

Kā projektu vadītājs 

Housing_N – Liela mēroga IT sistēmas izstrāde Viktorijas pavalsts 

valdībai Austrālijā. Komponenšu izstrādes grupas vadītājs. Tiešā 

pakļautībā līdz 30 cilvēkiem. Kopējais projektā iesaistīto cilvēku skaits 

bija lielāks par 200. 

Anite_Images – Dokumentu apstrādes sistēmas komponenšu izstrāde un 

tālākattīstība. Klients no Anglijas. Daļēji izstrāde notika Anglijā, daļēji 

Latvijā. 

BICIS – a/s DATI projektu vadības sistēmas izstrāde.  

openDOORs – Būvelementu komplektēšanas, piegādes un iebūvēšanas 



atbalsta programmatūras izstrādes vadītājs. 

Liela mēroga, daudzlīmeľu arhitektūras izstrāde informācijas sistēmai 

priekš ANO Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM). Izstrāde 

notika kooperācijā ar CONET Consulting AG (Vācija) . 

 

Kā sistēmanalītiķis, programmētājs 

2006-2010. SIA „Rīgas Satiksme‖ Informācijas Sistēmas komponenšu 

izstrāde; 

2005. Latvijas Valsts ieľēmumu dienesta informācijas sistēmas 

komponenšu izstrāde. Akcīzes risku analīzes apakšsistēmas izstrāde;  

2000. VIPPS sistēmas izstrāde (Application for Gesellschaft für  

Informationsmanagement mbH, Michelstadt (Tandem/Guardian, COBOL, 

NonStopSQL). Klients Vācijā; 

1998.  Datu bāzes komponenšu izstrāde aviokompānijai LTU. 

(Development of the database convertor for Flight Coupons Data 

Processing System for LTU, Dusseldorf, Germany). 

 

Sistēmanalītiķis, datorsimulācijas rīku izstrāde. 

1992-1996. GRADE – datorsimulācijas rīku izstrāde sistēmu 

projektēšanas automatizētajai sistēmai. 

 

 
9. Mācību metodiskā 

un pedagoģiskā 

darbība 

Pedagoģiskā darba stāţs – 10 gadi. Sagatavoti lekciju kursi „Sistēmu 

objektorientētā modelēšana‖, ―Programminţenierija‖, „Projektu vadība‖, 

„Programmatūras prasību izstrāde‖ u.c..  

 
Vadījis 22 maģistra darbu izstrādi un 23 inţenierprojektu izstrādi. 

 
10. Pārējās studiju 

procesa aktivitātes 

 

Piedalos Valsts pārbaudījumu un maģistra darbu aizstāvēšanas komisijās 

RTU, Rēzeknes Augstskolā, Vidzemes Augstskolā.  

 
11. Galvenās 

zinātniskās 

publikācijas 

 

 

1. Arnis Kleins, Artis Teilans, Yuri Merkuryev, Maxim Filonik. A 

meta-model based approach to UML modelling and simulation. 

Proceedings of 7th international conference on system science and 

simulation in engineering. Venice, Italy, November 21-23, 2008. 

2. Artis Teilans, Arnis Kleins, Uldis Sukovskis, Yuri Merkuryev,  

Ivars Meirans. A meta-model based approach to UML modelling. 

Proceedings of  EUROSIM/UKSIM 10th International Conference 

on Computer Modelling & Simulation. Emmanuel College 

Cambridge, UK, April 1-3, 2008. 

3. Artis Teilans, Arnis Kleins, Yuri Merkuryev, Andris Grinbergs. 

Design of UML models and their simulation using ARENA. 

WSEAS Transactions on Computer Research Volume 3 ,  Issue 1 

 (January 2008) Pages: 67-73. 

4. Artis Teilans, Yuri Merkuryev, Andris Grinbergs. Simulation of 

UML models using ARENA. Proceedings of 6th international 

conference on system science and simulation in engineering. 

Venice, Italy, November 21-23, 2007. 

5. Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. Mūsdienu programmēšanas 

tehnoloģiju piesaiste IT studiju programmu kursiem// 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas‖ rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 

2006. 

6. Apine B., Kleins A., Krasts O., Sukovskis U., Teilans A., 

Zviedre V. Modelling methodology and tool for business systems: 



Registrator.// Abstracts of the international conference: Simulation, 

Gaming, Training and Business Process Reengineering in 

Operations, 1996, Riga, Latvia p. 44-45. 

7. Osis J, Merkuryev Y., Ginters E., Teilans A. Object-Oriented 

Modelling and Simulation Using ―LATISS‖.// Proceedings of the 

22
nd

 Conference of the ASU. 1996, Clermont-Ferrand, France. 

P.137-143. 

8. Sukovskis U., Krasts O., Kleins A., Zviedre V., Teilans A. 

Simulation Approach and Modeling Tool for Large Scale Systems: 

REGISTRATOR Simulators International XIII.// Proceedings of 

the 1996 Simulation Multiconference. New Orleans, Louisiana, 

USA, April 8-11, 1996. P.134-135. 

9. Merkuryev Y., Teilans A. Object-Oriented Modelling and 

Simulation of Large Scale Systems./ Proceedings of the 8
th

 IFAC 

International Symposium on ―Large Scale Systems: Theory and 

Applications – LSS‘98‖, July 15-17, 1998, Patras, Greece. P. 822-

827. 

10. Osis J., Sukovskis U., Teilans A. Business Process Modelling and 

Simulation Based on Topological Approach./ Proceedings of the 

9
th

 European Simulation Symposium on ―Simulation in Industry‖, 

October 19-23, 1997, Passau, Germany.P. 496-500. 

 
12. Zinātniski 

pētnieciskā darbība 

 

Pēdējās publikācijas ir veltītas lielu sistēmu modelēšanai un simulācijai. 

RTU Imitācijas un  modelēšanas katedrā nodarbojos ar izpēti atjaunojamo 

energoresursu sistēmu modelēšanas tehnoloģiju izstrādē. 
13. Valodu prasmes Latviešu – dzimtā; krievu – ļoti labi; angļu – labi. 

 
14. Cita papildus 

informācija 
Imitācijas modelēšanas biedrības valdes loceklis. 

RTU profesoru padomes loceklis. 

 

 

 

 

28.06.2010 

Artis Teilāns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMĪLIJAS STRODES 
dzīves un darba gājums 

( Curriculum vitae ) 

 
Dzimšanas dati:  1951.gada 28.februārī, Rēzeknes raj., Ratnieku sādţā 

 

Izglītība: 

 

 

1976.g. absolvēta LVU Svešvalodu fak.un iegūta filologa un 

vācu    valodas skolotāja kvalifikācija ( diploms   Nr.398140, 

izsniegts   30.06.1976. ); 

LU Pedagoģijas un psikoloģijas institūta doktorande kopš 

1997.g.1.dec. ( pabeigts teorētiskais kurss ). 

 

Akadēmiskie nosaukumi: 

 

Docente 

Nodarbošanās: 

 

 

 

 

Kopš 2000.g.RA docente 

Kopš 1998.g. metodiķis skolotāju tālākizglītības vadīšanai. 

Kopš 1993.g.  lektore Rēzeknes Augstskolā Svešvalodu 

katedrā. 

Kopš 1973.g. skolotāja Maltas 1.vidusskolā. 

1990.g.- 1992.g. Latvijas Universitātes Latgales filiāle ; 

lektore; 

1970.g.-1973.g.skolotāja Makašānu 8-gad. skolā;             

1969.g.-1970.g. audzinātāja Mākoľkalna 8- gad. skolā. 

 

 

 

Kopš 2001.g. multiplikatore IZM un Gētes  institūta 

organizētajā vācu val. skolotāju tālākizglītībā 

Staţēšanās un papildizglītība: 

 

 

Kopskaitā 36 apliecības un sertifikāti par daţādu kursu 

beigšanu laika posmā no 1992.gada līdz 1999.g.,t.sk.:  

1997.g.jūl. kursi Vācijā ( Tībingenā ) ar Boša stipendiju; 

1996.g.okt. seminārs Austrijā Zālfeldenē ― Jaunākās tendences 

vācu literatūrā ―; Svešvalodu centra semināri Rīgā ; kopš 

1994.g.Gētes Institūta  neklātienes kursi ― Svešvalodu 

mācīšanas metodika un didaktika ―; 

1994.g.jūn.-jūl. Metodikas didaktikas kursi Diseldorfā, apliec. 

Nr. 52 / EF 

1994.g. piedalīšanās Job - swop projektā un pieredzes 

apmaiľā  3 ned. Dānijā Vordingborgas skolās;  

1998.g.Piedalīšanās zinātniskājās konferencēs ―Mācību 

autonomija ―, ― Kooperatīvā mācīšanās ― Rīgā. 

09.-20.09.1999. hospitācijas brauciens ― Vācu valodas apguve 

Polijā ― ; 

1999.-2002.g piedalīšanās Baltijas valstu – Vācijas 

kopprojektā  ― Tutorenausbildung ― ( metodiķu gatavošana 

vācu valodas skolotāju tālākizglītībai ); 

Sākot ar 1999.g. Austrijas - Latvijas kopprojekts ―Vācu 

valodas diploms Latvijā―. 

1999.g.27.martā iegūtas eksaminētāja tiesības. 

Kopš 2001.g.iesaistīšanās starptautiskajā  multiplikatoru 

apmācības projektā-―Der internationale  Referentenkolleg der 

Robert  Bosch Stiftung 

 

Zinātnisko pētījumu virziens: 

 

Jaunākās atziľas vācu valodas kā svešvalodas didaktikā un 

mācību metodikā 



  

Akadēmiskie kursi: 

 

 

Praktiskā vācu valoda ; tulkošanas teorija un prakse; vācu 

valodas kā svešvalodas  mācību metodika un didaktika; 

konversācija,novadzinības par Vāciju 

 

Zinātniskās publikācijas: 

 

 

RA Zinātn. Rakstos publikācija ― Novadzinības un lingvistika 

―1997.g. ; 

 ― Der Fremdsprachenunterricht aus heutiger Sicht ‖ RA 

Zinātn. konf.  1999.g. 26.-27.febr. materiālos. 

― Pāru darba nozīme vācu valodas iemaľu un prasmju 

veidošanas procesā ― RA Zinātn. konf. 2000.g. marta 

materiālos. 

Svešvārdu  skaidrojošā vārdnīca svešvalodu didaktikā. RA 

izdevniecība, 2000.g. 

 

Valodu prasme: 

 

latviešu , krievu , vācu , angļu ( ar vārdnīcu ). 
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SENĀTA LĒMUMS PAR „ELEKTRONISKĀ 
KOMERCIJA” STUDIJU PROGRAMMAS IEVIEŠANU 
UN AKREDITĀCIJAS MATERIĀLU AKCEPTĒŠANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS P - 5 

 

 

 

 

LICENCE PAR TIESĪBĀM ĪSTENOT 2.LĪMEŅA 
PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU 
„ELEKTRONISKĀ KOMERCIJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 
PIELIKUMS P - 6 

 

 

 

 

LĪGUMS AR RĪGAS STARPTAUTISKO EKONOMIKAS 
UN BIZNESA ADMINISTRĀCIJAS AUGSTSKOLU PAR 
GARANTIJĀM STUDENTIEM TURPINĀT STUDIJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
PIELIKUMS P - 7 

 

 

 

 

RA AKREDITĀCIJAS LAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS P-8 
 

 

 

 

 

 

 

BAKALAURA DIPLOMA  
UN TĀ PIELIKUMA PARAUGS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Rēzeknes Augstskolas Inženieru 

fakultātes 2.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Elektroniskā komercija” 

valsts pārbaudījumu komisijas 

20___.gada___._________  

lēmumu Nr.______ 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
personas kods: xxxxxx-xxxxx 

 

ieguvis  

 

profesionālo bakalaura grādu  

elektroniskajā komercijā 

Z.v. 

 

 

Rektors:     L.Svarinskis 

 

Valsts pārbaudījumu 

komisijas priekšsēdētājs:   X.Xxxxxxxxx 
 

 

 
Rēzeknē 

20___.gada____.___________ 

Reģistrācijas Nr. XXXXX 



 

 

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4600, tālr.: 646 23709 

 

 

Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas 

Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai 

uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu u.c.) atbilstīgu 

akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Tas veidots, lai sniegtu aprakstu par oriģinālā kvalifikācijā 

minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu, 

kurai šis pielikums izsniegts. Diploma pielikumā nedrīkst būt nekādas norādes kvalifikācijas 

novērtējumam, norādījumam par tās ekvivalenci vai ieteikumu tās atzīšanai. Informācija jāsniedz 

visās astoņās sadaļās. Ja informācija kādā sadaļā netiek sniegta, jānoskaidro iemesls. 

 

AUGSTĀKĀS AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMA NR.___ PIELIKUMS 
 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds: 

1.2. Vārds: 

1.3. Dzimšanas datums: 

        (datums /mēnesis/ gads) 

1.4. Studenta identifikācijas numurs: 

        (personas kods) 

 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: profesionālā bakalaura grāds elektroniskajā komercijā 

2.2. Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: ekonomikas un informāciju tehnoloģiju 

zinātnes, elektroniskās komercijas tehnoloģijas sistēmu izstāde. 

2.3. Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss: Rēzeknes Augstskola, valsts 

akreditēta 1999.gada 11.jūnijā, valsts dibināta (01.07.1993.) neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. Iestāde, kas realizē studiju programmu: skat. 2.3.punktā 

2.5. Studiju un eksaminācijas valoda: latviešu 

 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds 

3.2. Oficiālais programmas ilgums un apjoms: 4 gadi pilna laika studiju, 5 gadi nepilna laika studiju, 

160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti, no xx.xx.20xx. līdz xx.xx.20xx. 

3.3. Uzņemšanas prasības: Vispārēja vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu vidējā profesionālā 

izglītība 

 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas 

4.2. Programmas prasības: 

Programmas galvenās prasības ir: 

 apgūt obligātos studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē, ekonomikas un informāciju tehnoloģiju kursus; 

 izstrādāt jaunu vai pilnveidot esošo; 

 veikt bakalaura praksi, kas saistīta ar elektroniskās komercijas tehnoloģijas sistēmu analīzi, 

projektēšanu un uzturēšanu;  

 izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu. 

4.3. Programmas sastāvdaļas un kvalifikācijas ieguvēja iegūtais novērtējums /atzīmes/ 

kredītpunkti: 160 KP 

 



 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS Vērtējums 

A daļa 

Angļu valoda I 2   

Angļu valoda II 2   

Angļu valoda III 2   

Socioloģija 2   

Saskarsme un profesionālā ētika 2   

Darba aizsardzība un ergonomika 2   

Civilā aizsardzība 1   

Darba tiesības 2   

IT tiesību pamati un standarti 2   

Biznesa komunikācijas 3   

Sports 0   

Grāmatvedība 2   

Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un 

analītiskā ģeometrija 
5  

 

Diskrētā matemātika 3   

Datori un programmēšana I 5   

Datori un programmēšana II 5   

Makroekonomika 2   

Mikroekonomika 2   

Tirgzinība 4   

Datu bāzes 2   

Vadības teorija 2   

Uzņēmējdarbības finanses 2   

Objektorientētā programmēšana 2   

Operētājsistēmas 2   

Algoritmi un datu struktūras I 3   

Algoritmi un datu struktūras II 3   

Tīkla Internet tehnoloģijas 4   

Datoru tīkli 2   

Prasību analīze un modelēšana 2   

Multimediju tehnoloģijas 2   

Elektroniskā komercijas principi (modulis):    

 - Elektroniskā tirdzniecība un nauda 3   

 - Elektroniskā komercijas aktualitātes 1   

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 3   

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 2   

Informācijas aizsardzība 2   

Projektu vadīšana 2   

Kvalitātes pārvaldība IT projektos 2   

Nauda un bankas 2   

Dokumentu pārvaldes sistēmas 2   

Ievads uzņēmējdarbībā (modulis):    

 - Uzņēmējdarbība 2   

 - Starptautiskā uzņēmējdarbība 1   

Automatizētās projektēšanas sistēmas (CASE) 2   

Datorgrafika 3   

Ievads aplikāciju programmēšanā 3   



 

Studiju darbs I 2   

Studiju darbs II 2   

Studiju darbs III 2   

B daļa 

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas I 4   

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas II 2   

C daļa 

Tēlotājmāksla 1   

Inovācijas 1   

Sistēmu objektorientētā modelēšana 2   

Civiltiesības 2   

Prakse 

Ievadprakse 2   

Prakse 6   

Ražošanas prakse 10   

Pirmsdiploma prakse 8   

Valsts pārbaudījumi 

Diplomprojekts 12   

Diplomprojekta tēma: Xxxxxxxxxxx 

 

 

 

4.4. Atzīmju sistēma un atzīmju sadalījums: 

 

Atzīme Nozīme Atzīmes īpatsvars 

10 Izcili  

9 Teicami  

8 Ļoti labi  

7 Labi  

6 Gandrīz labi  

5 Viduvēji  

4 Gandrīz viduvēji  

3-1 Neapmierinoši  

 

Kvalifikācijas īpašnieka svērta vidēja atzīme: 

 

4.5. Kvalifikācijas klase: Standarta 

 

Kvalifikācijas klases "Standarta"piešķiršanas kritērijus skat.6.1. punktā. 

 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 

5.1. Tiesības turpināt studijas: tiesības studēt maģistrantūrā 

5.2. Profesionālais statuss: Elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Papildinformācija:  
Eiropas Komisija Rēzeknes Augstskolai ir piešķīrusi Eiropas diploma pielikuma atzinības zīmi. 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija BD CNr. 0168. 

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Rēzeknes Augstskola. 

Papildinājums punktam 4.4 



 

kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - svērtā vidēja 

atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, f-šā kursa 

apjoms kredītpunklos. 

 

Papildinājums punktam 4.5 

Kvalifikācijas klases "Standarta" piešķiršanas kritēriji: izpildītas visas programmas prasības. 

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Elektroniskā komercija” 

ir akreditēta no xx.xx.200xx. līdz xx.xx.20xx. uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadiem 

 

6.2. Sīkākas informācijas avoti: 

 Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV 4600, Latvija, tālr.646 23709, fakss 

4622679, e-pasts: ra@ru.lv; http://www.ru.lv 

 Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), Vaļņu 2-209, Rīga, LV1050, 

Latvija, tālr. +371 7225155, fakss +371 7221006, e-pasts: ieva@aic.lv 

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 

7.2. Paraksts: 

7.3. Parakstītāja ieņemamais amats: 

7.4. Oficiālais zīmogs: 

 

8. ZIŅAS PAR NACIONĀLO AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU  

 

Skat. nākamās divas lappuses 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ra@ru.lv;
http://www.ru.lv/
mailto:ieva@aic.lv


 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS P - 9 

 

 

 

 

LĪGUMI AR PRAKŠU VIETĀM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS P-10 
 
 
 
 

METODISKIE IETEIKUMI  
PRAKŠU ORGANIZĒŠANAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

DATORZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS 
KATEDRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmas 

“ELEKTRONISKĀ KOMERCIJA” 
 
 

METODISKIE IETEIKUMI  
PRAKŠU ORGANIZĒŠANAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rēzekne 2010 



 

I Prakses apjoms 
 
Studiju programmā “Elektroniskā komercija” studentiem ir paredzētas 4 prakses ar 

kopējo apjomu 26 kredītpunkti: 
1. kursa studentiem - ievadprakse - 2 kr.p. (2 nedēļas) 2. semestrī. 
2. kursa studentiem - prakse – 6 kr.p. (6 nedēļas) 4. semestrī. 
3. kursa studentiem - raţošanas prakse - 10 kr.p. (10 nedēļas) 6. semestrī. 
4. kursa studentiem - pirmsdiploma prakse - 8 kr.p. (8 nedēļas) 8. semestrī. 

 

II Prakses bāzes iestādes 
 
Prakse tiek organizēta uzņēmumos un organizācijās, kur tiek izmantota datortehnika.  
 

III Prakses mērķi un uzdevumi 
 

Prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studenta zināšanas, pilnveidot viņa profesionālās 
prasmes atbilstoši programmēšanas inţeniera profesijas prasībām. 
 
Prakses uzdevumus var iedalīt vispārīgajos prakses uzdevumos, kas jāpilda visu kursu 
studentiem, izejot praksi, un daţādiem kursiem specifiskajos prakses uzdevumos, kur tiek 
ņemta vērā konkrētā kursa specifika. 
 
Vispārīgie prakses uzdevumi 

 Iepazīties ar elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas  (EKTS) izmantošanas 
iespējām un izmantošanas problēmām attiecīgajā tautsaimniecības nozarē un 
reģionā, to risināšanas gaitu un metodēm, izmantot savas teorētiskās zināšanas 
praktisku uzdevumu risināšanā. 

 Iegūt pilnīgu priekšstatu par prakses uzņēmuma darbību, tā mērķiem un metodēm, 
par uzņēmuma vietu un lomu vispārējā saimniecības sistēmā un darba attiecībām ar 
citām reģiona, Latvijas un ārvalstu organizācijām, par uzņēmuma struktūru un 
struktūrvienībām. 

 Izpildīt visu darbu kompleksu, strādājot attiecīgajā darba vietā vienā no 
struktūrvienībām, apgūt konkrētas darba iemaņas un metodes. 

 Izpildīt individuālo uzdevumu, saistīto ar kāda konkrēta datorapstrādes procesa 
veikšanu. 

 Savākt materiālus, apkopot un uzrakstīt prakses pārskatu. 
 

Dažādiem kursiem specifiskie prakses uzdevumi 
1.kurss – ievadprakse (2 kr.p.) 

 Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas EKTS - tehniskais nodrošinājums, 
datortehnikas parametru raksturojums, lokālā tīkla parametri (aparatūra, shēma, 
resursi), Internet pieslēgums (veids, aparatūra, ātrums), programmatūras 
raksturojums (nosaukums, versija) – 0,25 kr.p. 

 Novērtēt informācijas sistēmas datu ievades – izvades saskarnes – 0,25 kr.p. 

 Piedalīties informācijas ievadīšanas – izvadīšanas procesā – 1 kr.p. 

 Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus par EKTS – 0,5 kr.p. 
 
2.kurss – prakse (6 kr.p.) 

 Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas EKTS (esošo vai plānoto), t.sk. 
specializētās programmatūras raksturojumu (grāmatvedības, uzskaites vai citas 
programmas), izmantojamās DB vadības sistēmas aprakstu (informācijas apstrādes 



 

procesa būtība, sistēmas aprakstu un struktūrblokshēma, datu struktūru, ievada / 
izvada formas), EKTS uzturēšanas aktivitātes – 1 kr.p. 

 Piedalīties EKTS izveidē, ieviešanā vai uzturēšanā – 2 kr.p. 

 Realizēt (jebkurā programmēšanas vidē) EKTS daļas informācijas ievadīšanas un 
izvadīšanas procesu. Sagatavot realizētās programmas īsu aprakstu, izvēlētās 
programmēšanas vides pamatojumu – 3 kr.p. 

3.kurss - ražošanas prakse (10 kr.p.) 

 Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas EKTS (esošo vai plānoto), t.sk. 
ekonomiskais un finanšu raksturojums, specializētās programmatūras 
raksturojumu, izmantojamās DB vadības sistēmas aprakstu, EKTS uzturēšanas 
aktivitātes – 1 kr.p. 

 Piedalīties EKTS izveidē, ieviešanā vai uzturēšanā – 3 kr.p. 

 Izveidot vai pilnveidot EKTS projektējumu, ieskaitot EKTS prasību specifikāciju un 
projektējuma aprakstu – 6 kr. p. 

4.kurss - pirmsdiploma prakse (8 kr.p.) 

 Apkopot un izanalizēt informāciju par organizācijas EKTS, t.sk. ekonomiskais un 
finanšu raksturojums, specializētās programmatūras raksturojumu, izmantojamās 
DB vadības sistēmas aprakstu, EKTS uzturēšanas aktivitātes – 1 kr.p. 

 Vākt diplomprojekta izstrādāšanai nepieciešamos materiālus. – 7 kr.p. 
 

IV Prakses organizācija un norise 
 
1.  Prakse norit uz noslēgtā līguma pamata starp prakses uzņēmumu un Rēzeknes augstskolu 

līgumā norādītajā laika posmā (skat. 1.pielikumu). 
2.  Praksi vada prakses vadītāji - Rēzeknes augstskolas docētājs un uzņēmuma darbinieks, 

kuram tiek norīkots students. 
3.  Praktikantam uz rokām pirms ierašanās praksē prakses vadītājs no augstskolas izdod 

līguma kopiju, prakses uzdevumus, metodiskos norādījumus un dienasgrāmatu (skat. 
2.pielikumu). 

4.  Ierodoties praksē, students iesniedz uzņēmuma priekšniekam studenta apliecību un 
prakses līguma kopiju. Uz šo dokumentu pamata priekšnieks norīko studentu darbam 
attiecīgā struktūrvienībā prakses vadītāja rīcībā. 

5.  Kopā ar prakses vadītāju students sastāda konkrētu prakses grafiku tādā veidā, lai būtu 
iespējams izpildīt visus prakses uzdevumus, t.sk. individuālo uzdevumu, ar kuru students 
iepazīstina prakses vadītāju no uzņēmuma. 

6.  Individuālais uzdevums var būt konkretizēts un izmainīts atbilstoši uzņēmuma un 
struktūrvienības darba plāniem, iespējām un darbības metodēm. Individuālais uzdevums 
tiek pielāgots konkrētai studenta darba vietai un balstās uz šinī darba vietā iegūtajiem 
datiem. Par tā izmaiņām students ziņo prakses vadītājam no RA. 

7.  Apstiprinātajā prakses grafikā jāiekļauj šādi punkti: 
a)  vispārējā iepazīšanās ar uzņēmumu un drošības tehnikas instruktāţa; 
b)  iepazīšanās ar uzņēmuma nodaļu un struktūrvienību darbību, savstarpējo sadarbību 

un pakļautību, tā dokumentāciju, darba organizāciju; 
c)  uzņēmuma darbinieka vai dubliera darbs konkrētajā darba vietā; 
d)  raţošanas ekskursijas; 
e)  individuālā uzdevuma izpildīšana (ja tam nepieciešams papildus darbs, kurš 

neiekļaujas punktā c); 
f)  papildus faktiskā materiāla vākšana (nepieciešamības gadījumā); 
g)  materiālu apkopošana un atskaites sastādīšana. 

9.  Sastādītajā grafikā jāievēro, ka konkrētais darbs darba vietā (punkts c) tiek noteikts saskaņā 
ar studiju plānu.  

10. Prakses laikā studentam ir vēlams regulāri ierakstīt prakses dienasgrāmatā izpildītos 
darbus. 



 

11. Atskaiti par praksi galīgā veidā students sagatavo prakses laikā un iesniedz novērtēšanai 
prakses vadītājam no uzņēmuma (skat. 3., 4., 5. un 6.pielikumus). 

12. Studenta dienasgrāmatai, atskaitei, atsauksmēm un raksturojumam jābūt parakstītiem 
(paraksta uzņēmuma prakses vadītājs) un jābūt apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmogu. 

13. Atskaiti par praksi ar visiem pielikumiem un dokumentiem students iesniedz RA prakses 
vadītājam 10 dienu laikā pēc prakses beigām (vai semestra sākumā, ja prakses beigas sakrīt 
ar studentu brīvdienām). 

 

V Prakses vērtējuma kārtība 
 

1. Atskaiti par praksi students aizstāv publiski katedras komisijas (ne mazāk kā triju 
cilvēku sastāvā) priekšā katedras noteiktajā laikā. 

2. Prakse netiek ieskaitīta un novērtēta pozitīvi, ja: 
a)  faktiskais prakses laiks bija patvaļīgi saīsināts; 
b)  nebija izpildīti visi prakses programmā norādītie uzdevumi; 
c)  prakses laikā bija pieļauti disciplinārie pārkāpumi; 
d)  prakses vadītājs no uzņēmuma raksturo prakses rezultātus un praktikanta darbu 

negatīvi; 
e)  students nav spējīgs kvalitatīvi aizstāvēt atskaiti par praksi - atskaite tiek novērtēta 

ar atzīmi zemāku par 4. 
 

VI Prakses vadītājs uzņēmumā 
 
1.  Prasīt no praktikanta RA prakses norīkojumu, dienasgrāmatu, prakses darba plānu, līgumu 

starp RA un uzņēmumu par prakses norisi. 
2.  Dienasgrāmatā veikt attiecīgos ierakstus. 
3.  Organizēt ievadinstruktāţas un instruktāţas darba vietā. 
4.  Kopā ar praktikantu sastādīt prakses kalendāro grafiku, izejot no uzņēmuma faktiskajām 

iespējām. Prakses laikā norīkot studentus darbos, kas atbilst prakses programmai, sekot 
grafika izpildei, savlaicīgai un saturīgai dienasgrāmatas aizpildīšanai. Palīdzēt 
praktikantam materiālu vākšanā diplomdarba vajadzībām (pirmsdiploma prakses 
gadījumā). 

5.  Prakses beigās pārbaudīt praktikanta atskaiti, izdarīt savus aizrādījumus, dot 
dienasgrāmatas beigās savu novērtējumu, raksturot praktikanta darbu (dot raksturojumu), 
apliecinot ar parakstu un uzņēmuma zīmogu. 

6.  Atzīmēt dienasgrāmatā prakses beigas. 
7.  Pēc iespējas izsūtīt uz RA īsu slēdzienu par praksi, savus slēdzienus par studentu 

sagatavotības pakāpi patstāvīgam darbam vai par konkrētiem trūkumiem teorētiskajā 
sagatavotībā, kā arī savus priekšlikumus par iespēju pilnveidot praksi nākotnē. 

 

VII Metodiskie norādījumi prakses atskaites sagatavošanai 
 

1.  Atskaiti par praksi sastāda un noformē saskaņā ar programmu, prakses darba plānu un 
individuālā uzdevuma tēmu. 

2.  Atskaitē var tikt izmantoti visi prakses laikā iegūtie materiāli - kā tieši darba vietā, tā arī 
informācija, kura tiek smelta no uzņēmuma dokumentācijas (ar uzņēmuma vadības 
atļauju). Students var plaši izmantot arī citus informācijas avotus- grāmatas, periodisko 
literatūru, zinātniskās publikācijas, programmas, informāciju par citām tāda pat veida 
organizācijām, lai pamatotu savus slēdzienus, domas, ierosinājumus. 

3.  Atskaiti vēlams ilustrēt ar faktisko materiālu - datiem, tabulām, grafikiem, citām 
ilustrācijām. 



 

4.  Pie atskaites sagatavošanas jāizvairās no vispārējiem, nekonkrētiem aprakstiem, no pārāk 
tālu, uzņēmuma darbībai neatbilstošu, tēmu izskatīšanas.  

5.  Atskaite nedrīkst sastāvēt tikai no esošo faktu konstatēšanas. Studentam visi fakti 
jāizanalizē, jāapstrādā, izmantojot savas zināšanas un zinātniskās literatūras aprakstus, 
jāformulē savas idejas, priekšlikumi, ierosinājumi organizācijas darba pilnveidošanai, 
iesniedzot šos priekšlikumus uzņēmuma vadībai. 

6.  Atskaite iekļauj sevī šādas galvenās sastāvdaļas: 
a)  ievads; 
b)  uzņēmuma kopējais raksturojums; 
c)  struktūrvienības, kurā students strādā, detalizēts raksturojums; 
d)  personīgās darbības veidi un rezultāti; 
e)  individuālā uzdevuma tēmas izpilde (teorija, praktiskie darbi, rezultātu analīze); 
f)  noslēgums; 
g)  bibliogrāfija. 

7.  Atskaitē obligāti jāatspoguļo datortehnikas izmantošanas efektivitāte uzņēmuma darbībā. 
8.  Atskaite tiek noformēta atbilstoši katedras noteiktajām prasībām. Atskaitei jāsatur: 

a)  standarta titullapu; 
b)  satura rādītāju; 
c)  lappušu numerāciju; 
d)  pareizu bibliogrāfijas avotu noformējumu; 
e)  struktūrshēmas par uzņēmuma EKTS; 
f)  atskaites tekstu. 

9.  Atskaitei tiek rekomendēts pievienot savāktos papildus materiālus, kuri var būt lietderīgi 
tālākajam studiju procesam, zinātniskajam darbam, kursa darbu vai diplomdarbu 
sagatavošanai. Šo materiālu forma, izmēri, veidi netiek reglamentēti, bet tiem jābūt 
sakopotiem loģiskā secībā, numurētiem un sašūtiem kopā. 



 L Ī G U M S Nr ______________ 
par praksi 

Rēzeknē 

20_ _. g. _____.________________ 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLA, reģ. Nr. 90000011588, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, turpmāk tekstā 

AUGSTSKOLA, Inženieru fakultātes dekāna v.i. Ērikas TEIRUMNIEKAS personā, kurš rīkojas uz 

Rēzeknes Augstskolas rektora 15.11.2004. rīkojuma Nr.4-5/52 pamata,  

 

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Elektroniskā komercija” pilna / nepilna laika ____. kursa students  
 

__________________________________________, pers.kods:_____________________,  
 

dzīv.____________________________________________________________________,  
 

tālr. _____________________turpmāk tekstā STUDENTS, un  

 

_________________________________________, reģ.Nr.________________________,  
 

adrese______________________________________________________, turpmāk tekstā  
 

PRAKSES VIETA, _____________________________________________ personā, kas  
 

rīkojas uz _____________________ pamata, noslēdz šāda satura līgumu: 

 

1. AUGSTSKOLA nosūta, bet PRAKSES VIETA pieņem no 200__.gada _____._______________ 

līdz 200__. gada _____._______________ STUDENTU profesionālās prakses veikšanai saskaņā ar 

profesionālo augstākās izglītības studiju programmu „Elektroniskā komercija” (kods 42482). 
 

2. AUGSTSKOLAS pienākumi un atbildība 

1.1. Noteikt prakses mērķi un uzdevumus saskaņā ar RA Senāta 2002.gada 16.decembra nolikumu „Par 

praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem norādījumiem un izsniegt 

STUDENTAM ____________________________ prakses metodiskos norādījumus un prakses 

dokumentāciju. 

2.2. Prakses laikā sniegt STUDENTAM nepieciešamo metodisko palīdzību. 

 

3. PRAKSES VIETAS pienākumi un atbildība 

3.1. Nodrošināt STUDENTAM iespēju veikt profesionālo praksi saskaņā ar profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Elektroniskā komercija” programmu un nozīmēt prakses vadītāju 

____________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontakttālrunis) 

  ar praktiskā darba pieredzi. 

3.2. Uzsākot praksi, veikt ar STUDENTU nepieciešamo instruktāžu un iepazīstināt viņu ar iekšējiem 

darba drošības, darba kārtības noteikumiem atbilstoši darba likumdošanas prasībām. 

3.3. Iepazīstināt STUDENTU ar PRAKSES VIETAS darbu un darba metodēm.  

3.4. Uzdot par pienākumu prakses vadītājam sniegt STUDENTAM nepieciešamo palīdzību konkrētu 

darba uzdevumu veikšanai un sekmēt STUDENTA kvalifikācijas paaugstināšanu. 

3.5. Nodrošināt prakses darba apstākļus, kas paredzēti darba likumdošanas normatīvajos aktos. 

3.6. Dot iespēju STUDENTAM iepazīties ar PRAKSES VIETAS dokumentiem, lai veiktu darbības 

analīzi un īstenotu prakses uzdevumus. 

3.7. Vīzēt STUDENTA prakses pārskatu un dot rakstisku vērtējumu par prakses laiku.  

3.8. Sekot, kā STUDENTS ievēro darba disciplīnu un iekšējās kārtības noteikumus. 

4. STUDENTA pienākumi un atbildība 

1.pielikums 



 

4.1. Prakses laikā iegūt nepieciešamās praktiskās iemaņas atbilstoši studiju programmas prasībām, 

analizējot attiecīgos darbības rādītājus. 

4.2. Ievērot RA Senāta 2002.gada 16.decembra nolikumu „Par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un 

prakses metodiskos norādījumus. 

4.3. Realizēt AUGSTSKOLAS noteikto prakses mērķi un uzdevumus atbilstoši prakses 

metodiskajiem norādījumiem, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi. 

4.4. Studiju grafikā noteiktajā periodā uzturēties prakses vietā, ievērojot šī līguma nosacījumus un 

prakses metodisko norādījumu kārtību. 

4.5. Vākt un apkopot statistiskos datus un citus materiālus diplomprojektam. 

4.6. Izstrādāt priekšlikumus PRAKSES VIETAS darbības efektivitātes kāpināšanai un vadības 

pilnveidošanai.  

4.7. Prakses norises gaitu aprakstīt prakses dienasgrāmatā un analizēt visus prakses programmas 

jautājumus prakses pārskatā. 

4.8. Ievērot iekšējos darba drošības un darba kārtības noteikumus un pildīt prakses vietas vadītāja 

rīkojumus, ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, saudzīgi 

izturēties pret prakses vietas mantu.  

4.9. Nekavējoties ziņot PRAKSES VIETAI un AUGSTSKOLAI par pirmstermiņa prakses 

pārtraukšanu un tās iemesliem, t.sk. par neierašanās prakses vietā iemesliem.  

4.10. Noformēt prakses dokumentāciju un iesniegt to profilējošajā katedrā prakses metodiskajos 

norādījumos noteiktajā kārtībā. 
 

5. Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība notiek saskaņā ar RA Senāta 2002.gada 16.decembrī 

apstiprināto nolikumu „Par praksēm Rēzeknes Augstskolā” un prakses metodiskajiem 

norādījumiem. 
 

6. Prakses līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm par to savstarpēji vienojoties, vai vienpusējā 

kārtībā, brīdinot par to otru pusi _________________ iepriekš. 
 

7. Dotā līguma izpildes laikā puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas, un visi 

strīdi tiek atrisināti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek 

izskatīti tiesā. 
 

8. Līgums noslēgts uz prakses laiku un stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  
 

9. Kontaktpersonas : 

9.1. AUGSTSKOLA: Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras vadītāja v.i. 

doc. Ivars MEIRĀNS, tālr. 46 23798; e-pasts ivars.meirans@ru.lv 

9.2. PRAKSES VIETA: ___________________________________________________ 
 

__________________________________________________, tālr.__________________ 

 

AUGSTSKOLA 

 

_______________________________ Ērika TEIRUMNIEKA 

z.v. 

 

PRAKSES VIETA 

 

_______________________________ (    ) 

z.v. 

 

 

STUDENTS 

 

_______________________________ (    ) 

 

 

mailto:ivars.meirans@ru.lv


 

 

Rēzeknes Augstskola 

Inženieru fakultāte 

DA T O R ZI N Ā T Ņ U  U N  M A T E M Ā T I K A S  K A T E D R A  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 2010 

2.pielikums 



 

 

ZZ IIŅŅAA SS   PP AA RR   PP RR AA KK SS II   
 

   Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras 

studiju programmas “EE ll ee kk tt rr oo nn ii ss kk āā   kk oo mm ee rr cc ii jj aa” 

......... kursa students (-e) ......................................................………………………….. 

                                        

norīkots (-a) ............................................................... praksē ......................... 

 

............................................……..................................................................... 
( iestādes, uzņēmuma pilns nosaukums, adrese ) 

 

.......................................................................................................................... 

 

no 20......gada "........"............................. līdz 20......gada "........"............................ 

    

     

   RA prakses vadītājs: ...................................................................................... 
( paraksts )                                   ( paraksta atšifrējums) 

 

                
     Zīmogs 

 

 

 

Students (-e)  ieradies (-usies) 200...gada "..........."........................................... 

 

Darba vietas prakses vadītājs ............................................................................ 
( amats, iniciāļi, uzvārds ) 

 

............................................................................................................................ 
( nodaļas nosaukums ) 

 

............................................................................................................................ 

 

Students (-e) beidza praksi 200....gada "...........".................................. 

                                                          

Darba vietas prakses vadītājs: ........................................................................... 
( paraksts )                            ( paraksta atšifrējums) 

 

 
    Zīmogs 



 

 

 

Datums 

 

Veikto  darbu  apraksts 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

Datorz inā tņu  un  ma temā t i k a s  ka t ed r a  

II EE VV AA DD PP RR AA KK SS EE SS   AA TT SS KK AA II TT EE   
 

Students…………………………………………………………………………….… Kurss 1. 

Studiju programma Elektroniskā komercija  

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………... 

Prakses norises laiks – no …………………… līdz. …………………… 

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............ 
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….…………………………………… 
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

                                                                         

Prakses atskaites saturs (apjoms: 7 –10 lpp.) 

 

1. Vispārīga informācija par prakses vietu 

2. Organizācijas elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (EKTS) vispārīgs apraksts, mērķi 

3. EKTS ekonomiskais un finanšu raksturojums 

4. Organizācijas EKTS tehniskais nodrošinājums 

4.1. Datortehnikas parametru raksturojums 

4.2. Lokālā tīkla parametri (aparatūra, shēma, resursi) 

4.3. Internet pieslēgums (veids, aparatūra, ātrums) 

4.4. Programmatūras raksturojums (nosaukums, versija) 

  4.4.1 Operētājsistēma 

  4.4.2 Ofisa pakete 

  4.4.3 Pretvīrusu programmas 

  4.4.4 Grāmatvedības programmas 

  4.4.5 Tīkla programmas  

  4.4.6 Citas programmas 

5. Informācija par EKTS datu ievades – izvades saskarnēm 

6. Secinājumi un priekšlikumi par EKTS. 
 

PP rr aa kk ss ee ss   aa kk tt ii vv ii tt āā tt ee ss ::   

1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas EKST, atbilstoši punktiem 2-4. 

2. Novērtēt informācijas sistēmas datu ievades – izvades interfeisus. 

3. Piedalīties informācijas ievadīšanas – izvadīšanas procesā. 

4. Veikt prakses vadītāja dotos uzdevumus. 

3.pielikums 



 

PRAKSES NOVĒRTĒJUMS 

 

 Praktikanta pašnovērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    ___________________________ 
/paraksts/ 

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

___________________________ 
/paraksts/ 

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Atskaites nodošanas datums: ______________________ 

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________ 

 

___________________________ 
/paraksts/ 

 
 
 



 

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

Datorz inā tņu  un  ma temā t i k a s  ka t ed r a  

PP RR AA KK SS EE SS     AA TT SS KK AA II TT EE   
 

Students…………………………………………………………………………….… Kurss 2. 

Studiju programma Elektroniskā komercija  

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………... 

Prakses norises laiks – no …………………… līdz. …………………… 

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............ 
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….…………………………………… 
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

 

Prakses atskaites saturs (apjoms: 10 –15 lpp.) 

 

1. Vispārīga informācija par prakses vietu 

2. Organizācijas EKTS vispārīgs apraksts, mērķi 

3. EKTS ekonomiskais un finanšu raksturojums 

4. Specializētās programmatūras raksturojums (grāmatvedības, uzskaites vai citas programmas) 

5. Izmantojamas DB vadības sistēmas apraksts: 

 4.1. informācijas apstrādes procesa būtība 

 4.2. sistēmas apraksts un struktūrblokshēma 

 4.3. datu struktūra 

 4.4. ievada / izvada formas 

6. EKTS uzturēšanas aktivitātes 

7. Realizētās programmas īss apraksts, izvēlētās programmēšanas vides pamatojums 

8. Secinājumi un priekšlikumi par EKTS (trūkumi, priekšrocības) 
 

PP rr aa kk ss ee ss   aa kk tt ii vv ii tt āā tt ee ss ::   

1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas EKTS atbilstoši 2.-6.punktiem  

2. Piedalīties EKTS izveidē, ieviešanā vai uzturēšanā 

3. Realizēt (jebkurā programmēšanas vidē) EKTS informācijas ievadīšanas un izvadīšanas procesu   

4. Veikt prakses vadītāja dotos uzdevumus 
 
 

4.pielikums 



 

PRAKSES NOVĒRTĒJUMS 

 

 Praktikanta pašnovērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    ___________________________ 
/paraksts/ 

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

___________________________ 
/paraksts/ 

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Atskaites nodošanas datums: ______________________ 

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________ 

 

___________________________ 
/paraksts/ 



 

Rēzeknes Augstskola 
Inženieru fakultāte 

Datorz inā tņu  un  ma temā t i k a s  ka t ed r a  

RR AA ŽŽ OO ŠŠ AA NN AA SS   PP RR AA KK SS EE SS   AA TT SS KK AA II TT EE   
 

Students…………………………………………………………………………….… Kurss 3. 

Studiju programma Elektroniskā komercija 

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………... 

Prakses norises laiks – no …………………… līdz. …………………… 

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............ 
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….…………………………………… 
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

 

 

Prakses atskaites saturs (apjoms: 8 – 15 lpp.) 

 

1. Vispārīga informācija par prakses vietu 

2. Organizācijas EKST vispārīgs apraksts, mērķi 

3. EKTS ekonomiskais un finanšu raksturojums 

4. Specializētās programmatūras raksturojums (grāmatvedības, uzskaites vai citas programmas) 

5. EKTS projektējums (prasību specifikācija un projektējuma apraksts) 

6. Secinājumi 
 

PP rr aa kk ss ee ss   aa kk tt ii vv ii tt āā tt ee ss ::   

1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām atbilstoši 2.-4.punktiem  

2. Piedalīties EKTS izveidē, ieviešanā vai uzturēšanā 

3. Izveidot vai pilnveidot EKTS projektējumu, ieskaitot EKTS prasību specifikāciju un projektējuma aprakstu    

4. Veikt prakses vadītāja dotos uzdevumus 

5.pielikums 



 

PRAKSES NOVĒRTĒJUMS 

 

 Praktikanta pašnovērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    ___________________________ 
/paraksts/ 

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

___________________________ 
/paraksts/ 

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Atskaites nodošanas datums: ______________________ 

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________ 

 

___________________________ 
/paraksts/ 
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Inženieru fakultāte 

Datorz inā tņu  un  ma temā t i k a s  ka t ed r a  
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Students…………………………………………………………………………….… Kurss 4. 

Studiju programma Elektroniskā komercija 

Prakses vieta ………………………………………………………………………………………………... 

Prakses norises laiks – no …………………… līdz. …………………… 

Prakses vadītājs prakses vietā ……………………………………………………………………………............ 
                                                                        /vārds, uzvārds, amats/ 

Prakses vadītājs no RA ………………………………………………….…………………………………… 
                                                                         /vārds, uzvārds, amats/ 

 
 

Prakses atskaites saturs (apjoms: 8 –15 lpp.) 

 

1. Vispārīga informācija par prakses vietu 

2. Organizācijas EKST vispārīgs apraksts, mērķi 

3. EKTS ekonomiskais un finanšu raksturojums  

4. Specializētās programmatūras raksturojums (grāmatvedības, uzskaites vai citas programmas) 

5. Secinājumi un priekšlikumi par EKTS (trūkumi, priekšrocības) 
 

PP rr aa kk ss ee ss   aa kk tt ii vv ii tt āā tt ee ss ::   

1. Savākt un izpētīt informāciju par organizācijas informācijas sistēmām atbilstoši 2.-4.punktiem  

2. Vākt diplomprojekta izstrādei nepieciešamos materiālus.  

3. Veikt prakses vadītāja dotos uzdevumus. 

6.pielikums 



 
PRAKSES NOVĒRTĒJUMS 

 

 Praktikanta pašnovērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    ___________________________ 
/paraksts/ 

 Prakses vadītāja (prakses vietā) vērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

___________________________ 
/paraksts/ 

 Prakses vadītāja (no RA) vērtējums 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Atskaites nodošanas datums: ______________________ 

Prakses aizstāvēšana: novērtējums_____________________ datums _____________________ 

 

___________________________ 
/paraksts/ 
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KOPSAVILKUMS 

 

 Diplomprojekta saturam, struktūrai un noformējumam ir jāatbilst noteiktām Rēzeknes 

augstskolā pieņemtajām prasībām. Šie norādījumi obligāti jāievēro RA Inženieru fakultātes 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Elektroniskā komercija” 

studentiem un Datorzinātņu un matemātikas katedras zinātniskajiem vadītājiem. 



 

1. DIPLOMPROJEKTA BŪTĪBA 

 

 Diplomprojekta mērķi ir: 

- padziļināt un nostiprināt studenta teorētiskās zināšanas studiju kursos un pētāmajā 

problēmā; 

- izkopt prasmi lietot zināšanas konkrētu praktisku jautājumu risināšanā; 

- pievērst studenta uzmanību sava darba rezultātu sabiedriskajai nozīmei; 

- mācīties radoši izdarīt secinājumus par veikto darbu; 

- izstrādāt konkrētus teorētiski un praktiski argumentētus priekšlikumus, pamatojoties 

uz darba rezultātiem. 

 

 Izstrādājot diplomprojektu, jāievēro šādas pamatprasības: 

1) diplomprojektam ir jābūt reāli strādājošam programmatūras izstrādes projektam, kura 

darbību var nodemonstrēt; 

2) darbam jābalstās uz speciālās literatūras un citu avotu apguvi un radošu izmantošanu 

atbilstoši projekta mērķiem; 

3) jāsatur projekta izstrādes gaitas un rezultātu precīzs, loģisks, skaidrs un saprotams 

izklāsts. 

 



 

2. DIPLOMPROJEKTA APJOMS UN STRUKTŪRA 

 

 Diplomprojekta apjomam (bez pielikumiem) ir jāiekļaujas no 40 līdz 60 A4 formāta 

datorsalikuma lappusēs (210 x 297 mm), izmantojot lapas vienu pusi un atstājot brīvas 

malas: kreisajā pusē – 2,5 cm, labajā – 1,5 cm, augšā un apakšā – 2,0 cm. Lapas numurē 

arābu cipariem lapas augšā pa vidu. Titullapu nenumurē, bet nākamajai lapai liek kārtas 

numuru 2.  

Pamattekstam jāizmanto Times New Roman fonts ar izmēru 14 punkti. Pamattekstā nav 

pieļaujams palielināt attālumu starp burtiem. Nodaļu virsrakstiem jāizmanto fonta izmērs 16 

punkti un stils Bold, apakšnodaļu virsrakstiem - 14 punkti un stils Bold. Attālums starp 

teksta rindiņām – 1,5 intervāls. 

 Virsrakstu, tabulu un attēlu nosaukumu beigās punktu neliek. Nodaļas virsrakstam ir 

jāatrodas jaunas lapas sākumā. Apakšnodaļas virsraksts var atrasties tajā pašā lapā, kur 

beidzas iepriekšējā nodaļa, ja vien tas neatrodas pašās lapas beigās. Virs apakšnodaļas 

virsraksta jāatstāj 1 - 2 tukšas teksta rindiņas. Pēc nodaļas vai apakšnodaļas virsraksta jāatstāj 

1 tukša teksta rindiņa. 

Attēlus, tabulas un pieliekumus numurē nepārtrauktā secībā (1.tabula, 2.tabula utt.; 

1.attēls, 2.attēls utt.). Katrai ilustrācijai ir nosaukums. Attēliem (zīmējumiem, shēmām, 

grafikiem u.tml.) - zem ilustrācijas, tabulām - virs. Tekstā jābūt atsaucēm par katru ilustrāciju. 

Ja tabula vai attēls aizņem visu lappusi vai vairāk, to vēlams likt pielikumā. Tabulai vai 

attēlam tekstā jāatrodas pēc iespējas tuvāk tai vietai, kur tas tekstā ir minēts. 

 Viss diplomprojekts tiek iedalīts trīs pamatblokos: sākuma daļa, centrālā daļa un 

noslēdzošā daļa. Darba nodaļas tiek numurētas. Ja nodaļai ir apakšnodaļas, tad svarīgi 

atcerēties, ka nodaļu izvērsumam nav vēlams pārsniegt trīs līmeņus (1.att.). 



 

 

 

Anotācija (3 valodās) 
 

(Nosacīto apzīmējumu un saīsinājumu saraksts) 
Saturs 
 

Ievads 
 

Sākuma daļa 

 

1. Centrālās daļas 1. līmeņa virsraksts 
 1.1. Centrālās daļas 2. līmeņa virsraksts 

1.1.1. Centrālās daļas 3. līmeņa virsraksts 
. 
. 
4. ......  
 

Centrālā daļa 

 

Secinājumi   
Izmantotās literatūras un avotu saraksts 
Pielikumi 
 
    Galvojums 

Vērtējuma lapa 
 

Noslēdzošā daļa 

 

1.attēls. Diplomprojekta struktūra 

 

 

2.1. Sākuma daļa 

 

Tās uzdevums ir sniegt lakonisku informāciju par darbu. 

  

2.1.1. Titullapa 

Titullapa tiek noformēta atbilstoši paraugam (1.pielikums). 

  

2.1.2. Anotācija 

Anotācijā īsi un precīzi jāatspoguļo diplomprojekta saturs. Anotācijas apjomam nav 

jāpārsniedz viena lappuse. Tajā jādod atbildes uz šādiem jautājumiem: 

 1) kāds ir darba mērķis un galvenā jēga; 

 2) kādas problēmas tiek risinātas darbā; 

 3) kādi ir secinājumi un rekomendācijas. 

Anotācija ir autonoma diplomprojekta sastāvdaļa, tāpēc tajā netiek lietotas norādes uz 

konkrētām darba nodaļām vai izmantoto literatūru. Anotācija jāsniedz latviešu un divās 

svešvalodās. Anotācijā, kas rakstīta svešvalodā, diplomprojekta nosaukums arī jānorāda 

svešvalodā. 



 

  

2.1.3. Nosacīto apzīmējumu un saīsinājumu saraksts 

Ja diplomprojektā tiek izmantoti nosacīti apzīmējumi un saīsinājumi, tie alfabēta 

secībā jānorāda atsevišķā sarakstā ar nepieciešamajiem paskaidrojumiem. 

  

2.1.4. Satura rādītājs 

Satura rādītājs informē lasītāju par darba struktūru un parāda projekta izstrādes gaitas 

loģiku. Satura rādītājā jāuzrāda visi virsraksti, kas minēti diplomprojektā un atbilstošās 

lappuses. 

  

2.1.5. Ievads 

Ievads parāda diplomprojekta nozares zinātnisko pētījumu kontekstā. Tā vēlamais 

apjoms ir 2 - 3 lappuses. Tajā jāatspoguļo: 

 1) darbā izvirzītais mērķis un uzdevumi; 

 2) piedāvātā darba aktualitāte; 

 3) izmantotās metodes. 

Ievadā jāraksturo arī katras darba centrālās daļas un nobeiguma saturs. Šim raksturojumam 

jābūt ļoti īsam un konkrētam. 

 

 

2.2. Centrālā daļa 

 

 Inženierprojekta centrālajā daļā obligāti ir jāiekļauj piedāvātās elektroniskās komercijas 

tehnoloģiju sistēmas (EKTS) pamatojums (pilnā apjoma pamatojums (biznesa plāns) 

jāievieto pielikumā), izstrādātās programmatūras prasību specifikācijas (PPS) saīsināts 

apraksts un tehniskās specifikācijas (projektējuma) saīsināts apraksts (pilna apjoma PPS un 

tehniskā specifikācija jāievieto inženierprojekta pielikumos, noformējot tās atbilstoši Latvijas 

Valsts standartiem). 

Programmas (programmu, programmu pakešu) listingam (pilnīgam vai fragmentāram) 

ir jābūt pielikumā. Tam ir jāizmanto Courier New fonts ar izmēru 12 punkti un 1 intervāla 

attālumu starp rindiņām. Listingā nav jāiekļauj programmas teksts, kas automātiski ģenerēts 

ar vizuālajiem programmēšanas līdzekļiem (vai jāiekļauj tikai fragmentāri). 

 Strukturizējot centrālās daļas materiālu, ieteicams ievērot šādus principus: 

1) grupēt vienkopus materiālu, kas atspoguļo līdzīgu informāciju un pēc tam nepieciešamības 

gadījumā sadalīt to pa apakšnodaļām; 



 

2) katrai daļai dot tādu virsrakstu, kas atspoguļo tās saturu; 

3) pārliecināties, ka visas saistītās idejas un argumenti tiek sagrupēti vienkopus, nevis 

izkaisīti pa visu tekstu; 

4) nodaļas kārtot loģiskā secībā; 

5) vispirms sniegt faktus, tikai tad analizēt informāciju. 

Neatkarīgi no tā, cik nodaļu ir darba centrālajā daļā, to nosaukumiem un saturam ir 

skaidri jāparāda diplomprojekta pētījumu lauka analīze, darba praktiskais ieguldījums. 

 

 

2.3. Noslēdzošā daļa 

 

 Diplomprojekta noslēdzošajā daļā ietilpst secinājumi, pielikumi un izmantotās 

literatūras saraksts. 

 

2.3.1. Secinājumi 

 Šīs nodaļas ieteicamais apjoms no 1 līdz 3 lappusēm. Secinājumiem jābūt cieši 

saistītiem ar darba centrālo daļu. Vajadzības gadījumā tajos var iekļaut atsauces uz centrālās 

daļas nodaļām vai citu autoru darbiem. Secinājumos ir jāparāda: 

- kādi ir darba galvenie pozitīvie un negatīvie rezultāti (atrisinātās un neatrisinātās 

problēmas); 

- kur un kā darba rezultātus var praktiski pielietot; 

- kādā virzienā būtu jāturpina pētījumi. 

 Secinājumu nodaļa nav vienkārši kopsavilkums, pārfrāzējums vai centrālās daļas 

pārskats. Šeit skaidri un saprotami jāparāda, kāpēc darbs ir praktiski nozīmīgs un kāpēc 

secinājumus var uzskatīt par pamatotiem. 

 

2.3.2. Izmantotās literatūras un avotu saraksts (skat. 1.tabulu) 

1.tabula 

Bibliogrāfijas sarakstā atspoguļojamā informācija 

Literatūras avota tips Obligātā informācija Papildinformācija 

Grāmata Autors vai redaktors, 
nosaukums, izdevējiestāde, 
gads 

Sējums, sērija, lappušu 
skaits, adrese 

Grāmatas daļa (nodaļa) Autors, nodaļas nosaukums, 
grāmatas nosaukums, 
izdevējs, gads 
 

Redaktors, nodaļa, lappušu 
skaits, adrese 



 

Zinātnisko rakstu krājums Nosaukums, gads Redaktors, sējums vai 
numurs, sērija, adrese,  
mēnesis, organizācija, 
izdevniecība 

Raksts zinātnisko rakstu 
krājumā 

Autors, raksta nosaukums, 
krājuma (konferences) 
nosaukums, gads 

Redaktors, sējums vai 
numurs, sērija, lappušu 
skaits, adrese, mēnesis, 
organizācija, izdevējs 
 

Raksts, kas publicēts 
žurnālā vai avīzē 

Autors, raksta nosaukums, 
žurnāla nosaukums, 
izdošanas gads 

Sējums, numurs, lappušu 
skaits, mēnesis 

Tehniskā dokumentācija Nosaukums Autors, organizācija, 
adrese, izdevums, mēnesis, 
gads 

Mācību jeb zinātniskas 
iestādes publicēts 
ziņojums 

Autors, nosaukums, 
organizācija, gads 

Ziņojuma tips, numurs, 
izdevēja adrese, mēnesis 

Doktora disertācija vai 
maģistra darbs 

Autors, nosaukums, 
mācību iestāde, gads 

Zinātniskā darba tips, 
izdevēja adrese, mēnesis 

Formāli nepublicēts 
dokuments 

Autors, nosaukums, 
piezīme 

Mēnesis, gads 

Web lappuse Web lappuses pilnā adrese, 
autors 

Nosaukums, mēnesis, gads 

Citos gadījumos  Autors, nosaukums,  
izdevniecība, mēnesis, gads 

 

Bibliogrāfijas saraksta piemērs ir dots 2.pielikumā. 

 

2.3.3. Pielikumi 

Pielikumos jāiekļauj viss autora rakstītais programmas kods. Automātiski ģenerēto 

kodu nav jāiekļauj, izņemot gadījumu, ja tas mijas ar autora rakstīto. Tāpat pielikumos ir 

jāiekļauj EKTS biznesas plāns, programmatūras prasību specifikācija un programmatūras 

tehniskā specifikācija. 

Diplomprojekts ir jāiesniedz katedrā divos eksemplāros, no kuriem vismaz vienam 

jābūt iesietam cietajos vākos. Titullapā jābūt paša autora un darba vadītāja parakstam. 

Diplomdarba pēdējās divas lapas ir galvojums (3.pielikums) un vērtējuma lapa 

(4.pielikums), kuras netiek numurētas un iekļautas kopējā diplomprojekta lappušu skaitā. 

Uz diplomdarba beigu vāka jāuzlīmē aploksne, kurā jāievieto CD vai diskete ar: 

- pilnu programmas instalāciju; 

- visiem sākumkoda failiem. 

 

 



 

3. DIPLOMPROJEKTA STILS 

 

 Diplomprojektam ir jābūt uzrakstītam skaidrā, saprotamā, literāri pareizā, raitā, 

zinātniskā valodā. Darbā nav pieļaujamas gramatikas kļūdas. Jālieto pareiza terminoloģija. 

Katram teikumam ir jānovada līdz lasītājam kāda konkrēta ideja. Teikumiem jābūt maksimāli 

īsiem, jāizvairās no jebkuras liekvārdības. Būtiski ir ievērot pareizu teksta sadalījumu.  

 Jāievēro, ka: 

- vienas rindkopas garumam nevajadzētu pārsniegt puslappusi; 

- katrai rindkopai jāietver sevī pabeigta domu kopa; 

- ieteicams lietot kursīvu vai treknākus burtus, lai akcentētu pašus svarīgākos 

jēdzienus. 

 

 



 

4. IETEIKUMI, GATAVOJOTIES DARBA AIZSTĀVĒŠANAI 

 

1. Darba aizstāvēšanai speciāli jāsagatavo uzstāšanās (prezentācija) ar slaidiem vai 

demonstrācija uz lielā ekrāna, piemēram, ar MS PowerPoint. 

2. Studentam uzstāšanās ir jāsagatavo tā, lai tā iekļautos viņam atvēlētajā laikā un maksimāli 

efektīvi izmantotu šo laiku. 

3. Pirms galīgās aizstāvēšanas studentam ir vēlams veikt aizstāvēšanas ģenerālmēģinājumu. 

Šim mērķim var tikt organizēta t.s. priekšaizstāvēšanās. 

 



 

Izmantotās literatūras un avotu saraksts 

 

1. Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs. Latvijas Valsts Standarts LVS 

68:1996. Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis. 1996. 

2. Kirikova M. Norādījumi maģistra darba izstrādāšanai. Rīga: RTU, 1985. 17 lpp. 

3. Matule Z., Strazdiņa V. Zinātnisko darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 

norādījumi. Rēzekne: RA, 2001. 25 lpp. 

4. Užga-Rebrovs O. Norādījumi diplomprojekta un inženierprojekta izstrādāšanai. Rēzekne: 

RA, 1996. 17 lpp. 

5. Nescio N. Instructions for the Preparation of a Camera-Ready Manuscript. Amsterdam: 

IOS Press, 1991. 



 

1. PIELIKUMS 
Rēzeknes augstskola 
Inženieru fakultāte 

DATORZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS KATEDRA 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMPROJEKTS 
 

(Nosaukums ar lieliem burtiem) 
 
 
 
 
 

Autors (-e)   ___________________ Vārds UZVĀRDS 

Pilna laika 2. līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura  
studiju programmas 

“Elektroniskā komercija”  

4. kursa students (-e) 
Stud.apl. Nr. _________ 

 
 
Katedras vadītājs  ___________________ doc. Ivars MEIRĀNS 

 
Zinātniskais vadītājs ___________________ amats zin. grāds vārds UZVĀRDS 

 
Recenzents   ___________________ amats zin. grāds vārds UZVĀRDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rēzekne 

20..... 



 

2. PIELIKUMS 
 

Izmantotās literatūras un avotu saraksta piemērs 
 
Grāmata: 
 
1. Čipa A. Otrās paaudzes mikroprocesoru komplekts un vispārējās nozīmes skaitļotāja 
veidošana. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. 78 lpp. 
 
2. Pedersen K. Expert Systems Programming. Practical techniques for rule - based systems. 
John Wiley & Sons, 1989. 298 p. 
 
Raksts žurnālā: 
 
3. Ives B., Learmounth G.P. The information systems as a competitive weapon// 
Communications of the ACM. N 13., 1994. 937.-954.p. 
 
Grāmatas daļa: 
 
4. Shsmidt A. Information strategy formulation. In Information Systems. R. Voland (Eds.). 
Willey, Chichester, 2005. 126.-211.p. 
 
Doktora disertācija: 
 
5. Grabusts J. Nosacīto likumu veidošanas metožu izpēte un izstrādāšana uz daudzdimensiju 
datu izlases pamata/ Promocijas darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2006. 120 lpp. 



 

3.PIELIKUMS 
 
 

GALVOJUMS 

 

Ar šo es galvoju, ka diplomprojekts ir izstrādāts patstāvīgi bez citu palīdzības. No 

svešiem pirmavotiem ņemtie dati un definējumi ir uzrādīti darbā. Šis darbs tādā vai citādā 

veidā nav nekad iesniegts nevienai citai pārbaudījumu komisijai un nav nekur publicēts. 

 

datums   paraksts                (vārds, uzvārds)  

 



 

 3.PIELIKUMS 

VĒRTĒJUMA LAPA 

 

Diplomprojekts aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē 

 

________________ 

(datums) 

 

un novērtēts ar ………………………………… ballēm. 

 

Protokols Nr. ………. 

 

Valsts pārbaudījumu  

komisijas priekšsēdētājs       vārds, uzvārds 
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STUDIJU PROGRAMMĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studiju programmas nodrošināšanā iesaistītā  
akadēmiskā personāla saraksts 

 

Nr. 
Docētāja 

uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds  
Amats Docējamie studiju kursi 

Ievēlēts/ 
viesdocētājs 

1.  BIKSINIECE Anna - Docente Civiltiesības Ievēlēts 

2.  GRABUSTS Pēteris Dr.ing. Asoc.prof. Operētājsistēmas; Datu 
bāzes; Informācijas 
aizsardzība Dokumentu 
pārvaldes sistēmas  

Ievēlēts 

3.  DEMBOVSKA Iveta Mg.oec. Lektore Tirgzinība Ievēlēts 

4.  EGLONS Pēteris - Lektors IT tiesību zinību pamati 
un standarti 

Viesdocētājs 

5.  GRAUDIŅA Iveta Mg.soc. Docente Publiskās runas pamati; 
Socioloģija; Biznesa 
komunikācijas 

Ievēlēts 

6.  JURČS Ivars Mg. vid. Lektors Darba aizsardzība un 
ergonomika; Civilā 
aizsardzība 

Viesdocētājs 

7.  KALVĀNS Ēriks Mg.paed. Lektors Saskarsme un 
profesionālā ētika 

Ievēlēts 

8.  KANGRO Ilmārs Mg.math. Lektors Matemātiskā analīze, 
diferenciālvienādojumi 
un analītiskā ģeometrija; 
Diskrētā matemātika; 
Varbūtību teorija un 
matem. statistika 

Ievēlēts 

9.  KAUPUŢS Aivars Mg.paed. Lektors Sports Ievēlēts 

10.  KIJAŠKO Mihails  Mg.comp. Lektors Datoru tīkli; Projektu 
vadīšana; Interneta 
tehnoloģijas; 
Multimediju tehnoloģijas 

Ievēlēts 

11.  KORKLA Veronika Mg. paed. Lektore Loģika; Ētika, estētika; 
Filozofija 

Ievēlēts 

12.  KOTĀNE Inta Mg.oec. Lektore Nauda un bankas; 
Elektroniskā tirdzniecība 
un nauda 

Ievēlēts 

13.  MAKAROVA Galina Dr.jur. Docente Darba tiesības Ievēlēts 

14.  MEIRĀNS Ivars - Docents Kvalitātes pārvaldība IT 
projektos 

Ievēlēts 

15.  MIETULE Iveta Dr.oec. Docente Uzņēmējdarbības 
finanses 

Ievēlēts 

16.  MUSATOVS Jurijs Mg.comp. Lektors Datori un 
programmēšana II 

Ievēlēts 



 

17.  ŅIKITINA Vilhelma Mg.biz.vad. Lektore Makroekonomika; 
Inovācijas;  

Ievēlēts 

18.  NUĶE Dagnija Mg.soc. Lektore Uzņēmējdarbība Ievēlēts 

19.  PAURS Vladislavs Mg.art. Docents Tēlotājmāksla Ievēlēts 

20.  PUZULE Anita Mag.oec. Docente Zinātniskā darba pamati; 
Grāmatvedība 

Ievēlēts 

21.  POKULE Viktorija Mg.paed. Lektore Angļu valoda I-III Ievēlēts 

22.  SILINEVIČA Irēna Dr.ing. Profesore Uzņēmējdarbības 
stratēģiskā vadīšana 

Ievēlēts 

23.  STRODE Emīlija Mg.paed. Docente Vācu valoda I-III Ievēlēts 

24.  ŠERKINS Valērijs Mg.comp. Lektors Tīmekļa aplikāciju 
tehnoloģijas I-II; 
Datorgrafika 

Ievēlēts 

25.  TEILĀNS Artis Dr.ing. Asoc.prof. Prasību analīze un 
modelēšana; Sistēmu 
objektorientētā 
modelēšana; 
Programminţenierija; E-
komercijas IS izstrāde; 
Automatizētās 
projektēšanas sistēmas 
(CASE); Projektu 
vadīšana; 

Ievēlēts 

26.  TIPĀNS Ēriks Ms.ing. Lektors Algoritmi un datu 
struktūras I-II; 
Objektorientētā 
programmēšana;  

Ievēlēts 

27.  UŢGA-REBROVS 
Oļegs 

Dr.ing. Asoc.prof. Vadības teorija Ievēlēts 

28.  VIŠĶERS Ēvalds Mg.soc. Lektors Mikroekonomika; 
Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības 

Ievēlēts 

29.  ZORINS Aleksejs Mg.ing. Lektors Datori un 
programmēšana I; 
Elektroniskās komercijas 
aktualitātes; Ievads 
aplikāciju 
programmēšanā 

Ievēlēts 
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ATSAUKSME PAR STUDIJU PROGRAMMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 




