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 1. Mērķi un uzdevumi 
 
 Akadēmiskā studiju programma "Datorsistēmas" nodrošina studijas bakalaura, 
maģistra un doktora studiju līmeņos vienā no inženierzinātņu nozarēm - datorvadībā un 
datorzinātnē. 
 Programmas "Datorsistēmas" mērķis ir nodrošināt akadēmisko izglītību 
datorzinātnē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus sistēmu analīzes, 
programminženierijas un datorsistēmu (datu bāzu un informācijas sistēmu) projektēšanas 
jomā ar fundamentālu inženierzinātņu zināšanu bāzi, kas sevī ietver matemātiku, fiziku, 
inženierķīmiju, elektrotehniku un elektroniku. 
 
 Lai šo mērķi nodrošinātu, Lietišķo datorsistēmu institūts savu iespēju robežās 
realizē šādus uzdevumus: 
• sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas 

programminženierijā un datorsistēmu projektēšanā; 
• radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunās 

informācijas tehnoloģijas, teorijas un produktus; 
• veicina studentu prasmi mutiski, rakstveidā un ar mūsdienu informācijas tehnoloģiju 

līdzekļiem pasniegt, izskaidrot un aizstāvēt sava darba rezultātus; 
• sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus informātikas nozarē; 
• nodrošina studentu specializācijas izvēli atbilstoši programmas realizācijā iesaistīto 

struktūrvienību zinātnisko pētījumu virzieniem, izmantojot struktūrvienību mācību 
spēkus un tehnisko apgādi; 

• ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību dod iespēju studentiem apgūt savai 
turpmākajai karjerai nepieciešamo specializāciju; 

• nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas 
tehnoloģijām. 

 
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu 

rezultātus, apspriežot tos Lietišķo datorsistēmu institūta struktūrvienībās, ka arī veicot 
studentu un darba devēju aptaujas ar sekojošu aptauju rezultātu analīzi.  
 
 Konkrētāki mērķi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaļās: 
2.1 – bakalauru studijām, 2.2 – maģistru studijām un 2.3 – doktoru studijām. 
 
 
 2. Studiju programmas attīstība 
 
 Inženierzinātņu bakalaura, maģistra un doktora līmeņu studiju programma 
"Datorsistēmas" ir saskaņota un izstrādāta tā, lai inženierzinātņu bakalaura akadēmisko 
studiju līmenī students iegūtu pamatzināšanas, maģistru studiju līmenī padziļinātas 
zināšanas, un doktoru studiju līmenī dziļas zināšanas datorzinātnē, fokusējoties uz 
programminženierijas, sistēmu analīzes un datorsistēmu izstrādes teorētiskām un 
lietojumu problēmām. Studiju programma 2001. gadā tika akreditēta uz 6 gadiem. 
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 Datorsistēmu akadēmiskā līmeņa studiju programma 2002. gadā tika 
pārstrukturēta atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 "Noteikumi par 
akadēmiskās izglītības valsts standartu", kas stājās spēkā 2002. gada 3. janvārī, RTU 
Senāta 2002. gada 25. februāra lēmumiem, RTU Studiju daļas izstrādātajiem 
norādījumiem un Lietišķo datorsistēmu institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma 
ir apstiprināta RTU Lietišķo datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes un RTU Senāta sēdēs. 
 Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais 
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas studentiem nedēļā. Viens KP atbilst 
16 kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma. 
 Studiju programmas struktūra ir attēlota 1. zīmējumā. 
 

1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju 
programmas akadēmiskajam virzienam 

2.1. Inženierzinātņu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē 
studiju programmas attīstība 

 

 

Maģistra studijas (ilgums 2 gadi, 
apjoms 81 KP) 

Reflektanti ar vispārējo vidējo izglītību 

Doktora studijas (ilgums 3 gadi, 
apjoms 144 KP) 

Profesionālā maģistra  studijas 
(ilgums 2,5 gadi, apjoms 104 KP) 

            ~ 50% no 
    bakalaura diplomu 
        ieguvušajiem 
         studentiem 

     ~50% no 
 bakalaura diplomu 
     ieguvušajiem 
      studentiem 

Datorsistēmu studiju programma 
[Lietišķo datorsistēmu institūts, 3. kurss] 

Datorsistēmu studiju programma 
[Datorzinātņu departaments, 

pirmie 2 kursi] 

Citas radniecīgas studiju 
programmas 

Bakalaura studijas (ilgums 3 
gadi, apjoms 121 KP) 
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 2.1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
 Inženierzinātņu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē akadēmiskās studiju 
programmas mērķis ir sagatavot studentus turpmākām studijām maģistratūrā, vai arī 
patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē. 
 
 Programmas uzdevumi ir: 
• sniegt zināšanas matemātikā un fizikā atbilstoši augstākās tehniskās izglītības 

prasībām, kā arī pamatzināšanas inženierķīmijā, elektrotehnikā un elektronikā; 
• sniegt pamatzināšanas datorzinātnēs, koncentrējoties uz programminženieriju, 

datorsistēmu izstrādāšanu un sistēmu analīzi; 
• trenēt studentus programmēšanā un datoru profesionālā lietošanā; 
• sniegt ekonomikas un humanitārās izglītības iespējas studiju līmenim atbilstošā 

apjomā; 
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi. 
 

Izvirzīto uzdevumu kontrolei tika veikta pirmā kursa studentu aptauja un darba 
devēju aptauja. Detalizētāki aptaujas rezultāti ir doti šī ziņojuma 2.4. sadaļā. 
 
 2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 
 Datorsistēmu programmas studentiem studijas pirmajos 2 gados (skat. 1. 
zīmējumu) sakrīt ar Informācijas tehnoloģijas un Automātikas un datortehnikas 
programmās studējošo studijām, atskaitot brīvās izvēles priekšmetus. Studentiem, kuru 
iemaņas datormācības pamatos ir nepietiekamas, pirmajā semestrī tiek piedāvāts brīvās 
izvēles priekšmets "Iepazīsti datoru un algoritmizācijas pamatus" (2KP). Savukārt 
studentiem ar nepietiekamām latviešu valodas zināšanām pirmajos divos semestros tiek 
piedāvāti divi brīvās izvēles kursi: "Pastiprināts latviešu valodas kurss" (2KP) un 
"Latviešu valoda" (1KP). Pirmo divu gadu studiju plānos aizvadītajā mācību gadā 
būtiskas izmaiņas nav veiktas. Studenti, kuri ir izvēlējušies Datorsistēmu studiju 
programmu, 3. gadā apgūst datorzinātņu un programminženierijas pamatkursus, gada 
beigās aizstāv bakalaura darbu (10 KP) un iegūst inženierzinātņu bakalaura akadēmisko 
grādu datorvadībā un datorzinātnē. 
 Tiesības turpināt studijas Datorsistēmu programmas maģistratūras un inženiera 
studiju līmeņos ir visu trīs minēto studiju programmu bakalauriem. 
 
 2.1.3. Studiju programmas saturs 
 
 Datorsistēmu programmas bakalaura studiju līmenī studenti iegūst 
pamatzināšanas tālākai izglītībai. Teorētisko bāzi nodrošina matemātikas, fizikas, 
inženierķīmijas, elektronikas un elektrotehnikas, datorzinātņu un programmēšanas bāzes 
priekšmeti (Datormācība, Lietojumprogrammatūra, Datu struktūras, Diskrētās 
struktūras datorzinātnē, Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati, Ievads datoru 
arhitektūrā, Ievads operāciju pētīšanā, Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati, 
Programmēšanas valodas, Datu bāzu vadības sistēmas). Datorzinātņu jomā studenti 
iegūst zināšanas operētājsistēmās, datoru organizācijā, datoru tīklos, sistēmu analīzē, 
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sistēmu inženierijā, algoritmu konstruēšanā, lielu datu bāzu tehnoloģijā, datorsistēmu 
projektēšanā un mākslīgajā intelektā. Programminženierijas jomā studenti apgūst 
programmēšanas metodes, kā arī programmatūras izstrādes tehnoloģijas un rīkus, tādējādi 
iegūstot zināšanas praktiskajos lietojumos. 

Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti: obligātās izvēles priekšmeti no 
iepriekš noteikta saraksta un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti 
savukārt dalās specializējošos priekšmetos un vispārizglītojošos priekšmetos 
(humanitārie un sociālie priekšmeti, un valodas). Nozīmīgu vietu apmācības procesā 
ieņem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar bakalaura darbu dod iespēju studentam 
praktiski pielietot apgūtās programmēšanas un datorsistēmu projektēšanas iemaņas, kā arī 
jaunās informācijas tehnoloģijas. 

Aizvadītajā gadā būtiskas izmaiņas studiju programmas saturā nav izdarītas. Tika 
ievests jauns brīvās izvēles priekšmets “Informācijas sistēmas” 2. kursa bakalauriem 
(asociētā profesore M. Kirikova). Rudens semestra brīvās izvēles priekšmetā 
„Strukturizēta sistēmu analīze” noslēguma lekciju materiāls par „Projektu plānošanu un 
vadību” tika saturiski paplašināts, ietverot projektu plānošanas rīka MS Project iespēju 
apskati. Studentiem tika demonstrēts rīka izmantošanas piemērs (asistente L. Survilo).        
 
 2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 
 Datorsistēmu programmas bakalaura studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais apjoms 
ir 121 KP. 
 
 2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 
  Datorzinību bakalaura datorvadībā un datorzinātnē studiju programmas 
priekšmetu sadalījums obligātos priekšmetos (67,77%) un izvēles priekšmetos (32,23%) 
pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 1. tabulā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. tabula 
Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Obligātās 
izvēles 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Summa 
(kredītpunkti) 
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Specializējošie priekšmeti 58 17 75 (61,98 %) 
t. sk. Ekonomikas un vadības priekš.  4  
Vispārizglītojošie priekšmeti 22  22 (18,18%) 
Humanitārie un sociālie priekšmeti 2 4 6 (4,96%) 
Valodas  4 4 (3,31%) 
Bakalaura darbs  10 10 (8,26%) 
Kopā obligātie priekšmeti 82 (67,77%) 35(28,92%) 117 (96,69%) 
Brīvās izvēles priekšmeti  4 4 (3,31%) 
Kopā   121 (100%) 
 
 Izvēles priekšmetus nākošajam mācību gadam studenti izvēlas iepriekšējā mācību 
gada beigās.  
 
 2.1.6. Bakalaura darba izstrāde 
 
 Inženierzinātņu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē akadēmiskā grāda 
iegūšanai ir jāizpilda bakalaura studiju programma un jāaizstāv bakalaura darbs. 
Bakalaura darba apjoms ir 10 KP. Izstrādātais bakalaura darbs ir publiski jāaizstāv. Darba 
vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. Bakalaura darba saturs, vērtēšanas kritēriji un 
principi ir aprakstīti 1996. gadā LDI izstrādātajā dokumentā "Nolikums par datorzinātņu 
profila bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu", kas papildināts ar prasībām pret 
bakalaura darba saturu un apjomu sakarā ar tā apjoma palielināšanos no 3KP līdz 10KP. 
 
 2.1.7. Humanitāro, sociālo, ekonomikas un citu zinātņu apguves iespējas 
 
 Datorsistēmu bakalaura līmeņa studiju programma dod iespēju 36 KP apjomā 
apgūt arī vispārizglītojošos priekšmetus (Matemātika, Diskrētā matemātika, Fizika, 
Inženierķīmija, Civilā aizsardzība, Elektronika un elektrotehnika, kopā 22 KP), pie 
kuriem pieder arī humanitārie un sociālie, ekonomikas un vadības, kā arī valodu grupas 
priekšmeti 14 KP apjomā. Lielākā daļa no šiem priekšmetiem ir obligātās izvēles 
priekšmeti. Bez tam studentiem ir iespējas papildus apgūt latviešu valodu un nodarboties 
ar sportu, ko nodrošina RTU Sporta katedra. Pirmā kursa studentu aptauja liecina, ka 
prasības pēc obligātām sporta nodarbībām ir viens no iemesliem, kādēļ daļa studentu 
datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju izvēlas studēt tieši RTU. 
 
 2.1.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 Par Datorsistēmu studiju programmu latviešu valodā ir izstrādāti vairāki 
informatīvie materiāli. Vispārīga informācija par RTU studiju programmām un 
programmu anotācijas apkopotas ikgadējā RTU izdevumā "Studiju programmas". Katru 
gadu informācija par studiju programmu tiek publicēta informatīvajā izdevumā 
"Izglītības ceļvedis" un Akadēmiskās izglītības centra izdotajā Latvijas augstskolu 
katalogā. Par atsevišķiem akadēmisko studiju mācību priekšmetiem, informējot par to 
apgūšanas iespējām pēc augstskolas beigšanas, dati ir doti žurnālā “Karjera un vadība”. 
Saviem spēkiem Lietišķo datorsistēmu institūts izdod informatīvos materiālus bukletu un 
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brošūru veidā, kuros studenti tiek iepazīstināti ar studiju programmas saturu. Eiropas 
Sociālā fonda projektu „Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās”  un „Profesionālās 
orientācijas pasākumi Rīgas skolās” ietvaros tika sagatavoti un publicēti šādi informatīvie 
materiāli: 1) buklets par programmētāja, programmēšanas inženiera, sistēmanalītiķa un 
testētāja profesijām un to apguves iespējām LDI; 2) brošūra (12 lpp.), kas ietver 
informāciju par RTU, DITF, LDI un tās programmu „Datorsistēmas”, pār RTU 
uzņemšanas noteikumiem u.c.; 3) brošūra (20 lpp.) „Izvēlies profesiju: programmētājs, 
testētājs, programmēšanas inženieris, sistēmanalītiķis”, kurā sniegtas ziņas par prasībām 
katrai profesijai, speciālistu izpildāmiem darbiem, nepieciešamajām zināšanām un 
prasmēm utt. Publicētie informatīvie materiāli ir izplatīti septiņās skolās, kā arī piedāvāti 
skolēniem DITF atvērto durvju dienās. Fakultātes bukletos ietverta sadaļa par 
programmu Datorsistēmas. Lai popularizētu studiju programmu, LDI piedalās ikgadējā 
izstādē "Skola**", rīko atvērto durvju dienu, organizē vienas dienas semināru Latvijas 
rajonu informātikas skolotājiem, atjauno informāciju fakultātes stendā RTU galvenajā ēkā 
un LDI mājas lapā internetā. Studiju programmas popularizēšana tika veikta arī skolēnu 
brīvlaikā, kad skolēniem tika dota iespēja apmeklēt fakultāti un tās struktūrvienības, lai 
tuvāk iepazītos ar studiju programmām, to saturu un studiju apstākļiem. Kā jauns 
pasākums studiju programmas reklamēšanai minams ar Sistēmu teorijas un projektēšanas 
katedras darbinieku aktīvu līdzdalību organizētās Latvijā pirmās skolēnu un studentu 
izgatavoto robotu sacensības “Robotika 2007”, kas guva ļoti plašu ievērību arī masu 
medijos. 
 

2.2. Inženierzinātņu maģistra datorsistēmās studiju programmas 
attīstība 

 
 2.2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
 Inženierzinātņu maģistra datorsistēmās akadēmiskās studiju programmas mērķis 
ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas datorzinātnēs, programminženierijā un 
datorsistēmu izstrādāšanas teorijā, lai programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu 
universitātē, zinātniski pētniecisko darbu datorfirmās un organizācijās, kā arī turpināt 
studijas doktorantūrā. 
 
 Programmas uzdevumi ir: 
• sniegt padziļinātas zināšanas datorzinātnēs, koncentrējoties uz programminženieriju, 

datorsistēmu izstrādāšanu un sistēmu analīzi; 
• dot zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā 

tematikā; 
• sniegt padziļinātas zināšanas jaunajos datorzinātņu un programminženierijas 

virzienos; 
• attīstīt prasmi strādāt ar datorsistēmu projektēšanas vidēm un rīkiem, kā arī izstrādāt 

atbilstošus projektus; 
• sniegt padziļinātas zināšanas ekonomikas un vadības priekšmetos, humanitārajos un 

sociālajos priekšmetos, zināšanas pedagoģiskā darba uzsākšanai. 
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 2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 
 Pēc studiju programmas pārstrukturizācijas no 3 gadīgām uz 2 gadīgām maģistra 
studijām tās struktūru veido obligātā daļa, obligātās izvēles daļa, brīvās izvēles daļa un 
maģistra darbs. 
 
 2.2.3. Studiju programmas saturs 
 

Datorsistēmu programmas maģistra studiju līmenī studenti iegūst padziļinātas 
zināšanas, koncentrējoties uz tādām datorzinātņu jomām kā datorsistēmu modelēšana un 
izstrādāšana, programmatūras sistēmu konstruēšana, kā arī sistēmu teorija un analīze. 
Obligātos studiju priekšmetus apgūst visi programmā studējošie. Laboratorijas, praktiskie 
un studiju darbi dod praktiskas iemaņas visdažādāko datorsistēmu, it īpaši, informācijas, 
datu bāzu, intelektuālu un programmatūras sistēmu izstrādāšanā. 

Nozīmīgu vietu programmas realizācijā ieņem zinātnisko semināru sistēma. 
Semināros studenti pasniedzēju vadībā risina aktuālas datorsistēmu izstrādāšanas 
problēmas. Zinātniskie semināri dod iespēju studentiem apgūt zinātniskā darba veikšanas 
un iegūto rezultātu referēšanas prasmi. Īpaši svarīga maģistru studiju programmas īpašība 
ir tā, ka maģistra darba izstrādāšana plānā ir paredzēta abus studiju gadus, kas kopā ar 
zinātniskajiem semināriem nodrošina kvalitatīvu tā izpildi 

Pirmā kursa maģistrantiem zinātnisko semināru ietvaros tika organizētas 
nodarbības tehnisko tekstu rakstīšanas prasmē, kuras vadīja vieslektore no Latvijas 
Universitātes Vita Karnīte. Kursā "Programatūras risku analīze” lekcijas lasīja vieslektori 
AivarsZirnītis no SIA "Metrika" un Baiba Apine no “PricewaterhouseCoopers”. 
Priekšmetā “Adaptīvas datu apstrādes sistēmas” vieslektors bija Dr. Eberhard Bluemel no 
Fraunhofer Institute IFF (Vācija), bet priekšmetā “Lietišķo datorsistēmu 
programmatūra”: vieslektore bija inženierzinātņu doktore Valentīna Gribkova no AAS 
„Balva” (Latvija). 
 

Studiju programmas satura ziņā aizvadītajā mācību gadā izmaiņas studiju 
programmā nav izdarītas. 
 
 2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 
 Datorsistēmu programmas maģistra studiju ilgums ir 2 gadi un apjoms ir 81 KP. 
 
 2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 
 Inženierzinātņu maģistra studiju programmas priekšmetu sadalījums obligātos un 
izvēles priekšmetos pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 2. tabulā. 
 

2. tabula 
Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Obligātie 
izvēles 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Summa 
(kredītpunkti) 
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Specializējošie priekšmeti 36 16 52 (64,20%) 
Vispārizglītojošie priekšmeti 1  1 (1,23%)  
Humanitārie un sociālie, 
pedagoģijas vai ekonomikas un 
vadības priekšmeti 

 4 4 (4,94%) 

Maģistra darbs  20 20 (24,69%) 
Kopā obligātie priekšmeti 37 (45,68%) 40 (49,38%) 77 (95,06%) 
Brīvās izvēles priekšmeti  4 4 (4,94%) 
Kopā   81 (100%) 
 
 Izvēles priekšmetus nākošajam mācību gadam studenti izvēlas iepriekšējā mācību 
gada beigās. 
 

2.2.6. Maģistra darba izstrāde 
 
 Inženierzinātņu maģistra datorsistēmās akadēmiskā grāda iegūšanai ir jāizpilda 
maģistra studiju programma un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba apjoms ir 20 KP, 
kas studiju programmā ir sadalīti šādi: pirmajā studiju gadā - 4 KP, otrajā studiju gadā - 
16 KP. Izstrādātais maģistra darbs, kam pievienota darba vadītāja atsauksme, ir publiski 
jāaizstāv. 
 Darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents, kuram ir jābūt zinātņu doktoram vai 
habilitētajam zinātņu doktoram atbilstošajā nozarē. Prasības darba saturam un publiskās 
aizstāvēšanas procedūra ir aprakstīta metodiskajā materiālā "Norādījumi maģistra darba 
izstrādāšanai". 
 
 2.2.7. Humanitāro, sociālo, pedagoģijas, ekonomikas, vadības  un citu 

zinātņu apguves iespējas 
 
 Maģistru studiju programmā 5 KP paredzēti virsrakstā minēto priekšmetu 
apguvei, starp kuriem ir obligātais priekšmets Darba aizsardzības pamati - 1 KP un 
obligātie izvēles priekšmeti 4 KP, kas studentam ir jāizvēlas no humanitāro un sociālo, 
pedagoģijas vai ekonomikas un vadības mācību priekšmetu saraksta. Visi šie priekšmeti 
ir plānoti pirmajā studiju gadā. 
 
 2.2.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Informatīvie materiāli par Datorsistēmu studiju programmu aprakstīti sadaļā 
2.1.8. 
 
 2.3. Inženierzinātņu doktora studiju programmas attīstība 
 
 Studijas doktorantūrā reglamentē RTU Senāta 1995.gada 27.martā apstiprinātais 
"Nolikums par RTU doktorantūru" un vēlāk pieņemtie papildinājumi. 
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 2.3.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
 Studiju programmas mērķis ir sagatavot studentus patstāvīgam zinātniskam 
darbam, kā arī pedagoģiskam darbam universitātē informātikas un datortehnoloģiju 
nozarē. 
 
 Programmas uzdevumi ir: 
• apgūt ar datorsistēmu novirzienu saistītās fundamentālās zinātnes; 
• apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas; 
• apgūt pedagoģiskam darbam vajadzīgās iemaņas un pieredzi. 

 
Izvirzīto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas 

laikā. Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas 
doktoranti ir iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas koledžas un bakalaura 
studiju studentiem, vadot laboratorijas un praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju 
un eksāmenu darbus. 
 
 2.3.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 
 Doktora studiju programma veidota tādējādi, ka tajā ir paredzēti obligātie studiju 
priekšmeti, ierobežotas izvēles studiju priekšmeti un doktoranta darbs pie promocijas 
darba. 
 
 2.3.3. Studiju programmas saturs 
 
 Studiju programma paredz apgūt dziļas zināšanas virzienam atbilstošos 
teorētiskos priekšmetos (Objektorientētās programmēšanas konceptuālie aspekti, 
Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā, Intelektuālās datorsistēmas), virziena 
specializētos priekšmetus, kas dod teorētiskos pamatus doktoranta zinātniskajam darbam 
un svešvalodas. Studiju priekšmetu sadalījumu pa priekšmetu grupām nosaka RTU 
Senāta 1996. gada 27. maija lēmums. Obligātos studiju priekšmetus apstiprina 
Promocijas padome P-07 informātikā un datortehnoloģijās. Programmas saturā 
aizvadītajā mācību gadā izmaiņas nav veiktas. Asociētā profesore O. Ņikiforova 
izstrādāja divus jaunus studiju priekšmetus “Modeļvadāmās programmatūras izstrādes 
konceptuālie aspekti” (doktorantūras 1.kurss) un “Objektorientētas tehnoloģijas attīstības 
tendences” (doktorantūras 2.kurss), kas 2006./2007. mācību gada rudens semestrī tika 
pirmo reiz pasniegti studentiem.  
 
 
 
 2.3.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 
 Doktora studiju ilgums ir 3 gadi un to kopējais apjoms ir 144 KP. 
 
 2.3.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
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 Doktora studiju programmas priekšmetu sadalījums obligātos un izvēles 
priekšmetos pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 3. tabulā. 
 

3. tabula 
Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Obligātās izvēles 
priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 
(kredītpunkti) 

Specializācijas priekšmeti 15  15 30 (20,83%) 
Valodas  6    6 (4,17%) 
Doktora darbs   102 102 (70,83%) 
Kopā obligātie priekšmeti 15 (10,41%) 123 (85,42%) 138 (95,83%) 
Brīvās izvēles priekšmeti  6 6 (4,17%) 
Kopā   144 (100%) 
  

Specializācijas izvēles priekšmeti ir jāpieskaita pie ierobežotas izvēles 
priekšmetiem, jo to izvēli no piedāvātā priekšmetu klāsta nosaka doktoranta zinātniskais 
vadītājs, vadoties no virziena, kādā zinātnisko darbu veic doktorants. Katra doktoranta 
individuāli veicamos darbus nosaka individuālais plāns. Šī plāna obligāta sastāvdaļa ir 
pedagoģiskais darbs. 
 
 2.3.6. Promocijas darba izstrāde 
 
 Inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ir jāizpilda doktora studiju 
programma un jāaizstāv promocijas (doktora) darbs. Promocijas darba apjoms ir 102 KP. 
Doktora darba izstrādei tiek lietotas RTU Lietišķo datorsistēmu institūta struktūrvienību 
zinātniskās un mācību laboratorijas, kā arī par ESF finansējumu iekārtotās doktorantu 
darba telpas, kas aprīkotas ar augstas kvalitātes datortehniku. Valsts Zinātniskās 
Kvalifikācijas Komisijas (VZKK) izstrādātie un 2005.gada 27.decembrī Latvijas 
Republikas Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi nosaka promocijas darba vērtēšanas 
kritērijus un promocijas kārtību. Promocijas darbs publiski jāaizstāv inženierzinātņu 
nozares "Informācijas tehnoloģija" promocijas padomē P-07, kas darbojas pie 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes, vai citā atbilstošās nozares 
promocijas padomē. 
 
 2.4. Datorsistēmu studiju programmas vērtējums no studentu un 

darba devēju viedokļa 
 
 Aizvadītajā mācību gadā tika organizēta akadēmisko studiju programmaspirmā 
kursa studentu aptauja par studiju priekšmetiem, kas tiek pasniegti rudens semestrī. 
Jāatzīmē, ka šajā aptaujā tika iesaistīti DADI un ITI 3. kursa studenti, lai aptaujas 
rezultātus varētu salīdzināt ar LDI studentu viedokli. Aptaujas rezultāti parādīja, ka 
studenti kopumā ir apmierināti gan ar studiju procesa organizāciju, gan arī ar priekšmetu 
pasniegšanas kvalitāti, īpaši izceļot priekšmetus “Ievads datoru arhitektūrā” un 
“Matemātika”. Ievērojama daļa studentu izteica neizpratni par to, kādēl datorzinātnes 
studiju programmā ir iekļauti priekšmeti “Sociālās attīstības modeļi”un “Civīlā 
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aizsardzība”, lai gan atzina, ka tie tiek pasniegti labā līmenī un interesanti.  Daļu studentu 
neapmierināja lekciju kvalitāte priekšmetā “Ievads datorgrafikā”, lai gan tikpat liela daļa 
studentu uzskatīja, ka teorētiskais materiāls tiek pasniegts labi. Praktiski visi studenti bija 
apmierināti ar praktisko nodarbību kvalitāti visos mācību plānā paredzētajos priekšmetos.  

Tika veikta darba devēju aptauja ar mērķi noskaidrot, kādas zināšanas, prasme un 
rakstura īpašības ir nepieciešamas sistēmu analītiķim. Vadošajām datorfirmām, kurās 
strādā sistēmu analītiķi tika izsūtītas 15 anketas, kurās bija 11 sadaļas ar vairāk nekā 100 
jautājumiem. Tika saņemtas 11 aizpildītas anketas, no kurām izriet, ka konkrētās 
zināšanas, kas nepieciešamas analītiķim, ir ļoti lielā mērā atkarīgas no projektētāja un 
pasūtītāja, kā arī no konkrētā uzņēmuma prakses, tādēļ iepriekš tās precīzi paredzēt ir ļoti 
grūti. No atbildēm izriet, ka apmācības procesā uzsvars būtu jāliek uz pamatiemaņu 
apgūšanu, lai darba devējam nebūtu jāmāca pamatlietas (kas ir projekta plāns, kvalitātes 
plāns, kā zīmēt E-R modeli, kāpēc vajadzīgs standarts, u.c.). Jaunajiem speciālistiem būtu 
jābūt plašam, bet ne pārlieku dziļam priekšstatam par tehnoloģijām un metodēm, lai viņi 
varētu ātri adaptēties konkrētā situācijā. Bez tam sistēmu analītiķim svarīga ir atbilstošās 
biznesa jomas pārzināšana (varbūt iespējama specializācija, piemēram, finanšu sistēmās, 
ražošanas procesos, u.c.), kā arī jābūt zināšanām par nozarē notiekajiem procesiem un  
attīstības tendencēm. 

Tālāk apkopoti darba devēju anketēšanas rezultāti pa jautājumu grupām. Viena 
jautājumu grupa apskatīja prasmi izmantot sistēmu analīzes metodes, atsevišķi izdalot 
„Informācijas iegūšanas metodes” un „Modelēšanas metodes”. 
 
Informācijas/zināšanu iegūšanas metodes 
 
Vērā tika ņemtas tikai 9 ekspertu atbildes, kas ir novērtējuši visas 6 metodes. 
Tabulā redzama metode, un tai atbilstošais nozīmības rādītājs Sj (jo mazāks Sj, jo metode 
nozīmīgāka).  
 

Metode Sj 
Dokumentu analīze 19 
Intervēšana 21 
Anketēšana 27 
Zināšanu iegūšana, izmantojot prototipus 39 
Zināšanu iegūšana grupu sesijās 39,5 
Etnogrāfiskā analīze (novērošana) 43,5 
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Informācijas/zināšanu iegūšanas metodes
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Intervēšana

Dokumentu analīze

 
 
Modelēšanas metodes 
 
Anketās bija ietvertas arī „Aģentu modelēšanas metodes”, bet kopējā analīzē tās netiek 
neņemtas vērā, jo 6 eksperti norādījuši, ka tādas nepārzina. Tika iegūti šādi rezultāti: 
 

Metode Sj 
Datu modelēšanas metodes 22 
Procesu modelēšanas metodes 24 
Objektu modelēšanas metodes 27 
Notikumu/Imitācijas modelēšanas metodes 36 

 
Modelēšanas metodes
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Notikumu/Imitācijas modelēšanas metodes

Objektu modelēšanas metodes

Procesu modelēšanas metodes

Datu modelēšanas metodes

 
 
Prasme izmantot sistēmu analīzes metodes 
  
Šajā jautājumu grupā ir iekļautas pārējās sistēmu analīzes metodes. No piedāvātajām 
metodēm kopējā vērtējumā netiek ņemtas vērā „Uzņēmumu modelēšanas metodes” un 
„Ietekmes analīzes metodes”, jo 4 eksperti tās nepārzina. 
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Metode Sj 
Procesu analīzes/projektēšanas metodes 32,5 
Problēmu analīzes metodes 35,5 
Risku analīzes metodes 36,5 
Mērķu analīzes metodes 38,5 
Resursu analīzes/plānošanas/novērtēšanas metodes 38,5 
Stratēģiju analīzes/plānošanas metodes  49,5 

 
Prasme izmantot sistēmu analīzes metodes
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Problēmu analīzes metodes

Procesu analīzes/projektēšanas metodes

 
Prasību inženierijas prasmes 
 
Kopējā vērtējumā netiek iekļauti divi rādītāji: „Aģentu orientēta prasību inženierija” un 
„Aspektu orientēta prasību inženierija”, jo 4 eksperti norāda, ka tos nepārzina.  
 

Rādītājs Sj 
Prasību noteikšana, izmantojot lietošanas gadījumus 22,5 
Procesu orientēta prasību inženierija 26 
Uzņēmumu arhitektūru orientēta prasību inženierija 30 
Mērķu orientēta prasību inženierija 31,5 

 
Prasību inženierijas prasmes
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Sistēmanalītiķa spējas  
  
Ekspertiem tika piedāvāts novērtēt 11 rādītājus: 
 

Rādītājs Sj 
Spēja skaidri un saprotami prezentēt risinājumus 48,5 
Spēja apstrādāt, integrēt un strukturēt lielus informācijas apjomus 50 
Spēja ātri novērtēt situāciju un tai piemēroties 50 
Spēja strādāt vienatnē 61,5 
Spēja uzklausīt citu problēmas un viedokļus 63 
Spēja pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli 65 
Laba atmiņa 70 
Spēja strādāt komandā 71 
Spēja mierīgi pārciest neveiksmes 73,5 
Spēja apmācīt cilvēkus ar dažādām priekšzināšanām 85 
Spēja uzņemties vadību 93,5 

Sistēmanalītiķa spējas
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Sistēmanalītiķa rakstura īpašības 

Īpašības Sj 
Precizitāte 43,5 
Rūpība darbā 47 
Patstāvība 47 
Daudzpusīgas intereses (erudīcija) 55 
Intuīcija un izdomas bagātība 55,5 
Taktiskums 57 
Neatlaidība 59,5 
Pacietība 60,5 
Humora izjūta 70 
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Sistēmanalītiķa rakstura īpašības
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Anketēšanas rezultāti tiks izmantoti studiju satura pilnveidošanai. 
 

Bez minētajām aptaujām Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā tika veikta 
aptauja par katru kursā “Informācijas sistēmu metodoloģijas” nolasīto tēmu pirmā kursa 
maģistrantiem (asociētā profesore M. Kirikova). Studentiem bija jānorāda (1) kas 
viņuprāt tēmā bija visbūtiskākais, (2) kādi jautājumi palikuši neskaidri, (3) tēmas 
lietderības subjektīvs novērtējums. Aptauja tika izdarīta pirms eksāmena. Iespējams tā 
pozitīvi ietekmēja eksāmena rezultātus, kas šogad bija labāki nekā iepriekšējos gados. 
Kursā “Prasību inženierija” (asociētā profesore M. Kirikova tika veikta aptauja par 
studentu apmierinātību ar lekciju saturu, un lekciju un praktisko darbu norises kārtību 
(tika saņemtas pārsvarā pozitīvas atsauksmes).  
 
 2.5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 Ziņas par fakultāti un studiju programmām, ieskaitot Datorsistēmu studiju 
programmu, interesenti var atrast internetā fakultātes mājas lapā (www.cs.rtu.lv), Lietišķo 
datorsistēmu institūta (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/) mājas lapā, kā arī atsevišķu 
struktūrvienību mājas lapās. 
 
 
 3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums 
 

3.1. Pasniegšanas metodes 
 
Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 

laboratorijas darbi. Samērā liels īpatsvars ir studentu patstāvīgajam darbam - bakalaura 
un maģistra studiju programmās katru semestri ir paredzēta divu vai trīs studiju darbu 
izstrāde. Lielai daļai priekšmetu tēmu saraksti, uzdevumi laboratoriju un studiju darbiem, 
kā arī referātu tēmas ir atrodamas struktūrvienību mājas lapās. Aizvadītajā periodā tika 
uzsākts aktīvs un apjomīgs darbs pie studiju programmas Datorsisistēmas uzlabošanas, 
veicot pasākumu kompleksu “Studiju programmas Datorsistēmas pilnveidošana 
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bakalaura, maģistra un doktora akadēmiskajām un profesionālajām studijām”. Pirmajam 
konkursam tika pieteikti 3 projekti (2 no tiem akadēmiskās studiju programmas 
uzlabošanai), bet otrajam – viens projekts ar mērķi uzlabot studiju saturu un paredzot 
mūsdienu apmācības formu realizāciju: studiju programmas modularizāciju, 
projektorientēto apmācību, E-atbalstu un hibrīdo apmācību (apmācības auditorijā 
kombinēšanu ar E-apmācības formām). Akadēmiskās studiju programmas uzlabošanai 
tika apstiprināti un saņēma finansējumu šādi projekti:  
 
• 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007: RTU akadēmiskās studiju 

programmas “DATORSISTĒMAS” datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana 
(īstenošanas laiks 02/01/2006-15/08/2008, izmaksas 159952 Ls, 28 izpildītāji); 
Vadītājs: profesors J. Grundspeņķis. Projektā paredzēts izstrādāt 5 moduļus. 

• 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0062/0007: RTU akadēmiskās studiju 
programmas “DATORSISTĒMAS” kursu pilnveidošana (īstenošanas laiks 
18/10/2005-30/11/2007, izmaksas 196823 Ls, 21 izpildītājs); Vadītājs: profesors J. 
Grundspeņķis. Projektā paredzēts izstrādāt 11 moduļus. 

• ESF līdzfinansēts projekts “Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras 
attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā”, VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./ 
0008/0007. Vadītājs: profesors U. Sukovskis. 

 
Pirmajos divos projektos līdz šim veiktā darba rezultātā ir izstrādāti slaidu 

komplekti un datorprogrammas visiem projektos paredzētajiem priekšmetiem. Daļa no 
materiāliem ir izvietota struktūrvienību serveros un ir pieejama mājas lapās. 

Mājas lapās ir publicētas arī bakalauru un maģistru darbu tēmas. Zinātniskie 
semināri maģistrantiem tiek organizēti tādejādi, ka vispirms vecāko kursu maģistranti 
uzstājas ar referātiem par savu maģistru darbu izstrādi, dodot padomus pirmā kursa 
maģistrantiem. Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā studējošajiem maģistrantiem 
tika organizētas nodarbības tehnisko tekstu rakstīšanas prasmē. Nodarbības vadīja 
Latvijas Universitātes pasniedzēja Vita Karnīte. 

Ir turpināta jauninājumu ieviešana pasniegšanas metodēs. Asociētais profesors P. 
Rusakovs ir ieviesis slaidu demonstrēšanu un testpiemēru analīzi pirms laboratorijas 
darbu izpildes priekšmetos “Objektorientētā programmēšana” un “Datoru organizācija un 
asembleri” (slaidi ir pieejami arī datortīklā, un studenti var strādāt ar tiem individuāli) 
Asistente L. Survilo brīvās izvēles priekšmetā “Strukturizēta sistēmu analīze” izstrādāja 
lekciju konspektu elektroniskā veidā. Pamatojoties uz šo lekciju konspektu, tika 
izveidotas prezentācijas katrai lekcijai atsevišķi. Tekošā lekcijā apskatāmo jautājumu 
prezentācija tika izsūtīta studentiem pirms lekcijas. Tas, savukārt, mainīja lekciju norises 
gaitu un arī pasniegšanas veidu. Proti, studenti varēja iepriekš sagatavoties nākamajai 
lekcijai. Rezultātā dažas lekcijas notika aktīvu diskusiju veidā.  Asociētā profesore M. 
Kirikova vairākos studiju priekšmetos pilnveidoja pasniegšanas metodes un ieviesa 
jaunas tēmas. Tā bakalauru studiju laikā apgūtās zināšanas tika integrētas studiju kursa 
“Datorsistēmu projektēšanas pamati” laikā, kad studenti patstāvīgi kā vienota grupa 
izstrādja reālu sistēmu, veicot visos tās dzīves cikla posmos nepieciešamos darbus. Šogad 
šajā kursā papildus iepriekšējos gados sniegtajām zināšanām tika pastiprināts akcents uz 
standartiem, un studenti visus projekta dokumentus izstrādāja saskaņā ar Latvijas valsts 
standartiem. Izstrādājamā sistēma: mājas lapa Biedrībai Bērniem ar Kustību 
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Traucējumiem. Studiju priekšmetā “Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana” tika iekļauta 
nodaļa par diagrammu vizuālo kvalitāti. Studiju priekšmetā “Prasību inženierija”tika 
iekļauta tēma par servisu orientētām arhitektūrām. Studiju priekšmetā “Zināšanu vadība” 
tika viekts praktisko darbu videoieraksts, ko nākamo gadu studenti varēs izmantot 
praktisko darbu sagatavošanas procesā. Profesore L. Zaiceva mācību priekšmetā 
“Programmēšanas valodas” (bakalaura akadēmiskās studijas) sagatavoja informācijas 
lapu studentiem ar sistematizētām ziņām par prasībām priekšmeta apgūšanai. 
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas ietvaros tika izstrādāta 
programma, kas dod iespēju studentiem apskatīt tīmeklī savas atzīmes. Programma tika 
lietota priekšmeta „Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi” (maģistra 
akadēmiskās studijas) apgūšanas gaitā. Šogad pirmo reizi studentiem tika piedāvāts 
izmantot šablonu studiju darba izstrādei mācību kursā „Mākslīgā intelekta pamati” 
(profesors J. Grundspeņķis, asistente A. Anohina). Šablons skaidri un precīzi nosaka 
studiju darbam izvirzītās prasības un palīdz to izstrādāt. Bez tam mācību kurss „Mākslīgā 
intelekta pamati” tika ievietots elektroniskajā mācību vidē Blackboard. Tas ietver sevī 
mācību kursa un tā apgūšanai izvirzīto prasību aprakstu, tēmu izklāstu PowerPoint 
prezentāciju veidā, zināšanu pašvērtēšanas testus un zināšanu pārbaudes testus, forumu 
domu un ideju apmaiņai starp studentiem un pasniedzēju. Šadu apmācības formu 
izvēlējās 41 students.  

Studiju priekšmetos “Sistēmu teorijas metodes”, “Ievads mākslīgajā intelektā” un 
“Mākslīgā intelekta pamati” (atbildīgais pasniedzējs profesors J. Grundspeņķis) tika 
ieviesta jauna zināšanu pārbaudes sistēma, kas pamatojas uz konceptu tīklu izmantošanu. 
Sistēma izstrādāta Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā un ir paredzēta kā studsentu 
zināšanu vērtēšanai tā arī pašvērtēšanai. Visos trīs priekšmetos studentiem tika piedāvāts 
izmēģināt jauno zināšanu pārbaudes sistēmu. Eksperimentā iesaistījās kopskaitā 68 
bakalaura studiju programmas studenti (40 preiekšmetā “Ssitēmu teorijas metodes”, 19 – 
“Mākslīgā intelekta pamatos” un 9 – “Ievadā mākslīgajā intelektā”).  Tika veikta arī 
studentu aptauja par darbu ar sistēmu. Apmēram 80% studentu atzinīgi novērtēja gan 
pašu zināšanu pārbaudes metodi, atzīmējot, ka konceptu tīklu izmantošana attīsta loģisko 
un sistēmisko domāšanu, un palīdz sistematizēt apgūto vielu, gan arī izstrādāto sistēmu.  

Pirmoreiz tika izmēģināta asistentes A. Anohinas izstrādātā intelektuālā mācību 
atbalsta sistēma MINIMAX algoritma apguvei studiju priekšmetā “Mākslīgā intelekta 
pamati” trešā kursa bakalauriem. Eksperimentālajā sistēmas pārbaudē piedalījās 34 
studenti. 
 

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 

Datorsistēmu studiju programmas realizāciju nodrošina šādas Lietišķo 
datorsistēmu institūta struktūrvienības: 
♦ Informātikas un programmēšanas katedra 
♦ Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 
♦ Lietišķo datorzinātņu katedra 
♦ Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa 
♦ Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 
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Augšminētās struktūrvienības ir izvietotas Meža ielas 1/3. un 1/4. korpusu 
piektajā stāvā. Mācību procesā paredzēto praktisko un laboratorijas darbu veikšanai, kā 
arī studentu patstāvīgam darbam, ir iekārtotas datorklases Meža ielas 1/3 pirmajā stāvā 
Skaitļošanas centra telpās, kā arī otrajā stāvā 211.un 213.telpā. Datorklašu tehniskais 
nodrošinājums ļauj sasniegt programmai formulētos mērķus, tomēr vēl joprojām nav 
izdevies mācību procesu nodrošināt ar visu vajadzīgo programmatūra, kas ir licenzēta. 

LDI struktūrvienību aizņemto telpu kopplatība ir 1887,2 m2, bet lietderīgā platība 
ir 1444,8 m2, tai skaitā 626 m2 auditorijām un 215,8 m2 datorklasēm. Veikts ievērojams 
darbs datortehnikas nomaiņai datorklasēs un telpu remontā. Renovēts Lietišķo 
datorsistēmu institūta gaitenis un mācību auditorijas, kā arī Sistēmu teorijas un 
projektēšanas katedras visas mācību auditorijas un darba telpas. Jaunas biroja mēbeles ir 
nopirktas visām renovētajām darba telpām. Lietišķo datorzinātņu katedras datorklasē 
M1/4-522 ir uzstādīta ventilācijas sistēma. 
 
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā ir nopirkti: 
• Serveris Capital-Intel Core Duo Server 
• Serveris Capital GX04 
• 2 portatīvie datori Fujitsu Siemens Amilo Pi 1556 
• 4 portatīvie datori HP Compaq nc 8430 
• 1 dators ar procesoru Pentium Dual Core 3,4 GHz, 2x512 MB RAM , 2x250 GB 

HDD, LCD 17” monitors. 
• Kopētājs/printeris Canon PIXMA MP160 
• Printeris Samsung ML-2510  
• Skeneris Canon Lide 25.  
• UPS Orvaldi 2 gabali (2 datoriem 551. kabinetā). 
• Skārienjūtīgā tāfele Smart Board 
 
Lietišķo datorzinātņu katedrā ir nopirkti: 
• Divi printeri HP LJ2600N, 
• Skeneris HP Scan Jet 4370,  
• LCD projektors Sanyo PLC-XU74.  
 
Informātikas un programmēšanas katedrā ir nopirkti: 
• Projektors Hitachi CPS240W 
• Dators Capital E 300/1GB – 2. gab. 
• Monitors LCD 19” Samsung 940 MW – 3 gab. 
• Dators Capital E 6300/1GB – 5 gab. 
 
Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupā nopirkti: 
• Serveris Web – portāliem  
• Mobilās iekartēs: 

- Sony-ERICSSON M600i; 
- CANON Digital IXUS Wirelevs; 
- QTEC 8300; 
- HP Ipag HW6915 
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Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupā ir nopirkti: 
• 3 datori Capital NEO GX04 
• LCD monitori datorklasei Meža ielā 1/3 – 511 
• 3 printeri: HP LaserJet 1020, HP LaserJet 1022 un HP Color LaserJet 3800N 
 

Nopirktas jaunas biroja mēbeles kabinetam Meža ielā 1/4 – 528 . Izremontēta 
mācībspēku darba telpa M1/4-528. 

Bez tam mācību procesu nodrošina Skaitļošanas centra mācību auditorijas 161,3 
m2 kopplatībā, divas datorklases (153 m2) un 3 displeju klases (180 m2). Aizvadītajā 
mācību gadā ir izremontētas vairākas auditorijas un darbinieku darba telpas,  

Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru galvenokārt pamatojas uz 
RTU bibliotēkas iespējām, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni sējumu (apmēram puse 
ir mācību literatūra). RTU bibliotēkā ir datoru klase ar 8 darba vietām, kam ir pieslēgums 
Latvijas bibliotēkas datu bāzei ALEPH un internetam. Mācību un zinātniskā literatūra ir 
sakopota arī nelielās profesoru grupu bibliotēkās, kurās ir ne tikai mācību grāmatas, bet 
arī žurnāli un konferenču materiāli. Nopirktas šādas jaunas mācību grāmatas: 
 
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā 
 
1. Kaisa Miettinen. Nonlinear Multiobjective Optimization. Kluwer Academic 

Publishers, ASV, 1999. ISBN: 0-7923-8278-1. 
2. Roland Siegwart, Illah R. Nourbaksh. Introduction to Autonomous Mobile Robots. 

MIT press, ASV, 2004. ISBN: 026219502X. 
3. Thomas Braunl. Embedded Robotics. Springer-Verlag, Vācija, 2006. ISBN: 

103540343180. 
4. Mark W. Spong un kolēģi. Robot Modeling and Control. John Wiley & Sons Inc., 

ASV, 2006. ISBN: 100471649902. 
5. Joseph L. Jones. Robot Programming. McGraw-Hill, ASV, 2004. ISBN: 

0071427783. 
6. Howie Choset un kolēģi. Principles of Robot Motion. MIT press, Lielbritānija, 2005. 

ISBN: 0262033275. 
7. John Holland. Designing Autonomous Mobile Robots. Elsevier Inc., Lielbritānija, 

2004. ISBN: 0750676833. 
8. Karl Iagnemma, Steven Dubowsky. Mobile Robots in Rough Terrain. Springer-

Verlag, Vācija, 2004. ISBN: 3540219684. 
9. Rosalind W. Picard. Affective Computing. The MIT Press (September 19, 1997) 
10. Jim Highsmith. Agile Project Management. Addison-Wesley Professional (April 6, 

2004) 
11. Bertran Russell. Analysis of Mind. Routledge; 1 edition (September 21, 1989) 
12. Anthony Kenny. Ancient Philosophy. Oxford University Press, USA (November 2, 

2006) 
13. Angļu-latviešu vārdnīca. Izdevniecība Jāņa sēta, 2004. 
14. Ian Watson (Ed.). Applying Knowledge Management: Techniques for Building 

Corporate Memories. Morgan Kaufmann (December 20, 2002) 
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15. Stuart J. Russell. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition). Prentice 
Hall; 2nd edition (December 20, 2002) 

16. Džonija E. Džonstone. Ceļvedis psiholoģijā. Dienas Grāmata, 2006. 
17. Ron Sun. Cognition and Multi-Agent Interaction. Cambridge University Press 

(December 5, 2005) 
18. Andy Clark. Cognitive Architectures in Artificial Intelligence: The Evolution of 

Research Programs. Routledge; 1 edition (September 1, 1998) 
19. Neil A. Stillings et al. Cognitive Science: An Introduction. The MIT Press; 2nd 

edition (March 17, 1995) 
20. Bernard J. Baars. Cognitive Theory of Consciousness. Cambridge University Press; 

Reprint edition (July 19, 1993) 
21. Collins Thesaurus A-Z. Collins; 2Rev Ed edition (October 7, 2002) 
22. Norbert Glaser. Conceptual Modelling of Multi-Agent Systems: The CoMoMAS 

Engineering Environment. Springer; 1 edition (May 31, 2002)  
23. Robert Stainton. Contemporary Debates in Cognitive Science. Blackwell Publishing, 

Incorporated; New Ed edition (April 1, 2006) 
24. Antonio Damasio. Descartes’ Error. VINTAGE (RAND) (July 6, 2006) 
25. Lin Padgham, Michael Winikoff. Developing Intelligent Agent Systems: A Practical 

Guide. John Wiley and Sons Ltd (25 Jun 2004) 
26. Nicholas M. Avouris (Ed.), Les Gasser (Ed.). Distributed Artificial Intelligence: 

Theory and Praxis. Kluwer Academic Publishers (31 Jan 1993) 
27. Georg von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka. Enabling Knowledge Creation: 

How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation. 
Oxford University Press, USA; Reprint edition (April 5, 2000) 

28. Daniel H. Steinberg. Extreme Software Engineering. Prentice Hall; 1st edition 
(October 10, 2003) 

29. David A.De Cenzo, Stephen P. Robbins, David DeCenzo. Fundamentals of 
Management. Prentice Hall (31 Aug 2003) 

30. Raymond S.T. Lee. Fuzzy-Neuro Approach to Agent Applications: From the AI 
Perspective to Modern Ontology. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & 
Co. K (Jul 2004) 

31. Richard J. Davidson (Ed.), Klaus R. Scherer (Ed.), H. Hill Goldsmith (Ed.). 
Handbook of Affective Sciences. Oxford University Press, USA; 1st edition 
(November 23, 2002) 

32. Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka. Hitotsubashi on Knowledge Management. Wiley 
(February 9, 2004) 

33. Barbara C. McNurlin  and Ralph H. Sprague, Jr. Information Systems Management in 
Practice. Prentice-Hall, 6th ed., 2003 

34. Michael Wooldridge. Introduction to MultiAgent Systems. John Wiley & Sons, 2002. 
35. Robert Klee. Introduction to Philosophy of Science. Oxford University Press Inc, 

USA (31 Jul 1997) 
36. Carl Frappaolo. Knowledge Management. Capstone; 2 edition (March 31, 2006) 
37. Laurence Prusak (Ed.), Eric Matson (Ed.). Knowledge Management and 

Organizational Learning: A Reader. Oxford University Press, USA (September 20, 
2006) 
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38. Thomas H. Davenport, Gilbert J. B. Probst. Knowledge Management Case Book: 
Siemens Best Practices. Wiley-VCH; 2002 edition (July 9, 2002) 

39. Kimiz Dalkir. Knowledge Management in Theory and Practice. Butterworth-
Heinemann (June 16, 2005) 

40. Madanmohan Rao. Knowledge Management Tools and Techniques: Practitioners and 
Experts Evaluate KM Solutions. Butterworth-Heinemann (September 23, 2004) 

41. Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi. Knowledge-Creating Company: How Japanese 
Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, USA (April 
10, 1995) 

42. John Haugeland (Ed.). Mind Design II: Philosophy, Psychology, and Artificial 
Intelligence. The MIT Press; Revised edition (March 1, 1997) 

43. Paul Thagard. Mind: Introduction to Cognitive Science. Bradford Book; 2Rev Ed 
edition (15 Mar 2005) 

44. Kevin A. Gluck. Modeling Human Behavior With Integrated Cognitive 
Architectures: Comparison, Evaluation. Lawrence Erlbaum Associates; 1 edition 
(August 2, 2005) 

45. Gerhard Weiss (Ed.). Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed 
Artificial Intelligence. The MIT Press (July 31, 2000) 

46. Paul Ekman (Ed.), Richard J. Davidson (Ed.). Nature of Emotion: Fundamental 
Questions. Oxford University Press, USA (November 17, 1994) 

47. Michael Polanyi. Personal Knowledge. University of Chicago Press; Corr. Ed edition 
(1 Aug 1974) 

48. Alfred Schutz. Phenomenology of the Social World. Northwestern University 
Press,U.S. (31 Dec 1967) 

49. Plato. Plato’s Theory of Knowledge. Dover Publications Inc. (May 2003) 
50. Steve McConnell. Professional Software Development. Addison-Wesley 

Professional; 1st edition (June 30, 2003) 
51. Barry M. Staw. Psychological Dimensions of Organizational Behavior. Prentice Hall; 

3 edition (July 28, 2003) 
52. Steve McConnell. Rapid Development. Microsoft Press; 1st edition (July 2, 1996) 
53. Michael Wooldridge. Reasoning about Rational Agents. The MIT Press; 1st edition 

(July 14, 2000) 
54. Anthony M. Graziano and Michael L. Raulin. Research Methods: a process of 

inquiry. Allyn & Bacon; 5 edition (June 5, 2003) 
55. Michael Polanyi. Science, Faith and Society. University of Chicago Press (1 Aug 

1964) 
56. Nigel Gilbert, Klaus G Troitzsch. Simulation for the Social Scientist. Open University 

Press; 2 edition (February 1, 2005) 
57. Marvin Minsky. Society of Mind. Simon & Schuster (March 15, 1988) 
58. Michael Polanyi. The Tacit Dimension. Peter Smith,US (Jun 1983) 
59. Carol M. Roberts. The Dissertation Journey. Corwin Press (March 23, 2004) 
60. Amrit Tiwana. The Knowledge Management Toolkit. Prentice Hall PTR; 2 edition 

(August 19, 2002) 
61. Robert A. Wilson (Ed.), Frank C. Keil (Ed.). The MIT Encyclopedia of the Cognitive 

Sciences. The MIT Press; New Ed edition (September 1, 2001) 
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62. Allen Newell. Unified Theories of Cognition. Harvard University Press; Reprint 
edition (April 1994) 

63. Jean-Marc Fellous (Ed.), Michael A. Arbib (Ed.). Who Needs Emotions. Oxford 
University Press, USA (March 9, 2005) 

64. Thomas H. Davenport, Laurence Prusak. Working Knowledge. Harvard Business 
School Press; 2Rev Ed edition (May 2000) 

65. Knowledge Management in Organizations: A Critical Introduction (Paperback) by 
Donald Hislop Publisher: Oxford University Press, USA (January 27, 2005)  ISBN: 
0199262063.  

66. Knowledge Management in Modern Organizations (Advances in Knowledge 
Management) by Murray E. Jennex Publisher: Idea Group Publishing ISBN: 1-
59904-261-4 

67. Musa J., Software Reliability Engineering, Osborne/McGraw-Hill, 1998, ISBN: 
0079132715, 391 lpp. 

68. Albalooshi Fawzi, Virtual Education Cases in Learning & Teaching Technologies, 
IRM Press, 2003, ISBN:  1-931777-39-X, 300 lpp. 

69. Russell S.J, Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach (Second edition), 
Prentice Hall International, 2003, ISBN 0130803022, 1080 lpp. 

70. Sebesta R.W., Concepts of Programming Languages, Addison-Wesley, 2005., ISBN 
0-321-33025-0, 744 lpp. 

71. Clark R.G., Comparative Programming Languages, Addison-Wesley, 2000, ISBN 
0201710129, 392 lpp. 

72. Schekkerman J., How to Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Framework: 
Creating or Choosing an Enterprise Architecture Framework, Trafford, 2006., ISBN 
141201607X , 224 lpp. 

73. Рассел С., Норвиг П., Искусственный интеллект: современный подход, 2-е 
издание: Пер. с англ.- М.:Издательский дом "Вильямс", 2005., ISBN (русск): 5-
8459-0887-6, 1424с. 

74. Bernus P., Nemes L., Schmidt G., Handbook on Enterprise Architecture 
(International Handbooks on Information Systems), Springer, 2005., ISBN 
3540003436, 787 lpp.   

75. Rose K.H., Project Quality Management: Why, What and How, J. Ross Publishing, 
2005., ISBN 1932159487, 192 lpp. 

76. Westcott R., Simplified Project Management For The Quality Professional: 
Managing Small And Medium-size Projects, ASQ Quality Press, 2004., ISBN 
087389636X, 234 lpp. 

77. Gilb T., Competitive Engineering: A Handbook For Systems Engineering, 
Requirements Engineering, and Software Engineering Using Planguage (Paperback), 
Butterworth-Heinemann, 2005., ISBN 0750665076, 480 lpp. 

78. Williamson K., Research Methods for students, academics and  
professionals: Information Management and Systems, 2nd edition, John Wiley & 
Sons, 2002., ISBN 1532-2882., 983 lpp. 

79. Bock P., Getting it Right: R&D Methods for Science and Engineering, Academic 
Press, 2001., ISBN 0121088529, 350 lpp. 

80. Havey M., Essential Business Process Modeling (Paperback), O'Reilly Media, Inc., 
2005, ISBN 0596008430, 350 lpp. 
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81. Satzinger J.W., Jackson R.B., Burd S.D., Systems Analysis & Design in a Changing 
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Pārskata periodā liela uzmanība ir veltīta studiju metodiskās apgādes uzlabošanai, 

un ir izstrādāta virkne metodisko materiālu. 
 
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 
 

Ir izstrādāta uz konceptu tīkliem balstīta zināšanu novērtēšanas sistēma, kas 
eksperimentāli pārbaudīta vairākos studiju priekšmetos. 
 

Profesors J. Grundspeņķis un asistente A. Anohina ir izstrādājuši metodiskos 
materiālus priekšmetam “Mākslīgā intelekta pamati”, kas tika ievietots elektroniskajā 
mācību vidē Blackboard. Tas ietver sevī mācību kursa un tā apgūšanai izvirzīto prasību 
aprakstu, tēmu izklāstu PowerPoint prezentāciju veidā, zināšanu pašvērtēšanas testus un 
zināšanu pārbaudes testus, forumu domu un ideju apmaiņai starp studentiem un 
pasniedzēju 
 

Asociētais profesors J. Eiduks ir izstrādājis šādus metodiskos materiālus: 
1. Universālo pārskatu veidošanas rīku izmantošana datu izgūšanai no relāciju un 

relāciju objektu datu bāzēm. Latvija Lauksaimniecības ministrija, Lauku atbalsta 
dienests, 2006, 112 lpp. 

2. SQL valodas paplašinājumi. Latvija Lauksaimniecības ministrija Lauku atbalsta 
dienests, 2006, 54 lpp. 

3. Relāciju un relāciju objektu datu bāžu projektēšana lietojot CASE tehnoloģiju. 
Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 2006, 130 lpp. 

 
Asociētā profesore M. Kirikova ir izstrādājusi šādus metodiskos materiālus: 

1. Vienkāršotas biznesa procesu modelēšanas metodika, un Pārbaudes darbu zināšanu 
ietilpības palielināšanas metodika, kas paredzētas kursiem „Sistēmu analīze un 
zināšanu iegūšana” un „Prasību inženierija”. 

2. Studiju prioekšmetā „Zināšanu pārvaldība” izstrādāts metodiskais materiāls studiju 
darba izstrādei par forsaita tēmu. 
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Asistente A. Anohina ir izstrādājusi intelektuālu mācību atbalsta sistēmu 

MINIMAX algoritma apguvei studiju priekšmetā “Mākslīgā intelekta pamati” trešā kursa 
bakalauriem, kas ir eksperimentāli pārbaudīta. 
 

Ir pārstrādāti prezentācijas materiāli šādos priekšmetos: 
1. Bakalaura studijām: Diskrētās struktūras datorzinātnēs (profesors J. Grundspeņķis), 

Lielās datu bāzes (asoc. profesors J. Eiduks), Sistēmu teorijas metodes (profesors J. 
Grundspeņķis), Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana (asoc. profesore M. Kirikova). 

2. Maģistra studijām: , Lielo datu bāzu tehnoloģija bāzes (asoc. profesors J. Eiduks) , 
Mākslīgais intelekts (profesors J. Grundspeņķis),, Sistēmu un procesu teorija 
(profesors J. Grundspeņķis),  Zināšanu vadīšan (asoc. profesore M. Kirikova), 
Prasību inženierija (asoc. profesore M. Kirikova). 

3. Doktorantūras studijām: Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā (profesors J. 
Grundspeņķis). 

 
Lietišķo datorzinātņu katedra 
 

Ir pārstrādāti prezentācijas materiāli šādos priekšmetos: 
1. Bakalaura studijām: Objektorientētā sistēmanalīze un projektēšana (asoc. profesore 

O. Ņikiforova), Programmatūras attīstības tehnoloģija (asoc. profesore O. 
Ņikiforova), Datoru organizācija un assembleri (profesors U. Sukovskis), 
Objektorientētā programmēšana (profesors U. Sukovskis). 

2. Maģistra studijām: Procesu programmēšana (profesors U. Sukovskis), 
Objektorientētās programmatūras attīstība (asoc. profesors P. Rusakovs), 
Objektorientētā sistēmanalīze (asoc. profesore O. Ņikiforova). 

3. Doktorantūras studijām: Objektorientētās programmatūras konceptuālie aspekti 
(profesors U. Sukovskis). 

 
Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 
 

Ir pārstrādāti prezentācijas materiāli šādos priekšmetos: 
1. Bakalaura studijām: Adaptīvas datu apstrādes sistēmas (prof. L. Novickis), 

Lietojumprogrammatūra (asoc. profesors V. Šitikovs), Funkcionāla programmēšana 
(asoc. profesors. V. Šitikovs), Lietišķo datorsistēmu programmatūra (profesors. L. 
Novickis). 

2. Maģistra studijām: Specializētas datu apstrādes tehnoloģijas (profesors. L. Novickis, 
lektore. T. Rikure), Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes (profesors L. 
Novickis), Projektu menedžmenta uzturēšanas rīki (asoc. profesors V. Šitikovs). 

3. Doktorantūras studijām: Dialogu intelektuālas sistēmas (profesors L.Novickis, 
Lietišķo datorsistēmu programmatūras izstrādes metodes (profesors L. Novickis) 

 
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa 
 

Ir pārstrādāti prezentācijas materiāli šādos priekšmetos: 
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1. Bakalaura studijām: Datu struktūras (docents G. Matisons), Programmēšanas 
valodas (profesore L. Zaiceva). 

2. Maģistra studijām: Programmēšanas metroloģijas un plānošanas modeļi (profesore 
L. Zaiceva). 

 
Informātikas un progammēšanas katedra 
 

Ir pārstrādāti prezentācijas materiāli šādos priekšmetos: 
1. Bakalaura studijām: Iepazīsti datoru (asoc. profesors J. Lavendels), Risina;jumu 

algoritmizācija un programmēšana (asoc. profesors J. Lavendels), Operētājsistēmas 
(asoc. Profesore E. Latiševa), Algoritmi un programmēšanas metodes (asoc. profesore 
S. Kozlova). 

2. Maģistra studijām: Risinājumu datorizēta analīze (asoc. profesors J. Lavendels). 
 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

Galvenokārt studenti zinātniskā darbā tiek iesaistīti, izstrādājot bakalaura darbus, 
kas vēlāk nereti turpinās arī maģistra studijās un, atsevišķos gadījumos, arī doktorantūrā. 
Maģistra darbs vienmēr ir ar zinātnisku ievirzi, un tā aprobācija sākas studiju programmā 
paredzētajos zinātniskajos semināros, kas maģistrantiem plānoti pirmajā un otrajā kursā. 
Aizvadītajā gadā tika organizēta arī kārtējā studentu zinātniskā un tehniskā konference. 

RTU 47. studentu zinātniski un tehniskajā konferencē 2006.g. 24. aprīlī “Lietišķo 
datorzinātņu” sekcijā tika nolasīti 18 referāti: 
 
1. ŅikuļšinsV., Ņikiforova O. Programmatūras izstrādes dzīves cikla aktivitāšu analīze. 

RTU 47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
2. Čukina J., Ņikiforova O. MDA realizācijas risinājumu salīdzinājums. RTU 47. 

studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
3. Ivanovs J., Osis J. Skaitļošanas neatkarīgais modelis modeļu vadāmā arhitektūrā. 

RTU 47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
4. Dargelis A., Rusakovs P. Business Intelligence produktu klasifikācija un 

izmantošana. RTU 47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
5. Ševčenko J., Rusakovs P. Tehnoloģijas Business Intelligence pielietošanas analīze. 

RTU 47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
6. Buzdins D., Ņikiforova O. Uz šabloniem balstīta programmatūras izstrāde. RTU 47. 

studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
7. Jeršovs A., Rusakovs P. Jaunās GUI iespējas valodā Java. RTU 47. studentu 

zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
8. Supe K., Grigorjevs J. Automatizētās testēšanas rīku analīze. RTU 47. studentu 

zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
9. Semovs A., Rusakovs P. Automātiskā dokumentācijas ģenerēšana no programmas 

pirmteksta. RTU 47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
10. Kiesners K., Rusakovs P. CORBA tehnoloģija dalītajās sistēmās. RTU 47. studentu 

zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
11. Mors O., Rusakovs P. Dalīto lietojumu izstrādes problēmas EJB tehnoloģijā. RTU 47. 

studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 
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12. Brice J., Rusakovs P. EJB tehnoloģija korporatīvos lietojumos. RTU 47. studentu 
zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 

13. Dalakjans J., Rusakovs P. WEB informācijas sistēmu drošības aspekti. RTU 47. 
studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 

14. Karlevics G., Rusakovs  P. Kooperatīvo sistēmu integrācija, izmantojot interneta 
servisus. RTU 47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 

15. Semenčuks P., Rusakovs P. E-servisu integrācija tīmeklī ar DHTML palīdzību. RTU 
47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 

16. Salna E., Rusakovs  P. Standarta SDMX izmantošana dalīto statistisko reģistru datu 
apvienošanā. RTU 47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 

17. Zabiņako V., Rusakovs  P. Telpiskā modeļa izmantošana grafu vizualizācijā. RTU 
47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006.g. 24. aprīlī. 

18. G.Jēkabsons. Efektīva stāvokļu telpas pārmeklēšana. RTU 47. studentu  zinātniskā un 
tehniskā konference, 2006. g. 24. aprīlī. 
 
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas sekcijā tika nolasīti 3 referāti: 

 
1. G. Druva, L. Zaiceva. Klientserveru lietojumu izstrāde ar tehnoloģijām CORBA un 

JAVA. RTU 47. studentu zinātniskās un tehniskās konference, 2006. gada 24. aprīlī. 
2. J. Graudiņš, L. Zaiceva. Biznesa komponentu izstrādes modeļa evolūcija J2EE 

lietojumos. . RTU 47. studentu zinātniskās un tehniskās konference, 2006. gada 24. 
aprīlī. 

3. Ģ. Mamontovs, L. Zaiceva. Testēšanas statiskās un dinamiskās metodes. RTU 47. 
studentu zinātniskās un tehniskās konference, 2006. gada 24. aprīlī. 
 

Labākie bakalauru un maģistru darbi tika rekomendēti nolasīšanai 47. RTU 
Starptautiskās zinātniskās konferences apakšsekcijā "Lietišķās datorsistēmas". Kopā tika 
nolasīti 8 referāti, kuru autori vai līdzautori bija bakalaura vai maģistra studiju studenti: 
 
1. Atvare D., Kirikova M., Lavendelis E., Pozdņakovs D., Stankeviča L. Development 

of the Information System’s Concept for Supporting Scientific Activities at Riga 
Technical University. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-
14. oktobrī. 

2. Čukina J., Pavlova N., Ņikiforova O. Platform Independent Model in the Framework 
of MDA. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

3. Zabiņako V., Rusakovs P.  Analysis of Visualization Problems of Graphs and Models 
of Graphs. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

4. Ševčenko J., Dargelis A., Rusakovs P. Usage of Business Intelligence Systems: 
Problems and Solutions. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-
14. oktobrī. 

5. Kauliņš H., Latiševa E. Standard System Software Adaptation  for Database Security. 
RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

6. Buhovecs I., Sotņičoks M. Mobile device platforms in the e-learning system. RTU 
47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

7. Dalakjans J., Rusakovs P. Analysis of Security Aspects in Web Information Systems. 
RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 
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8. Vasiļevskis A., Rusakovs P. Principles and Implementation of Computer Networks 
Monitoring. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī.  

 
Šim skaitlim jāpievieno arī 27 referāti, kurus nolasīja doktorantūrā studējošie: 

 
1. Šitikovs V., Lavendels J., Jēkabsons G. The role of Major State Universities in Post-

Graduate E-Training system for Teachers of Informatics of Rural Secondary Schools. 
RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

2. Zaiceva L., Rusakovs P., Matisons G., Bule J. Significance of Practical Training for 
Professional Masters in Latvia Conditions. RTU 47. starptautiskā zinātniskā 
konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

3. Vinogradova V., Kirikova M., Ņikiforova O. Knowledge flow oriented curriculum 
development. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

4. Rikure T. Quality Evaluation methodologies for e-Learning systems (in the frame of 
EC Project UNITE). RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-
14. oktobrī. 

5. Jurenoks A. Mobile Technologies and Multimedia Systems. RTU 47. starptautiskā 
zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

6. Apšvalka D., Grundspeņķis J. Cognitive social modelling and simulation for analysis 
of interpersonal knowledge exchange in unpredictable multi-agent society. RTU 47. 
starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

7. Alksnis G. Aspects of UML behaviour models transformations into algebraic 
specification. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

8. Čukina J., Pavlova N., Ņikiforova O. Platform Independent Model in the Framework 
of MDA. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

9. Buzdin D.  Domain specific languages composition principles. RTU 47. starptautiskā 
zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

10. Zabiņako V., Rusakovs P.  Analysis of Visualization Problems of Graphs and Models 
of Graphs. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

11. Šiliņš J.  Genomial Co-design: a Practical Application for Automotive Systems. RTU 
47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī.  

12. Birģelis J.  Program synthesis with graph transformation. RTU 47. starptautiskā 
zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

13. Osis J., Grāve A. Development of the tool for constructing topological functioning 
model in the context of MDA. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 
12.-14. oktobrī. 

14. Ivanovs M.  The application of generative programming in the development of 
electronic commerce systems. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 
12.-14. oktobrī. 

15. Klimavičius M. Data warehouse development with ARIS. RTU 47. starptautiskā 
zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

16. Klimavičius M. A Comparision of Data Warehouse Development Approaches. RTU 
47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

17. Makņa J.  Structure of information systems changes. RTU 47. starptautiskā zinātniskā 
konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 
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18. Pozdņakova A. The Method of Analysis of the Knowledge Management Situation in 
Latvian Enterprises. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-
14. oktobrī. 

19. Jēkabsons G.  Švarca svari regresijas modeļu salīdzināšanas rezultātu vienkāršai 
interpretēšanai. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

20. Krjukovs D. Standards that regulate Information security. RTU 47. starptautiskā 
zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

21. Grigorjevs J., Ņikiforova O. Specific Tested features of embedded systems. RTU 47. 
starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

22. Mikojelovs D. A Methodology for Analysis of Industrial Distributed Embedded 
Systems. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

23. Pozdņakova A. Kirikova M. „Kā noskaidrot zināšanu pārvaldības situāciju Latvijas 
uzņēmumos”, RTU 47 Starptautiskā zinātniskā konferencē, 2006.g. 12.-14. oktobrī. 

24. D. Apšvalka. Mākslīgu cilvēkiem līdzīgu aģentu modelēšanas izaicinājumi. RTU 
47.Starptautiskā zinātniskā konference., 2006. gada 12.-14. oktobrī. 

25. V.Vinogradova, M.Kirikova, O.Ņikiforova. Zināšanu plūsmas orientēta studiju 
programmas izstrāde. RTU 47.Starptautiskā zinātniskā konference, 2006. gada 12.-
14. oktobrī. 

26. Anohina, A. Lanka. Adaptīva zināšanu vērtēšana datorizētā vērtēšanas sistēmā. RTU 
47.Starptautiskā zinātniskā konference, 2006.gada 12-14.oktobrī.  

27. E.Lavendelis, L.Stankevica, D.Atvare, D.Pozdnakovs, M.Kirikova Development of 
the Information System’s Concept for Supporting Research Activities at Riga 
Technical University. RTU 47. Starptautiskā zinātniskā konference, 2006.g. 12-14. 
oktobrī. 

 
RTU 46. un 47. Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs nolasīto referātu 

kvalitāte ļāva 7 maģistrantu un 10 doktorantu darbus publicēt RTU zinātnisko rakstu 
krājuma 5. sērijas Datorzinātne 26. sējumā Lietišķās datorsistēmas, kas iznāca 2006. 
gadā: 
 
1. Nikiforova O., Kuzmina M., Pavlova N. „Formal Development of Platform 

Independent Model in the Framework of MDA: Myth or Reality”, The 46th Scientific 
Conference of Riga Technical University, Computer Science, Applied Computer 
Systems, October 13-14, Riga, Latvia, 2005, published in Scientific Proceedings of 
Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, 
Vol. 26, RTU Publishing, Riga, T2006, pp.42-53. 

2. Buzdins D., Nikiforova O. „Essential Requirements for Composition of Pattern 
System”, The 46th Scientific Conference of Riga Technical University, Computer 
Science, Applied Computer Systems, October 13-14, Riga, Latvia, 2005, published in 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, 
Applied Computer Systems, Vol. 26, RTU Publishing, RTU, 2006, pp. 78-88. 

3. Nikulshin V., Nikiforova O. “Software Development Teams Organization”, The 46th 
Scientific Conference of Riga Technical University, Computer Science, Applied 
Computer Systems, October 13-14, Riga, Latvia, 2005, published in Scientific 
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roceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied 
Computer Systems, Vol. 26, RTU Publishing, RTU, 2006, pp.54-65.  

4. Grigorjevs J., Nikiforova O. “Unit testing of real time systems”, The 46th Scientific 
Conference of Riga Technical University, Computer Science, Applied Computer 
Systems, October 13-14, Riga, Latvia, 2005, published in Scientific Proceedings of 
Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, 
Vol. 26, RTU Publishing, RTU, 2006, pp. 66-77. 

5. Asnina E., Osis J. The Computation Independent Viewpoint: A Formal Method of 
Topological Functioning Model Construction. Scientific Proceedings of Riga 
Technical University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 
26, RTU Publishing, RTU, 2006, pp. 21 – 32.  

6. Alksnis G. Formal Specification Languages and Category Theory within the 
Framework of MDA. Scientific Pproceedings of Riga Technical University, 5th series, 
Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 26, RTU Publishing, RTU, 
2006, pp. 33 – 41. 

7. Silins J. The Genomial CO-Design Approach for Design of Embedded Systems. 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, 
Applied Computer Systems, Vol. 26, RTU Publishing, RTU, 2006, pp. 244 – 252. 

8. Yershov A., Rusakov P. “The Comparative Analysis of Digital Steganographical 
Methods LSB and Kutter”, The 46th Scientific Conference of Riga Technical 
University, Computer Science, Applied Computer Systems,  October 13-14, Riga, 
Latvia, 2005, published in Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th 
series, Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 26, RTU Publishing, 
RTU, 2006, pp. 186-197. 

9. Zabiniako V., Rusakov P. “Comparative Analysis of Visualization Aspects in 
Technologies Direct3D and OpenGL”, The 46th Scientific Conference of Riga 
Technical University, Computer Science, Applied Computer Systems,  October 13-
14, Riga, Latvia, 2005, published in Scientific Proceedings of Riga Technical 
University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 26, RTU 
Publishing, RTU, 2006, pp. 209-220. 

10. J. Grigorjevs, E. Latiševa. Arhivatoru saspiešanas algoritmu pētīšana un realizēšana 
operētājsistēmā ar ierobežotiem resursiem. RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija, 
Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas, 26. sējums, Izdevniecība RTU, Rīga, 2006, 
89.-111. lpp. 

11. Znotiņa D., Kirikova M., Grundspeņķis J. Augstākā izglītība datorzinātnē un 
informācijas tehnoloģijā: formālās prasības un realitāte.  RTU Zinātniskie raksti, 5. 
sērija, Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas, 26. sējums, Izdevniecība RTU, Rīga, 
2006, 101.-111. lpp. 

12. Prokofjeva N. Datorizētas zināšanu pārbaudes stratēģijas. RTU Zinātniskie raksti, 5. 
sērija, Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas, 26. sējums, Izdevniecība RTU, Rīga, 
2006, 124.-131. lpp. 

13. Anohina A, Stale G., Pozdnyakov D. Intelligent Systems for Student Knowledge 
Assessment. Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, 
Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 26, RTU Publishing, Riga, 
2006, pp. 132-143. 

14. Graudina V., Grundspenkis J. Agent-based Systems, Their Architecture and 
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technologies from Logistics Perspective.  Scientific Proceedings of Riga Technical 
University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 26, RTU 
Publishing, Riga, 2006, pp. 159-174. 

15. Kalāns D., Latiševa E. E-paraksts: ieviešanas problēmas un risinājumi. RTU 
Zinātniskie raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas, 26. sējums, 
Izdevniecība RTU, Rīga, 2006, 175.-185. lpp. 

16. Ivanovs M., Tulenkova J. The Parameters Definition of Logistical Processes in the 
Electronic Commerce Systems. Proceedings of Riga Technical University, 5th series, 
Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 26, RTU Publishing, Riga, 
2006, pp. 199-208. 

17. Jekabsons G. Heuristics in Multiple Nonlinear Regression Analysis. Proceedings of 
Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, 
Vol. 26, RTU Publishing, Riga, 2006, pp. 234-243. 

 
Jāatzīmē, ka doktoranti ir aktīvi publicējušies arī starptautiskos izdevumos un 

starptautisko konferenču materiālos: 
 
1. Klimavicius M., Data Warehouse Development with EPC, WSEAS 

TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Issue 6, Volume 3, June 2006 
2. Nikiforova O., Kirikova M., Pavlova N. Two-Hemisphere Driven Approach: 

Application for Knowledge Modeling, In proceedings of the Seventh IEEE 
International Baltic Conference on DB and IS (BalticDB&IS'2006), O. Vasilecas, J. 
Eder, A. Caplinskas (Eds.), pp. 244-250, Vilnius, Lithuania, 2006  

3. Nikulshins V., Nikiforova O., Sukovskis U. Analysis of Activities Covered by 
Software Engineering Discipline, Databases and Information Systems, Seventh 
International Baltic Conference on Databases and Information Systems, 
Communications, Materials of Doctoral Consortium, O. Vasilecas, J. Eder, A. 
Caplinskas (Eds.), pp. 130-138, VGTU Press „Technika” scientific book No 1290, 
Vilnius, Lithuania, 2006  

4. Pavlova N., Nikiforova O. Formalization of Two-Hemisphere Model Driven 
Approach in the Framework of MDA, Proceedings of the 9th  Conference on 
Information Systems Implementation and Modelling, Czech Republic, Prerov, 
MARQ, Jaroslav Zendulka (Ed.), pp.105-112, 24-26 of April, 2006 

5. Pavlova N. Several Outlines of Graph Theory in the Framework of MDA, 15th 
International Conference on Information Systems Development (ISD 2006, Methods 
and Tools, Theory and Practice). Budapest, Hungary, August 31 - September, 2, 2006 
(accepted for publishing). 

6. Asnina E. The Formal Approach to Problem Domain Modeling within Model Driven 
Architecture.  Proceedings of the 9th International Conference on Information Systems 
Implementation and Modelling, Prerov, April 25 - 27, Czech Republic, Ostrava, 
2006, pp. 97 – 104. 

7. Silins J. The Genomial Co-Design Approach for Design of Embedded Systems.       
Proceedings of IFAC ( International Federation of Automatic Control) Workshop on 
Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS 2006). Brno, Czech Republic, 
February 14 – 16, 2006, pp.150 – 155. 



 45

8. Alksnis G. Formal Methods and Model Transformation Framework for MDA. 
Proceedings of 1st   International Workshop on Formal Models. Prerov, April 25 - 27, 
Czech Republic, Ostrava, 2006, pp. 87 – 94. 

9. Asnina E. Formalization Aspects of Problem Domain Modelling within Model 
Driven Architecture. Proceedings of the 7th International Baltic Conference on 
Databases and Information Systems (DB&IS’06), Vilnius, Lithuania, 2006, pp. 93 – 
104. 

10. Silins J. The Genomial CO-Design Approach for Engineering of Embedded Systems. 
Proceedings of the 7th International Baltic Conference on Databases and Information 
Systems (DB&IS’06), Vilnius, Lithuania, 2006, pp. 139 – 150. 

11. Rusakov P., Mikoyelov D. “An Analysis of Distributed Embedded Systems in 
Industrial Process Automation”. Proceedings of the 2006 Spring Simulation 
Multiconference (SpringSim’06), April 2-6, 2006 Huntsville, Alabama, USA, pp. 433 
- 439. 

12. Nikitenko A., Autonomous Intelligent Agent Control in Complex Environments. 
EMSS 2006 Conference Proceedings, Barcelona, Spain, 2006, pp. 251 - 260 

13. Rusakov P., Mikoyelov D. „An Analysis of Communication Technologies for 
Distributed Embedded Systems in Industrial Process Automation”. 15th International 
Conference on Information Systems Development (ISD 2006, Methods and Tools, 
Theory and Practice). Budapest, Hungary, August 31 - September, 2, 2006 (accepted 
for publishing). 

14. Pozdnakova A., „Knowledge Management System models for SMEs”, Materials of 
Doctoral Consortium of the Seventh International Baltic Conference on Databases 
and Information Systems (Baltic DB&IS 2006), 2006, Vilnius, Lithuania, pp. 340-
343. 

15. Pozdnakovs D., Grundspenkis J. An Overview of the Agent Based Systems for the 
Business Process Management// In Proceedings of International Conference on 
Computer Systems and Technologies – CompSysTech’06. – 2006.  

16. Vinogradova V. e-Support System for Course Knowledge Development, Materials of 
Doctoral Consortium of the Seventh International Baltic Conference on Databases 
and Information Systems (Baltic DB&IS 2006), 2006, Vilnius, Lithuania, pp. 348-
351. 

17. Anohina, A. Advances in Intelligent Tutoring Systems: Problem-solving Modes and 
Model of Hints. International Journal of Computers, Communication and Control, 
2007, Vol. II, No. 1, pp. 48-55. 

18. Anohina, A., Grundspenkis, J. A Concept Map Based Intelligent System for Adaptive 
Knowledge Assessment. In Vasilecas, O., Eder, J., Caplinskas, A. Frontiers in 
Artificial Intelligence and Applications, Vol.155, Databases and Information Systems 
IV. Amsterdam: IOS Press, 2007, pp.263-276. 

19. Anohina, A. The Problem-Solving Modes and a Two-Layer Model of Hints in the 
Intelligent Tutoring System for Minimax Algorithm. Proceedings of the 1st 
International Conference on Virtual Learning, October 27-29, 2006, Bucharest, 
Romania, pp. 105-112. 

20. Anohina, A., Grundspenkis, J. Process Oriented Engineering Education Supported by 
Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of the 35th International IGIP 
Symposium in cooperation with IEEE/ASEE/SEFI „Engineering education-the 
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priority for global development”, September 18-21, 2006, Tallinn, Estonia, pp.189-
194. 

21. Anohina, A., Graudina, V., Grundspenkis, J. Using Concept Maps in Adaptive 
Knowledge Assessment. Proceedings of the 15th International Conference on 
Information Systems Development “Methods and Tools, Theory and Practice” 
(ISD`2006), August 31 - September 2, 2006, Budapest, Hungary (iespiešanā). 

22. Anohina, A., Grundspenkis, J. Prototype of Multiagent Knowledge Assessment 
System for Support of Process Oriented Learning. Proceedings of the 7th International 
Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2006), July 
3-6, 2006, Vilnius, Lithuania, pp. 211-219. 

23. Grundspenkis, J., Lavendelis E. “Multiagent Based Simulation Tool for 
Transportation and Logistics Decision Support” In: Proceedings of the 3rd 
International Workshop on Computer Supported Activity Coordination – CSAC 
2006, Pafosa, Cypres, pp. 45.-54.  

24. Lavendelis, E., Grundspenkis, J. “Simulation Tool for Multicriteria Auctions in 
Transportation and Logistics Domain” In: Proceedings of the International 
Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’06, Veliko 
Turnovo, Bulgaria, pp. IIIB.17-1 - IIIB.17-6. 

25. Anohina A., Graudina V., Grundspenkis J. Using concept maps in adaptive 
knowledge assessment. Pieņemts publcēšanai Proceedings of 15th International 
Conference on Information Systems Development 2006 (to appear). 

26. Graudina V., Grundspenkis J. Conceptual Model for Ontology-based Adaptive 
Assessment System. In Proceedings of the 3rd E-learning Conference-Computer 
Science Education 2006, Koimbra, Portugal,  (CD-ROM). 

 
 
 
 
 

Doktorantu publikācijas citos izdevumos: 
 
1. Ņikiforova O., Pavlova N., Gills M. „Aktivitāšu analīze programmatūras testēšanas 

disciplīna: teorija un prakse”, Latvijas IT uzņēmumu 7. konferences materiālos, 
Testēšanas teorija un prakse, 24.05.2006., Rīga, Latvija. 

2. Pozdnakovs D. An Overview of the Agent − Based Social System Simulation Tools// 
Annual Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in Regional 
Development”, Valmiera, 2006. 

3. Lanka A., Grundspenkis J., Anohina A., Pozdnakovs D., Lavendelis E. Knowledge 
assessment and self-assessment in the process-oriented learning, using intelligent 
system based on concept maps// “Programma un tēzes” Starpaugstskolu Zinātniski 
praktiskā un mācību metodiskā konference “Mūsdienu izglītības problēmas”, 
Transporta un sakaru institūts, 2006. gada 23.-24. februārī, Rīga, Latvija, 65.-66. lpp. 

4. .J.Lavendels, V.Šitikovs, K.Krauklis, G.Jēkabsons. Multi – Level Technical Human 
Environment for Promoting European Programmes in Latvian Region. – 4th 4th 
Internatiopnal Conference „Citizens and Governance for Sustainable Development”, 
September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania (accepted for publishing). 
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5. J.Grundspenkis, D.Pozdnakovs An overview of the Agent Based Systems for the 
Business Process Management // E-learning III and the knowledge society (accepted 
for publishing). 

6. T.Rikure, L.Novickis. - Quality Evaluation methodologies for e-Learning systems (in 
frame of the EC Project UNITE). Proceedings of the IST4Balt Workshop EC Project 
IST4Balt News Journal Vol.2, ISSN 1816-8701. 

7. T.Rikure, L.Novickis. - Computer-based Training Courses in Maritime & Transport 
Logistics Area. - Scientific Proceedings of the Project eLOGMAR-M (EC Project 
FP6). ISBN: 9984-30-119-2, Jumis, 2006. 

8. T.Rikure, L.Novickis. Web – Based Intelligent Tutoring Systems for Collaborative 
Learning, // Annual Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in Regional 
Development”, Valmiera, 2006, pp. 9 – 12. 

9. A.Jurenoks. Evolution of wireless Application, // Annual Proceedings of Vidzeme 
University College “ICTE in Regional Development”, Valmiera, 2006, pp. 124-126. 

10. Kirikova M., Vinogradova V., Ņikiforova O. Objektorientēta un servisorientēta 
studiju programmu izstrāde. Proceedings of the International Scientific Conference 
"Information Technologies for Rural Development", Jelgava, Latvija, 2006, pp. 34-
37. 

11. Anohina, A., Graudina, V., Grundspenkis, J. Intelligent System for Learners’ 
Knowledge Self-Assessment and Process Oriented Knowledge Control Based on 
Concept Maps and Ontologies. Annual Proceedings of Vidzeme University College 
„ICTE in Regional Development”, 2006, Valmiera, Latvia, pp. 1-8. 

12. Lanka, A., Grundspenkis, J., Anohina, A., Pozdnyakov, D., Lavendelis, E. 
Knowledge Assessment and Self-Assessment in the Process-Oriented Learning, 
Using Intelligent System Based on Concept Maps. Starpaugstskolu zinātniski 
praktiskās un mācību metodiskās konferences “Mūsdienu izglītības problēmas” 
zinātnisko rakstu krājums, Transporta un sakaru institūts, Riga, Latvia, 2006, 65.-68. 
lpp. 

13. N. Prokofjeva, O. Harotončika, L. Zaiceva. Skolēnu vajadzību pētīšana profesijas 
izvēlei. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference 
“Mūsdienu izglītības problēmas zinātnisko rakstu krājums, Transporta un sakaru 
institūts, Riga, Latvia, 2006, 41.-42. lpp. 

 
Jāuzsver, ka studenti, t.sk doktoranti ļoti aktīvi ir referējuši arī ārvaklstīs 

notiekošās starptautiskās zinātniskās konferencēs, kur kopumā nolasīti 12 referāti: 
 
1. Nikiforova O., Kirikova M., Pavlova N. „Two-Hemisphere Driven Approach: 

Application for Knowledge Modeling”, Seventh IEEE International Baltic 
Conference on DB and IS (BalticDB&IS'2006), Vilnius, Lithuania, July 3 – 6, 2006. 

2. Nikulshins V., Nikiforova O., Sukovskis U. „Analysis of Activities Covered by 
Software Engineering Discipline”, Seventh International Baltic Conference on 
Databases and Information Systems, Vilnius, Lithuania, July 3 – 6, 2006. 

3. Pavlova N., Nikiforova O. “Formalization of Two-Hemisphere Model Driven 
Approach in the Framework of MDA”, the 9th Conference on Information Systems 
Implementation and Modelling, Czech Republic, Prerov, 24-26 of April, 2006. 
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4. Asnina E. The Formal Approach to Problem Domain Modeling within Model Driven 
Architecture. The 9th International Conference on Information Systems 
Implementation and Modelling, Prerov, Czech Republic, April 25 - 27, 2006. 

5. Silins J. The Genomial Co-Design Approach for Design of Embedded Systems.      
IFAC (International Federation of Automatic Control) Workshop on Programmable 
Devices and Embedded Systems, Brno, Czech Republic, February 14 – 16, 2006. 

6. Alksnis G. Formal Methods and Model Transformation Framework for MDA. The 1st   

International Workshop on Formal Models. Prerov, Czech Republic,  April 25 - 27, 
2006. 

7. Asnina E. Formalization Aspects of Problem Domain Modelling within Model 
Driven Architecture. The 7th International Baltic Conference on Databases and 
Information Systems (DB&IS’06), Vilnius, Lithuania, July 3 – 6, 2006. 

8. Silins J. The Genomial CO-Design Approach for Engineering of Embedded Systems. 
The 7th International Baltic Conference on Databases and Information Systems 
(DB&IS’06), Vilnius, Lithuania, July 3 – 6, 2006. 

9. Rusakov P., Mikoyelov D. “An Analysis of Distributed Embedded Systems in 
Industrial Process Automation”. The 2006 Spring Simulation Multiconference 
(SpringSim’06), April 2-6, 2006 Huntsville, Alabama, USA  

10. Rusakov P., Mikoyelov D. „An Analysis of Communication Technologies for 
Distributed Embedded Systems in Industrial Process Automation”. 15th International 
Conference on Information Systems Development, Budapest, Hungary, August 31 - 
September, 2, 2006. 

11. Klimavicius M. “Data Warehouse Development with EPC”. The 5th WSEAS 
International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS and 
COMPUTERS  (DNCOCO 2006).  Bucharest, Romania, October 16-18, 2006. 

12. Nikitenko A., Autonomous Intelligent Agent Control in Complex Environments. 
EMSS 2006 Conference, Barcelona, Spain, October, 2006. 

13. Pozdnakovs D., Grundspenkis J. An Overview of the Agent Based Systems for the 
Business Process Management// In Proceedings of International Conference on 
Computer Systems and Technologies – CompSysTech’06. – 2006. 

14. T.Rikure. “Quality Evaluation methodologies for e-Learning systems in the frame of 
EC Project UNITE” - IST4Balt Project Workshop “Baltic ICT community on the way 
to FP7”, June 29-30 , 2006, Laagri, Estonia. 

15. Anohina A. The Problem-Solving Modes and a Two-Layer Model of Hints in the 
Intelligent Tutoring System for Minimax Algorithm. 1st International Conference on 
Virtual Learning, Bucharest, Romania, October 27-29, 2006. 

16. Anohina A., Grundspeņķis J. Process Oriented Engineering Education Supported by 
Intelligent Knowledge Assessment System. 35th International IGIP Symposium in 
cooperation with IEEE/ASEE/SEFI „Engineering education-the priority for global 
development”, Tallinn, Estonia, September 18-21, 2006. 

17. Anohina A., Graudiņa V., Grundspeņķis J. Using Concept Maps in Adaptive 
Knowledge Assessment. 15th International Conference on Information Systems 
Development “Methods and Tools, Theory and Practice” (ISD`2006), Budapest, 
Hungary, August 31 - September 2, 2006. 

18. Anohina A., Grundspeņķis J. Prototype of Multiagent Knowledge Assessment 
System for Support of Process Oriented Learning. 7th International Baltic Conference 
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on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2006), Vilnius, Lithuania, July 
3-6, 2006. 

19. Vinogradova V. e-Support System for Course Knowledge Development. Databases 
and Information Systems. 7th International Baltic Conference on Databases and 
Information Systems. Communications, Doctoral Consortium. Vilnius, Lithuania, 
July 3, 2006. 

20. Grundspenkis, J., Lavendelis E. Multiagent Based Simulation Tool for Transportation 
and Logistics Decision Support. The 3rd International Workshop on Computer 
Supported Activity Coordination – CSAC 2006, Pafos, Cypres, May 23–25, 2006.   

21. Lavendelis, E., Grundspenkis, J. Simulation Tool for Multicriteria Auctions in 
Transportation and Logistics Domain. The International Conference on Computer 
Systems and Technologies – CompSysTech’06, Veliko Turnovo, Bulgaria, June 15-
16, 2006.  

22. Graudina V., Grundspenkis J. Conceptual Model for Ontology-based Adaptive 
Assessment System. E-learning conference’06: Computer Science Education., 
Koimbra, Portugal, September 7-8, 2006. 

 
Studentu referāti Latvijā notiekošās konferencēs: 

 
1. Ņikiforova O., Pavlova N., Gills M. „Aktivitāšu analīze programmatūras testēšanas 

disciplīna: teorija un prakse”, Latvijas IT uzņēmumu 7. konference, Testēšanas 
teorija un prakse, 24.05.2006., Rīga, Latvija. 

2. N. Prokofjeva, O. Harotončika, L. Zaiceva. Skolēnu vajadzību pētīšana profesijas 
izvēlei. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference 
“Mūsdienu izglītības problēmas”, Transporta un sakaru institūts, Rīga, Latvija, 2006. 
gada 23.-24. februārī. 

3. Lanka, A., Grundspenkis, J., Anohina, A., Pozdnyakov, D., Lavendelis, E. 
Knowledge Assessment and Self-Assessment in the Process-Oriented Learning, 
Using Intelligent System Based on Concept Maps. Starpaugstskolu zinātniski 
praktiskā un mācību metodiskā konference “Mūsdienu izglītības problēmas”, 
Transporta un sakaru institūts, Rīga, Latvija, 2006. gada 23.-24. februārī. 

4. Kirikova M., Vinogradova V., Ņikiforova O. Objektorientēta un servisorientēta 
studiju programmu izstrāde. Proceedings of the International Scientific Conference 
"Information Technologies for Rural Development", Jelgava, Latvija, 2006. 

 
Doktoranti ir apiedalījušies arī starptautisko konferenču darbā bez referātiem. 

 
1. Pozdņakova A. 6. Starptautiskā Baltijas konferencē „Datu bāzes un informācijas 

sistēmas” (Seventh International Baltic Conference on Databases and Information 
Systems), 2006. g. 3-6 jūnijs, Viļņa, Lietuva. 

2. Pozdņakova A. 6th International  Conference “Practical Aspects of knowledge 
Management” Nov. 30th - Dec. 1st, 2006, Vienna, Austria. 

 
Studiju programmas Datorsistēmas studenti ir guvuši vērā ņemamus panākumus 

dažādos konkursos par labāko bakalaura, inženiera un maģistra darbu aizvadītajā mācību 
gadā. Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” un a/s 
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„DATI Exigen Group” konkursam tika izvirzīti bakalauri Rūdolfs Ošiņs ar darbu „Linux 
serveru drošība” (vad. Mg. sc. ing. D.Mikojelovs), Laura Sudraba ar darbu “Automātisku 
plānošanas metožu apkopojums” (vad. Mg. sc. ing Agris Ņikitenko) maģistri Raivis 
Vasiļevskis ar darbu „Bezvadu datortīklu drošības risinājumu analīze.” (vad. Dr.sc.ing., 
prof. U.Sukovskis), Egons Lavendelis ar darbu “Daudzaģentu sistēmu sadarbības 
mehānismu modelēšana” (vad. Dr. habil sc.ing., profesors J. Grundspeņķis) un Dmitrijs 
Pozdņakovs ar darbu “Intelektuālo aģentu pielietošana biznesa sistēmās” (vad. Dr. habil 
sc.ing., profesors J. Grundspeņķis). Visi izvirzītie darbi saņēma balvas, bet to vadītāji - 
atzinības rakstus. Darbu rezultāti tika referēti gadskārtējā konferencē "Informācijas 
tehnoloģijas: zinības un prakse". 

Doktorants Agris Ņikitenko ieguva “Siemens” balvu par labāko promocijas darbu 
inženierzinātņu jomā Latvijā 2006. gadā. Darba nosaukums: „Autonomas intelektuālas 
sistēmas izstrādāšanas un realizācijas” (darba zinātniskais vadītājs prof. J.Grundspeņķis).  

Doktorante Vita Graudiņa (zinātniskais vadītājs prof. J. Grundspeņķis) ieguva 
lēdijas Adas Lavlesas prēmiju par pētījumiem teorētiskajā datorzinātnē.  
 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Lietišķo datorsistēmu institūta pasniedzēji ir turpinājuši strādāt starptautiskos 
projektos, kā arī iesaistījušies jaunu starptautisku projektu izpildē. Sistēmu teorijas un 
projektēšanas katedras profesors J. Grundspeņķis turpināja strādāt 
SOCRATES/ERASMUS programmas projektā ETN DEC „European Thematic Network 
Doctoral Education in Computing”, kuru koordinē Ruses Angela Kunčeva universitāte 
(Bulgārija), un kurā ir iesaistītas 56 Eiropas valstu augstskolas un organizācijas (šī 
projekta izpildē piedalās arī profesore L. Zaiceva un docents G. Matisons). EK 6. 
ietvarprogrammas IST projekta eLOGMAR–M "Web – Based and Mobile Solutions for 
Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications" zinātniskais 
koordinators ir profesors L.Novickis, bet tā izpildē piedalās profesors J. Grundspeņķis, kā 
arī doktoranti T.Rikure, A.Jurenoks, un maģistrants M. Sotņičoks. EK 6. 
ietvarprogrammas IST projekta IST4Balt: “IST Promotion IST in Baltic States” RTU 
tēmas vadītājs ir profesors L.Novickis, bet izpildītāji ie asociētais profesors V.Šitikovs, 
doktoranti T.Rikure, A.Jurenoks, maģistrants M.Sotņočoks. Profesors L. Novickis 
piedalās Leonardo da Vinči programmas projektā LOGIS – Mobile: "Competence 
Framework for Mobile On – Site Asselerated Vocational Training in Logistics 
Information Systems EK 6. ietvarprogrammas IST projektā UNITE „Unified Teaching 
Environment for the School” RTU tēmas vadītājs ir asociētais profesors V.Šitikovs, bet 
izpildītāji ir profesors L.Novickis, doktorante T.Rikure un maģistrants M.Sotņičoks. 

Starptautiskās sadarbības programmas ietvaros profesors J. Grundspeņķis 
Brēmenes Lietišķo zinātņu augstskolā nolasīja lekcijas “Introduction to Artificial 
Inteligence” (4 stundu apjomā). Doktorante Dace Apšvalka lasīja lekcijas Brēmenes 
Lietišķo zinātņu augstskolā priekšmetā „Knowledge Management” (48 stundas, angļu 
valodā). Profesors J. Grundspeņķis lasīja lekciju kursu “Artificial Intelligence: An Agent 
Paradigm” Viļņas Gedimina Tehniskās universitātes maģistrantiem un doktorantiem, 
lekciju kursu “Sistēmu teorija un vadība” Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
maģistrantiem un lekciju kursu “Ievads zināšanu pārvaldībā” Vidzemes augstskolas 
maģistrantiem. Profesors J. Grundspeņķis bija Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
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maģistru darbu aizstāvēšanas komisiju priekšsēdētājs un profesionālo bakalauru Valsts 
eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs. Asociētā profesore O.Ņikiforova Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē lasīja lekcijas priekšmetā „Objektorientēta projektēšana un 
rīki”. U. Sukovskis lasīja lekcijas Latvijas Universitātes maģistrantūras studentiem 
priekšmetā "IT vadība". Asociētā profesore M. Kirikova bija oponente Stokholmas 
Universitātes doktorantes Terēzes Olsones Nēves (Theresia Olsson Neve) doktora 
darbam "Capturing and analysing emotions to support organisational learning", kas tika 
aizstāvēts Stokholmas universitātē 2006. gada 15. septembrī, kā arī lasīja lekcijas 
doktorantu vasaras skolā „Formal methods for systems analysis and informatics” 
Druskininkos, Lietuvā, 2007. gada 13-19. maijā.  

Profesors J. Grundspeņķis un asociētās profesores M. Kirikova un O. Nikiforova 
bija nozares eksperti studiju kursu uzlabošanā, lekciju un praktisko nodarbību vadīšanā 
LLU ITF maģistrantūras studentiem atbilstoši līgumam 2005/0131/ 
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 starp valsts aģentūru „Profesionālās 
izglītības attīstības aģentūra” un Latvijas Lauksaimniecības universitāti ESF projektā 
Nr.VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 „Informāciju tehnoloģiju studiju 
programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”   

Maģistra studijās lekciju kursu "Programmatūras kvalitāte" lasa Latvijas 
Universitātes pasniedzējs, RITI direktors, dr. habil. dat. J. Borzovs. Savukārt, profesora J. 
Grundspeņķa lekcijas priekšmetā "Mākslīgais intelekts" apmeklē Latvijas Universitātes 
maģistratūras studenti. Profesors J. Osis ir Latvijas Universitātes Datorzinātņu 
promocijas padomes loceklis, bet profesori J. Grundspeņķis un L. Novickis - Latvijas 
Universitātes profesoru padomes locekļi. 

Asociētā profesore M. Kirikova bija programmu komitejas locekle šādās 
konferencēs:Eights workshop BPMDS'07 - Business Process Modeling, Development, 
andSupportTrondheim, Norway, The Sixteenth International Conference on Information 
Systems Development (ISD´2007), Galway, Ireland,The 6th International Conference on 
Software Methodologies Tools and Techniques, SOMET 2007, November, CNR, Rome, 
Italy. Asociētā profesore M. Kirikova piedalījās zinātnisko rakstu novērtēšanā žurnālam 
„International Journal of Manufacturing Technology and Management” (IJMTM).  

Profesore L.Zaiceva (atbildīgā redaktore) un lekttore J.Bule (tehniskā redaktore) 
sagatavoja žurnālu "Educational Technology & Society" Nr. 9(1), 2006 ISSN 1436-4522 
(krievu val.), sadarbībā ar IEEE Learning Technology Task Force Austrumeiropas 
apakšgrupu. Profesore L. Zaiceva ir starptautiskās konferences The Second International 
Conference on Pervasive Computing and Applications (ICPCA07 programmu komitejas 
locekle (Birmingham, UK, July 26-27, 2007), starptautiskās konferences International 
Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2007) programmu komitejas 
locekle (Niigata, Japan, July 18-20, 2007); starptautiskās konferences IADIS 
International Conference on e-Learning 2007 programmu komitejas locekle (Lisbon, 
Portugal, 6-8 July 2007); starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās 
konferences “Mūsdienu izglītības problēmas” programmas komitejas locekle (22.-23. 
februārī 2007. gadā, TSI, Rīga, Latvija); starptautiskās konferences The First Symposium 
on Pervasive Computing and Applications (SPCA06) programmu komitejas locekle 
(Urumchi, Xinjiang, P.R.China, 3-5 August 2006); starptautiskās konferences 
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’06) programmu 
komitejas locekle (Kerkrade, Netherlands, 5-7 July 2006), kā arī starptautiskā 
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elektroniskā žurnāla "Educational Technology & Society" (krievu val.) (Austrumeiropas 
apakšgrupa) redkolēģijas locekle.  

Profesori J. Grundspeņķis un U. Sukovskis, kā arī asociētā profesore M. Kirikova 
15. un 16. Starptautisko konfrenču "Informācijas sistēmuizstrāde (ISD'06) un 
(ISD’07)programmu komitejas locekļi. 

Profesors J. Grundspeņķis bija arī starptautisko konferenču The International 
Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’06 un 
CompSysTech’07 programmu komiteju loceklis. 

Profesors J. Grundspeņķis ir RTU zinātnisko rakstu ikgadējā krājuma 
Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” redaktors. Profesors J. Osis ir RTU 
zinātnisko rakstu ikgadējā krājuma Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” 
redkolēģijas loceklis un DITF “Datorizācija, intelekts, tehnoloģijas, formalizācija” 
zinātniskā semināra vadītājs. Profesors L. Novickis bija starptautisko krājumu IST4Balt 
un „ICT for Regional Development” redkolēģiju loceklis, kā arī RTU zinātnisko rakstu 
ikgadējā krājuma Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” redkolēģijas loceklis. 
Asociētā profesore O. Ņikiforova un asistente V. Graudiņa ir RTU zinātnisko rakstu 
ikgadējā krājuma Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas”tehniskās redaktores. 
 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Lietišķo datorsistēmu institūts pārskata periodā ir turpinājis sadarbību ar saviem 
sadarbības partneriem, kā arī ir uzsācis lietišķu sadarbību ar tādām datorfirmām kā 
Microsoft (līdzdalība MSDN AA un Microsoft IT Academy programmās), Oracle, un 
IBM. 
 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts pārbaudījumu komisijas darbu , tika noslēgti 
līgumi ar šādu uzņēmumu pārstāvjiem: 
• A/S DATI Exigen Group 
• LR Finanšu ministrijas Informātikas departaments 
• A/S Latvenergo IT departaments. 
 

Lai studentiem nodrošinātu pētniecības prakses vietas 2006.gada jūnijā tika 
noslēgti līgumi ar šādiem uzņēmumiem: 
• SIA “ TietoEnator ALISE” 
• SIA ”S Fabrika” 
• SIA ”Prize ITM” 
• Valsts Kase, (Informācijas sistēmu administrēšanas daļa) 
• SIA ”ZZDats” 
• Drošības policija, (Informātikas un sakaru nodaļa) 
• SIA “TietoEnator”, (Serveru programmēšanas nodaļa) 
• SIA „Tilti Systems” 
• VSAA, (Informācijas tehnoloģiju departamenta Informācijas vadības daļa) 
 

Lai studentiem nodrošinātu ražošanas prakses vietas 2007.gada janvārī noslēgti 
līgumi ar šādiem uzņēmumiem: 
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• SIA “Meditec” 
• SIA ”TietoEnator” 
• SIA ”Lursoft IT” 
• VAS ”Privatizācijas aģentūra” 
• A/S “Diena” (Diena.Net) 
 

Nodibināta sadarbība ar A/S „Exigen Latvia” un SIA „S-Fabrika” skolnieku 
profesionālās orientācijas jautājumos, un tika organizēta skolnieku ekskursija 
uzņēmumos un uzņēmumu pārstāvju uzstāšanās skolās karjeras dienas ietvaros. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek arī profesionālajās studiju programmās, un tā 
aprakstīta atbilstošajā pašnovērtējuma ziņojumā. 
 
 

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma 
 

Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērķiem, bez 
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi. 
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Studiju darbi tiek novērtēti 
ar atzīmi, un arī tie ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti 
obligātie priekšmeti noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi 
eksāmeni bakalaura studiju programmā un lielākā daļa eksāmenu maģistra studiju 
programmā notiek rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 
17. decembra RTU Senātā pieņemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu 
bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās studijās". Izņēmums ir eksāmeni 
doktorantūrā, kas notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja apstiprinātas 
komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātņu doktoriem. 

 
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite. 
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā. 
 

Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumam "Par pāreju uz 
vienotu studiju rezultātu vērtēšanu" un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumam "Par 
kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai". 

Ar atzīmi tiek vērtēti arī bakalauru un maģistru darbu aizstāvēšanas rezultāti. 
Pārskata periodā studiju kursos „Mākslīgā intelekta pamati” un „Sistēmu teorijas 

metodes” tika ieviesta un praktiski izmēģināta jēdzienu tīklos sakņotu zināšanu 
vērtēšanas sistēmu, kas ir izstrādāta Sistēmu eorijas un projektēšanas katedrā. Studentu 
aptauja parādīja, ka sistēma tiek atzinīgi novērtēta kā tāda, kas palīdz labāk izprast 
priekšmeta saturu un doto jēdzienu kopsakarības. Studenti izteica vēlēšanos šādu sistēmu 
izmantotarī citos studiju kursos un zināšanu pašvērtēšanai. 
 
 

5. Studējošo skaits 
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Datorsistēmu studiju programmā tika uzņemti 140 studenti valsts budžeta 
finansētās studiju vietās.. Jāatzīmē, ka nedaudz augusi ir interese par koledžas studijām, 
kurās tika ieskaitīts 21 students uz paredzētajām 20 budžeta vietām un viens students par 
maksu 
 Maģistra akadēmisko studiju programmas 1. kursā tika uzņemti 42 studenti uz 
valsts finansētām studiju vietām. Bakalaura akadēmisko studiju programmu beigušajiem 
tika piedāvāta iespēja studēt profesionālā maģistra studiju programmā, kurā iestājās 40 
studenti. Tādējādi praktiski visi Datorsistēmu bakalaura studiju programmu beigušie 
varēja turpināt studijas maģistrantūrā. Pirmoreiz maģistrantūras studentu skaitu ir 
papildinājuši studenti, kas bakalaura diplomus ir ieguvuši citās augstskolās – Latvija 
Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Transporta un sakaru institūtā. 

Turpinājies ESF atbalsts jauniem zinātniekiem, doktorantiem un viņu 
zinātniskajiem vadītājiem pēc līguma 2004/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/ 
0002/0007 (J. Osis, U. Sukovskis, O. Ņikiforova, J. Grundspeņķis, M. Kirikova, P. 
Rusakovs, G. Alksnis, Ē. Asņina, J. Šiliņš, M. Ivanovs, D. Mikojelovs, N. Pavlova, V. 
Ņikuļšins, D. Buzdins, J. Grigorjevs, D. Pozdņakovs, E. Lavendelis, A. Pozdņakova, V. 
Graudiņa, A. Ņikitenko). Interese par studijām doktorantūrā irievērojami augusi. 
Pieaudzis aizstāvēto promocijas darbu skaits – sekmīgi aizstāvēti 3 promocijas darbi – 
A.Ņikitenko (zinātniskais vadītājs profesors J. Grundspeņķis), R. Strazdiņa (zinātniskā 
vadītāja asociētā profesore M. Kirikova) un Ē. Asņina (zinātniskais vadītājs profesors J. 
Osis). Jāuzsver, ka visi jaunie doktori strādā Lietišķo datorsistēmu institūtā. 
 

Aizvadītajā akadēmiskajā gadā Datorsistēmu akadēmisko studiju programmu 
absolvēja 57 bakalauri un 31 maģistrs. Tabulās 4., 5. un 6. ir dots studentu skaits 2006. 
gada 8. septembrī. 
 

4. tabula. Bakalaura studijas 
Studiju 

programma 
Kurss Studentu 

skaits 
Akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

Absolvējuši 
programmu 

Datorsistēmas I kurss 140 0  
 II kurss  93 0  
RDBD0 III kurss 76 25  
 Kopā 309 25 57 
 

5. tabula. Maģistra studijas 
Studiju 

programma 
Kurss Studentu 

skaits 
Akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

Absolvējuši 
programmu 

Datorsistēmas 
RDMD 

I kurss 42 14  

 II kurss 34 19  
 Kopā 76 33 31 
 

6. tabula. Doktorantūra 
Studiju 

programma 
Kurss Studentu 

skaits 
Akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

Absolvējuši 
programmu 
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Datorsistēmas 
RDDD0 

I kurss 5 0  

 II kurss 8 0  
 III kurss 8 2  
 Kopā 21 2 3 
 
 

6. Akadēmiskais personāls  
 
 Pašreiz datorsistēmu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 
realizācijā (neskaitot inženierzinātņu pamatkursus, matemātiku, fiziku, ekonomiku, 
humanitāri-sociālos un valodu kursus) piedalās: 
 
• 3 pilnas slodzes inženierzinātņu habilitētie doktori (profesori J. Grundspeņķis, L. 

Novickis, J. Osis). 
• 1 nepilnas slodzes datorzinātņu habilitētais doktors (J. Borzovs). 
• 11 pilnas slodzes inženierzinātņu doktori (profesori L. Zaiceva, U. Sukovskis, 

asociētie profesori E. Latiševa, J. Lavendels, J. Eiduks, M. Kirikova, S. Kozlova, O. 
Ņikiforova, P. Rusakovs, V. Šitikovs, lektors A. Ņikitenko). 

• 1 docents bez zinātniskā grāda (G. Matisons). 
• 6 pilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (J. Ciekure, N. Prokofjeva, A.Ratnieks, 

M. Uhanova, J. Bule, T. Rikure, G. Alksnis). 
• 1 nepilnas slodzes lektore, inženierzinātņu doktore Ē. Asņina 
• 4 nepilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (V. Andersons, G. Jēkabsons, V. 

Žuravļovs, D. Šmite). 
• 1 pilnas slodzes asistente (V. Vinogradova) un 4 nepilnas slodzes asistenti (M. 

Ivanovs, L. Survilo, A. Anohina un V. Graudiņa). 
 

Aizvadītajā periodā par asociēto profesoru tika ievēlēts V. Šitikovs, bet par 
lektoriem G. Alksnis un M. Uhanova. 

Profesors J. Grundspeņķis ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis informātikā, 
bet profesors J. Osis ir vienīgais LZA Goda loceklis informātikā Latvijā. Profesors J. 
Grundspeņķis 2006. gadā tika ievēlēts par LZA ekspertu komisijas inženierzinātnēs 
locekli (informātikā). Profesors L. Novickis tika ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas 
korespondentājlocekli informātikā. 

Saskaņā ar RTU Senāta pieņemtajiem lēmumiem par doktorantūru, Datorsistēmu 
studiju programmas realizācijā ir iesaistīti visi LDI studējošie doktoranti, kas vada 
praktiskos, laboratorijas, studiju un bakalaura darbus, kā arī piedalās bakalauru 
eksaminēšanā. 
 Mācību palīgpersonāls ir 19 cilvēki. 
 

6.1. Kvalifikācijas celšana 
 

Pasniedzēju un darbinieku iegūtie sertifikāti, apmeklētie kursi un semināri 
tālākizglītības mērķiem: 
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1. R. Strazdiņa 2006. gada maijā ieguva inženierzinātņu doktores grādu. 
2. A. Ņikitenko 2006. gada septembrī ieguva inženierzinātņu doktora grādu. 
3. Ē. Asņina 2006. gada oktobrī ieguva inženierzinātņu doktora grādu. 
4. J. Lavendels apmeklēja semināru par iepirkuma procedūru veikšanu Eiropas 

Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas ietvaros. 2007. gada 26. februārī. 
5. J. Lavendels un V. Šitikovs apmeklēja semināru par iepirkuma procedūru veikšanu 

Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas ietvaros. 2007. gada 18. aprīlī. 
6. J. Lavendels un V. Šitikovs apmeklēja „Information Day on European ICT Research 

& Development” Ķelnē 2007. gada 1. februārī. 
7. J. Lavendels, V. Šitikovs un T. Rikure apmeklēja semināru "Opening 7. Framework 

Programme", Rīga, 2007. gada 8-10. janvārī. 
8. L. Novickis. Apmeklēja divu dienu semināru „Eiropas struktūrfondu apgūšana”, 

2007. g. 19-20 aprīlī. 
9. M. Kirikova, V. Vinogradova, A. Pozdņakova apmeklēja Inovāciju menedžmenta 

kursus 2006. gada septembrī. 
10. J. Grundspeņķis seminārā IST4Balt “Towards an Information Society in the Baltic 

States”, kas notika Rīgā, 2007. gada 18. aprīlī, tika uzaicināts nolasīt plenārsēdes 
referātu “Trends in Technology Based Learning: Towards Truly Intelligent Tutoring 
Systems”. 

11. L. Zaiceva piedalījās seminārā IST4Balt “Towards an Information Society in the 
Baltic States” Rīgā, 2007. gada 18. aprīlī. 

12. A. Anohina. pabeidza „RTU Blackboard” kursu 2 KP apjomā RTU Tālmācības 
centrā, 15.05- 19.06.2006. Iegūtais sertifikāts Nr.002143. 

13.  V. Graudiņa, D. Pozdņakovs un E. Lavendelis apmeklēja semināru “Elektronisko 
resursu lietošana universitātēs”, RTU Rīgas Biznesa skolā. 2006.g.ada3-5. decembrī 
un ieguva sertifikātu. 

 
Profesors J. Grundspeņķis atkārtoti tika ievēlēts par informātikas nozares 

ekspertu. Profesors U. Sukovskis ir LIKTA biedrs, Informācijas tehnoloģijas, 
telekomunikācijas un elektronikas Profesionālās izglītības padomes loceklis un 
International Software Testing Qualification Board Latvijas nodaļas Padomes loceklis. 

Docents G. Matisons ir LZA Terminoloģijas komisijas ITTE apakškomisijas 
loceklis un Latvijas IT pudura izglītības grupas loceklis. 

Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju biedri (IEEE, ACM, 
IFAC, ISACA, SCSI, EUNIS, ECCAI, BaltORS, CONSA), kā arī Latvijā darbojošos 
profesionālo organizāciju biedri (LANO, LIKTA, Latvijas Modelēšanas un imitācijas 
biedrība, Latvijas Datortehnikas ražotāju asociācija, Latvijas Nacionālā Kvalitātes 
biedrība). 

Bez tam akadēmiskais personāls joprojām aktīvi piedalās starptautiskos semināros 
un konferencēs, un aktīvi publicējas. 
 

6.2. Zinātniskā darbība 
 

Pirmoreiz Lietišķo datorsistēmu institūts saņēma bāzes finansējumu zinātniskā 
darba veikšanai. Tas ļāva ievēlēt par pētnieci D. Apšvalku, bet par asistentēm 
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zinātniskajā darbā A. Anohinu, V. Graudiņu un A. Pozdņakovu. Bez tam darbā par 
vadošajām pētniecēm tika pieņemtas inženierzinātņu doktores R. Strazdiņa un Ē. Asņina, 
bet par pētniekiem un asistentiem zinātniskajā darbā LDI doktoranti. Savukārt, 3 
maģistrantūras studenti tika pieņemti darbā par vecākajiem laborantiem. 

Datorsistēmu studiju programmas pasniedzēji ir kvalificēti speciālisti 
datorzinātņu nozares informātikas un datortehnoloģiju apakšnozarē. Vairums pasniedzēju 
paralēli mācību darbam piedalās zinātnisko grantu un projektu izstrādē vai arī strādā par 
konsultantiem un ekspertiem. 

 
1. LZP grants 05.1644 "Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku 

integrēšana apmācības procesa intelektuālam atbalstam”. Vadītājs profesors J. 
Grundspeņķis. 

2. LZP grants 05.1656 "Formalizācijas aspekti biznesa un iegulto sistēmu 
programmatūras izstrādē saistībā ar modeļu vadītu". Vadītājs profesors J. Osis. 

3. LZP grants Nr. 05.1655 „Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta lietišķā programmatūra”. 
Vadītājs prof.esors L. Novickis. 

4. SOCRATES/ERASMUS programmas projekts ETN DEC „European Thematic 
Network Doctoral Education in Computing„ (koordinators profesors J. Grundspeņķis, 
izpildītāji - profesore L. Zaiceva un docents G. Matisons).  

5. EK ietvarprogrammas IST projekts IST4Balt (šifrs 6879): IST Promotion in Baltic 
States. RTU tēmas vadītājs – proesors. L. Novickis, izpildītāji V. Šitikovs, T. Rikure, 
A. Jurenoks, M. Sotņočoks. 

6. Leonardo da Vinči programmas projekta LOGIS – Mobile „Competence Framework 
for Mobile On – site Accelerated Vocational Training in Logistics Information 
Systems. Izpildītājs: profesors L. Novickis. 

7. EK 6. ietvarprogrammas IST projekts UNITE „Unified Teaching Environment for the 
School”. RTU projekta vadītājs asociētais profesors V. Šitikovs, izpildītāji: profesors 
L. Novickis, doktorante T. Rikure, maM. Sotņičoks. 

8. ERAF līdzfinansēts projekts „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas 
izstrāde” aktivitāte „Esošas informācijas analīze, datu bankas un datu noliktavas 
konceptuāla modeļa izstrāde”. Pakārtotā līguma vadītājs asociētais profesors J. 
Eiduks (Valsts aģentūras “Latvijas Valsts Augļkopības institūts” pasūtījuma izpilde - 
zinātniskais pakalpojums): 

9. ERAF līdzfinansēts projekts „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas 
izstrāde” aktivitātes Nr. 2 “Starptautisko augu ģenētisko resursu informācijas sistēmu 
analīze, savietojamības risinājumi”. Pakārtotā līguma vadītājs asociētais profesors J. 
Eiduks (Valsts aģentūras “Latvijas Valsts Augļkopības institūts” pasūtījuma izpilde - 
zinātniskais pakalpojums): 

10. M. Kirikova. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts 
lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekts: „Inovatīvi 
programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju 
attīstīšanai - SPRĪDĪTIS” (līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000077/P) 

11. M. Kirikova, A. Pozdņakova, D. Doniņa. Eiropas sociālā fonda (ESF) Profesionālās 
izglītības attīstības aģentūras (PIAA) aktivitātes 3.2.4.2. „Tālākizglītības iespēju 
paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs” projekts: „Tālākizglītības programma 
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MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību” 
(līguma Nr. 2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0037/0007) 

12. M. Kirikova, V. Vinogradova. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projekts: „ 
Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši multimēdiju, 
telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim – PUMPURS” (līguma Nr. 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038) 

13. RTU-IZM projekts U7121 „Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU 
zinātniskās darbības atbalstam”. Vadītāja asoc. prof. M. Kirikova. STPK darbinieki: 
prof. J. Grundspeņķis, doktoranti E. Lavendelis, D. Pozdņakovs, A. Pozdņakova, 
jaunais doktors R. Strazdiņa, LDK darbinieki: prof. U. Sukovskis, prof.J. Osis, asoc. 
prof. O. Ņikiforova, asoc. prof. P. Rusakovs 

14. RTU-IZM projektu konkursa „Zinātnes attīstība universitātē” ietvaros īstenots 
projekts U7117 „Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu 
zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei”. Projekta vadītājs 
bija profesors Jānis Grundspeņķis. Izpildītāji: 2 Sistēmu teorijas un projektēšanas 
katedras doktoranti (A. Anohina, V.Graudiņa), 2 maģistranti (D. Pozdņakovs, E. 
Lavendelis). 

15. RTU zinātniski pētnieciskais projekts Nr. ZP-2006/06 „Intelektuālas sistēmas 
prototipa izstrāde studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai”. Vadītājs J. 
Grundspeņķis. Piedalās lektors A. Ņikitenko, pētnieks R. Lukašenko, pētniece R. 
Strazdiņa, doktorantes A. Anohina, V. Graudiņa, maģistranti L. Maslovs, R. 
Kaminskis. 

16. RTU zinātniski pētnieciskais projekts „Autonomas intelektuālas sistēmas struktūra 
navigācijas uzdevumu risināšanai dinamiskās un grūti prognozējamās vidēs”. 
Vadītājs: asoc. prof. J. Eiduks, izpildītāji: A. Ņikitenko, R. Strazdiņa, L. Sudraba. 

17. RTU zinātniskais projekts Nr. ZP/2006 – 05 „Pirmā līmeņa zinātnisko pētījumu 
veikšanas metodikas izstrāde datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā”, 
projekta vadītāja – O. Ņikiforova, 01.10.2006-15.09.2007. Izpildītāji (no LDK): U. 
Sukovskis, J. Osis, N. Pavlova, J. Grigorjevs, V. Ņikuļšins, D. Buzdins. 

18. RTU zinātniskais projekts Nr. 7102. “Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas 
uzņēmumiem un organizācijām”, vadītājs profesors. Ilmārs Slaidīņš, izpildītāja no 
LDI – A. Pozdņakova. 

 
Pārskata periodā pabeigtie projekti: 

 
• Leonardi da Vinči projects No.LV/04/B/F/PP-172.00. "Competence Network for 

Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems 
Simulation and Research (SocSimNet)". Koordinators no RTU puses J.Grundspeņķis. 

• eLOGMAR-M (Web-based and Mobile Solutions for Collaborative Work 
Environment with Logistics and Maritime Applications). 

• Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansēts projekts “Profesionālās orientācijas 
informācijas bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā”. Projektā piedalās: M. 
Kirikova (projekta vadītāja), J. Sprukts, V. Vinogradova, V. Graudiņa, I. Valkovska, 
J. Lavendels, V. Šitikovs, M. Ziema, V. Šaicāne, L. Siņica, L. Albrekte un J. 
Murovskis. 
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Profesors U. Sukovskis ir veicis vairāku organizāciju informācijas sistēmu 
drošības auditus (SIA "SPILVA", Latvijas tirdzniecības banka, Reģionālā investīciju 
banka, SIA "Stora Enso Packaging"), kā arī sniedzis konsultācijas 
PricewaterhouseCoopers par e-pārvaldes ieviešanas pieredzi un ir vadījis semināru "E-
dokumentu drošība" Valsts Ieņēmumu dienestadarbiniekiem. rofesors L. Novickis un 
asociētais profesors V.Šitikovs strādāja par LZP ekspertiem informātikas nozarē. 
Profesors L. Novickis ir AAS „Balva” konsultants IT jomā, bet asociētais profesors V. 
Šitikovs ir SIA „Fagerdala Thiger Marine Systems” konsultants ESF jautājumos. 
Profesore L. Zaiceva ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) eksperts ERAF 
projektu novērtēšanā. Asociētais profesors J. Eiduks ir informācijas sistēmu un datu bažu 
projektēšanas, pilnveidošanas un apmācības konsultants vairākās Latvijas organizācijās 
un firmās: Latvijas Lauksaimniecības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Informācijas 
departamentā, Rīgas Domes Attīstības padomē, Latvijas Valsts Statistikas pārvaldē, 
Valsts Sociālas apdrošināšanas aģentūrā, Latvijas Jūras Administrācijā, Latvijas Finanšu 
ministrijā un citās. A. Ņikitenko darbojās LIAA par IT nozares inovāciju projektu 
ekspertu. 

Profesors J. Grundspeņķis ir RTU zinātnisko rakstu ikgadējā krājuma 
Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” redaktors. Profesors J. Osis ir RTU 
zinātnisko rakstu ikgadējā krājuma Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” 
redkolēģijas loceklis un DITF “Datorizācija, intelekts, tehnoloģijas, formalizācija” 
zinātniskā semināra vadītājs. Profesors L. Novickis bija starptautisko krājumu IST4Balt 
un „ICT for Regional Development” redkolēģiju loceklis, kā arī RTU zinātnisko rakstu 
ikgadējā krājuma Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” redkolēģijas loceklis. 
Asociētā profesore O. Ņikiforova un asistente V. Graudiņa ir RTU zinātnisko rakstu 
ikgadējā krājuma Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas”tehniskās redaktores. 
Asociētā profesore M. Kirikova piedalījās zinātnisko rakstu novērtēšanā žurnālam 
„International Journal of Manufacturing Technology and Management” (IJMTM).  
Profesore L. Zaiceva (atbildīgā redaktore) un lektore J. Bule (tehniskā redaktore) 
sagatavoja žurnālu "Educational Technology & Society" Nr. 9(1), 2006 ISSN 1436-4522 
(krievu val.), sadarbībā ar IEEE Learning Technology Task Force Austrumeiropas 
apakšgrupu. 
 

LDI pasniedzēji regulāri piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un 
semināros, un to organizēšanā, tai skaitā pēdējā gada laikā: 

Profesori J. Grundspeņķis un U. Sukovskis, kā arī asociētā profesore M. Kirikova 
15. un 16. Starptautisko konfrenču "Informācijas sistēmuizstrāde (ISD'06) un 
(ISD’07)programmu komitejas locekļi. Profesors J. Grundspeņķis bija arī starptautisko 
konferenču The International Conference on Computer Systems and Technologies – 
CompSysTech’06 un CompSysTech’07 programmu komiteju loceklis.Asociētā profesore 
M. Kirikova bija programmu komitejas locekle šādās konferencēs:Eights workshop 
BPMDS'07 - Business Process Modeling, Development, andSupportTrondheim, Norway, 
The Sixteenth International Conference on Information Systems Development 
(ISD´2007), Galway, Ireland,The 6th International Conference on Software 
Methodologies Tools and Techniques, SOMET 2007, November, CNR, Rome, Italy. 
Profesore L. Zaiceva ir starptautiskās konferences The Second International Conference 
on Pervasive Computing and Applications (ICPCA07 programmu komitejas locekle 
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(Birmingham, UK, July 26-27, 2007), starptautiskās konferences International 
Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2007) programmu komitejas 
locekle (Niigata, Japan, July 18-20, 2007); starptautiskās konferences IADIS 
International Conference on e-Learning 2007 programmu komitejas locekle (Lisbon, 
Portugal, 6-8 July 2007); starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās 
konferences “Mūsdienu izglītības problēmas” programmas komitejas locekle (22.-23. 
februārī 2007. gadā, TSI, Rīga, Latvija); starptautiskās konferences The First Symposium 
on Pervasive Computing and Applications (SPCA06) programmu komitejas locekle 
(Urumchi, Xinjiang, P.R.China, 3-5 August 2006); starptautiskās konferences 
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’06) programmu 
komitejas locekle (Kerkrade, Netherlands, 5-7 July 2006). Profesors L. Novickis bija 2 
starptautisku semināru eLOGMAR – M  „Web – Based un Mobile Solutions with 
Logistics and Maritime Applications” (Rīga, 2006. g. 22. septembris) un IST4Balt 
starptautiskais seminārs „Towards an Information Society in Baltic States” (Rīga, 2007. 
g. 18. aprīlis) organizācijas komitejas priekšsēdētājs, bet doktorante T. Rikure – šo 
semināru organizācijas komitejas locekle. Starptautiskā semināra IST4Balt starptautiskais 
seminārs „Towards an Information Society in Baltic States” (Rīga, 2007. g. 18. aprīlis) 
organizācijas komitejas locekļi bija arī asociētais profesors V. Šitikovs un maģistrants M. 
 

Aizvadītajā gadā LDI pasniedzēji piedalījušies šādās konferencēs: 
 
Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 
11 referāti: 
1. L. Novickis. Demonstration Scenarios of Web – Portal with Maritime and Transport 

Logistics Applications. eLogmar–M starptautiskais seminārs, 2006. g. 22. septembris, 
Rīgā. 

2. T. Rikure. Computer – Based Training Courses in Transport and Logistics. RTU 47. 
starptautiskā zinātniskā konference, 2006. 12 – 14. oktobrī, Rīgā. 

3. L. Novickis. Essential Logistics Principles of a Web–Portal. International Conference 
“China – Europe Forum on e-Logistics” CEFE, March 3-31, 2006, Shenzhen, China. 

4. L. Novickis. Web–Portal for Transport Services Consumers. International eLogmar–
M Workshop, June 13 – 14, 2006, Kokkola, Finland. 

5. J. Grundspeņķis, J. Lavendels, V. Shitikov. Interrelations of Informatics Courses in 
Secondary Schools and University. International Conference “Informatics in the 
scientific knowledge”, June 28 – 30, 2006, Varna, Bulgaria. 

6. Ю. Лавенделс, В. Шитиков. Дистанционное обучение в контексте освоения 
Европейских структурных фондов. 10th International Anniversary Conference 
«Education and virtuality”, September 18 – 22, 2006, Yalta, Ukraine. 

7. J. Lavendels, V. Shitikov, K. Krauklis, G. Jekabsons. Multi–Level Technical Human 
Environment for Promoting European Programmes in Latvian Regions. 4th 
International Conference “Citizens and Governance for Sustainable Development”, 
September 28 – 30, 2006, Vilnius, Lithuania. 

8. V. Sitikovs, J. Lavendels. Standard ANSI PMBOOK in the Context of European 
Social Fund`s projects in Latvia. 4th International Scientific Conference “Business 
and Management 2006”, October 5 – 6, Vilnius, Lithuania. 



 61

9. J. Lavendels, V. Shitikov. E–Technologies in Post–Graduate Training for Teachers of 
Informatics of Rural Secondary Schools. 7th International Conference “Virtual 
University”, Bratislava, Slovakia, 2006. 

10. J. Lavendels, V. Šitikovs, G. Jēkabsons. Valsts augstskolu loma novadu informātikas 
skolotāju e-tālākizglītībā. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006. 

11. T. Rikure. “Quality Evaluation methodologies for e-Learning systems in the frame of 
EC Project UNITE” - IST4Balt Project Workshop “Baltic ICT community on the way 
to FP7” June 29-30 , 2006, Laagri, Estonia. 

 
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa 
3 referāti: 
1. L. Zaiceva, P. Rusakovs, G. Matisons, J. Bule. Profesionālo maģistru ražošanas 

prakses nozīmīgums Latvijas apstākļos. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference 
– Rīga, 2006.g. 12-14. oktobrī. 

2. L. Zaitseva, J. Bule. Electronic Textbook and E-Learning System in Teaching 
Process. E-learning conference'06 Computer Science Education – Coimbra, Portugal, 
7-8 September, 2006. 

3. L. Zaitseva, J. Bule. Learning Systems in Higher Education. The 6th IEEE 
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006) – 
Kerkrade, Netherlands, 5-7 July, 2006. 

 
Informātikas un programmēšanas katedra 
9 referāti: 
1. J. Grundspeņķis, J. Lavendels, V. Shitikov. Interrelations of Informatics Courses in 

Secondary Schools and University. International Conference “Informatics in the 
scientific knowledge”, June 28-30, 2006, Varna, Bulgaria. 

2. Ю. Лавенделс, В. Шитиков. Дистанционное обучение в контексте освоения 
Европейских структурных фондов. 10th International Anniversary Conference 
«Education and virtuality”, September 18-22, 2006, Yalta, Ukraine. 

3. J. Lavendels, V. Shitikov, K. Krauklis, G. Jekabsons. Multi – Level Technical Human 
Environment for Promoting European Programmes in Latvian Regions. 4th 
International Conference “Citizens and Governance for Sustainable Development”, 
September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania. 

4. V. Sitikovs, J. Lavendels. Standard ANSI PMBOOK in the Context of European 
Social Fund`s projects in Latvia. 4th International Scientific Conference “Business 
and Management 2006”, October 5-6, Vilnius, Lithuania. 

5. J.  Lavendels, V. Shitikov. E – Technologies in Post – Graduate Training for 
Teachers of Informatics of Rural Secondary Schools. 7th International Conference 
“Virtual University”, Bratislava, Slovakia, 2006. 

6. J. Lavendels, V. Šitikovs, G. Jēkabsons. Valsts augstskolu loma novadu informātikas 
skolotāju e-tālākizglītībā. RTU 47. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 
2006. 6 lpp. 

7. Grundspenkis, J., Lavendelis E. Multiagent Based Simulation Tool for Transportation 
and Logistics Decision Support. The 3rd International Workshop on Computer 
Supported Activity Coordination – CSAC 2006, Pafosa, Kipra, 2006. gada 23.-
25.maijs.  
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8. Lavendelis, E., Grundspenkis, J. Simulation Tool for Multicriteria Auctions in 
Transportation and Logistics Domain. The International Conference on Computer 
Systems and Technologies – CompSysTech’06, Veliko Turnovo, Bulgārija, 2006. 
gada 15.-16. jūnijs. 

9. E. Lavendelis, L. Stankevica, D. Atvare, D.Pozdnakovs, M.Kirikova Development of 
the Information System’s Concept for Supporting Research Activities at Riga 
Technical University. RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference 2006.g. 12-14. 
okt. Rīga, Latvija. 

 
Lietišķo datorzinātņu katedra 
8 referāti: 
1. P. Rusakovs. Significance of Practical Training for Professional Masters in Latvia 

Conditions. The 47th Scientific Conference of Riga Technical University, Computer 
Science, Applied Computer Systems, October 12-14, Riga, Latvia, 2006  

2. O. Nikiforova. Platform Independent Model in the Framework of MDA. The 47th 
Scientific Conference of Riga Technical University, Computer Science, Applied 
Computer Systems, October 12-14, Riga, Latvia, 2006  

3. O. Nikiforova. „Two-Hemisphere Driven Approach: Application for Knowledge 
Modeling”, The Seventh IEEE International Baltic Conference on DB and IS 
(BalticDB&IS'2006), Vilnius, Lithuania, July 3-6, 2006  

4. O. Nikiforova. „Analysis of Activities Covered by Software Engineering Discipline”, 
The Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, 
Vilnius, Lithuania, July 3-6, 2006  

5. J. Osis. Problem Domain Modelling at the Beginning of MDA Life Cycle By Means 
of Topological Functioning Model. Proceedings of the 7th International Baltic 
Conference on Databases and Information Systems (DB&IS’06), Vilnius, Lithuania, 
July 3-6, 2006. 

6. J. Osis. Formal Computation Independent Model within the MDA Life 
Cycle.NET.OBJECTDAYS2006, Evaluation of Novel Approaches in Software 
engineering, Erfurt, Germany, 18-20 September, 2006. 

7. U. Sukovskis. Advantages of IT Security, Baltic IT&T 2006, Secure information 
exchange in Electronic media, April 5, 2006, Riga, Latvia 

8. L. Zaiceva, J. Bule, G. Matisons, P. Rusakovs, J. Ciekure. Maģistrantu prakse studiju 
kvalitātes uzlabošanai, Metodiskais seminārs „ESF projekti studiju programmu 
attīstībai un studiju kvalitātes uzlabošanai”. Rīga, RTU, 2007. gada 3. aprīlī. 

 
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 
17 referāti: 
1. A. Nikitenko. Autonomous Intelligent Agent Control in Complex Environments. 

International Mediterranean Modelling Multiconference, Barselona, Spānija, 2006. 
gada 4.-6. oktobris. 

2. A. Pozdņakova. 6. Starptautiskā Baltijas konference „Datu bāzes un informācijas 
sistēmas” (Seventh International Baltic Conference on Databases and Information 
Systems), 2006. g. 3-6 jūnijs, Viļņa, Lietuva 

3. A. Pozdņakova. RTU 47. Starptautiskā zinātniskā konference, 2006. g. 12.-14. 
oktobris, Rīga, Latvija. 
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4. A. Pozdņakova A. 6th International Conference “Practical Aspects of Knowledge 
Management” Nov. 30th - Dec. 1st, 2006, Vienna, Austria. 

5. D. Pozdnakovs, J. Grundspenkis. An Overview of the Agent Based Systems for the 
Business Process Management. International Conference on Computer Systems and 
Technologies – CompSysTech’06 – 2006. 

6. D. Pozdnakovs. Intelektuālo aģentu pielietošana biznesa sistēmās. “DATI Exigen 
Group” informācijas tehnoloģijas speciālistu un Latvijas augstskolu datorzinātņu 
studentu 11. konferencē “Informācijas tehnoloģija: zinības un prakse”. 

7. M. Kirikova, V. Vinogradova, O. Ņikiforova. Objektorientēta un servisorientēta 
studiju programmu izstrāde. International Scientific Conference "Information 
Technologies for Rural Development", Jelgava, Latvija, 2006. 

8. V. Vinogradova. e-Support System for Course Knowledge Development. Databases 
and Information Systems. 7th International Baltic Conference on Databases and 
Information Systems. Communications, Doctoral Consortium. Viļņa, Lietuva, 2006. 

9. G. Stale, M. Kirikova. Application of Knowledge Management Methods for 
Acquiring Project Management Skills. First International Conference on Research 
Challenges in Information Science, 2007. 

10. A. Anohina, A. Lanka. Adaptīva zināšanu vērtēšana datorizētā vērtēšanas sistēmā. 
RTU 47.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006.gada 12-14.oktobrī.  

11. A. Anohina. The Problem-Solving Modes and a Two-Layer Model of Hints in the 
Intelligent Tutoring System for Minimax Algorithm. 1st International Conference on 
Virtual Learning, Bucharest, Romania, October 27-29, 2006. 

12. A. Anohina, J. Grundspeņķis. Process Oriented Engineering Education Supported by 
Intelligent Knowledge Assessment System. 35th International IGIP Symposium in 
cooperation with IEEE/ASEE/SEFI „Engineering education-the priority for global 
development”, Tallinn, Estonia, September 18-21, 2006. 

13. A. Anohina, V. Graudiņa, J. Grundspeņķis. Using Concept Maps in Adaptive 
Knowledge Assessment. 15th International Conference on Information Systems 
Development “Methods and Tools, Theory and Practice” (ISD`2006), Budapest, 
Hungary, August 31 - September 2, 2006. 

14. A. Anohina, J. Grundspeņķis. Prototype of Multiagent Knowledge Assessment 
System for Support of Process Oriented Learning. 7th International Baltic Conference 
on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2006), Vilnius, Lithuania, July 
3-6, 2006. 

15. A. Lanka, J. Grundspenkis, A. Anohina, D. Pozdnyakov, E. Lavendelis. Knowledge 
Assessment and Self-Assessment in the Process-Oriented Learning, Using Intelligent 
System Based on Concept Maps. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību 
metodiskā konference “Mūsdienu izglītības problēmas”, Transporta un sakaru 
institūts, Rīga, Latvija, 2006. gada 23.-24. februārī. 

16. Graudina V., Grundspenkis J. Conceptual Model for Ontology-based Adaptive 
Assessment System. E-learning conference’06: Computer Science Education. 7-
8.sept., Koimbra, Portugāle. 

17. Anohina A., Graudina V., Grundspenkis J. Using concept maps in adaptive 
knowledge assessment. The 15th International Conference on Information Systems 
Development 2006 (ISD 2006). 2006. g. 30. aug.-2.sept. Budapešta, Ungārija. 
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 Vairumam pasniedzēju pēdējā gadā ir publikācijas starptautiskos zinātniskos 
izdevumos: 
 
Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 
Publikāciju skaits – 18: 
1. V. Sitikovs, J. Lavendels. Web-Based Tools for Collaborative E-learning of Disabled 

Youth. In proceedings of 6th International Educational Technology conference, 
Famagusta, Cyprus, 2006 April 19-21, pp 34-42. 

2. J. Grundspenkis, J. Lavendels, V. Shitikov. Interrelations of informatics courses in 
secondary schools and university. In proceedings of International conference 
Informatics in the scientific knowledge 2006 June 28 – 30, 2006 Varna, Bulgaria, pp. 
134-140. 

3. Ю. О. Лавенделс, В. С. Шитиков. Дистанционное обучение в контексте 
освоения европейских структурных фондов. In proceedings of Tenth International 
anniversary conference “Education and Virtuality” (VIRT-2006). 18-22 of September 
Yalta.2006, pp. 53-61. 

4. J. Lavendels, V. Sitikovs, K. Krauklis, G. Jekabsons. Multi-level technical-human 
environment for promoting european programmes in Latvian regions. In proceedings 
of 4th International conference "Citizens and Governance for Sustainable 
Development (CIGSUD)", September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania, pp. 65-69. 

5. V. Sitikovs, J. Lavendels. Standard ANSI PMBOK in the context of European Social 
Fund’s projects in Latvia. In proceedings of 4th International scientific conference 
„BUSINESS AND MANAGEMENT 2006”, 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, 
pp. 102-106. 

6. J. Lavendels, V. Shitikov. E-technologies in Post-Graduate Training for Teachers of 
Informatics of Rural Secondary Schools. In Proceedings of 7th International 
Conference “Virtual University VU’06”, Bratislava, pp. 77-80. 

7. J. Grundspeņķis, J. Lavendels, L. Novickis, V. Sitikovs. E–learning with the 
Properties of Classical Education for the Young People with Special Needs. RTU zin. 
rakstu krājumā. “Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”. 5. sēr., 26. sēj. 2006., 151-
158. lpp. 

8. J. Grundspeņķis, J. Lavendels, V. Šitikovs. Mācību programmas “Datorsistēmas” 
pilnveidošana, ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. RTU zin. rakstu krājumā. 
“Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”. 5. sēr., 26. sēj. 2006., 144-150. lpp. 

9. J. Lavendels, V. Sitikovs. Information technology for motivating latvian provinces to 
take advantages on opportunities provided by ESF Annual Proceedings of Vidzeme 
University College “ICTE in Regional Development”, 2006, pp. 87-93. 

10. E. Bluemel, L. Novickis, S. Strassburger. eLogmar-M project: IT Solutions for 
Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications. In: 
Scientific Proceedings of the eLogmar-M Project. Riga, JUMI Publishing House, 
2006, pp.9-12. 

11. S. Vinichenko, L. Novitsky. Essential Logistics Principles for Creating a Web-Portal 
of Transport Services` Consumers. In: Scientific Proceedings of the eLogmar-M 
Project. Riga, JUMI Publishing House, 2006, pp. 21-29. 
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12. T. Rikure, L. Novitsky. Computer-Based Training Courses in Maritime & Transport 
Logistics Area. In: Scientific Proceedings of eLogmar-M Project. Riga, JUMI 
Publishing House, 2006, pp. 157-166. 

13. L. Novitsky, E. Bluemel, E. Ginters, A. Jurenoks. eLOGMAR-M project: IT and 
Mobile Solutions with Transport Logistics and Maritime Applications. IN: IST4Balt 
News Journal, Vol.2, Riga, JUMI Publishing House, 2006, pp. 28-30. 

14. T. Rikure, L. Novickis. Quality Evaluation methodologies for e-Learning systems (in 
frame of the EC Project UNITE). In: EC Project IST4Balt News Journal vol.2. 
(Proceedings of the IST4Balt Workshop), ISSN 1816-8701, pp. 7-9. 

15. T. Rikure, L. Novickis. Web-Based Intelligent Tutoring Systems for Collaborative 
Learning. In Annual Proceedings „ICTE in Regional Development”, ISBN 9984-633-
03-9, Valmiera, ViA, 2006, 9-13. 

16. E. Bluemel, E. Ginters, A. Kapenieks, L. Novickis, I. Slaidins. Mobile Technologies 
Use in Services ment and Training in Logistics Information Systems. 

17. A. Jurenoks. Evolution of Wireless Application. 
18. G. Jekabsons, J. Lavendels, V. Sitikovs. Model evaluation and selection in multiple 

nonlinear regression analysis. Mathematical Modeling and Analysis. Volume 12 
Number 1, 2007. 10 p. 

 
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa 
publikāciju skaits – 7: 
1. Prokofjeva N. Datorizētās zināšanu pārbaudes stratēģijas. RTU zinātniskie raksti. 5. 

sērija. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 26. sējums, Rīga: RTU, 2006, pp. 124-– 
131. 

2. Graudins J., Zaitseva L. Comparative Analysis of EJBB3 and Spring Framework. 
Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies 
(CompSysTech’2006), pp. IIIA.18-1 - IIIA.18-5. 

3. Mamontovs G., Zaitseva L. Rapid Testing Methods in Latvia. Proceedings of the 
International Conference on Computer Systems and Technologies 
(CompSysTech’2006), pp. II.12-1 - II.12-6. 

4. L. Zaitseva, J. Bule. Electronic Textbook and E-Learning System in Teaching Process. 
Proceedings of E-learning conference'06 Computer Science Education, 7-8 September 
2006, Coimbra, Portugal. Internetā – http://elconf06.dei.uc.pt/proceedings.htm, pp. 189-
192. 

5. L. Zaitseva, J. Bule. Learning Systems in Higher Education. Proceedings of Sixth 
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006) – 
Kerkrade, Netherlands, 5-7 July, 2006, pp. 674-676. 

6. L. Zaiceva, G. Matisons, J. Bule. Определение требований к подготовке инженеров-
программистов. II starptautiskās konferences "Kvalitāte stratēģija tautsaimniecībā un 
izglītībā" materiāli, 2. sējums – Varna, Bulgaria, June  2-9, 2006, p. 99 - 103. 

7. J. Bule. Адаптация компютерных обучающих систем на основе модели студента. 
II starptautiskās konferences "Kvalitāte stratēģija tautsaimniecībā un izglītībā" 
materiāli, 2. sējums – Varna, Bulgaria, June  2-9, 2006, p. 204 - 207. 

 
Informātikas un programmēšanas katedra 
publikāciju skaits - 9: 
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1. V. Sitikovs, J. Lavendels. Web-Based Tools for Collaborative E-Learning of 
Disabled Youth. Proceedings of 6th International Educational Technology 
conference, Famagusta, Cyprus, 2006 April 19-21, pp 34-42. 

2. J. Grundspenkis, J. Lavendels, V. Shitikov. Interrelations of informatics courses in 
secondary schools and university. Proceedings of International conference 
Informatics in the scientific knowledge 2006 June 28-30, 2006, Varna, Bulgaria, pp. 
134-140. 

3. Ю. О. Лавенделс, В. С.Шитиков. Дистанционное обучение в контексте освоения 
европейских структурных фондов. Proceedings of Tenth International anniversary 
conference “Education and Virtuality” (VIRT-2006), 18-22 of September, Yalta, 
2006, pp. 53-61. 

4. J. Lavendels, V. Sitikovs, K. Krauklis, G. Jekabsons. Multi-level technical-human 
environment for promoting european programmes in Latvian regions. Proceedings of 
4th International conference "Citizens and Governance for Sustainable Development 
(CIGSUD)", September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania, pp. 65-69. 

5. V. Sitikovs, J. Lavendels. Standard ANSI PMBOK in the context of European Social 
Fund’s projects in Latvia. Proceedings of 4th International scientific conference 
„BUSINESS AND MANAGEMENT 2006”, 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, 
pp. 102-106. 

6. J. Lavendels, V. Shitikov. E-technologies in Post-Graduate Training for Teachers of 
Informatics of Rural Secondary Schools. Proceedings of 7th International Conference 
“Virtual University VU’06”, Bratislava, pp. 77-80. 

7. J. Grundspeņķis, J. Lavendels, L. Novickis, V. Sitikovs. E – learning with the 
Properties of Classical Education for the Young People with Special Needs. RTU zin. 
rakstu krājums. “Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”. 5. sēr., 26. sēj. 2006., 151-
158. lpp. 

8. J. Grundspeņķis, J. Lavendels, V. Šitikovs. Mācību programmas “Datorsistēmas” 
pilnveidošana, ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. RTU zin. rakstu krājumā. 
“Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas”. 5. sēr., 26. sēj. 2006., 144-150. lpp. 

9. J. Lavendels, V. Sitikovs. Information technology for motivating Latvian provinces to 
take advantages on opportunities provided by ESF Annual Proceedings of Vidzeme 
University College “ICTE in Regional Development”, 2006, pp. 87-93. 

 
Lietišķo datorzinātņu katedra 
publikāciju skaits – 10 
1. Nikiforova O., Kirikova M., Pavlova N. Two-Hemisphere Driven Approach: 

Application for Knowledge Modeling. In proceedings of the Seventh IEEE 
International Baltic Conference on DB and IS (BalticDB&IS'2006), O. Vasilecas, J. 
Eder, A. Caplinskas (Eds.), pp. 244-250, Vilnius, Lithuania, 2006  

2. Nikiforova O., Kirikova M., Pavlova N. Two-Hemisphere Driven Approach: 
Application for Knowledge Modeling. In proceedings of the Seventh IEEE 
International Baltic Conference on DB and IS (BalticDB&IS'2006), O. Vasilecas, J. 
Eder, A. Caplinskas (Eds.), pp. 244-250, Vilnius, Lithuania, 2006  

3. Nikulshins V., Nikiforova O., Sukovskis U. Analysis of Activities Covered by 
Software Engineering Discipline. Databases and Information Systems, Seventh 
International Baltic Conference on Databases and Information Systems, 
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Communications, Materials of Doctoral Consortium, O. Vasilecas, J. Eder, A. 
Caplinskas (Eds.), pp. 130-138, VGTU Press „Technika” scientific book No 1290, 
Vilnius, Lithuania, 2006  

4. Osis J. Formal Computation Independent Model within the MDA Life Cycle. 
International Transactions on Systems Science and Applications, ISSN 1751-1461 
(Print), ISSN 1751-147X (CD-ROM), V. 1, Nr. 2, Xiaglow Institute Ltd, Glasgow, 
UK, 2006, pp. 159-166. 

5. Osis J. Problem Domain Modelling at the Beginning of MDA Life Cycle By Means 
of Topological Functioning Model. Proceedings of the 7th International Baltic 
Conference on Databases and Information Systems (DB&IS’06), Vilnius, Lithuania, 
2006, pp. 105-116. 

6. Pavlova N., Nikiforova O. Formalization of Two-Hemisphere Model Driven 
Approach in the Framework of MDA. Proceedings of the 9th Conference on 
Information Systems Implementation and Modelling, Czech Republic, Prerov, 
MARQ, 24-26 of April, 2006, Jaroslav Zendulka (Ed.), pp.105-112. 

7. Rusakov P., Mikoyelov D.  An Analysis of Distributed Embedded Systems in 
Industrial Process Automation. Proceedings of the 2006 Spring Simulation 
Multiconference (SpringSim’06), April 2-6, 2006 Huntsville, Alabama, USA, pp. 
433-439. 

8. Rusakov P., Mikoyelov D.  An Analysis of Distributed Embedded Systems in 
Industrial Process Automation. Proceedings of the 2006 Spring Simulation 
Multiconference (SpringSim’06), April 2-6, 2006 Huntsville, Alabama, USA, pp. 
433-439. 

9. L. Zaiceva, P. Rusakovs. Prakse RTU profesionālajā maģistrantūrā studentu acīm. 
Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences „Mūsdienu 
izglītības problēmas” (MIP 2007) tēžu krājums, 90. – 92. lpp. Rīga, 2007. 

10. L. Zaiceva, P. Rusakovs. RTU profesionālās maģistrantūras atbilstība Latvijas darba 
tirgus prasībām. MIP 2007 konferences rakstu krājums (iesniegts publicēšanai) 

 
Sistēmu teorijas profesora grupa 
Publikāciju skaits - 29: 
1. A. Nikitenko. Autonomous Intelligent Agent Control in Complex Environments. 

Barcelona, Spain, EMSS 2006 Conference Proceedings, 2006. pp. 251 – 260. 
2. A. Nikitenko. Knowledge-based robot control. KDS-2007, Bulgaria, Varna, 2007. 

gada jūnijs (pieņemts publicēšanai). 
3. A. Nikitenko, Autonomous robot navigation using knowledge-based control unit. 

Workshop on robotics and mechatronics REM-2007, Estonia, Tallin, 2007. gada 
jūnijs (pieņemts publicēšanai). 

4. A. Pozdnakova. Knowledge Management System models for SMEs. Materials of 
Doctoral Consortium of the Seventh International Baltic Conference on Databases 
and Information Systems (Baltic DB&IS 2006), 2006, Vilnius, Lithuania, pp. 340-
343. 

5. A. Pozdņakova, M. Kirikova. Kā noskaidrot zināšanu pārvaldības situāciju Latvijas 
uzņēmumos. Raksta prezentācijas RTU 47. Starptautiskā zinātniskā konferencē, Rīga, 
Latvija. Raksts tiks publicēts 2007. gadā. 
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6. E. Lavendelis, L. Stankevica, D. Atvare, D. Pozdnakovs, M. Kirikova. Development 
of the Information System’s Concept for Supporting Research Activities at Riga 
Technical University. Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, 
Computer Science, Applied Computer Systems, Riga, 2007. 

7. D. Pozdnakovs, J. Grundspenkis. An Overview of the Agent Based Systems for the 
Business Process Management. Proceedings of International Conference on 
Computer Systems and Technologies – CompSysTech’06 – 2006. 

8. D. Pozdnakovs. An Overview of the Agent - Based Social System Simulation Tools. 
Annual Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in Regional 
Development”, 2006. 

9. A. Lanka, J. Grundspenkis, A. Anohina, D. Pozdnakovs, E. Lavendelis. Knowledge 
assessment and self-assessment in the process-oriented learning, using intelligent 
system based on concept maps. “Programma un tēzes” Starpaugstskolu Zinātniski 
praktiskā un mācību metodiskā konference “Mūsdienu izglītības problēmas”, 
Transporta un sakaru institūts, 2006. gada 23.-24. februārī, Rīga, Latvija, 65.-66. lpp. 

10. J. Eiduks, A. Zujevs. Testing ground for adaptive multicriterial optimization 
algorithms. Optimization 2007, Porto, Portugal, 2007. 

11. J. Eiduks, A. Zujevs. Testing problems of adaptive multicriterial optimization 
algorithms. Proceedings of the 2nd Conference on Optimization Methods & 
Software, Prague, Czech Republic, 2007. 

12. M. Kirikova, V. Vinogradova, O. Ņikiforova. Objektorientēta un servisorientēta 
studiju programmu izstrāde. Proceedings of the International Scientific Conference 
"Information Technologies for Rural Development", Jelgava, Latvia, 2006. 34.-37. 
lpp. 

13. V. Vinogradova. e-Support System for Course Knowledge Development. Databases 
and Information Systems. 7th International Baltic Conference on Databases and 
Information Systems. Communications, Materials of Doctoral Consortium. 
O.Vasilecas, J.Eder, A.Caplinskas (Eds.), Vilnius: Technika, 2006. pp. 348-351. 

14. G. Stale, M. Kirikova. Application of Knowledge Management Methods for 
Acquiring Project Management Skills. Proceedings of the First International 
Conference on Research Challenges in Information Science, 2007, pp. 247-252. 

15. Anohina, A. Advances in Intelligent Tutoring Systems: Problem-solving Modes and 
Model of Hints. International Journal of Computers, Communication and Control, 
2007, Vol. II, No. 1, pp. 48-55. 

16. Anohina, A., Grundspenkis, J. A Concept Map Based Intelligent System for Adaptive 
Knowledge Assessment. In Vasilecas, O., Eder, J., Caplinskas, A. Frontiers in 
Artificial Intelligence and Applications, Vol.155, Databases and Information Systems 
IV. Amsterdam: IOS Press, 2007, pp.263-276. 

17. Anohina, A. The Problem-Solving Modes and a Two-Layer Model of Hints in the 
Intelligent Tutoring System for Minimax Algorithm. Proceedings of the 1st 
International Conference on Virtual Learning, October 27-29, 2006, Bucharest, 
Romania, pp. 105-112. 

18. Anohina, A., Grundspenkis, J. Process Oriented Engineering Education Supported by 
Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of the 35th International 
IGIP Symposium in cooperation with IEEE/ASEE/SEFI „Engineering education-the 
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priority for global development”, September 18-21, 2006, Tallinn, Estonia, pp.189-
194. 

19. Anohina, A., Graudina, V., Grundspenkis, J. Using Concept Maps in Adaptive 
Knowledge Assessment. Proceedings of the 15th International Conference on 
Information Systems Development “Methods and Tools, Theory and Practice” 
(ISD`2006), August 31 - September 2, 2006, Budapest, Hungary (iespiešanā). 

20. Anohina, A., Grundspenkis, J. Prototype of Multiagent Knowledge Assessment 
System for Support of Process Oriented Learning. Proceedings of the 7th 
International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic 
DB&IS 2006), July 3-6, 2006, Vilnius, Lithuania, pp. 211-219. 

21. Anohina, A., Graudina, V., Grundspenkis, J. Intelligent System for Learners’ 
Knowledge Self-Assessment and Process Oriented Knowledge Control Based on 
Concept Maps and Ontologies. Annual Proceedings of Vidzeme University College 
„ICTE in Regional Development”, 2006, Valmiera, Latvia, pp. 1-8. 

22. Lanka, A., Grundspenkis, J., Anohina, A., Pozdnyakov, D., Lavendelis, E. 
Knowledge Assessment and Self-Assessment in the Process-Oriented Learning, 
Using Intelligent System Based on Concept Maps. Starpaugstskolu zinātniski 
praktiskās un mācību metodiskās konferences “Mūsdienu izglītības problēmas” 
zinātnisko rakstu krājums, Transporta un sakaru institūts, Riga, Latvia, 2006, 65.-68. 
lpp. 

23. Anohina, A., Stale, G., Pozdnyakov, D. Intelligent System for Student Knowledge 
Assessment. Scientific Proceedings of Riga Technical University „Computer Science. 
Applied Computer Systems”, 5th series, Vol.26, RTU Publishing, Riga, 2006, pp. 
132-143. 

24. Anohina A., Graudina V., Grundspenkis J. Using concept maps in adaptive 
knowledge assessment. In Proceedings of 15th International Conference on 
Information Systems Development 2006 (to appear). 

25. Anohina A., Graudina V., Grundspenkis J. Intelligent System for Learners’ 
Knowledge Self-Assessment and Process Oriented Knowledge Control Based on 
Concept Maps and Ontologies. In Annual Proceedings of Vidzeme University 
College. ICTE in Regional Development. Valmiera, Latvia, 2006, pp. 1-6. 

26. Graudina V., Grundspenkis J. Conceptual Model for Ontology-based Adaptive 
Assessment System. In Proceedings of the 3rd E-learning Conference-Computer 
Science Education 2006 (CD-ROM). 

27. Graudina V., Grundspenkis J. Agent-based Systems, Their Architecture and 
Technologies from Logistics Perspective. In Scientific Proceedings of Riga Technical 
University. 5th Series, Computer Science, Applied Computer Science, vol. 26, 2006, 
pp. 159-174. 

28. Grundspenkis, J., Lavendelis E. “Multiagent Based Simulation Tool for 
Transportation and Logistics Decision Support” In: Proceedings of the 3rd 
International Workshop on Computer Supported Activity Coordination – CSAC 
2006, Kipra, Pafosa, 2006. gada 23.-25. maijs. 45.-54. lpp 

29. Lavendelis, E., Grundspenkis, J. “Simulation Tool for Multicriteria Auctions in 
Transportation and Logistics Domain” In: Proceedings of the International 
Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’06, Veliko 
Turnovo, Bulgārija. gada 15.-16. jūnijs. IIIB.17-1 - IIIB.17-6 lpp. 
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7. Pašnovērtējums – SVID analīze 
 
 Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus iespējams izdarīt 
programmas stāvokļa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 7. tabulā. 
 

7. tabula 
Stiprās puses Vājās puses 

• Ir kvalificēts un pieredzējis 
akadēmiskais personāls, kas aktīvi veic 
zinātnisko darbu, publicējas un ir 
iesaistīts starptautiskos projektos 

• Atjaunojas akadēmiskais personāls, 
kurā ieplūst ievērojams skaits gados 
jaunu pasniedzēju 

• Programma sniedz plašas un 
daudzveidīgas zināšanas 

• Programmas absolventi ir 
konkurētspējīgi darba tirgū 

• Ir pašreizējām prasībām atbilstošs 
datoru parks 

• Ievērojami audzismačību grāmatu un 
struktūrvienību mājas lapās ievietoto 
mācību materiālu daudzums 

 

• Nepietiekama aktivitāte iespiestu  
mācību materiālu izdošanā  

• Nepietiekama nozares periodika 
svešvalodās 

• Nav regulāru kontaktu ar darba 
devējiem 

• Starptautiskā sadarbība studentu 
apmaiņā ir vāja 

• Neregulāra vieslektoru iesaistīšana 
mācību procesā 

 

Iespējas Draudi 
• Datorsistēmu projektēšanas un 

programminženierijas nozare Latvijā 
turpina attīstīties 

• Labas atsauksmes no absolventiem un 
darba devējiem par studiju kvalitāti 

• Programmas studenti un absolventi ir 
pieprasīti darba tirgū 

• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt 
gados jaunus pasniedzējus 

• Ir izdevies ievērojami uzlabot 
infrastruktūru 

• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju 
procesa apgādi ar mācību literatūru 
svešvalodās 

• Reflektantu sagatavotības līmenis 
joprojām veicinās augstu atskaitīšanas 
procentu 

• Samazināsies reflektantu interese par 
datorzinātnes jomu 

• Strauji samazināsies vidusskolu beigušo 
skaits un līdz ar to arī studēt gribētāju 
skaits (demogrāfiskā krīze) 

• Vidusskolās turpināsies orientācija uz 
humanitārajiem priekšmetiem, nevis uz 
dabas zinātņu priekšmetiem 

 

 
Jātzīmē, ka aizvadītajā gadā bija pieejami ESF līdzekļi, par kuriem Doktorantūras 

atbalsta projekta ietvaros praktiski visi LDI doktoranti saņēma stipendijas, kuru 
finansējuma apjoms ļauj iegādāties gan pētījumiem nepieciešamo datortehniku, gan 
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mācību grāmatas, gan arī segt izdevumus līdzdalībai starptautiskās konferencēs. Sāka dot 
augļus doktorantu atbalsta programma, jo par inženierzinātņu doktoriem kļuva Sistēmu 
teorijas un projektēšanas katedrā strādājošie A. Ņikitenko un R. Strazdiņa, kā arī Lietiško 
datorzinātņu katedrā strādājošā Ē. Asņina. Aizvadīajā periodā ir turpinājies pasniedzēju 
sastāva atjaunināšanas process. Tā Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā darbā tika 
pieņemta asistente V. Graudiņa, Lietišķo datorzinātņu katedrā – asistents M. Ivanovs, bet 
Informātikas un programmēšanas katedrā lektori G. Jēkabsons un V. Žuravļovs. Lai gan 
joprojām finansējuma pamatavots ir valsts budžets, tomēr ievērojamus līdzekļus dod 
zinātniskie un ESF projekti, kas ļāva strauji uzlabot studiju procesa materiālo bāzi, it 
īpaši datortehniku un auditoriju aprīkojumu, kā arī LDI infrastruktūru. Jūzsver, ka 
datorfirmas joprojām neizrāda interesi tieši investēt mācību procesā. 
 
 

8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde 
 
 Saskaņā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziņojumu, bija paredzēti šādi 
pasākumi studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā: 
• Turpināt dažādu kursu studentu aptauju par katra priekšmeta saturu un pasniegšanas 

kvalitāti ar mērķi pilnveidot studiju programmu. 
• Ieviest plašāku brīvās izvēles priekšmetu klāstu, lai dotu studentiem zināšanas par 

jaunākajām tendencēm, vismaz daļēji apmierinot visai plašo studentu vēlmju spektru 
(WEB tehnoloģijas, UNIX OS, sistēmu drošība, informācijas aizsardzība, sistēmu 
testēšanas metodes, algoritmu lietojumi, projektu grupu vadība un plānošana, u.c.). 

• Turpināt palielināt elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzumu. 
• Turpināt palielināt patstāvīgo studiju faktiskais apjoms, plašāk izmantojot RTU 

piedāvātās tālmācības iespējas. 
• Izstrādāt programmas absolventu un darba devēju aptaujas anketu un izplānot aptauju 

veikšanu, lai noskaidrotu darba tirgus jaunās vajadzības. 
• Iespēju robežās intensificēt studentu un pasniedzēju apmaiņa ar radniecīgām ārvalstu 

augstskolām. 
Kopumā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti, lai gan jāatzīmē, ka neizdevās pilnībā 

realizēt visu kursu studentu aptauju par visiem studiju priekšmetiem. Trīs ESF finansētu 
projektu ietvaros turpinās darbs pie studiju programmas pilnveidošanas. Ir veikts 
nopietns darbs elektroniski pieejamu mācību materiālu izstrādē, kas ļauj palielināt 
patstāvīgo studiju faktisko apjomu, izstrādāts jauns mācību materiāls Blackboard vidē 
priekšmetā “Mākslīgā intelekta pamati”, kas ir obligāts visiem DIT fakultātes 3. kursa 
studentiem, izstrādāta intelektuāla mācību un zināšanu vērtēšanas sistēma. Ieviests jauns 
brīvās izvēles priekšmets “Informācijas sistēmas”. Veikta darba devēju aptauja par 
sistēmu analītiķim nepieciešamajām zināšanām. 

Ir turpināts auditoriju un darba telpu remonts un aprīkošana. Mācību spēki ir 
iesaistīti 4 starptautisko projektu un 14 Latvijas vai RTU mēroga projektu izstrādē. Bez 
tam tika saņemts arī bāzes finansējums zinātniskā darba veikšanai un darbā tika pieņeti 2 
vadošie pētnieki, 4 pētnieki, 3 asistenti zinātniskajā darbā un 2 vecākie laboranti. Tas 
deva iespēju zinātniskajā darbā visai plaši iesaistīt perspektīvus studentus. Tomēr 
neizdevās pilnībā atrisināt jautājumu par starptautisku mācību spēku apmaiņu, dodot 
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iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un strādāt kā vieslektoriem citu valstu augstskolās, 
piešķirot apmaksātu atvaļinājumu, un uzaicinot vieslektorus no ārzemēm., lai gan to LDI 
pasniedzēju skaits, kas strādāja kā vieslektori citās augstskolās (Latvijā un ārzemēs) 
aizvadītajā periodā ir ievērojami audzis. 
 
 

9. Kopsavilkums 
 
 Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 
faktoriem programmas attīstībā. Aizvadītajā periodā studiju programma ir pilnveidota, ir 
izstrādāti elektroniski pieejami mācību materiāli, ieviests jauns brīvās izvēles priekšmets. 
Jāveicina studentu mobilitāte Eiropas Savienības programmas ERASMUS un citu 
starptautisko programmu ietvaros. Perspektīvi studenti vēl plašāk jāiesaista institūtā 
veiktajā zinātnisko grantu un citu projektu izstrādāšanā. Situācijā, kad vidusskolas 
absolventu skaits turpina samazināties, jāpaplašina programmas reklamēšana un 
sabiedrības informēšana par iespējām studēt par valsts piešķirto finansējumu. Bez atvērto 
durvju dienām, piedalīšanās izstādēs, reklāmas bukletu un institūta sākumlapas 
uzturēšanas, skolēnu informēšanas it īpaši skolās ar matemātikas un fizikas ievirzi ir 
jāmeklē jaunas formas, kā piesaistīt skolu absolventu interesi studiju programmai. Kā 
pirmais mēģinājums šajā virzienā ir jāatzīmē inženierzinātņu doktora A.Nikitenko 
noorganizētais robotikas pulciņš un sacensības “Robotika 2007”.   
 Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāievirza jaunā kvalitātē. Ir 
noslēgta virkne līgumu par studentu prakses vietām, tomēr jāintensificē sadarbība 
bakalauru un maģistru tēmu izstrādē. Bez tam jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju 
iesaistīšana mācību procesā. 

Svarīgākie tālākā darba virzieni ir: 
• Jāturpina darbs pie studiju programmas uzlabošanas un pilnveidošanas, izmantojot 

ESF piešķirtos līdzekļus 
• Jāturpina dažādu kursu studentu aptauja par katra priekšmeta saturu un pasniegšanas 

kvalitāti ar mērķi pilnveidot studiju programmu. 
• Jāveic programmas absolventu un darba devēju aptauja, lai noskaidrotu darba tirgus 

jaunās vajadzības 
• Jāturpina perspektīvu studentu iesaistīšana zinātnisko projektu izpildē 
• Iespēju robežās jāintensificē studentu un pasniedzēju apmaiņa ar radniecīgām 

ārvalstu augstskolām. 
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 1. Mērķi un uzdevumi 
 

Profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" nodrošina profesionālā 
bakalaura studijas, lai iegūtu otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un piekto 
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris) vienā no inženierzinātņu nozarēm – 
datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
iegūšanas RTU koledžā, kas ļauj iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un 
ceturto kvalifikācijas līmeni. Otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un piekto 
kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inženieris vai sistēmanalītiķis) nodrošina arī 
profesionālā maģistra studiju programma pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas. 
Profesionālā bakalaura grāds ļauj turpināt studijas profesionālā maģistra studiju 
programmā. 

Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un 
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot 
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešķirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. 
kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa valsts standartam. 

Saskaņā ar formulēto mērķi LDI organizē studiju procesu šādos virzienos: 
datorsistēmu projektēšana, lietišķo datorsistēmu programmatūra un lietišķās 
datorzinātnes. 

 
Lai šo mērķi nodrošinātu LDI savu spēju robežās realizē šādus uzdevumus: 

• sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos 
virzienos; 

• iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas vides un 
programmatūras rīkus, projektēt informācijas sistēmas, datu bāzu sistēmas, 
intelektuālas sistēmas un programmatūras sistēmas; 

• radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un lietot jaunās informācijas 
tehnoloģijas, teorijas un produktus; 

• trenē studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā; 
• nodrošina studentu specializāciju ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību, 

dodot iespēju apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamās zināšanas; 
• sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē; 
• nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas 

tehnoloģijām. 
 

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu 
rezultātus, kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu un inženierprojektu 
aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišķo datorsistēmu institūta 
struktūrvienībās. 

Konkrēti mērķi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaļās: 
2.1 – koledžas studijām, 2.2 – profesionālā bakalaura studijām, 2.3 – profesionālā 
maģistra studijām. 
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 2. Studiju programmas raksturojums 
 

Pieeju dažādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un 
darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Ir radusies vajadzība 
iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu 
profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu otrā līmeņa 
augstāko profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma Datorsistēmas koledžas, 
profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra līmeņos nosaka studiju saturu un plānu, 
apraksta imatrikulācijas nosacījumus, nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un 
vērtēšanas kārtību, kā arī studiju programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un 
finansu resursus. Studiju programma visos studiju līmeņos ir saskaņota un izstrādāta tā, 
lai koledžas studiju līmenī studenti apgūtu profesionālās zināšanas un prasmes, bet 
bakalaura un maģistra studiju līmeņos padziļinātu profesionālās zināšanas un to 
lietošanas prasmi. 

Profesionālā studiju programma Datorsistēmas nodrošina pirmā un otrā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību vienā no inženierzinātņu nozarēm – datorsistēmās. 
Jāatzīmē, ka pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās izglītības studiju programma (41481), 
kā arī otrā līmeņa (inženiera) profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
(425251) tika akreditētas uz 6 gadiem 2001. gada 4. jūnijā (akreditācijas lapas Nr. 023-
0335 un 023-0336). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 481, kas 
pieņemti 2001. gada 20. novembrī, nosaka otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu. Saskaņā ar ministrijas noteikumiem akreditētā otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programma (425251) tika pārstrukturizēta, izveidojot 
profesionālā bakalaura (42481) un profesionālā maģistra (46481) studiju programmas, 
kas ir licencētas 2004. gada 7. maijā (licences Nr. 04051-26 un 040510-27) un akreditētas 
uz sešiem gadiem 2004. gada 15. decembrī (akreditācijas lapas Nr. 023-782 un 023-783). 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģija pēdējos gados attīstās ļoti strauji. Tas 
pats notiek Latvijā, kur pēdējos desmit gados ir nodibinātas daudzas jaunas 
programmatūras un aparatūras izstrādes firmas. Šis aspekts, savukārt, nosaka 
nepieciešamību pēc kvalificētiem programmēšanas tehnoloģiju un informācijas sistēmu 
izstrādes speciālistiem, kuri ir specializējušies programmēšanā un sistēmu analīzē. Tiek 
prognozēts, ka informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana, kā arī programmēšana varētu 
būt viena no ienesīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm. Lai šīs ieceres realizētos, 
katru gadu Latvijas universitātēm būtu jāsagatavo vismaz 1000 speciālistu datorzinātnē 
un informācijas tehnoloģijā. Līdz ar to Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultātei ir jāformulē savi mērķi un uzdevumi. 

Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērķis ir nodrošināt pirmā 
līmeņa profesionālo augstāko izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūrā un otrā 
līmeņa profesionālo augstāko izglītību programminženierijā, datorsistēmu (datu bāzu un 
informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot 
inženierus praktiskā darba veikšanai un piešķirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. 
kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera vai sistēmanalītiķa valsts standartam. 

Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta 
lēmumiem, RTU Studiju daļas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišķo datorsistēmu 
institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišķo 
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datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 
Domes un RTU Senāta sēdēs. 

Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais 
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēļā. Viens KP atbilst 16 
kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma. 

Studiju programmas Datorsistēmas kopējā struktūra ir attēlota 1. zīmējumā. 
 
 

Bakalaura akadēmisko studiju 
programma 43481 (ilgums 3 gadi, 

apjoms 122 KP) 

Inženierzinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds datorvadībā un 

datorzinātnē 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma 42481 (ilgums 4 gadi, 

apjoms 161 KP) 

Profesionālais bakalaura grāds 
datorsistēmās un 

programmēšanas inženiera 
profesionālā kvalifikācija 

Pirmā līmeņa profesionālā studiju 
RTU koledžā programma 41481 
(ilgums 3 gadi, apjoms 120 KP) 

Programmēšanas tehniķa 
profesionālā kvalifikācija 

Profesionālās sagatavotības 
priekšmetu studijas un prakse 
(ilgums 1 gads, apjoms 42 KP) 

Vispārizglītojošo, nozares teorētisko 
pamatkursu un profesionālās 

specializācijas priekšmetu studijas 
(ilgums 1,5 gadi, apjoms 61 KP) 

Reflektanti ar vispārējo vai 
profesionālo vidējo izglītību 

Maģistra akadēmisko studiju 
programma 45481 (ilgums 2 gadi, 

apjoms 81 KP) 

Inženierzinātņu maģistra 
akadēmiskais grāds datorsistēmās 

Profesionālā maģistra studiju 
programma 46481 (ilgums 1,5 gadi, 

apjoms 62 KP) 

Profesionālais maģistra grāds 
datorsistēmās un sistēmanalītiķa vai 

programmēšanas inženiera profesionālā 
kvalifikācija (tikai studentiem ar bakalaura 

akadēmisko grādu) 

Doktora studiju programma 51481 
(ilgums 3 gadi, apjoms 144 KP) 

Inženierzinātņu doktora 
akadēmiskais grāds 

Profesionālais bakalaura grāds 
datorsistēmās un 

programmēšanas inženiera 
profesionālā kvalifikācija 

 
 

1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju 
programmā 

 
Jāatzīmē, ka pēc atkārtotas iesniegšanas konkursam ir apstiprināts ESF projekts 

2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 “RTU studiju programmas 
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas 
paaugstināšanai”, kurā ir paredzēts izstrādāt 10 moduļus. Projekta īstenošanas laiks 
31/10/2006 - 30/06/2008, izmaksas 130820 Ls, 28 izpildītāji. Projekta izpilde ir uzsākta. 
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 2.1. Programmēšanas tehniķa studiju programma 
 
 2.1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 

Profesionālo studiju koledžas līmeņa programmas mērķis ir sagatavot studentus 
patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas nozarē, vai turpmākām 
studijām profesionālā bakalaura līmenī. 

Programmas uzdevumi ir: 
• sniegt pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos; 
• trenēt studentus sarežģītu programmproduktu un datoru profesionālā lietošanā; 
• radināt studentus patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus; 
• sniegt pamatzināšanas diskrētajā matemātikā, kā arī ekonomikas un humanitāro 

izglītību studiju līmenim atbilstošā apjomā; 
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi; 

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu  
rezultātus, kā arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultātus, un apspriežot tos Lietišķo  
datorsistēmu institūta Padomē un struktūrvienībās. 
 
 2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 

Datorsistēmu programmas profesionālā virziena studijas studenti uzsāk RTU 
Lietišķo datorsistēmu institūta koledžā, kas realizē trīsgadīgas studijas, sniedzot 
profesionālu programmētāja izglītību un piešķirot programmēšanas tehniķa kvalifikāciju 
(lietišķo datorsistēmu programmatūra, Latvijas Republikas PK 312108 un 313107). 
Studiju ilgums koledžā ir 3 gadi (skat. 1. zīmējumu). 

Studiju programmas saturs atbilst programmētāja 4. kvalifikācijas līmeņa 
profesijas standartam. Studiju programma veidota tādējādi, ka koledžā studējošie apgūst 
daļu no datorzinātņu pamatpriekšmetiem, kas paredzēti inženierzinātņu bakalaura 
datorvadībā un datorzinātnē standartā, tādējādi radot pamatu turpmākām studijām 
augstākās profesionālās kvalifikācijas (inženiera) iegūšanai. Pēc kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanas programmēšanas tehniķa kvalifikāciju ieguvušajiem ir tiesības turpināt 
studijas Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju programmā 
programma, dodot iespēju tālāk studēt profesionālā maģistra studiju programmā un 
doktorantūrā.  
 
 2.1.3. Studiju programmas saturs 
 

Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti apgūst 
zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst 
pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniķa profesionālajai darbībai. 
Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus 
un to administrēšanu, kā arī datu bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī 
vispārizglītojošie priekšmeti, no kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles 
mācību priekšmetiem. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem arodprakse un 
kvalifikācijas darba izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot 
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praksē. Aizvadītajā mācību gadā būtiskas izmaiņas studiju programmā nav izdarītas. Ir 
modificēts dažu priekšmetu saturs, pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem 
tehniskajiem jauninājumiem. 
 
 2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 

Datorsistēmu programmas koledžas līmeņa studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais 
apjoms ir 120 KP. Kopējais studiju ilgums profesionālajā studiju programmā ir 5,5 gadi 
un apjoms 220 KP. 
 
 2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 

Datorsistēmu programmas koledžas līmeņa studiju priekšmetu sadalījums 
obligātajos priekšmetos (96,25%) un izvēles priekšmetos (3,75%) pa studiju priekšmetu 
grupām parādīts 1. tabulā. 
 

1. tabula 
Priekšmetu grupa Obligātie 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Izvēles 
priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 
(kredītpunkti) 

Specializācijas 60  60 (75%) 
Vispārizglītojošie 5  5 (6,25%) 
Humanitārie/sociālie 2  2 (2,5%) 
Ekonomikas un vadības 2  2 (2,5%) 
Valodas  3 3 (3,75%) 
Arodprakse 4  4 (5%) 
Kvalifikācijas darbs 4  4 (5%) 
 77 (96,25%) 3 (3,75%) 80 (100%) 
 
 2.1.6. Kvalifikācijas darba izstrāde 
 

Programmēšanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, 
jānostrādā arodprakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas 
darba tēmu apstiprina Lietišķo datorsistēmu programmatūras virziena profesionālās 
kvalifikācijas komisija, kas formulē tā vērtēšanas kritērijus un principus. Kvalifikācijas 
darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. Kvalifikācijas darba publiskai aizstāvēšanai no 
LDI profesoru grupu personālsastāva tiek izveidota profesionālās kvalifikācijas komisija. 
Komisijas darbu vada priekšsēdētājs.  
 
 2.1.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas 
 

Datorsistēmu profesionālo studiju koledžas līmeņa studiju programma 12 KP 
apjomā (15% no kopējā apjoma) nodrošina arī vispārizglītojošo, sociālo, ekonomikas un 
humanitāro priekšmetu apguvi.  

Svešvaloda ir paredzēta kā ierobežotas izvēles priekšmets. 
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 2.1.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Lietišķo datorsistēmu institūts (turpmāk LDI) popularizē savas studiju 
programmas, cenšoties sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un 
kvalitāti. 

Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu Datorsistēmas var 
atrast fakultātes mājas lapā (www.cs.rtu.lv), kā arī katedru un profesoru grupu mājas 
lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas. 

Bez tam informāciju par profesionālo programmu ir publicēta “Izglītības ceļvedī” 
un žurnālā “Mērķis”. Katru gadu LDI piedalās izstādēs “Skola**” un “Baltic IT&T”, lai 
popularizētu studiju programmu. RTU organizē arī “Atvērto durvju dienas” un “Karjeras 
dienas”. Stends ar informāciju atrodas RTU galvenajā ēkā Kaļķu ielā 1. LDI regulāri 
izdod bukletus, kas domāti skolēniem un studentiem, lai viņus informētu par 
piedāvātajām studiju programmām un/vai specializācijām.  

Eiropas Sociālā fonda projektu „Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās”, kas 
tiek izpildīts saskaņā ar līgumu Nr. 2006/0134/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/ 
0129/0007) un „Profesionālās orientācijas pasākumi Rīgas skolās”, kas tiek izpildīts 
saskaņā ar līgumu Nr. 2006/0132/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0126/0007, tika 
sagatavoti un publicēti šādi informatīvie materiāli: buklets par programmētāja, 
programmēšanas inženiera, sistēmanalītiķa un testētāja profesijām un to apguves 
iespējām LDI; brošūra (12 lpp.), kas ietver informāciju par RTU, DITF, LDI un tās 
programmu „Datorsistēmas”, par RTU uzņemšanas noteikumiem u.c.; brošūra (20 lpp.) 
„Izvēlies profesiju: programmētājs, testētājs, programmēšanas inženieris, 
sistēmanalītiķis”, kurā sniegtas ziņas par prasībām katrai profesijai, speciālistu 
izpildāmiem darbiem, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, utt. Publicētie 
informatīvie materiāli ir izplatīti septiņās skolās, kā arī piedāvāti skolēniem DITF atvērto 
durvju dienās. 

Ar ESF atbalstu projekta „Karjeras diena Rīgas un Rīgas rajona skolās”  
Skolēnu brīvdienās aprīlī (02. – 04.04.2007.) fakultātē notika konsultācijas, kuru 

laikā skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām fakultātē, tajā skaitā ar studiju 
programmu „Datorsistēmas”.  
 

Sīkākas ziņas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas dokumentā 
Akadēmisko studiju programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziņojums. 
 
 2.2. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma. 
 
 2.2.1. Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmas specifiskie 

mērķi un uzdevumi 
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas (42481) mērķis ir nodrošināt valsts 
ekonomikas vajadzībām atbilstošas profesionālas studijas datorzinātnes nozarē un sniegt 
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību datorsistēmu apakšnozarē, sagatavojot 
inženieri datorsistēmās praktiskam darbam ar programmēšanas inženiera profesijas 
standarta 5. kvalifikācijas līmenis atbilstošu kvalifikāciju. Inženierzinātņu profesionālā 
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bakalaura grāda datorsistēmās ieguvušajiem ir iespēja turpināt studijas profesionālajā 
maģistratūrā. 

Datorsistēmu bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās, 
praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos 
inženierzinātņu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas, 
lietišķo datorzinātņu un lietišķo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos 
teorētiskos un informācijas tehnoloģijas priekšmetus, profesionālās specializācijas 
priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomikas un vadības priekšmetus. 

Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas 
un iemaņas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā 
maģistratūrā. Bakalaura profesionālo studiju laikā realizēto uzdevumu rezultātā students 
iegūst: 
• nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos virzienos; 
• prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai; 
• prasmi izstrādāt atbilstošo programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides 

un programmatūras rīkus; 
• 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi; 
• prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas. 

Realizējot formulētos uzdevumus, tiek īstenota padziļinātu zināšanu apguve, kas 
nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās programmatūras sistēmas, un 
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskam un pedagoģiskam darbam datorsistēmu 
apakšnozarē. 

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu 
rezultātus, kā arī bakalaura darba (ar projekta daļu) aizstāvēšanas rezultātus, un 
apspriežot tos Lietišķo datorsistēmu institūta struktūrvienībās. 
 
 2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 

Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studijas studenti uzsāk pēc 
studiju pabeigšanas RTU LDI koledžā, kad iegūta programmatūras tehniķa kvalifikācija. 
Studiju programma izveidota tādējādi, lai, izvēloties izglītības turpināšanas ceļu, studenti 
apgūtu augstākās tehniskās izglītības prasībām atbilstošu inženierzinātņu vispārīgo 
priekšmetu klāstu (paredzēti galvenokārt pirmajā un otrajā semestrī).  

Bakalaura profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišķo 
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares 
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišķo datorsistēmu institūta 
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome un RTU Senāta 
sēdēs. 

"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir 
saskaņota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja 
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu 
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ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maģistra profesionālo grādu un turpināt izglītību 
doktorantūrā. 
 
 2.2.3. Studiju programmas saturs 
 

Datorsistēmu profesionālās studiju programmas koledžas līmeņa saturs ir 
aprakstīts šī ziņojuma 2.1. sadaļā. Tā kā koledžas līmenī studenti nav apguvuši 
matemātikas pamatkursu vajadzīgajā apjomā un augstākās tehniskās izglītības prasībām 
atbilstošus inženierzinātņu vispārīgos priekšmetus, tie ir paredzēti profesionālā bakalaura 
studiju pirmajos divos semestros. Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti: 
obligātās izvēles un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti bez 
humanitāri sociālajiem un vadības priekšmetiem, un svešvalodas dod iespēju studentam 
dziļāk apgūt virkni datorzinātņu priekšmetu, kas noderīgi viņa turpmākajā profesionālajā 
darbībā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem studiju darbu izstrāde, kas kopā ar 
praktisko darbu un projekta daļu pie bakalaura darba dod iespēju studentam praksē 
pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos uzdevumus. Praktiskā darba vietu 
students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu ir jāiesniedz atskaite.  

Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programma paredz profilam 
atbilstošo vispārizglītojošo kursu - matemātikas, ekonomikas, sociālās attīstības 
modeļu, ievada specialitātē, fiziskās audzināšanas; nozares teorētisko pamatkursu un 
informācijas tehnoloģijas kursu - matemātikas (speckurss), fizikas, datormācības 
(pamatkurss), elektrotehnikas un elektronikas, inženierķīmijas, datorgrafikas un attēlu 
apstrādes pamatu, lietojumprogrammatūras, programmēšanas valodu, datorsistēmu 
uzbūves, datu struktūru un algoritmu, nozares profesionālās specializācijas kursu - 
datormācības (speckurss), darba aizsardzības, civilās aizsardzības, operētājsistēmu, datu 
bāzu, datu bāzu pārvaldības sistēmu, datoru tīklu, programmēšanas tehnoloģiju, 
objektorientētās programmēšanas, ievada mākslīgajā intelektā, adaptīvo datu apstrādes 
sistēmu, objektorientētas sistēmanalīzes un projektēšanas, sistēmu inženierijas, 
programmatūras izstrādes tehnoloģijas, algoritmu un programmēšanas metožu, tehniskā 
nodrošinājuma sistēmu un komunikāciju, PHP valodas Web lietojumu izstrādē, 
objektorientētās programmēšanas praktikuma, tīmekļa tehnoloģiju, paralēlo procesu un 
programmēšanas valodas ADA, lielu programmsistēmu izstrādes tehniku un rīku, 
integrētā CASE rīka GRADE, CASE rīka ORACLE Designer, programmēšanas 
datortīklu vidē, risinājumu apstrādes Microsoft vidē, informatīvo sistēmu drošības, 
biznesoptimizācijas ar datortīkliem, lietojumrisinājumu izstrādes MACROMEDIA 
FLASH vidē; kā arī humanitāri-sociālo un vadības priekšmetu un valodu apguvi. 
Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas. 
 

Datorsistēmu programmas profesionālā bakalaura studiju struktūra: 
 
• Obligātie studiju priekšmeti     103 KP 

o Vispārizglītojošie studiju kursi    14 KP 
o Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloģijas kursi      37 KP 
o Nozares profesionālās specializācijas kursi  52 KP 
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• Obligātās izvēles priekšmeti     14 KP 
o Nozares profesionālās specializācijas kursi  8 KP 
o Humanitāri sociālie un vadības priekšmeti  2 KP 
o Valodas       4 KP 

• Brīvās izvēles priekšmeti     6 KP 
• Prakse        26 KP 
• Bakalaura darbs (ar projekta daļu)    12 KP 
        Kopā 161 KP 
 

Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju 
gada beigās. 
 
 2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas ilgums ir 4 gadi, pilna laika studijās 
vai 5 gadi nepilna laika studijās un apjoms 161 kredītpunkts. 
 
 2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība. 
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos 
(87,58 %) un izvēles priekšmetos (12, 42 %) pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 2. 
tabulā. 

2. tabula 
Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Izvēles 
priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 
(kredītpunkti) 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi 14 (8,70 %)  14 (8,70 %) 
2. Nozares teorētiskie pamatkursi 
un informācijas tehnoloģijas kursi 

37 (22,98 %)  37 (22,98 %) 

3. Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

52 (32,30 %) 8 (4,97 %) 60 (37,27%) 

4. Humanitāri/sociālie un vadības 
priekšmeti 

 2 (1,24 %) 2 (1,24 %) 

5. Valodas  4 (2,48 %) 4 (2,48 %) 
6. Brīvās izvēles priekšmeti  6 (3,73 %) 6 (3,73 %) 
7. Prakse 26 (16,15 %)  26 (16,15 %) 
8. Bakalaura darbs (ar projekta 
daļu) 

12 (7,45 %)  12 (7,45 %) 

Kopējais studiju programmas 
apjoms 

141 (87,58 %) 20 (12,42 %) 161 (100 %) 

 
Izvēles priekšmetus nākošajam studiju gadam studenti izvēlas iepriekšējā studiju 

gada beigās.  
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 2.2.6. Bakalaura darba (ar projekta daļu) izstrāde 
 

Inženierzinātņu profesionālā bakalaura grāda un inženiera profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda studiju programma, jānostrādā prakse, kā arī 
jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs kopā ar projekta daļu. Bakalaura darbs satur gan 
pētniecisko, gan projekta daļu un tā tēmu apstiprina to Lietišķo datorsistēmu institūta 
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Bakalaura darba vērtēšanai tiek 
nozīmēts recenzents. Prasības bakalaura darbam ar projekta daļu ir publicētas internetā. 

Bakalaura darba publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts kvalifikācijas 
komisija, kuras sastāvā ir jābūt ne mazāk par 50% darba devēju organizāciju pārstāvjiem. 

Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kas pārstāv kādu no darba devēju 
organizācijām.  
 
 2.2.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas 
 

Datorsistēmu profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma dod iespējas 
apgūt arī ekonomikas un vadības, kā arī humanitāri-sociālos mācību priekšmetus, kas 
mācību plānā ir paredzēti kā obligātās izvēles priekšmeti, tādējādi nodrošinot visai plašu 
izvēles spektru. 
 
 2.2.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Sīkākas ziņas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī 
dokumenta 2.1.8. sadaļā, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju programmas 
"Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziņojums.  
 
 2.3. Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programma. 
 
 2.3.1. Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programmas specifiskie 

mērķi un uzdevumi 
 

Profesionālās maģistra studiju programmas (46481) mērķis ir nodrošināt 
studentiem dziļas zināšanas un prasmes datorzinātnē, programminženierijā un 
datorsistēmu izstrādē saskaņā ar Latvijas ekonomikas vajadzībām. Profesionālo maģistra 
studiju programmu beigušie iegūst profesionālā maģistra grādu datorsistēmās. Studenti, 
kas uzņemti programmā ar inženierzinātņu akadēmiskā bakalaura grādu datorvadībā un 
datorzinātnē, izpildot papildprasības, iegūst profesijas standarta 5. kvalifikācijas līmenim 
atbilstošu sistēmanalītiķa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) vai programmēšanas 
inženiera (lietišķo datorsistēmu programmatūras un lietišķo datorzinātņu virzieniem) 
kvalifikāciju. 

Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās 
un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt 
datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes, 
specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišķo datorzinātņu vai lietišķo datorsistēmu 
programmatūras virzienos. 
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Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programma satur obligātos 
priekšmetus, kas kopīgi visiem virzieniem, un specializējošos priekšmetus, kuri definē 
profesionālo kvalifikāciju . Studentiem ir iespējas apgūt arī pedagoģijas, psiholoģijas, 
ekonomikas un vadības priekšmetus. 

Maģistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi: 
• sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un 

intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas 
virzienam); 

• sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm,  kā 
arī tehnoloģijām un rīkiem lietišķo programmu izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu 
programmatūras virzienam); 

• sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas 
metodēm (lietišķo datorzinātņu virzienam); 

• trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu 
projektēšanas virzienam); 

• trenēt studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā 
(lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam); 

• trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā 
lietošanā (lietišķo datorzinātņu virzienam); 

• dot 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. 
 
Studiju programmas uzdevumu realizācijas rezultātā: 

• studenti iegūst dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas: 
o sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā 

(Datorsistēmu projektēšanas specializācijā); 
o programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu 

izstrādes tehnoloģijās un rīkos (Lietišķo datorsistēmu programmatūras 
specializācijā); 

o programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot 
objektorientētas metodoloģijas (Lietišķo datorzinātņu specializācijā). 

• studenti tiek trenēti: 
o lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus (Datorsistēmu projektēšanas 

specializācijā); 
o izstrādāt un profesionāli lietot sarežģītus programmproduktus (Lietišķo 

datorsistēmu programmatūras specializācijā); 
o lietot metodoloģijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu, 

datorsistēmu izstrādē (Lietišķo datorzinātņu specializācijā). 
• studenti iegūst 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. 

Iegūtā izglītība nodrošina iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloģiju 
izstrādes programmatūras un informācijas tehnoloģijas firmās, uzsākt zinātnisko un 
pedagoģisko darbu un turpināt izglītību inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai. 
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 2.3.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 

Studijas profesionālā maģistra programmā studenti uzsāk pēc profesionālā 
bakalaura grāda un programmēšanas inženiera standarta 5. kvalifikācijas līmenim 
atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas. Studijas šajā programmā var uzsākt arī pēc bakalaura 
akadēmiskā grāda iegūšanas. Papildus apgūstot profesionālās sagatavošanas priekšmetus 
(10 KP), nostrādājot praksi (26 KP) un izstrādājot projekta daļu (6KP) pie maģistra 
darba, šie studenti vienlaicīgi ar profesionālā maģistra grādu iegūst sistēmanalītiķa vai 
programmēšanas inženiera (atkarībā no apgūtajiem specializācijas priekšmetiem) 
standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu datorsistēmu inženiera kvalifikāciju.  

Maģistra profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišķo 
datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 
Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares 
studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišķo datorsistēmu institūta 
Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome un RTU Senāta 
sēdēs. 

"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir 
saskaņota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja 
iegūt 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu 
ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maģistra profesionālo grādu un turpināt izglītību 
doktorantūrā. 

 
 2.3.3. Studiju programmas saturs 
 

Profesionālā maģistra studiju programma satur obligātos un obligātās izvēles 
priekšmetus, kas, savukārt, dalās specializējošos un pedagoģijas, psiholoģijas, 
ekonomikas un vadības priekšmetos. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem studiju 
darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un projekta daļu pie bakalaura darba dod 
iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inženiertehniskos 
uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu 
ir jāiesniedz atskaite. 

Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošo 
obligāto studiju priekšmetu - programmatūras plānošana un metroloģija, informācijas 
sistēmu metodoloģijas, datortīklu operētājsistēmas, lielu datu bāzu administrēšana, 
PROLOG un loģiskā programmēšana, sadalītu datu apstrāde datortīklos, obligāto izvēles 
priekšmetu - intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes, datorsistēmu projektēšanas 
rīku komplekts, lietišķās intelektuālās sistēmas, ievads risinājumu datorizētā apstrādē, 
lietišķā datorgrafika, HTML valoda, projektu kvalitātes vadība, multibāzu sistēmas, 
informācijas aizsardzība, lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra, vizuālā 
programmēšana, moderno programmēšanas valodu praktikums, CASE rīki datu bāzu 
projektēšanā, programmatūras izstrādes tehnoloģiskie līdzekļi, deduktīvās datu bāzes, 
tehniskā kibernētika, kā arī pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas un vadības 
priekšmetu apguvi. 
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Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programmas struktūra: 
 
• Obligātie studiju priekšmeti     18 KP  
• Obligātās izvēles priekšmeti     18 KP 

o Specializējošie priekšmeti     16 KP  
o Pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas un vadības 

priekšmeti       2 KP  
• Prakse        6 KP  
• Maģistra darbs       20 KP 
        Kopā:  62 KP  
 

Programma paredz trīs specializācijas, ko nosaka obligātie izvēles priekšmeti: 
 
I. Datorsistēmu projektēšanas virzienam 
1. Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes 
2. Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts 
3. Projektu kvalitātes vadība 
4. Multibāzu sistēmas 
5. CASE rīki datu bāzu projektēšanā 
 
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt sistēmanalītiķa profesionālo kvalifikāciju. 
 
II. Lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam 
1. Lietišķās intelektuālās sistēmas 
2. Ievads risinājumu datorizētā apstrādē 
3. Informācijas aizsardzība 
4. Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra 
5. Programmatūras izstrādes tehnoloģiskie līdzekļi 
 
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt programmēšanas inženiera profesionālo 
kvalifikāciju. 
 
III. Lietišķās datorzinātnes virzienam 
1. Lietišķā datorgrafika 
2. HTML valoda 
3. Vizuālā programmēšana 
4. Moderno programmēšanas valodu praktikums 
5. Programmatūras riska analīze 
6. Tehniskā kibernētika 
 
Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt programmēšanas inženiera profesionālo 
kvalifikāciju. 
 

Studentiem ir brīva pieeja internetam visās piecās LDI datorklasēs (kopumā 160 
datori) un DITF Skaitļošanas centra 4 datorklasēs (vairāk nekā 100 datoru). Studenti tiek 
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iesaistīti katedru un profesoru grupu zinātniskajā darbā, lai iegūtu iemaņas strādāt ar 
zinātnisko literatūru un apgūtu darbu grupās. Studentiem ir iespējas piedalīties RTU 
zinātniskās konferencēs un publicēties RTU zinātnisko rakstu krājuma 5. sērijas 
Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas izdevumos. 
 
 2.3.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 

Profesionālā maģistra studiju programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijās 
vai 2 gadi nepilna laika studijās un apjoms 62 kredītpunkti. Bakalaura akadēmisko grādu 
ieguvušajiem studiju ilgums ir 2,5 gadi un apjoms 104 KP. 
 
 2.3.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība. 
 

Profesionālās maģistra studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos 
(70,97 %) un izvēles priekšmetos (29,03 %) pa studiju programmu grupām ir parādīts 3. 
tabulā. 
 

3. tabula 
Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 
(kredītpunkti) 

Izvēles 
priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 
(kredītpunkti) 

Obligātie studiju priekšmeti 18 (29,03 %)  18 (29,03 %) 
Specializējošie priekšmeti  16 (25,81 %) 16 (25,81 %) 
Pedagoģijas, psiholoģijas, 
ekonomikas un vadības 
priekšmeti 

 2 (3,22 %) 2 (3, 22 %) 

Prakse 6 (9, 68 %)  6 (9,68 %) 
Maģistra darbs 20 (32, 26 %)  20 (32, 26 %) 
Kopējais studiju programmas 
apjoms 

44 (70, 97 %) 18 (29, 03 %) 62 (100 %) 

 
 2.3.6. Maģistra darba izstrāde 
 

Inženierzinātņu profesionālā maģistra grāda iegūšanai ir jāizpilda studiju 
programma, jānostrādā prakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kas satur gan 
pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daļu un kalpo par ievirzi studiju uzsākšanai 
doktorantūrā. Maģistra darba tēmu apstiprina to Lietišķo datorsistēmu institūta 
struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Studentiem, kas iepriekš ieguvuši 
inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē, lai vienlaikus 
ar inženierzinātņu profesionālā maģistra grādu iegūtu arī profesionālo kvalifikāciju, kura 
atbilst sistēmu analītiķa vai programmēšanas inženiera (atkarībā no izvēlētajiem 
obligātajiem izvēles priekšmetiem) 5. kvalifikācijas līmeņa profesiju standartiem, ir 
papildus jāapgūst profesionālās sagatavošanas priekšmeti (10 KP), jānostrādā prakse (26 
KP) un jāizstrādā projekta daļa pie maģistra darba (6 KP). Maģistra darba apjoms ir 20 
KP un tā vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. 
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Bakalauru un maģistru darbu publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījuma 
komisija, kurā saskaņā ar RTU 2003. gada 28. aprīļa sēdē pieņemto "Valsts 
pārbaudījuma komisijas nolikumu" ietilpst ne mazāk kā 5 speciālisti, no kuriem vismaz 
50 % ir profesionālo organizāciju vai lielāko uzņēmumu un iestāžu pārstāvji. Komisijas 
darbu vada priekšsēdētājs, kuru rekomendē informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju 
un elektronikas nozares profesionālās izglītības padome. Komisijas sastāvu apstiprina ar 
RTU Rektora rīkojumu. Pārbaudāmā sniegumu vērtē un lēmumu par profesionālās 
kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pieņem saskaņā ar minēto nolikumu. Lai 
nodrošinātu darba devēju piedalīšanos 2006./2007. mācību gada Valsts pārbaudījumu 
komisijā Datorsistēmu studiju programmā, tika noslēgti līgumi ar šādu uzņēmumu 
pārstāvjiem: a/s DATI Exigen Group, LR Finanšu ministrijas Informātikas departaments, 
a/s Latvenergo IT departaments 

Studiju programmā „Datorsistēmas” ir veiktas izmaiņas dažu priekšmetu saturā, 
lai piemērotos jaunizdotajām LIKTAS sistēmalītiķu kvalifikācijas darba prasībām.   
 
 2.3.7. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas 
 
Programmā studējošajiem ir iespējas apgūt pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas un 
vadības priekšmetus no plaša izvēles priekšmetu klāsta.  
 
 2.3.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Aizvadītajā periodā īpaša uzmanība tika veltīta informācijas materiālu izstrādei par 
maģistra profesionālajām studijām. 

Par iespējām apgūt profesionālā maģistra studiju programmu studējot vakara 
nodaļā ir izstrādāts reklāmas materiāls, kas ir ievietots žurnālā „Karjera un vadība”. 

Virkne jaunu informatīvu materiālu ir izstrādāts par praksēm. 
Lietišķo datorzinātņu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/) sadaļā 

„prakse” latviešu un angļu valodā ievietota informācija par profesionālo maģistru prakses 
veidiem; latviešu valodā ievietots pilns izstrādāto metodisko materiālu teksts, angļu valodā 
– saīsinātā versija. 

Sagatavots, publicēts (2006.g. augustā) un izplatīts izglītības iestādēs un Latvijas 
profesionālajās asociācijās buklets par praksi sistēmanalītiķa profesijā. 

Sagatavots plakāts par praksi izstādei „Baltijas informācijas tehnoloģijas un 
telekomunikācijas” (05.-08.04.2006).  

Organizēts un novadīts seminārs ”Maģistra profesionālās prakses organizēšana” 
LDI mācībspēkiem (21.11.2006). 

Sagatavots un 23.02.06. prezentēts Starpaugstskolu Zinātniski praktiskajā un 
mācību metodiskajā konferencē „Mūsdienu izglītības problēmas” referāts: L. Zaiceva. 
”Studentu prakses organizēšana un īstenošana”. Referāta tēzes ir publicētas. Sagatavots 
un nodots publicēšanai Transporta un sakaru institūta rakstu krājumā raksts: L. Zaiceva. 
„RTU programmas „Datorsistēmas” studentu prakses organizēšana un īstenošana”. 
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Sīkākas ziņas par reklāmas un informatīvajiem izdevumiem sniegtas šī 
dokumenta 2.1.8. sadaļā, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju programmas 
"Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziņojums.  
 
 2.4. Studiju programmas vērtējums no studentu un darba devēju 

viedokļa 
 

Aizvadītajā periodā tika veiktas gan studentu, gan darba devēju aptaujas. 
Asociētais profesors P. Rusakovs ir veicis sekojošās aptaujas: 

1. II. kursa profesionālo maģistrantu aptauja. Tēma: ražošanas prakses nozīme un 
studenta aktivitātes prakses laikā. 

2. III. kursa profesionālo maģistrantu aptauja. Tēma: pētniecības prakses nozīme, 
saistība ar ražošanas praksi un studenta aktivitātes prakses laikā. 

3. Darba devēju aptauja. Tēma: kādas zināšanas ir nepieciešamas 4. profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa programmētajam (1. līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma). 

 
II. KURSA PROFESIONĀLO MAĢISTRANTU APTAUJA 

Tēma: ražošanas prakses nozīme un studenta aktivitātes prakses laikā 
 

Ražošanas prakses laikā tika izpildīta praktikantu anketēšana. Anketēšanā 
piedalījās apmēram 40 praktikanti (četru LDI struktūrvienību maģistranti). Galvenais 
anketēšanas mērķis: noskaidrot, kādus darbus galvenokārt izpilda studenti ražošanas 
prakses laikā. Pirms rezultātu analīzes bija svarīgi arī novērtēt studentu kopējo attieksmi 
pret ražošanas praksi, viņu apmierinātību.  

Visi maģistranti bija apmierināti ar savu personisko praksi. Taču ne visi 
maģistranti uzskata, ka prakse kā tāda vispār ir nepieciešama. Tika konstatēts, ka 
apmēram 17% studentu uzskata, ka profesionālie maģistranti tomēr var iztikt bez 
ražošanas prakses. Savukārt, apmēram puse no nosacīti „neapmierinātiem” maģistrantiem 
ir gatava atzīst, ka viņu negatīvai atbildei ir vienīgais iemesls – personiski viņiem jau ir 
relatīvi bagāta darba pieredze. Ja viņi kā darba ņēmēji būtu iesācēji darba tirgū, tāda 
prakse būtu ļoti vēlama. 

Vērtējot šo situāciju, var apgalvot, ka ražošanas prakse ir svarīgs studiju procesa 
posms, kas nodrošina iespēju gatavot kvalificētus speciālistus Latvijas darba tirgum. Labi 
ir tas, ka to pareizi saprot paši maģistranti, un ka vairs neeksistē situācija, kāda bija dažus 
gadus tūliņ pēc neatkarības atgūšanas, kad ražošanas prakse ar stingru kontroli gandrīz 
neeksistēja. 

Praktikantiem tika piedāvāts novērtēt svarīgākās prakses laikā veiktās aktivitātes. 
Visos gadījumos bija izmantota desmit ballu vērtējuma sistēma. Ja kāda aktivitāte vispār 
nebija aktuālā, bija atļauts novērtēt to ar atzīmi 0. Zemāk ir daži anketas punkti: 

1. Darbs komandā. 
2. Iepazīšanās ar eksistējošajiem standartiem. 
3. Darba plānošana. 
4. Jaunu tehnoloģiju apgūšana. 
5. Jaunu izstrādes rīku apgūšana. 
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Piezīme: statistiskos aprēķinos skaitļi bija noapaļoti līdz otrajai zīmei pēc komata. 
Secinājums: dažreiz varbūtību summa nav precīzi vienāda ar 1.  

 
Visbiežāk izpildāmie darbi: 
 
1. Programmēšana (kodēšana) 

Atzīme 5 6 7 8 9 10 
Varbūtība 0.11 0.05 0.16 0.16 0.26 0.26 

 
Matemātiskā cerība: 8.21, dispersija: 2.59, kvadrātiskā novirze: 1.61. Šis darbs ir 

pirmajā vietā, vērtējot visas atbildes ar atzīmi 9 un 10. 
 
2. Darbs komandā 

Atzīme 5 6 7 8 9 10 
Varbūtība 0.05 0.16 0.11 0.32 0.16 0.21 

Matemātiskā cerība: 8, dispersija: 2.21, kvadrātiskā novirze: 1.49. 
 
3. Testēšana 

Atzīme 5 6 7 8 9 10 
Varbūtība 0.05 0.11 0.11 0.47 0.16 0.11 

 

Matemātiskā cerība: 7.89, dispersija: 1.57, kvadrātiskā novirze: 1.25. 
 
4. Darba plānošana 

Atzīme 0 5 6 7 8 9 10 
Varbūtība 0.05 0.05 0.05 0.05 0.42 0.16 0.21 

 
Matemātiskā cerība: 7.83, dispersija: 5.08, kvadrātiskā novirze: 2.25. Te var 

novērot vislielāko uzskatu nesaskaņotību. 
 
Studentiem bija arī piedāvāts novērtēt savu ražošanas praksi kopumā: 

 
Atzīme 7 8 9 
Varbūtība 0.26 0.47 0.26 

 
Matemātiskā cerība: 8, dispersija: 0.53, kvadrātiskā novirze: 0.73. Šeit 

praktikantu viedokļi bija vislabāk saskaņoti. 
 
Studenti arī vērtēja RTU LDI mācības programmas atbilstību darba tirgus 

prasībām (uzmanības centrā bija programmas atbilstība ražošanas prakses vajadzībām). 
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LDI teorētiskās programmas vērtēšana 

Atzīme 4 5 6 7 8 9 10 
Varbūtība 0.16 0.11 0.26 0.11 0.05 0.26 0.05 

 
Matemātiskā cerība: 6.79, dispersija: 3.64, kvadrātiskā novirze: 1.91. 
 
No rezultātiem redzams, ka studentu viedokļi dažreiz ir visai atšķirīgi. Pozitīvais 

faktors: pat sliktākā atzīme 4 nozīmē eksāmena kārtošanu.  
 
LDI praktiskās programmas vērtēšana 

Atzīme 4 6 7 8 9 10 
Varbūtība 0.05 0.16 0.42 0.16 0.11 0.11 

 
Matemātiskā cerība: 7.37, dispersija: 2.0, kvadrātiskā novirze: 1.4. 
 
Prakses pārskatu aizstāvēšana LDI notiek pie komisijas trīs mācībspēku sastāvā. 

Ievērojot to, ka tā ir pirmā profesionālo maģistrantu prakses pārskatu aizstāvēšana un pie 
tam vēl ESF projekta ietvaros, komisijas sastāvā tika iekļauta arī ESF projekta vadītāja. 
Pārskatu aizstāvēšanas rezultāti: 

 
1. Pārskatus aizstāvēja 33 Lietišķo datorzinātņu katedras studenti (visiem ir 

ieskaite). 
2. Atzīmes: 

Izcili (10): 3 praktikanti. 
Teicami (9): 8 praktikanti. 
Ļoti labi (8): 19 praktikanti. 
Labi (7): 3 praktikanti. 

 
III. KURSA PROFESIONĀLO MAĢISTRANTU APTAUJA 

Tēma: pētniecības prakses nozīme, saistība ar ražošanas praksi un studenta 
aktivitātes prakses laikā 

 
Tika atkārtoti izpildīta praktikantu anketēšana. Atkal bija noformulēts jautājums: 

vai ir nepieciešama pētniecības prakse? Šoreiz studentiem bija papildu iespēja – viņi 
varēja atbildēt „daļēji nepieciešama”. Praktikantu atbildes: 

Ir nepieciešama: 39%. 
Daļēji nepieciešama: 50%. 
Nav nepieciešama: 11%. 
 
Bija arī nepieciešams atbildēt uz papildus jautājumu – kā pētniecības prakse 

saistīta ar ražošanas praksi. Studentiem tika piedāvāti trīs atbildes varianti: pilnīgi 
saistīta, daļēji saistīta, nav saistīta. Apmēram 60% praktikantu uzskata, ka uzdevumi bija 
pilnīgi saistīti; 24% gatavi atzīst tikai daļēju saistību; 16% vispār neuzskata, ka 
pētniecības prakse ir ražošanas prakses turpinājums. 
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Visbiežāk izpildāmie darbi: 
 
1. Programmēšana (kodēšana) 

Atzīme 4 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.03 0.14 0.3 0.35 0.16 

 
Matemātiskā cerība: 8.43, dispersija: 1.62, kvadrātiskā novirze: 1.27. 
 
Kā redzam, programmēšanas nozīme pētniecības prakses laikā tikai palielinājās. 

Par to liecina kā matemātiskās cerības palielināšana (8.43 pret 8.21), tā arī dispersijas 
samazināšana (1.62 pret 2.59). 

 
2. Jaunu izstrādes rīku apgūšana 

Atzīme 0 2 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.03 0.05 0.19 0.3 0.27 0.14 

 
Matemātiskā cerība: 7.92, dispersija: 4.2, kvadrātiskā novirze: 2.04. 
 
3. Darba laika plānošana 

Atzīme 0 4 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.03 0.27 0.35 0.22 0.11 

 
Matemātiskā cerība: 7.89, dispersija: 3.3, kvadrātiskā novirze: 1.81. 
 
4. Jaunu tehnoloģiju apgūšana 

Atzīme 0 2 4 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.03 0.03 0.05 0.11 0.35 0.24 0.16 

 
Matemātiskā cerība: 7.81, dispersija: 4.63, kvadrātiskā novirze: 2.15. Neskatoties 

uz dispersijas palielināšanu, absolūtais atzīmju vairākums atrodas diapazonā 8..10. 
 
Studenti atkal vērtēja RTU LDI mācības programmas atbilstību darba tirgus 

prasībām (uzmanības centrā bija programmas atbilstība pētniecības prakses vajadzībām). 
 
LDI teorētiskās programmas vērtēšana 

Atzīme 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.06 0.03 0.06 0.06 0.25 0.36 0.14 0.03 
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Matemātiskā cerība: 7.21, dispersija: 3.49, kvadrātiskā novirze: 1.87. 
 
LDI praktiskās programmas vērtēšana 

Atzīme 2 4 6 7 8 9 10 

Varbūtība 0.03 0.08 0.14 0.08 0.42 0.17 0.08 

 
Matemātiskā cerība: 7.47, dispersija: 3.2, kvadrātiskā novirze: 1.79. 
 
Var pārliecināties, ka studenti vērtē iegūtās universitātē praktiskās zināšanas 

augstāk par teorētiskajām zināšanām. Tāda tendence ir abās praksēs. Stingri ņemot, 
pētniecības prakses gadījumā bija gaidītās nedaudz citas atbildes – bija prognoze, ka 
studenti augstāk vērtēs tieši mācību programmas teorētisko materiālu. Tas nozīmē, ka ir 
jēga uzlabot programmas „Datorsistēmas” teorētisko daļu. Savukārt, abu prakšu laikā 
nebija saņemta neviena negatīva atsauksme no darba devēja vai prakses vadītāja 
uzņēmumā. Tas liecina, ka pat pašreizēja programma „Datorsistēmas” tomēr atbilst darba 
tirgus prasībām. 

 
Bija arī uzdots jautājums: kādas principiāli jaunas tehnoloģijas bija apgūtas 

pētniecības prakses laikā? Studentiem bija jāieraksta sava atbilde (atbildes) anketas ailē, 
nevis izvēlēties kādu jau piedāvātu variantu. Tika saņemtas vairākas atšķirīgas atbildes, 
zemāk ir tikai vispopulārākie varianti: 

1. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). 
2. Eclipse. 
3. Oracle tehnoloģiju grupa (Oracle Designer, Oracle E-Business Suite, Oracle 

Forms, Oracle HTML-DB). 
4. JSP (JavaServer Pages). 
5. DBPS MS SQL Server. 
6. Siebel. 
 
Raksturojot studentu atbildes, var atzīmēt, ka dažreiz studenti rakstīja par 

tehnoloģijām, kuras jau iekļautas mūsu mācību programmā. Piemēram, dažās anketās tika 
minēta XML tehnoloģija. Vienkārši daži priekšmeti ir izvēles priekšmeti un studenti savā 
laikā apmeklēja citus priekšmetus. Varbūt, ir jēga izmainīt dažu izvēles priekšmetu 
statusu. 

 
Populārākie praktikantu amati abās praksēs: 
1. Programmētājs 
2. Projektu vadītājs. 
3. Sistēmanalītiķis. 
 
Pētniecības prakses pārskatu aizstāvēšana notika līdzīgi ražošanas praksei. 

Aizstāvēšanas rezultāti: 
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1. Pārskatus aizstāvēja 30 Lietišķo datorzinātņu katedras studenti (visiem ir 
ieskaite). 

2. Atzīmes: 
Izcili (10): 1 praktikants. 
Teicami (9): 8 praktikanti. 
Ļoti labi (8): 14 praktikanti. 
Labi (7): 7 praktikanti. 

 
DARBA DEVĒJU APTAUJA 

Tēma: kādas zināšanas ir nepieciešamas 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
programmētajam (1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma) 

 
Darba devēju anketēšanas mērķis: izskaidrot, ko vēlams zināt un praktiski 

pielietot Rīgas Tehniskās universitātes koledžas absolventiem (4. kvalifikācijas līmeņa 
programmētājiem), lai efektīvi konkurētu ar citiem speciālistiem Latvijas darba tirgū. 
Aptauja nebija saistīta ar profesionālo maģistrantu ražošanas vai pētniecības praksi. 

Darba devējiem tika piedāvāta anketa ar vairākām rādītāju kategorijām (kodēšana, 
projektēšana, programmatūras uzturēšana un dažas citas). Tika novērtēti kā kategorijas 
kopumā, tā arī visi rādītāji neatkarīgi. Vērtējumos tika izmantota 10 ballu sistēma. 
Anketas fragments (šeit kodēšana ir kategorija, bet kolonā „Uzdevums” ir vairāki 
rādītāji): 

 
1. Kodēšana 
 

Nr. Uzdevums Vērtējums 
1.1. analizēt ieejas un izejas datus  
1.2. konfigurēt izstrādes vidi  
1.3. rakstīt programmas kodu saskaņā ar projektējumu un 

kodēšanas vadlīnijām 
 

1.4. konstruēt algoritmus  
1.5. lasīt un analizēt svešus programmu tekstus  
1.6. veidot lietotāja saskarni  
1.7. skaņot programmas un veikt vienībtestēšanu  
1.8. analizēt programmas izpildes laiku un to optimizēt  
1.9. dokumentēt koda izmaiņas  
1.10. veidot programmatūras instalāciju  
1.11. veidot iebūvēto palīdzības sistēmu  
1.12. apstrādāt un realizēt izmaiņu pieprasījumus un problēmu 

ziņojumus 
 

1.13.    

 
Rezultātā tika izskaidrots, ka vispopulārākā rādītāju kategorija ir kodēšana 

(vidējā atzīme ir 7.66). Populārākie rādītāji: rakstīt programmas kodu saskaņā ar 
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projektējumu un kodēšanas vadlīnijām (9), konstruēt algoritmus (9). Var atzīmēt, ka abos 
gadījumos runa ir par vissvarīgākajiem rādītājiem visās kategorijās. 

Otrā pēc svarīguma kategorija ir projektu plānošana (7.61). Populārākie rādītāji: 
veikt individuālā darba plānošanu un kontroli (8.82) un piedalīties projekta gaitas 
izpildes apspriešanā (8.09). Secinājums: vēlams, lai koledžas absolvents varētu patstāvīgi 
vērtēt situāciju un tajā pašā laikā diskutēt ar citiem speciālistiem, argumentējot savu 
pozīciju. Trešā kategorija ir prasību specificēšana (7.52). Populārākie rādītāji: noskaidrot 
lietotāja funkcionālās prasības un noskaidrot prasības lietotāja saskarnei (abos gadījumos 
atzīme ir 7.91). 

Ceturtā kategorija ir projektēšana (7.39). Populārākie rādītāji: konstruēt un 
aprakstīt algoritmus (8.18), analizēt dažādus tehniskos risinājumus un izvēlēties 
piemērotāko (8). 

Savukārt, tika novērtētas arī ne īpaši populāras rādītāju kategorijas. No koledžas 
absolventiem vismazāk prasa dokumentācijas sagatavošanu (6.14). Vispopulārākais 
rādītājs šajā kategorijā: iepazīšana ar lietotāja dokumentācijas standartiem (6.27). Ne tik 
bieži prasa arī sistēmas analīzi (6.61). Vienīgs aktuāls kategorijas rādītājs –  iepazīties ar 
esošo programmu nodrošinājumu (7.18). 
Darba devējiem tika arī piedāvāts konkretizēt iespējamās mācību programmas 
sastāvdaļas. Pielietošanas līmenī visaugstākās atzīmes ir programmēšanas valodām 
(8.82) un datu bāzu tehnoloģijām (8.64). Abos gadījumos runa ir par bezrunīgiem 
aptaujas līderiem. To pasu situāciju var noverot arī izpratnes līmenī. Priekšstata līmenī 
pirmajā vietā ir datu bāzu tehnoloģijas, bet otrajā – programmēšanas valodas. Vismazāk 
tika novērtēts darba aizsardzības un ergonomikas rādītājs – šī tendence ir skaidri redzama 
visos trijos līmeņos. Stingri ņemot, mācību programmas sastāvdaļu atzīmes visos līmeņos 
visbiežāk pilnīgi sakrīt. 
 
 

Asociētā profesore M. Kirikova veica priekšmetā “Informācijas sistēmu 
metodoloģijas” aptauju par katru nolasīto tēmu. Studentiem bija jānorāda (1) kas viņuprāt 
tēmā bija visbūtiskākais, (2) kādi jautājumi palikuši neskaidri, (3) tēmas lietderības 
subjektīvs novērtējums. Aptauja tika izdarīta pirms eksāmena. Neskaidrie jautājumi tika 
iztirzāti konsultācijas laikā. Iespējams, ka aptauja pozitīvi ietekmēja eksāmena rezultātus, 
kas šogad bija labāki nekā iepriekšējos gados. 
 

Projektā „Profesionālās orientācijas pasākumi Rīgas skolās”, kas ir izpildīts 
saskaņā ar līgumu Nr. 2006/0132/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0126/0007, notika 
darba devēju anketēšana par to, kādas zināšanas, prasmes un rakstura iezīmes 
nepieciešamas, lai iegūtu sistēmanalītiķa kvalifikāciju. 

Tika izstrādātas aptaujas anketas ar 11 sadaļām un 100 jautājumiem kas tika 
nosūtītas šādiem darba devēju organizāciju pārstāvjiem: 
1. Viesturam Zūlim, Projektu pārvaldības biroja un Biznesa centra vadītājam a/s DATI 

Exigen Group; 
2. Intam Luksam,  SIA „MikroKods”, sistēmanalītiķim; 
3. Ervīnam Stūrmanim,  SIA „MikroKods”, sistēmanalītiķim; 



 25

4. Vitai Viesei, SIA „RIX Technologies”, korporatīvo klientu pārvaldības risinājumu 
vadītājai; 

5. SIA „Proof IT” – uz kontaktos norādīto e-pastu (viņi piedāvā darbu 
sistēmanalītiķiem); 

6. Haraldam Rjabovam, SIA „TietoEnator”  Serveru programmēšanas nodaļas 
vadītājam; 

7. Valdim Grāverim, Drošības policijas Informātikas un sakaru nodaļas priekšniekam; 
8. Georgam Allenam Valsts kases Informācijas sistēmu administrēšanas daļas vadītāja 

vietniekam; 
9. Mārim Ziemam, SIA „ZZDats” direktoram; 
10. Mārtiņam Ķemmem, SIA „TietoEnator ALISE” projektu vadītājam; 
11. Valērijam Cvetkovam, SIA S-Fabrika direktora vietniekam; 
12. Vjačeslavam Žilinskim, SIA „Prize ITM” prezidentam; 
13. Jānim Grīnbergam, SIA ‘”Tilti Systems” IT projektu vadītājam; 
14. Inārai Cīmurei, VSSA IS izstrādes daļas vadītājai; 
15. Kristīnei Serovai, Valsts Zemes dienesta sistēmanalītiķei. 

Kopumā tika saņemtas 11 aizpildītas anketas. 
 

 No aptaujāto komentāriem izriet, ka konkrētās zināšanas, kas nepieciešamas 
analītiķim, ļoti atkarīgas no projektētāja un pasūtītāja, kā arī no konkrētā uzņēmuma 
prakses, iepriekš tās precīzi paredzēt ir ļoti grūti.  
 Apmācības procesā uzsvars būtu jāliek uz pamatiemaņu apgūšanu, lai darba 
devējam nav jāmāca pamata lietas (kas ir projekta plāns, kvalitātes plāns, kā zīmēt E-R 
modeli, kāpēc vajadzīgs standarts u.c.). Par tehnoloģijām un metodēm būtu jābūt plašam, 
bet ne pārlieku dziļam priekšstatam, lai varētu ātri adaptēties konkrētā situācijā. 
Analītiķim svarīga ir atbilstošās biznesa jomas pārzināšana, varbūt iespējama 
specializācija šādā aspektā (finanšu sistēmas, ražošanas procesi u.c.). Absolventam jābūt 
zināšanām par nozarē notiekošiem procesiem, attīstības tendencēm. 
 

Tālāk dota daļas no atbildēm analīze. 
 
Viena jautājumu grupa apskatīja prasmi izmantot sistēmu analīzes metodes, atsevišķi 
izdalot „Informācijas iegūšanas metodes” un „Modelēšanas metodes”. 
 
 
Informācijas/zināšanu iegūšanas metodes 
 
Vērā tika ņemtas tikai 9 ekspertu atbildes; tie ir eksperti, kas ir novērtējuši visas 6 
metodes. 
Tabulā redzama metode un tai atbilstošais nozīmības rādītājs Sj, jo mazāks Sj, jo metode 
nozīmīgāka. 
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Metode Sj 
Dokumentu analīze 19 
Intervēšana 21 
Anketēšana 27 
Zināšanu iegūšana, izmantojot prototipus 39 
Zināšanu iegūšana grupu sesijās 39,5 
Etnogrāfiskā analīze (novērošana) 43,5 

 
Informācijas/zināšanu iegūšanas metodes
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Anketēšana
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Dokumentu analīze

 
 
Modelēšanas metodes 
 
Anketās bija ietvertas arī „Aģentu modelēšanas metodes”, bet kopējā analīzē tās netiek 
neņemtas vērā, jo 6 eksperti norādījuši, ka tādas nepārzina. Tika iegūti šādi rezultāti: 
 

Metode Sj 
Datu modelēšanas metodes 22 
Procesu modelēšanas metodes 24 
Objektu modelēšanas metodes 27 
Notikumu/Imitācijas modelēšanas metodes 36 
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Modelēšanas metodes
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Notikumu/Imitācijas modelēšanas metodes

Objektu modelēšanas metodes

Procesu modelēšanas metodes

Datu modelēšanas metodes

 
 
Prasme izmantot sistēmu analīzes metodes 
 
Apskata pārējās sistēmu analīzes metodes. No piedāvātajām metodēm kopējā vērtējumā 
netiek ņemtas vērā „Uzņēmummodelēšanas metodes” un „Ietekmes analīzes metodes”, jo 
4 eksperti tās nepārzina. 
 

Metode Sj 
Procesu analīzes/projektēšanas metodes 32,5 
Problēmu analīzes metodes 35,5 
Risku analīzes metodes 36,5 
Mērķu analīzes metodes 38,5 
Resursu analīzes/plānošanas/novērtēšanas metodes 38,5 
Stratēģiju analīzes/plānošanas metodes  49,5 

 
Prasme izmantot sistēmu analīzes metodes
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Prasību inženierijas prasmes 
 
Kopējā vērtējumā netiek iekļauti divi rādītāji: „Aģentu orientēta prasību inženierija” un 
„Aspektu orientēta prasību inženierija”, jo 4 eksperti norāda, ka tos nepārzina.  
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Rādītājs Sj 
Prasību noteikšana, izmantojot lietošanas gadījumus 22,5 
Procesu orientēta prasību inženierija 26 
Uzņēmumu arhitektūru orientēta prasību inženierija 30 
Mērķu orientēta prasību inženierija 31,5 

 
Prasību inženierijas prasmes
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Sistēmanalītiķa spējas 
 
Ekspertiem tika piedāvāts novērtēt 11 rādītājus, dažādas spējas, kurām būtu jāpiemīt 
labam sistēmanalītiķim. Tika iegūti šādi rezultāti. 
 
 

Rādītājs Sj 
Spēja skaidri un saprotami prezentēt risinājumus 48,5 
Spēja apstrādāt, integrēt un strukturēt lielus informācijas apjomus 50 
Spēja ātri novērtēt situāciju un tai piemēroties 50 
Spēja strādāt vienatnē 61,5 
Spēja uzklausīt citu problēmas un viedokļus 63 
Spēja pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli 65 
Laba atmiņa 70 
Spēja strādāt komandā 71 
Spēja mierīgi pārciest neveiksmes 73,5 
Spēja apmācīt cilvēkus ar dažādām priekšzināšanām 85 
Spēja uzņemties vadību 93,5 
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Sistēmanalītiķa rakstura īpašības 
 

Īpašības Sj 
Precizitāte 43,5 
Rūpība darbā 47 
Patstāvība 47 
Daudzpusīgas intereses (erudīcija) 55 
Intuīcija un izdomas bagātība 55,5 
Taktiskums 57 
Neatlaidība 59,5 
Pacietība 60,5 
Humora izjūta 70 

 
Sistēmanalītiķa rakstura īpašības
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 2.5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 

Ziņas par fakultāti un studiju programmām, ieskaitot Datorsistēmu studiju 
programmu, interesenti var atrast internetā fakultātes mājas lapā www.cs.rtu.lv, Lietišķo 
datorsistēmu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/, kā arī atsevišķu 
struktūrvienību mājas lapās. Sīkākas ziņas par informatīvajiem materiāliem ir atrodamas 
šī ziņojuma 2.1.8., 2.2.8. un 2.3.8. sadaļās, kā arī dokumentā Akadēmisko studiju 
programmas "Datorsistēmas" pašnovērtējuma ziņojums. 
 
 
 3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums 
 
 3.1. Pasniegšanas metodes 
 

Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 
laboratorijas darbi. Profesionālo studiju programmās, salīdzinot ar akadēmisko studiju 
programmām, daudz lielāka vērība tiek veltīta praktisko iemaņu apgūšanai, ko veicina 
fakts, ka lielākajā daļā priekšmetu lekciju apjoms nepārsniedz 50% no priekšmeta kopējā 
apjoma. Pārējais laiks tiek veltīts praktiskiem, laboratorijas un/vai individuālajiem 
darbiem. 2007.gadā koledžas 2.kursa studentiem priekšmetā „Informācijas sistēmu 
izstrāde” tika ieviesta reāla projekta izstrāde. Projekta uzdevums bija izveidot mājas lapu 
tautas deju ansamblim „Zelta sietiņš” (asistente V. Vinogradova). 
 
 3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 

Studiju programmas realizācijai tiek izmantota tā pati infrastruktūra un datoru 
resursi, kas akadēmisko studiju programmu realizācijai, tādēļ šajā ziņojumā tie nav 
aprakstīti (skat. pašnovērtējuma ziņojuma par akadēmisko studiju programmu 3.2. 
nodaļu).  

Intensīvi ir izstrādāti metodiskie materiāli studentu prakšu nodrošināšanai. 
Eiropas Sociālā fonda projektu „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmas “Datorsistēmas” studentu prakse”, kas izstrādāts saskaņā ar līgumu Nr. 
2005/0199/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0105/0007), un „Pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas tehniķa profesijā”, 
(līgums Nr. 2005/0181/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0117/0007) ietvaros ir 
izstrādāti un publicēti četri metodiskie līdzekļi pirmā līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības (koledžas) programmas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai: 
1. L. Zaiceva, S. Kataļņikova. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmas “Datorsistēmas” studentu prakses darba programma .– Rīga, RTU, 2007. 
– 22 lpp. 

2. G. Matisons, N. Prokofjeva. Metodiskie norādījumi pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentiem praksē.– Rīga, RTU, 
2007. – 41 lpp. 
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3. G. Matisons, J. Bule. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses 
organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2007. – 30 lpp. 

4. J. Bule. Prakses organizēšanas ieteikumi prakses vadītājiem pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses 
organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2007. – 25 lpp. 

 
Bez tam ir izstrādāti un publicēti vēl šādi metodiskie materiāli: 

1. L. Zaiceva. Programmas “Datorsistēmas” prakses tipveida programma. – Rīga, RTU, 
2006. – 26 lpp. 

2. L. Zaiceva. Maģistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” 
programmēšanas inženiera profesijas studentu prakses darba programma.– Rīga, 
RTU, 2006. – 23 lpp. 

3. G. Matisons. Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmas 
“Datorsistēmas” programmēšanas inženiera profesijas studentiem praksē.– Rīga, 
RTU, 2006. – 33 lpp. 

4. G. Matisons, J. Bule. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzņēmumos maģistra 
profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” programmēšanas inženiera 
profesijas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai.– Rīga, RTU, 2006. – 17 lpp. 

5. L. Zaiceva, M. Kirikova, J. Ciekure. Maģistra profesionālo studiju programmas 
“Datorsistēmas” sistēmanalītiķa profesijas studentu prakses darba programma. – Rīga, 
RTU, 2006. – 23 lpp. 

6. G. Matisons, J. Ciekure. Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju 
programmas “Datorsistēmas” sistēmanalītiķa profesijas studentiem praksē. – Rīga, 
RTU, 2006. – 31 lpp. 

7. G. Matisons, J. Bule, J. Ciekure. Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem 
uzņēmumos maģistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” 
sistēmanalītiķa profesijas studentu prakses organizēšanai un īstenošanai. – Rīga, 
RTU, 2006. – 18 lpp. 

 
 3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

 
Profesionālo studiju programmu specifikas dēļ, kur lielāka vērība tiek veltīta 

praktisko iemaņu apgūšanai, mazāk uzmanības veltot zinātniska rakstura jautājumiem, 
šajās programmās studējošie regulārā zinātniskajā darbā nav iesaistīti.  
 
 3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Noslēgtie līgumi ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc pirmā līmeņa 
profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un datortīklu 
administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledža, RRC koledža, RTU Liepājas 
filiāle), turpina realizēties praksē, jo atskaites periodā šie studenti veido lielāko daļu no 
Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmā uzņemtajiem. Jāatzīmē, ka LDI 
koledžas absolventu skaits joprojām ir mazs. Noslēgtais līgums par studentu apmaiņu uz 
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prakses laiku ar Brēmenes Lietišķo zinātņu augstskolu, kā arī par pasniedzēju apmaiņu ar 
šo augstskolu praksē vēl nav realizējies. 
 
 3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Turpināta sadarbība ar darba devēju organizācijām. Noslēgti līgumi par studentu 
prakses nodrošināšanu ar šādiem uzņēmumiem: SIA „ABC Software”, AS “Latvenergo”, 
SIA “TietoEnator Alise”, AAS „Balva”, SIA “DIATOM Enterprises”, SIA “Latvikon”, 
SIA “AV Tehnika”, SIA “EDDI; bakalaura profesionālas programmas ietvaros – Rīgas 
Domes informācijas tehnoloģijas centrs, SIA „Eurolink”, VAS „Valsts informācijas tīkla 
aģentūra, SIA „Hewlett-Packard”, SIA „Jauno Tehnoloģiju centrs”; pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmas ietvaros - AS „DATI Exigen Group”, SIA 
„S Fabrika”, SIA „Progmeistars”, SIA „Tilti Systems”, SIA „RIDemo”, SIA “Nova 
Media”, SIA „Datorzinību centrs”. 
 
Tika īstenoti ESF projekti: 
• Maģistra profesionālās programmas “Datorsistēmas” studentu prakse 

programmēšanas inženiera profesijā (līguma Nr. 2005/0189/VPD1/ESF/PIAA/05/ 
APK/3.2.6.3/0106/0007). Projekts tika īstenots no 2006. gada 2. janvāri līdz 29. 
decembrim. Projektā iesaistītie sadarbības partneri: SIA “S Fabrika”, SIA 
“Progmeistars”. 
Projekts ir virzīts uz maģistra profesionālā grāda un programmēšanas inženiera 
kvalifikācijas speciālistu sagatavošanas kvalitātes paaugstināšanu. Projekta mērķis ir 
prakses īstenošana maģistra profesionālās programmas “Datorsistēmas” studentiem 
programmēšanas inženiera profesijā, kā arī studentu un prakses vadītāju 
nodrošināšana ar metodiskajiem līdzekļiem, kas ļauj sagatavot augstas kvalifikācijas 
profesionāļus programmēšanas inženiera profesijā. Projekta mērķauditorija ir RTU 
profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas “Datorsistēmas” studenti (45 
cilvēki) un prakses vadītāji. Projekta ietvaros: 
o tika veikta darba devēju aptauja; 
o balstoties uz uzņēmumu prasībām pret programmēšanas inženieriem ar 

profesionālā maģistra grādu datorsistēmās, uzlabota programmas “Datorsistēmas” 
prakses tipveida programma; 

o pamatojoties uz tipveida prakses programmu, izstrādāti un publicēti metodiskie 
līdzekļi , kuros izklāstīti maģistra profesionālo studiju programmas 
“Datorsistēmas” programmēšanas inženiera profesijas studentu prakses veidi, 
prakses mērķis un uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku 
pienākumi un prakses veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses 
pārskatu noformēšanas, aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas 
nepieciešamās prasmes, iemaņas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā, 
parādītas galvenās prasības programmēšanas inženiera profesijai, iekļauta 
informācija par individuālajiem uzdevumiem; 

o īstenotas studentu pētniecības un ražošanas prakses programmēšanas inženiera 
profesijā; 

o katras prakses beigās tika veikta studentu anketēšana. 
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• Augstākās profesionālās izglītības maģistra programmas “Datorsistēmas” studentu 
prakse sistēmanalītiķa profesijā (līguma Nr. 2005/0189/VPD1/ESF/PIAA/05/ 
APK/3.2.6.3/0112/0007). Projekts tika īstenots no 2006. gada 2. janvāri līdz 29. 
decembrim. Projektā iesaistītais sadarbības partneris - SIA “S Fabrika”. 
Projekts ir virzīts uz maģistra profesionālā grāda un sistēmanalītiķa kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošanas kvalitātes paaugstināšanu. Projekta mērķis ir prakses 
īstenošana maģistra profesionālās programmas “Datorsistēmas” studentiem 
sistēmanalītiķa profesijā, kā arī studentu un prakses vadītāju nodrošināšana ar 
metodiskajiem līdzekļiem, kas ļauj sagatavot augstas kvalifikācijas profesionāļus 
sistēmanalītiķa profesijā. Projekta mērķauditorija ir RTU profesionālās augstākās 
izglītības maģistra programmas “Datorsistēmas” studenti (10 cilvēki) un prakses 
vadītāji. Projekta ietvaros: 
o izstrādāti un publicēti maģistra profesionālo studiju programmas “Datorsistēmas” 

sistēmanalītiķa profesijas metodiskie līdzekļi, kuros izklāstīti prakses veidi, 
prakses mērķis un uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku 
pienākumi un prakses veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses 
pārskatu noformēšanas, aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas 
nepieciešamās prasmes, iemaņas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā, 
parādītas galvenās prasības sistēmanalītiķa profesijai, iekļauta informācija par  
individuālajiem uzdevumiem; 

o īstenotas studentu ražošanas un pētniecības prakses sistēmanalītiķa profesijā; 
o katras prakses beigās tika veikta studentu anketēšana. 

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas 
tehniķa profesijā (līguma Nr. 2005/0181/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/ 
0117/0007). Projekts tiek īstenots no 2007. gada 2. janvāri līdz 31. maijam. Projektā 
iesaistītie sadarbības partneri - SIA “S Fabrika”, SIA „Progmeistars, SIA „Nova 
Media”.  
Projekta mērķis ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Datorsistēmas” studentu prakses īstenošana, kā arī studentu un prakses vadītāju 
nodrošināšana ar metodiskajiem līdzekļiem. Projekta ieviešana ļaus uzlabot 
programmētāju sagatavošanu un veicināt viņu nodarbinātību informācijas 
tehnoloģijas (IT) nozares uzņēmumos. Projekta mērķauditorija ir RTU pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” studenti (11 cilvēki) 
un prakses vadītāji. Projekta ietvaros: 
o izstrādāti un publicēti metodiskie līdzekļi pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas „Datorsistēmas” studentu prakses studentu prakses 
organizēšanai un īstenošanai, kuros izklāstīti prakses veidi, prakses mērķis un 
uzdevumi, prakses struktūra (organizācija, dalībnieku pienākumi un prakses 
veidi), tās organizēšanas un īstenošanas kārtība, prakses pārskatu noformēšanas, 
aizstāvēšanas un novērtēšanas principi, izklāstītas nepieciešamās prasmes, 
iemaņas un spējas, kas jāformē un jāattīsta prakses laikā, parādītas galvenās 
prasības sistēmanalītiķa profesijai, iekļauta informācija par  individuālajiem 
uzdevumiem; 

o īstenotas studentu iepazīšanas un kvalifikācijas prakses programmētāja profesijā; 
o tika veikta prakses vadītāju un uzņēmumu administrācijas anketēšana; 
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o izstrādāta informācijas lapa Latvijas izglītības iestādes izplatīšanai. 
 

Lietišķo datorzinātņu katedras maģistra profesionālajās studijās studējošajiem bija 
divas prakses: 

 
2. kursam (33 studenti) – ražošanas prakse ar šādām prakses vietām; 
A/S „Elko Grupa, A/S „LATEKO BANKA”, A/S „Latvenergo” filiāle „Rīgas 
elektrotīkls”, A/S „NORD/LB Latvija”, A/S „Opticom”, A/S „PerSimplex”, A/S 
„ROTA”, A/S „Severstaļlat”, Apdrošināšanas A/S „Balva”, Apdrošināšanas A/S  „BTA”, 
Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrs, RTU DITF Skaitļošanas 
centrs, SIA „Accenture Latvijas filiāle”, SIA „Actual Information Service”, SIA „AV 
Tehnika”, SIA „Balt Risk”, SIA „BaltHaus”, SIA „DAIS”, SIA „Data Pro”, SIA „E-
PASAULE”, SIA „Etalogic”, SIA „INTERNET”, SIA „JANUS”, SIA „Komerccentrs 
DATI grupa”, SIA „KPMS&Partneri”, SIA „Lattelecom”, SIA „Mebius IT”, VA/S 
„Latvijas dzelzceļš”, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra, Veselības obligātās 
apdrošināšanas valsts aģentūra. 
 
3. kursam (30 studenti) – pētniecības prakse ar šādām prakses vietām: 
A/S „Alna Business Solutions”, A/S „DnB NORD Banka”, A/S „Elko Grupa”, A/S 
„Latvenergo”, A/S „Opticom”, A/S „Severstaļlat”, Apdrošināšanas A/S „BTA”, Latvijas 
Republikas Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrs, Ļebedeva individuālais uzņēmums, 
RTU DITF Skaitļošanas centrs, SIA  „Lattelecom”, SIA „Accenture Latvijas Filiāle”, 
SIA „Actual Information Service”, SIA „Apgāds Mansards”, SIA „AV Tehnika”, SIA 
„Balt Risk”, SIA „DAIS”, SIA „Data Pro”, SIA „E-PASAULE”, SIA „Etalogic”, SIA 
„INTERNET”, SIA „Jaunie Projekti”,  SIA „Komerccentrs DATI grupa”, SIA 
„Lattelecom”, SIA „LIELZELTIŅI”, SIA „Mebius IT”, SIA „TietoEnator Alise”, VA/S 
„Latvijas dzelzceļš”, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra, Veselības obligātās 
apdrošināšanas valsts aģentūras Zemgales nodaļa. 
 

Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras maģistrantiem bija divas prakses: 
 

Maģistra profesionālo studiju programma ”Datorsistēmas” paredz praksi 
sistēmanalītiķa profesijas studentiem. 

Prakses mērķis ir padziļinātu zināšanu iegūšana, to izmantošana konkrētu 
uzdevumu risināšanā, lai iegūtu praktiskas iemaņas sistēmanalītiķa profesijā, 
profesionālo un pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā sistēmanalītiķim 
piedaloties projektu izstrādes procesā. Mērķis tika sasniegts, studentiem izpildot 
individuālo prakses uzdevumu, kas sastādīts saskaņā ar prakses uzņēmuma darba 
specifiku un studenta pieredzi. 

2005./2006.m.g. otrajā semestrī (30.01.2006. – 17.06.2006.) studentiem notika 
ražošanas prakse, kuras apjoms ir 20 KP. 

2006./2007.m.g. pirmajā semestrī (05.09.2006. – 27.11.2006.) studentiem notika 
pētniecības prakse, kuras apjoms 12 KP. Visi studenti par pētniecības prakses vietu 
izvēlējās tos pašus uzņēmumus, kuros viņi bija ražošanas praksē. Lai studentiem 
nodrošinātu pētniecības prakses vietas 2006.gada jūnijā tika noslēgti līgumi ar šādiem 
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uzņēmumiem: SIA “ TietoEnator ALISE”, SIA ”S Fabrika”, SIA ”Prize ITM”, Valsts 
Kase (Informācijas sistēmu administrēšanas daļa), SIA ”ZZDats”, Drošības policija 
(Informātikas un sakaru nodaļa), SIA “TietoEnator” (Serveru programmēšanas nodaļa), 
SIA „Tilti Systems”, VSAA (Informācijas tehnoloģiju departamenta Informācijas vadības 
daļa). 

 
2006. gadā prakse tika organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 

VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0112/0007 „Augstākās profesionālās izglītības 
maģistra programmas “Datorsistēmas” studentu prakse sistēmanalītiķa profesijā” 
ietvaros. Projekta vispārējais mērķis ir augstākās profesionālās izglītības attīstība un 
apmācības kvalitātes paaugstināšana. Projekta ietvaros tika nodrošinātas ražošanas un 
pētniecības prakses profesionālo maģistra studiju studentiem sistēmanalītiķa profesijā, tas 
ļāva paaugstināt apmācības kvalitāti, jo studenti attīstīja profesionālās iemaņas un 
prasmes un līdz ar to tika paaugstināta studentu konkurēt spēju darba tirgū. Projekta 
realizācijā piedalījās sadarbības partneris SIA „S Fabrika”, kas iesaistījās prakses 
organizēšanā un nodrošināja prakses vietu diviem studentiem.  

Uzsākot praksi, tika organizētas tikšanās ar prakses vadītājiem uzņēmumos, kuru 
laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar prakses organizēšanu un vadīšanu, prakses 
vadītāji tika iepazīstināti ar prasībām prakses noslēguma darbam; prakses vadītājiem tika 
izsniegta prakses darba programma un metodiskie norādījumi vadītājiem uzņēmumos. 

Katras prakses noslēgumā studenti iesniedza prakses pārskatus, izziņas no prakses 
vietas un vadītāju atsauksmes. Visas saņemtās atsauksmes bija pozitīvas. Notika prakses 
pārskatu publiska aizstāvēšana STP katedras komisijā. Jāatzīmē, ka viens students 
neiesniedza pētniecības prakses pārskatu, viņam šī prakse nav nokārtota. 

Noslēdzot ražošanas praksi, tika veikta studentu aptauja par prakses 
nepieciešamību un studentu apmierinātību ar ražošanas prakses realizāciju. Tika 
saņemtas 8 anketas. 75% uzskata, ka ražošanas prakse ir nepieciešama, bet 25% domā, ka 
tā nav vajadzīga. Ar savu ražošanas praksi apmierināti bija visi aptaujātie studenti. 

Noslēdzot pētniecības praksi, tika veikta studentu aptauja par prakses 
nepieciešamību un studentu apmierinātību ar pētniecības prakses realizāciju un tās 
saistību ar ražošanas praksi. Tika saņemtas 9 anketas. Vairākums studentu (56%) uzskata, 
ka pētniecības prakse ir nepieciešama, bet 22% domā, ka tā nav vajadzīga, 22% uzskata, 
ka tā ir daļēji nepieciešama . Ar savu pētniecības praksi apmierināti bija 67% no 
aptaujātiem studentiem, bet 33% bija daļēji apmierināti. Uz jautājumu „Vai Jūsu 
pētniecības prakse bija saistīta ar ražošanas praksi?” 67% atbildēja „Jā”, 25% - „Daļēji”, 
8% - „Nē”. 

2006. gada augustā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta VPD1/ESF/PIAA/ 
05/APK/3.2.6.3/0112/0007 „Augstākās profesionālās izglītības maģistra programmas 
“Datorsistēmas” studentu prakse sistēmanalītiķa profesijā” ietvaros sekmīgai prakses 
norises organizēšanai tika izstrādāti un publicēti šādi metodiskie materiāli:  

„Maģistra profesionālo studiju programmas „Datorsistēmas” sistēmanalītiķa 
profesijas prakses darba programma”, RTU, Rīga, 2006, ISBN 9984-32-611-X 
(sastādījuši: L. Zaiceva, M. Kirikova, J. Ciekure) 
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„Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmas 
„Datorsistēmas” sistēmanalītiķa profesijas studentiem praksē”, RTU, Rīga, 2006, ISBN 
9984-32-575-X (sastādījuši: G. Matisons, J. Ciekure) 

„Metodiskie norādījumi prakses vadītājiem uzņēmumos maģistra profesionālo 
studiju programmas „Datorsistēmas” sistēmanalītiķa profesijas studentu prakses 
organizēšanai un īstenošanai”, RTU, Rīga,2006 ISBN 9984-32-623-3 (sastādījuši: J. 
Bule, G. Matisons, J. Ciekure)  

2006./2007.m.g. otrajā semestrī (29.01.07. – 15.06.2007.) maģistra profesionālo 
studiju studentiem notiek ražošanas prakse, kuras apjoms 20 KP. Lai studentiem 
nodrošinātu ražošanas prakses vietas 2007.gada janvārī noslēgti līgumi ar šādiem 
uzņēmumiem: SIA “Meditec”, SIA ”TietoEnator”, SIA ”Lursoft IT”, VAS 
”Privatizācijas aģentūra”, AS “Diena” (Diena.Net). 

Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā 
tiek iesaistīti arī kā kvalifikācijas darbu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas 
locekļi. Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem - 
praktiķiem ir nepietiekama, un ir jādomā par šo speciālistu plašāku iesaistīšanu mācību 
procesā profesionālo studiju līmenī. Tomēr jāatzīmē, ka šajā studiju gadā lekciju kursa 
„Projektu kvalitātes vadība” realizācijā ir iesaistījusies SIA PricewaterhouseCoopers 
Darbības efektivitātes uzlabošanas nodaļas konsultāciju vadītāja inženierzinātņu doktore 
Renāte Strazdiņa. 
 
 
 4. Zināšanu vērtēšanas sistēma 
 

Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērķiem, bez 
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi. 
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Vairākos priekšmetos 
praktisko darbu vietā ir ieviesti individuālie darbi, kurus studenti var izpildīt ārpus 
plānotajām nodarbībām sev izdevīgā laikā. Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi, un arī 
tie ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti obligātie priekšmeti 
noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi eksāmeni notiek 
rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 17. decembra RTU 
Senātā pieņemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maģistrantūrā un 
profesionālajās studijās". Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir 
paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, ņemot vērā sekmes 
visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas 
darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi ir paredzēti). 
 
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite. 
2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā. 
 

Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001. gada 29. janvāra lēmumam "Par pāreju uz 
vienotu studiju rezultātu vērtēšanu" un RTU Senāta 2002. gada 25. maija lēmumam "Par 
kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai". 

Ar atzīmi tiek vērtēti arī kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti. 
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 5. Studējošo skaits 
 

Profesionālajā studiju programmā studijas praktiski uzsāk tie vidusskolu 
absolventi, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju. Diemžēl šādu motivētu studentu skaits RTU koledžā Rīgā joprojām ir 
neliels. 2006. gadā koledžas studijās bija paredzētas 20 budžeta vietas un tika uzņemti 21 
students un 1 students par maksu. Profesionālā bakalaura studijās par valsts budžetu 
uzņēma 25 studentus, bet profesionālā maģistra studijās 42 studentus. Kopumā studentu 
kontingents profesionālajā programmā ir vājāks, par ko liecina zemāk doto tabulu dati, un 
viņi nespēj pilnībā apgūt profesionālo studiju programmu, tādēļ liels ir atskaitīto skaits. 
Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka jāpastiprina pirmā līmeņa profesionālās studiju 
programmas popularizēšana, akcentējot iespējas pēc tās absolvēšanas turpināt studijas, lai 
iegūtu gan inženiera kvalifikāciju, gan profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra 
grādus. Studentu skaits profesionālo studiju programmās uz 2006. gada 8. septembrī dots 
4., 5., un 6. tabulā. 

 
4. tabula. Koledžas studijas 

Studiju 
programma 

Kurss Studentu skaits Akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

Absolvējuši programmu 

Datorsistēmas 
RDKD2 

I kurss 22 1  

 II kurss  8 3  
 III kurss 9 1  
 Kopā 39 5 2 

 
5. tabula. Profesionālā bakalaura studijas 

Studiju 
programma 

Kurss Studentu skaits Akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

Absolvējuši programmu 

Datorsistēmas
RDCD0 

III kurss 25 6  

 IV kurss 21 13  
 Kopā 46 19 5 
 

6. tabula. Profesionālā maģistra studijas 
Studiju 
programma 

Kurss Studentu skaits Akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

Absolvējuši programmu 

Datorsistēmas 
RDGD0 

I kurss 40 6  

 II kurss 25 3  
 III kurss * 57   
 Kopā 122 9 0 
Piezīme: Ar * norādītais 3. kurss nozīmē maģistra profesionālās studijas pēc akadēmiskā 
bakalaura grāda iegūšanas (pārejas plāns). 
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 6. Akadēmiskais personāls  
 

Pašlaik profesionālo studiju programmas sākumposma koledžā realizācijā no LDI 
akadēmiskā personāla piedalās : 
• 3 pilnas slodzes zinātņu doktori (profesore L. Zaiceva, asociētie profesori E. Latiševa 

un J. Eiduks) 
• 1 docents bez zinātniskā grāda (G. Matisons) 
• 3 pilnas slodzes lektore bez zinātniskā grāda (M. Uhanova, N. Prokofjeva, J. Bule) 
• 1 nepilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (V. Andersons) 
•  2 asistentes (V. Vinogradova un V. Graudiņa). 

Pārējos priekšmetus pasniedz citu struktūrvienību pasniedzēji. 
Tā kā profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmu 

realizācijā piedalās praktiski tas pats akadēmiskais personāls, kas realizē akadēmisko 
studiju programmu Datorsistēmas, tad šajā ziņojumā informācija nav dublēta, un tā 
atrodama pašnovērtējuma ziņojuma par akadēmisko studiju programmu 6. nodaļā.  
 
 
 7. Pašnovērtējums – SVID analīze 
 

Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus, iespējams izdarīt 
programmas stāvokļa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 7. tabulā.  

 
7. tabula 

Stiprās puses Vājās puses 
• Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais 

personāls 
• Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā 

ieplūst ievērojams skaits gados jaunu 
pasniedzēju 

• Programma ir populāra vidusskolu un 
koledžu absolventu vidū 

• Programma sniedz plašas un 
daudzveidīgas zināšanas 

• Programmas absolventiem ir iespēja 
turpināt studijas doktorantūrā 

• Ir prasībām atbilstošs datoru parks 
• Interneta pieslēgums nodrošina vajadzīgās 

informācijas iegūšanu 
• Ievērojami audzis mācību grāmatu un 

struktūrvienību mājas lapās ievietoto 
mācību materiālu daudzums 

 
 
 

• Nav regulāru kontaktu ar darba 
devējiem 

• Starptautiskā sadarbība studentu 
apmaiņā ir vāja 

• Nepietiekama projektu un 
finansējuma piesaiste no industrijas 

• Maz pieredzējušu profesionālu ar 
praktiskā darba pieredzi ir iesaistīti 
mācību procesā 
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Iespējas Risks 
• Datorsistēmu projektēšanas un 

programminženierijas nozare strauji 
attīstās 

• Labas atsauksmes no studentiem un darba 
devējiem par studiju kvalitāti 

• Programmas absolventi ir pieprasīti darba 
tirgū 

• Labas karjeras perspektīvas absolventiem 
• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados 

jaunus pasniedzējus 
• Ir izdevies ievērojami uzlabot 

infrastruktūru 
• Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa 

apgādi ar mācību literatūru svešvalodās 

• Tuvākajos gados strauji samazināsies 
vidusskolu absolventu skaits 
(demogrāfiskā krīze) 

• Turpināsies vidusskolēnu orientācija 
uz humanitārajiem priekšmetiem 

• Grūtības mācību procesā iesaistīt 
pieredzējušus praktiķus ar dotībām 
strādāt par  pasniedzējiem  

• Reflektantu sagatavotības līmenis 
joprojām veicinās augstu 
atskaitīšanas procentu 

• Samazināsies reflektantu interese par 
datorzinātnes jomu 

 
 
Apkopojot 7. tabulā sniegto informāciju var teikt, ka pašreizējā periodā ir 

radušies labvēlīgi apstākļi profesionālās studiju programmas Datorsistēmas attīstībai 
(tāpat kā atbilstošās datorzinātņu apakšnozares attīstībai, kas nākotnē pie attiecīga 
finansējuma var kļūt par vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā). Pat 
visnelabvēlīgākajā finansu situācijā valstī nākotnē aizvien vairāk būs vajadzīgi 
datorzinātņu speciālisti, tādēļ jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju 
programmā Datorsistēmas. Galvenās grūtības pašlaik saistītas ar datorfirmās strādājošo 
augstas kvalifikācijas praktiķu iesaistīšanu mācību procesā, akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas celšanu starptautiskā apritē un studentu apmaiņu ar citām augstskolām. 
Galvenie pasākumi programmas kvalitātes uzlabošanai ir sakopoti 8. tabulā. 

8. tabula 
N.p. 
k. 

Pasākums Atbildīgie, 
laiks 

1. Veikt regulāras studentu, absolventu un darba devēju 
aptaujas, analizēt un izmanot to rezultātus tālākai 
studiju procesa pilnveidošanai 

Programmas direktors, 
regulāri 

2. Panākt aktīvāku darba devēju līdzdalību studiju 
procesā 

Programmas direktors, 
struktūrvienību vadītāji, 
pastāvīgi 

3. Meklēt kvalificētus nozarē strādājošus speciālistus, 
kuriem ir spējas un interese veikt zinātnisku darbu 
(doktorantūrā) un pasniedzēja darbu ar nepilnu slodzi 

Programmas direktors, 
struktūrvienību vadītāji, 
pastāvīgi 

4. Veicināt starptautisku mācību spēku apmaiņu, dodot 
iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un strādāt kā 
vieslektoriem citu valstu augstskolās, un uzaicināt 
vieslektorus no ārzemēm 

Programmas direktors,  
pastāvīgi 

5. Veicināt studentu apmaiņu ar citām augstskolām, it 
īpaši kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un praktisko 
iemaņu apgūšanā prakšu laikā 

Programmas direktors, 
struktūrvienību atbildīgie 
par praksēm 
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Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 
faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu, tāpat kā absolventu un darba devēju, 
atsauksmes par programmu kopumā ir labas , lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un 
ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem 
lietojumiem. Diemžēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās, 
daļai joprojām ir lielas grūtības saprast un lietot valsts valodu.. Perspektīvi studenti 
plašāk jāiesaista institūtā veikto zinātnisko grantu tematikas izstrādāšanā. Jāveicina 
studentu mobilitāte Eiropas Savienības programmas ERASMUS un citu starptautisko 
programmu ietvaros. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāaktivizē un 
jāievirza jaunā kvalitātē. Gada laikā sadarbībā ar datorfirmām un citām organizācijām, 
kurās jau strādā un strādās Datorsistēmu programmas: 
• jāveic pētījums par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā 

arī nepieciešamām zināšanām un prasmi firmu un organizāciju perspektīvo attīstības 
plānu realizācijā; 

• jāsistematizē programmas absolventu apzināšana, kuri strādā specialitātē, izveidojot 
datu bāzi; 

• jāapkopo datorfirmu un citu organizāciju vajadzības pēc pārkvalificēšanās un 
kvalifikācijas celšanas, lai uzsāktu attiecīgo kursu organizēšanu LDI, iesaistot par 
pasniedzējiem arī firmu un organizāciju speciālistus. 

Kā liecina aptaujas rezultāti, datortehnikas aparatūras un programmatūras 
attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloģijas tiek nepilnīgi atspoguļotas 
lekciju kursos, tādēļ būtu jāpanāk koordinēta jaunāko sasniegumu atspoguļošana lekciju 
kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana, īpaši brīvās izvēles priekšmetu 
piedāvājums. Vienlaicīgi ir pakāpeniski jāpāriet uz elastīgāku studiju programmas 
izveidi, kas iekļautu lielus izvēles priekšmetu blokus, kā arī jāpārorientē studiju process 
uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu. 
 
 
 8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde 
 

Saskaņā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziņojumu, bija paredzēti šādi 
pasākumi studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā: 
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas 

kvalitāti un to pilnveidotu. 
• Jāpalielina elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzums. 
• Jāizstrādā profesionālās programmas absolventu un darba devēju aptaujas anketa un 

jāizplāno aptauju veikšana, lai noskaidrotu darba tirgus vajadzības. 
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiņa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām, 

nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi. 
Diemžēl dažādu iemeslu dēļ netika veikti visi plānotie pasākumi. Tomēr jāuzsver, 

ka studentu aptaujas tika veiktas, lai gan tās neaptvēra visus studiju priekšmetus. Tika 
veiktas arī darba devēju aptaujas, lai noskaidrotu programmētājiem un sistēmu 
analītiķiem nepieciešamās zināšanas. Aptauju rezultāti tiks izmantoti turpinot realizēt 
ESF projektu 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 
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“RTU studiju programmas ”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu 
profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai”, Paredzēts izstrādāt 10 moduļus. Projekta 
īstenošanas laiks 31/10/2006 - 30/06/2008, izmaksas 130820 Ls, 28 izpildītāji. Vēl 
jāatzīmē, ka atskaites periodā ir veikts liels darbs studentu prakšu organizēšanā un 
apgādē ar metodiskajiem materiāliem. 
 
 
 9. Kopsavilkums 
 

Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 
faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl studentu sagatavotība, uzsākot studijas koledžā, 
nav visai augsta, jo reflektanti ar labāku sagatavotības līmeni dod priekšroku bakalaura 
akadēmiskajām studijām. Tomēr zīmīgi ir tas, ka to studentu skaits, kas pēc akadēmiskā 
bakalaura studijā izteica vēlēšanos turpināt studijas profesionālā maģistra studiju 
programmā bija pietiekami liels. Tas nozīmē, ka brīvas izvēles apstākļos strauji ir cēlies 
profesionālās studiju programmas prestižs, aug studējošo skaits tajās un studējošo 
kvalitāte. Saglabājas tendence, ka praktiski visi studenti strādā, tāpēc sistemātiskām un 
nopietnām studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā svarīgi ir pēc iespējas vairāk 
mācību materiālu izvietot internetā. Tieši šis uzdevums ir jāatrisina ESF projekta 
2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0015/0007 “RTU studiju programmas 
”DATORSISTĒMAS” pilnveidošana absolventu profesionālās konkurētspējas 
paaugstināšanai” izpildes gaitā. Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāievirza 
jaunā kvalitātē. Ir jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju piesaistīšana mācību 
procesam (pašlaik šis darbs tiek veikts praktiski tikai mācību procesā iesaistot 
doktorantus, kuri nestrādā RTU). 

Svarīgākie tālākā darba virzieni ir: 
• Jāveic profesionālo studiju programmas pilnveidošana, veidojot to pēc saskaņotu 

moduļu principa un izstrādājot mācību materiālus elektroniskā formā. 
• Jāveic profesionālajā programmā studējošo aptauja, lai analizētu programmas 

kvalitāti un to pilnveidotu. 
• Iespēju robežās jāorganizē studentu apmaiņa ar radniecīgām ārvalstu augstskolām, 

nodrošinot tiem praktiskā darba pieredzi. 
 



Pielikumi 
 

1. Pielikums. Apliecinājums par akadēmisko personālu 

2. Pielikums. Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums 

3. Pielikums. Studiju kursu apraksti 

4. Pielikums. Diploma un tā pielikuma paraugs 

5. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” studiju kursu plānojums un 

atbildīgais akadēmiskais personāls 

6. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” akadēmiskais personāls 

7. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” akreditācijas papilddokumenti 

7.1. Pielikums. Programmas „Datorsistēma” attīstība 2002. – 2007. gados 

7.2. Pielikums. Programmas „Datorsistēmas” attīstība nākošajiem sešiem gadiem 

 



1.pielikums 

 
 
 
 
 
Apliecinājums par akadēmisko personālu 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Viss akadēmiskais personāls, kas nodrošina studiju programmas 
„Datorsistēmas”, ir ievēlēts un strādā pamatdarbā RTU. Doktora zinātniskais grāds ir 
84 % no tiem (6. pielikums). 
 
 
 
 
 
 
 
Programmas „Datorsistēmas” 
direktors J.Grundspeņķis 
 



2.pielikums 

 
 
 
 
 
Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums



2.pielikums 
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Fuzzy Information Processing in Decision Making Systems. 1989, Moscow: Radio I 
Sviaz, (in Russian)  
Borisov A.N., Krumberg O.A. and Fyodorov I.P. Decision Making Based on Fuzzy 
Models: Application Examples, 1990, Riga: Zinatne Press, (in Russian)  
Borisov A.N. and Fyodorov I.P.. Forming the design decisions on the base of expert 
knowledge. Technical Cybernetics, Proceedings of the USSR Academy of Sciences. 
1990, 5, pp.154-163 (In Russian)  
Borisov A.N. and Fyodorov I.P. Knowledge-based method of design with various 
levels of initial information. Cybernetics and Systems Research, R.Trappl (Ed.). 
North-Holland Publishing Co., Amsterdam. 1990, pp.237-244.  
Viliums E.R., Slyadz N.N. and Borisov A.N. An interactive system for support of 
generating and making decisions in design. Cybernetics and Systems'92 , R.Trappl 
(Ed.). World Scientific, Singapore. 1992, pp.639-646.  
Borisov A.N., Gorbatiuk V.B. and Viliums E.R. Software implementation of decision 
support system. IFAC Workshop on Support Systems for Decision and Negotiation 
Processes:Proceedings, Warsaw. 1992, pp.51-59.  
Borisov A. Pattern Recognition Based on Fuzzy Shadow Analysis. Proceedings of the 
Second European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, Aachen, 
Germany, September 20-23. 1994, pp.989-993.  
Alexeyev A.V., Glushkov V.I., Slyadz N.N. and Borisov A.N. Multiple criteria choice 
of parameterized alternatives based on fuzzy evidences. VI International Fuzzy 
Systems Association World Congress, Sao Paulo, Brazil, July 22-28, 1995. 1995, 
vol.2. pp.29-31.  
Borisov A., Pashkovskaya K. and Pavlov V. Decision aid system for the rational use 
of currency. International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft 
Computing, Siegen. 1996, pp.373 - 376.  
Borisov A. and Ozols J. A Comparative Analysis of the Features in the Fuzzy Patterns 
Classification. Proceedings of the Fourth European Congress on Intelligent 
Techniques and Soft Computing, Aachen, Germany, September 2-5. 1996, pp.1690 - 
1694.  
Deinichenko V., Bikesheva G. and Borisov A. Fuzzy approach of economic 
modelling of economics growth. In Artificial Intelligence in Economics and 
Management, P. Ein-Dor (Ed.). Kluwer Academic Publishers, Boston. 1996, pp.155 - 
173.  



Borisov A. and Ozols J. Pattern Classification and Feature Extraction on the Basis of 
Composition of Fuzzy Relations. The Seventh IFSA World Congress, Prague, Chech 
Republic, June 25-29,. 1997 (Submitted for publication).  
Savchenko C. and Borisov A. Decision Making Based on a Bayesian Belief Network. 
EUFIT’97 the 5th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, 
Aachen, Germany, September 8-12, 1997. (Submitted for publication).  
Kornienko Y. and Borisov A. The CART methodology for production rules 
induction.- Proceedings of 5th Intern. Conference on Soft Computing MENDEL'99, 
1999, Brno, Czech Republic, June 9-12, pp.362-366.  
Kainov A. and Borisov A. Using fuzzy rules to recognize ZIP code symbols.- 
Proceedings of 5th Intern. Conference on Soft Computing MENDEL'99, 1999, Brno, 
Czech Republic, June 9-12, pp.249-254  
C.Savchenko, A.Borisov. Graphical representation of multiattribute utily models. - 
Proceedings of the 2nd CONSA Special Workshop "Simulation Applications in Baltic 
Area", 2000, Linkoping, Sweden, pp.109-118  
J.Ozols, A.Borisov. Fuzzy classification based on pattern projection analysis. - Pattern 
Recognition, 2001, vol.34(4), Elsevier Sciecnse Inc., pp.763-781  
A.Borisov, J.Ozols, R.Grekov. Construction of features and decision rules in fuzzy 
pattern recognition tasks. - International Journal of General Systems, 2001, vol.30(1), 
Overseas Publishers Association, pp.23-43  
E.Tipans, A.Borisov. Improving the generalization by features algorithm. - Proc.16th 
European Meeting on Cybernetics and Systems Research, 2-5 April, Vienna, Austria, 
2002, vol. 2, pp. 841-846.  
Borisov A., Vasilyev A. (2002). Learning classifier systems in Autonomous agent 
control task. – Proceedings of 5th International Conference on Application of Fuzzy 
Systems and Soft Computing “ICAFS-2002”, Milan, Italy, September 17-18, pp. 36-
42.  
Borisov A., Grekov A. (2002). Research of behaviour of fuzzy Cora on selections of 
different volumes. – Proceedings of 5th International Conference on Application of 
Fuzzy Systems and Soft Computing “ICAFS-2002”, Milan, Italy, September 17-18, 
pp. 181-187.  
Valishevsky A., Borisov A. (2003). Normalization issues in granular evidence-based 
adaptive network ANGIE. – Proceedings of 2003 International Conference on 
Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation – CIMCA’2003, 
12-14 February, Vienna, Austria, pp. 10-11.  
Valishevsky A, Borisov A. (2003). Using adaptive networks to process fuzzy-granular 
information. – Proceedings of Seventh International Conference on Cognitive and 
Neural Systems. Boston, USA, May 29-31, p.109.  
  
Research Projects:  
 
A.Borisov (Head of Project). Intelligent Decision Support Systems. Latvian Council 
of Science, 1994-1996  
A.Borisov (Head of Project). Intelligent Decision Support Systems Based on Artificial 
Neural Networks. Latvian Council of Science, 1997-2000  
A.Borisov (Head of Project). Development of Artificial Neural Networks to Solve 
Forecasting, Classification and Decision-Making Tasks.   Latvian Council of Science, 
2001 - 2004  
A.Borisov (Head of Project). Intelligent Computer Technologies for Ill-Formalised 
Decision-Making Tasks.   Latvian Council of Science, 2005 .  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

Uzvards: Carkovs 
 

Vards: Jevgeņijs 
 

Dzimšanas datums: 1935. gada 8. decembrī 
 

Dzimšanas vieta: Rostova-pie-Donas (Krievija) 
 

Tautība: Krievs 
 

Personas kods 
 

081235-10139 

Pilsonība: Latvijas Republika 
 

Darba adrese: 
 

ITI DITF RTU 
Meža ielā  1/4,   
Rīga,  LV-1048, Latvija 
Tālr.    7089 517 
E-mail: carkovs0@latnet.lv 
             carkovs@latnet.lv 
             carkovs@livas.lv 

 
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

1967. – Fizikas un matemātikas          
             zinātņu kandidāts 
1970. – Lietišķās matemātikas un    
             mehānikas katedras   
             docents 
1975. –Varbūtību teorijas un  
             matemātiskās statistikas 
             specialitātes vecākais 
             zinātniskais līdzstrādnieks 
1983. – Fizikas un matemātikas 
              zinātņu doktors 
1984. – Augstākās matemātikas 
              speciālo kursu katedras 
              profesors 
1992. – Dr. habil. math.          
2000. -  RTU  profesors  
2005. – Černovcu Universitātes  
             goda doktors    

 
 

Nodarbošanās: 1959.-1962.   PSRS Zinātņu Akademijas 
Matemātiskā institūta aspirants 
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 1962.-1968. LU Skaitļošanas centra 
zinātniskais līdzstrādnieks 

 1968.-1972. Černovcu Universitātes  
Lietišķās matemātikas un    
mehānikas katedras docents 

 1972.-1979. 
 

LU Skaitļošanas centra 
laboratorijas vadītājs 

 1979.-1995. 
 

RTU Lietišķās matemātikas katedras 
vadītājs 

    1995.  - c.t. RTU varbūtību teorijas un 
matemātiskās statistikas profesors  

 
 
Zinātniskās darbības  
virziens: 

 

Matemātika/Diferenciālvienādojumi; 
varbūtību teorija un  matemātiskā 
statistika   

                                                        
Zinātniskās aktivitātes: 
 

• Raksti zinātniskos žurnālos, krājumos   
                              un   monogrāfijas                                                - 112  

• Publicētie mācību metodiskie darbi                    -  11 
• Aizstavētām disertācijām zinātniskais vadītājs  -   31                
• Zinātniskā projekta “Stohastiskās analīzes  asimptotiskās metodes” 

vadītājs (LZP grants Nr. 01.0579). 
 
Monogrāfiju saraksts: 
 
1. Царьков Е.Ф. Случайные возмущения дифференциально-функциональ-ных 

уравнений. – Рига: Зинатне, 1989. - 421 с. 
2. Е.Ф. Царьков, В.К. Ясинский. Квазилинейные стохастические диффе-

ренциально-функциональные уравнения. – Рига: ОРИЕНТИР. – 326 с. 
3.  М.Л. Свердан, Е.Ф. Царьков. Устойчисвость стохастических мпульсных  
     систем. – Рига: РТУ, 1994. – 300 с. 
 
Ar ziņojumiem uzstājsies vairāk kā 50 zinātniskās konferencēs, t.sk. 1995.-2005.g.: 
 

• 1st – 4th International Conferences APLIMAT  
(Bratislava, Slovak Republic, 2002 - 2005)   

• 10th  International Symposium ASMDA’2001 
(Compiegne, France, 2001)  

• 3rd  European Congress of Mathematicians 
(Barcelona, 2000) 

• 4th  European Congress of Mathematicians 
(Stockholm, 2004) 
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• International Congress of Mathematicians                                                
(Berline, 1998; Curich, 1994) 

• XVII Specialty Conference on Probabilistic     
    Mechanicks & Structural Reliability        
    (Worchester, Massachusets, 1996) 

                                     •  XVI Specialty Conference on Stochastic Structural   
                                         Dynamics    (Porto Rico, 1995)                                    
 
Pieaicinātais lektors un pētnieks:  
     
              Hong Kong University Science & Technology  
                        (Hong Kong, UK-China, 1995 - 1997)  
                        Michigan State University (East Lansing, USA, 1996)               
                        California Institute of Technology  
                        (Los Andgeles, USA, 1996)  
                        Linköping University (Sweden, 1994, 1995), 
                        Bremen University (Germany, 1993), 
                        Nish University, Belgrade University  (Yugoslavia, 1989). 
 
Akadēmiskie kursi (angl., kriev., latv., ukr.):      

• Augstakā matemātika 
• Varbūtību teorija  un matemātiskā statistika 
• Gadījuma procesi 
• Markova procesi 
• Statistisko hipotēžu pārbaude  
• Stohastiskā analīze 
• Martingāli un risku apdrošināšana  
• Matemātiskas datoru tehnoloģijas 

 
Profesora aktivitātes:    
 

• Starptautiskā Statistiskā Institūta īstenais loceklis 
• Amerikas MS, Ukrainas MS, Latvijas MS loceklis   
• Starptautiskā žurnāla “Random Operators and Stochastic 

Equations” redkolēģijas  loceklis 
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CURRICULUM VITAE 
Jānis Eiduks 

 
Zinātniskais nosaukums: Inženierzinātņu doktors (Dr.sc. ing.) 
Amats: Rīgas Tehniskās universitātes Sistēmteorijas un projektēšanas katedras asoc. prof. 
Dzimšanas vieta un gads : Latvija, Rīga, 1946 gads. 
Nacionalitāte: latvietis 
Darba adrese : Latvija, LV-1058, Rīgas Tehniskā universitāte Sistēmteorijas un projektēšanas 
katedra; Meža ielā 4, 4. korpuss Fax: +371 7820094   Telefons: +371 7089529    
Izglītība : Inženieris - elektriķis  Rīgas politehniskais institūts  (1964 - 1969) 
(Specialitāte: Automātika un telemehānika) 
Inženierzinātņu doktors  Rīgas politehniskais institūts  (1975 -1978) 
(Specialitāte: Tehniskā kibernētika un informācijas teorija) 
Darba stāžs: 1968 g. -  2002 .g Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Politehniskais institūts). No 
1981.g. – docents, no 2003. g. – asoc. prof. Lasījis lekciju kursus arī citās Latvijas augstskolās: 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Jūras akadēmijā, Biznesa augstskolā „Turība” un 
citās. 
Sagatavotie, lasītie lekciju kursi :   
Datu bāzes vadības sistēmas, Lielās datu bāzes, Progresīvās datu bāzes sistēmas, Datu bāzes vadības 
sistēmu programmēšanas automatizācijas rīki, Informācijas sistēmu projektēšana, CASE rīki, 
Multibāzu sistēmas, Informācijas teorija, Ekonomisko sistēmu analīzes matemātiskie modeļi, Vadības 
matemātiskās metodes, Operāciju pētīšana, Optimizācijas metodes, Tehniskā diagnostika, Gadījuma 
procesi un citi. 
Izveidotas, sakārtotas un precizētas mācību programmas lekciju kursu kopai datu bāzes tehnoloģijā (5 
kursi). Tagad apmācības programmu saturs atbilst vadošo pasaules universitāšu līmenim. 
Zinātniskās intereses : 
Datu bāzes tehnoloģija, informācijas sistēmu projektēšana, intelektuālās datubāzes, daudzkriteriālā 
optimizācija. 
Daudzi jauni datu bāzes tehnoloģijas risinājumi tiek izpētīti un apgūti vadot studentu maģistru, 
inženieru un bakalauru darbus. 
Valodas :  Latviešu - mātes valoda, angļu – brīvi, krievu – brīvi. 
Publikācijas : 
85 publikācijas, 5 grāmatas (zinātniski – metodiskie materiāli). Būtiskākās: 
a) Hibrīda datu bāzes izmantošana plānošanas atbalsta sistēmai. 7. Austrumeiropas moderno datu bāžu 
un informācijas sistēmu konference. Konferences materiāli. Drēzdene, 2003, 10 lapp. (angļu valodā) 
b) Zināšanu bāze telpiskajai plānošanai. Baltijas Paletes II konference. Konferences materiāli. Rīga, 
2002. 14 lapp. (angļu valodā) 
c) Rakstu sērija veltīta datu bāzes tehnoloģijai žurnālā “Datorpasaule”, 1995. – 2000.g.(16 –raksti). 
d) Informācijas sistēmu projektēšanas problēmas un to risinājumi. 2002, RITI, Rīga, 180 lpp. 
e) Daudzkriterialitāte datu bāzes projektēšanā. Informācijas sistēmu projektēšana. Prāga, 1997. 
Konferences materiāli. Prāga, 1997, 10 lapp. (angļu valodā) 
f) Daudkriteriālās optimizācijas adaptīvās meklēšanas metodes. Automātika un telemehānika, 
Maskava, 1985. (krievu valodā) 
g) Adaptīvie meklēšanas algoritmi daudzkriteriālās optimizācijas uzdevumu risināšanai. Adaptīvās 
optimizācijas tehnoloģijas. 1988, JošKarola, 80 lpp. (krievu valodā) 
Projektu izstrāde:  
1. Zinātniski pētniecības projekta „Autonomas intelektuālas sistēmas struktūra navigācijas uzdevumu 
risināšanai dināmiskās un grūti prognozējamās vidēs” vadītājs. 
2. ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde” aktivitātes 
„Esošās informācijas analīze, datu bankas un datu noliktavas konceptuālā modeļa izstrāde” pakārtotā 
līguma vadītājs. 
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Vadītājs un izstrādņu veidotājs 17  informācijas sistēmu projektos. Pēdējos gados daudz laika tiek 
veltīts Baltijas reģiona (Zviedrija, Somija, Igaunija, Krievija un Latvija) projektiem Baltijas palete I un 
Baltijas palete II. Tiek veikti pētījumi un ekspertīzes informācijas tehnoloģiju jomā. 
 
Konsultatīvā un eksperta darbība: 
Informācijas sistēmu un datu bāžu projektēšanas un pilnveidošanas konsultants vairākās Latvijas 
organizācijās un firmās: Latvijas ZM Lauku atbalsta dienesta Informācijas departamentā, Rīgas Domes 
Attīstības padomē, Latvijas Valsts Statistikas pārvaldē, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrā, 
Latvijas Jūras Administrācijā un citās. 
Pēdējos gados piedalījies daudzu zinātniski – metodisko semināru organizēšanā Latvijā un Eiropā 
starptautiskā projekta Baltijas palete I un II ietvaros, kā arī Starptautiskās progresīvo datu bāžu sistēmu 
apvienības ADBIS sastāvā. Ir sagatavoti un nolasīti daudzi pamatreferāti zinātniski – metodiskajos 
semināros. Nolasīti referāti arī minēto organizāciju konferencēs. 
Piedalīšanās dažādu organizāciju darbā: 
1. Eiropas Savienības projektu Phare eksperts informācijas tehnoloģijas jautājumos.  
2. Eiropas Savienības mācību programmu projekta Modern Curriculum in Information Systems at 
Master Level (MOCURIS) eksperts. Šī projekta ietvaros izstrādājis jaunus mācību kursus 
maģistrantiem: „Progresīvās datu bāzes” un „Telpiskās datu bāzes un GIS”. Mācību kursi aprobēti 
RTU. 
3. Starptautiskās progresīvo datu bāžu sistēmu apvienības ADBIS Advanced DataBase Information 
Systems (ADBIS) komitejas loceklis. 
4. Starptautiskās informācijas sistēmu projektēšanas apvienības „Information Systems Development” 
(ISD) programmas komitejas loceklis. 
 
 



Dzīves un darba gājums 
( CURRICULUM VITAE) 

 
 
 
Personas dati: 
Vārds, uzvārds:  Aleksandrs Glazs 
Personas kods:  070439-10402 
Dzimšanas datums: 1939.gada 7. aprīlī 
Dzimšanas vieta:  Rīga, Latvija 
Pilsonība:                           Latvijas Republikas pilsonis 
Dzīves vieta:  Aglonas iela 4 – 60, Rīga, LV-1057 
Tālruņi:                               darbā -   +371 7089542 
                                            mājās -   +371 7254353 
                                            mob. -    +371 29289793 
 
 

Iegūtā izglītība: 

• 1966.g. Rīgas Politehniskais institūts, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, 

Diploms CN 470560. 

Zinātniskie grādi : 

• Inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr.habil.sc.ing., Diploms: B-Dh N 00065 1993.g. 

19.februāra Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas padomes H-07 lēmums).  

• Tehnisko zinātņu doktors (Diploms: DT N 01577744 Augstākā atestācijas komisija, 

1992.g. 17.jūlijā). Disertācija "Lēmumu kārtulu parametriskā un strukturālā adaptācija 

atpazīšanas uzdevumos" aiztāvēta 1992.g. 21.maijā Maskavā, Krievijas Zinātņu 

Akadēmijas Skaitļošanas Centrā. 

• Tehnisko zinātņu kandidāts (Diploms: MTN N 075963 Augstākā atestācijas komisija, 

1971.g. 26.aprīlī Rīgas Politehniskā institūta padomes lēmums). 

Akadēmiskie nosaukumi: 

• Profesors (Diploms N 49, RTU Senāta lēmums, N 455, 2001.g. 29, janvarī).  

• Profesors (Atestāts N 008, 1992.g. 23.aprīlī Latvijas tautsaimniecības vadītāju un 

speciālistu valsts institūta padomes lēmums).  

• Docents (Atestāts DC N 015222 Augstākā atestācijas komisija, 1977.g. 5.oktobrī). 

Nodarbošanās: 

• No 1999.g. Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktors 

• No 1997. g. RTU, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte: 

- Lēmumu atbalsta sitēmu katedras profesors 

- Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts, Attēlu apstrādes un datorgrafikas 

profesora grupas profesors 



• 1971.-1997.g. Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu Valsts institūts: 

- Vec. pasniedzējs, docents 

- Profesors, katedras vadītājs 

Valodas: 

• Latviešu, angļu, krievu  

Zinātniskā darbība un publikācijas (pēc pēdējiem 6 gadiem): 

Zinātniskie projekti: 

o LZP projekta Nr.05.1642 vadītājs  

o LZP projekta Nr.01.0854 vadītājs 

o Project EU Tempus Project S_JEP_12402-97 

Publikācijas: 

• Zinātnisko darbu kopējais skaits ir 101, tajā skaitā tādos žurnalos, kā Докл. АН. СССР, 

Известия АН СССР, Техническая кибернетика, Computers and Biomedical Research, 

Pattern Recognition and Image Analysis, utt., kā arī monogrāfija: A.Glazs, "Lēmumu 

kārtulu parametriskā un strukturālā adaptācija atpazīšanas uzdevumos" (10, 75 

autorloksnes-Rīga, Zinātne, 1988). 

o А. Глаз, Е. Рябова. О возможности применения генетических алгоритмов 

для построения эффективных решающих правил в задачах распознaвания. 

Автоматика и вычислительная техника, № 3, 2000, стр. 64 - 71.  

o Glaz, Y. Shlamov. One approach for recognition reliability enhancement in feed-

forward neural network. Proceedings of Second International Conference 

"Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in 

Operation", September 2000, Riga Technical University, Riga, Latvia, 189 - 193. 

o Aboltins, A. Glazs, A. Lubans. Improvement of the quality of the images at 

radio-isotope scanning. Proceedings of International Conference "Biomedical 

Engineering", October 2000, Kaunas University of Technology, Kaunas, 

Lithuania, 194 - 197.  

o Glaz, Y. Dekhtyar, E. Zelenko. Correlation algorithm to find features of 

exoemission images. Proceedings of International Conference "Biomedical 

Engineering", October 2000, Kaunas University of Technology, Kaunas, 

Lithuania, 191 - 193.  

o S. Kokins, A. Glaz. Improving the quality of images supplied by weak emission 

feuxes. Proceedings of International Conference "Biomedical Engineering", 

October 2000, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 198 - 201.  

o A.Glazs, J.Šljamovs. Komiteju metožu pielietošana atpazāšanas kļudu 

minimizēšanai tiešās izplatīšanas neironu tīklos. RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. 

Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 1.sējums, Rīga, 2000, 44 – 50.  



o S.Kokins, A.Glazs. Jauna metode attēlu kvalitātes uzlabošanai. RTU Zinātniskie 

raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 1.sējums, Rīga, 2000, 

38 – 43  

o A.Glazs, A.Lubāns. Par vienu metodi radioizotopas scintigrafijas attēlu iegūšana. 

RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 

1.sējums, Rīga, 2000, 66 – 71  

o Glaz, Y. Shlamov. Committee Methods Using for Recognition Reliability 

Enhancement Feed-Forward Neural Network. Proceedings of 16-th International 

Conference on Production Research, 2001, Prague, Pp. E3.5 1 - 6.  

o А. Глаз, Ю. Шлямов, С. Ярцева. Применение нейронных сетей для 

распознования лиц. Докл. 10 Всероссийской конференции "Математические 

методы распознования образов (ММРО-10), Российск. Акад. Наук, Москва, 

2001.  

o A.Glazs, J.Šļamovs. Ansambļa vidējā lieluma algoritmu uzlabošana tiešas 

izplatīšanas neironu tīklos. RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. 

Datorvadības tehnoloģijas. 6.sējums, Rīga, 2001, 24 – 29..  

o A.Glazs, A.Lubāns. Radioizotopās scintigrāfijas attēlu iegūšana, izmantojot divu 

projekciju izejas attēlus. RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. 

Datorvadības tehnoloģijas. 6.sējums, Rīga, 2001, 30 – 34.  

o A.Glazs, A.Lubāns. Attēlu iegūto ar radioizotopa scintigrāfiju, korekcijas 

matemātisko modeļu analīze. RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. 

Datorvadības tehnoloģijas. 11.sējums, Rīga, 2002, 7 – 10.  

o Lubans, A. Glaz. The processing of images at radioisotope scan. Proceedings of 

the International Federation for Medical and Biological Engineering. 2-nd 

European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC'02). Part 1, 

December 2002, Vienna, Austria.  

o A.Glazs, I.Kreics. Trīsdimensiju pārveidojumu pielietošana seju atpazīšanai. RTU 

Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 11.sējums, 

Rīga, 2002, 11 – 18  

o S.Kalnakarkle, A.Glaz, E.Kadakovska, Z.Markovitch. Improving of chest X-ray 

pictures to state typical Symptoms. Proceedings of International Conference 

“Biomedical Engineering”. October, 2003, Kaunas University of Technology, 

Kaunas, Lithuania, 202 – 205.  

o A.Glaz, A.Lubans. Detection of organ’s location in scintigraphy’s images. 

Proceedings of International Conference “Biomedical Engineering”. October, 

2003, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 206 – 209.  

o A.Glazs, A.Lubāns. Interesējošo apgabalu izdalīšana radioizotopas scintigrāfijas 

attēlos. RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 

15.sējums. Rīga, 2003, 7 – 11.  

o A.Glazs, Y. Kristofic. Objektu izsekošana robota sistēmām. RTU Zinātniskie 

raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 15.sējums. Rīga, 2003, 

12 – 18.  



o S.Kalnakārkle, A.Glazs, E.Kadakovska, Z. Markovičs. Rentgenogrammu kvalitātes 

uzlabošana raksturīgo simptomu konstatācijai. RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. 

Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 15.sējums. Rīga, 2003, 19 – 26.  

o A.Glaz, Y. Kristofic. Colour-based object tracking for a robotic system using 

CMUCAM. Proceedings of 11-th International Power Electronics and Motion 

Control Conference. September, 2004, Riga, Latvia.  

o A.Glazs, A.Lubāns. Apgabalu atrašana tomogrammās. RTU Zinātniskie raksti. 

5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 19.sējums. Rīga, 2004, 7– 10. 

o A.Glazs, A.Timuhins. Virsmas rekonstrukcija, izmantojot atstarotās gaismas 

intensitāti. RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības 

tehnoloģijas. 19.sējums. Rīga, 2004, 11 –17.  

o A.Glaz, A.Lubans. Using of MDCT images for estimation of brain perfusion’s 

parameters. Proceedings of International Conference “Biomedical Engineering”. 

October, 2004, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 101 – 104.  

o Glazs, A. Timuhins. Seju 3D virsmas atjaunošana 2D attēlu bāzē. Докл. 12 

Всероссийской конференции "Математические методы распознования 

образов (ММРО-12), Российск. Акад. Наук, Москва, 2005, 69 - 72  

o Glazs, A. Timuhins. Cilvēku seju 3D virsmas rekonstrukcija lietojot 2D attēlus. 

RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija. Datorzinātne, 24. sējums - Datorvadības 

tehnoloģijas. Rīga, Latvija, 2005.,10-16.  

o K. Krečetova, A. Glazs, A. Lubāns. Modificēts algoritms medicīnas attēlu 

segmentācijai. RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija. Datorzinātne, 24. sējums - 

Datorvadības tehnoloģijas. Rīga, Latvija, 2005.,25-30  

o A. Glazs, J. Petričenko. Robota darbība kritiskās situācijās. RTU Zinātniskie 

raksti, 5. sērija. Datorzinātne, 24. sējums - Datorvadības tehnoloģijas. Rīga, 

Latvija, 2005.,17-24.  

o K. Krečetova, A. Glaz, A. Lubans. A modified algorithm for medical image 

segmentation Proceedings of International Conference "Biomedical Engineering", 

october, 2005, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 256 - 260.  

o A.Glazs, A.Timuhins. Neironu tīīklu apmacība ģeometrisko objektu atpazīšanai 

vituāla vidē. RTU Zinātniskie raksti, 5.sērija. Datorzinātne, 24. sējums - 

Datorvadības tehnoloģijas. Rīga, Latvija, 2006.,10-15.  

o A.Glazs, S.Veselovs. Genētiskais algoritms un nejaušas meklēšanas algoritms 

optimizācijas uzdevumos. RTU Zinātniskie raksti, 5.sērija. Datorzinātne, 24. 

sējums - Datorvadības tehnoloģijas. Rīga, Latvija, 2006.,16-19.  

o A.Glazs, V.Smoļaninovs. Attēlu uzlabošana kriminālistikā, RTU Zinātniskie raksti, 

5.sērija. Datorzinātne, 24. sējums - Datorvadības tehnoloģijas. Rīga, Latvija, 

2006.,20-23.  

o M.Alekseičevs, A.Glazs, T.Pudža. komiteju metodes atpazīstošas neironu tīklos. 

RTU Zinātniskie raksti, 5.sērija. Datorzinātne, 24. sējums - Datorvadības 

tehnoloģijas. Rīga, Latvija, 2006.,24-29. 

 



Pedagoģiskā darbība: 

Studiju priekšmeti: 

• Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati  

• Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes  

• Scēnu analīze  

• Datorredze  

• Modernas metodes datorgrafikā, attēlu apstrādē un scēnu analīzē  

• Skaitļošanas metodes zinātniskos pētījumos  

• Tēlu atpazīšana un attēlu apstrādāšana 

Sagatavotie mācību līdzekļi:  

Mācību lidzekļu kopējais skaits ir 13, tajā skaitā: 

• A.Glazs Grafisko primitīvu veidošanas algoritmi. RTU, DITF, DAD institūts, Rīga, 2004. 

• A.Glazs Tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes algoritmi un metodes. RTU, DITF, DAD 

institūts, Rīga, 1997.  

Organizatoriskā darbība: 

• Baltijas informatizācijas akadēmijas īstenais loceklis 

• Pattern Recognition Society (USA) loceklis no 1997 g. 

• LANO loceklis 

• Latvijas Augstskolu Profesora Asociācijas loceklis 

• RTU Senāta loceklis 

• DITF Domes loceklis 

• Promocijas padomes "RTU P-07" loceklis 

• Informācijas tehnoloģijas nozares Profesoru padomes loceklis 

• RTU Zinātnisko rakstu 5.sērijas "Datorzinātne" tematiskā izlaiduma "Datorvadības 

tehnoloģijas" redkolēģijas loceklis 

• Latvijas Zinātnieku savienības biedrs 

Atzinības: 

• 2000.g. un 2001.g. atzinību raksti no A/S "DATI" un Latvijas izglītības fonda par augstas 

kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu. 

• 1983.g. Latvijas PSR augstskolu zinātnisko darbu 5.Republikānskā izstadē par eksponātu "Sadalošo 

likumu parametriskā un strukturālā adaptācija pazīšanas uzdevumos" piešķirts Latvijas PSR 

Augstākās un vidējās speciālas izglītības ministrijas III pakāpes diploms. 

 



CURRICULUM VITAE 
 

Profesors Jānis Grundspeņķis 
 
 
1) PERSONAS DATI 
 
Dzimšanas gads un datums: 1942. gada 19. jūnijs 
Personas kods: 190642-10542 
Pašreizējā darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultāte, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra.  
E-pasts: jgrun@cs.rtu.lv 
 
2) DARBA STĀŽS: Kopējais darba stāžs 41 gads. Darba stāžs RTU - 41 gads. 
AMATI UN DARBA VIETAS: 
Inženieris RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes Elektromodelēšanas 

problēmu laboratorijā 1963 - 1968. 
Aspirants Rīgas Politehniskajā institūtā (tagad Rīgas Tehniskā universitāte) 1968 - 

1971. 
Asistents un lektors RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes Automatizēto 

vadības sistēmu katedrā 1972 - 1979. 
Docents RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes Automatizēto vadības 

sistēmu katedrā 1979 - 1994. 
Profesors Rīgas Tehniskajā universitātē no 1994. gada. 
Katedras vadītājs (RTU Automatizēto vadības sistēmu katedra 1980 - 1992). 
Katedras vadītājs (RTU Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, no 1994. gada, pēc 

tam Sistēmu teorijas profesora grupas vadītājs, bet kopš 2004. gada katedras 
vadītājs). 

Direktors (RTU Lietišķo datorsistēmu institūts, no 1994. gada). 
Dekāns (RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, no 1994. gada). 
 
3) IZGLĪTĪBA: 1) vidējā - Rīgas 28. vidusskola (1949 - 1960). 
2) augstākā - Rīgas Politehniskais institūts (tagad Rīgas Tehniskā universitāte) 
inženieris-elektriķis automātikā un telemehānikā (Rīgas Tehniskās  universitātes 
Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte 1960 - 1965, diploms C No. 470004, 
izdots 1965. gada 25. decembrī), tehnisko zinātņu kandidāts (Rīgas Tehniskās 
universitātes aspirantūra 1968 - 1972, diploms MKD No. 017847, izdots 1972. gada 25. 
decembrī), inženierzinātņu doktors (Rīgas Tehniskā universitāte 1992, diploms B-D No. 
000198, izdots 1992. gada 14. septembrī), inženierzinātņu habilitētais doktors (Rīgas 
Tehniskā universitāte 1993, habilitācijas padome H-07, diploms B-Dh 000078, izdots 
1993. gada 22. decembrī), Rīgas Tehniskā universitātes profesors (diploms Nr. 50, 
izdots 2001. gada 29. janvārī). 
ZINĀTNISKAIS GRĀDS: inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr. habil. sc. ing.). 
1998. gadā tiku ievēlēts par Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekli (diploms 
K-192, izdots 1998. gada 27. novembrī), bet 2003. gadā esmu ievēlēts par LZA īsteno 
locekli (diploms Nr. A-152, izdots 2003. gada 20. novembrī). 
 
 
 
 



4) PEDAGOĢISKAIS DARBS 
IEPRIEKŠĒJOS GADOS LASĪTIE LEKCIJU KURSI: 
Automātikas elementi (1972-1973), Tehniskā diagnostika (1973-1974), Sistēmu teorija 
(1976-1985), Tēlu atpazīšana (1976-1982), Sistēmu analīze (1976-1979), Hierarhisku 
sistēmu teorija (1976-1979), Kibernētikas matemātiskie pamati (1974-1980), 
Automatizētās projektēšanas matemātiskie modeļi (1986-1990), Sistēmu modelēšana 
(1974-1993), Ekspertu sistēmas biznesā (1995), Discrete structures for computer 
science (1995, 1998, 2001, 2002-2004). 
 
PAŠLAIK LASĪTIE LEKCIJU KURSI: 
Bakalauru studijas: "Diskrētās struktūras datorzinātnēs", "Sistēmu teorijas metodes", 
"Mākslīgā intelekta pamati", "Ievads mākslīgajā intelektā", "Zināšanu atspoguļošana un 
apstrāde". 
Inženieru studijas: "Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes". 
Maģistru studijas: "Mākslīgais intelekts" (RTU un LU maģistrantiem), "Sistēmu un 
procesu teorija". 
Doktorantūra: "Struktūrmodelēšana", "Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā",  
"Izkliedētas intelektuālas sistēmas". 
Ārzemju studentiem : "Discrete structures for computer science", "Methods of system 
theory", "Fundamentals of artificial intelligence", "Systems and process theory", 
"Artificial intelligence". 
BALTECH studentiem: "Applied artificial intelligence in industry".  
 
Bez tam vadu maģistrantu zinātniskos seminārus: "Datorsistēmu projektēšanas 
zinātniskais seminārs" un "Datorsistēmu projektēšanas metožu zinātniskais seminārs". 
 
Esmu piedalījies gandrīz visu studiju programmu datorzinātnē un informācijas 
tehnoloģijā akreditācijas komisijās Latvijā un Igaunijā. 
 
5) ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 
Esmu vadījis 7 pētniecisko projektu izstrādāšanu līgumdarbu tēmu ietvaros, kuru 
tematika saistīta ar sistēmu modelēšanu projektēšanas un diagnostikas mērķiem, un 
informācijas sistēmu izstrādāšanu. Zinātniskās darbības rezultātā ir izstrādāta sarežģītu 
tehnisku sistēmu struktūrmodelēšanas metodoloģija nepilnīgas informācijas apstākļos. 
Radīti programmprodukti struktūrmodeļu sintēzei un analīzei, kas integrēti 
automatizētās struktūrmodelēšanas sistēmas ASMOS sastāvā. No 1990. gada esmu bijis 
4 zinātnisko grantu vadītājs, kuru tematika saistīta ar intelektuālu sistēmu izstrādāšanas 
teorētiskajiem aspektiem: 1) zinātniskais grants 90.136 " Ekspertu sistēmu izstrādāšana 
tehnisku objektu projektēšanas sākuma stadiju nodrošināšanai" (1991.-1993.g.); 
zinātniskais grants 93.586 "Intelektuāla  sistēma strukturizētas sistēmu analīzes metožu 
un līdzekļu  izveidošanai " (1994.-1996.g.); zinātniskais grants 96.0489 "Intelektuāla 
daudzlīmeņu meta-modeļu apstrādes sistēma struktūrmodelēšanas metožu un līdzekļu 
konstruēšanai" (1997.-2000); zinātniskais grants  01.0845 “Intelektuālu aģentu 
kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas 
mērķiem organizācijās”. Pašlaik vadu zinātnisko grantu 05.1644 "Intelektuālu aģentu 
un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam 
izpildi".  Šī projekta mērķis  ir izstrādāt jaunas intelektuālu aģentu kooperatīva darba 
modelēšanas metodes un līdzekļus. Mērķa sasniegšanai ir jāatrisina šādi uzdevumi: 
jāizanalizē organizāciju zināšanu tipi un avoti, tie jāsistematizē un jāapraksta; jāizstrādā 



metodes sadalītu zināšanu modelēšanai; jāizstrādā zināšanu pārvaldības konceptuālais 
modelis un organizācijas atmiņas daudzlīmeņu, zināšanās sakņots modelis; jāizstrādā 
intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšanas metodes un līdzekļi. Esmu bijis 2 
starptautisku projektu koordinators Latvijā: ERASMUS CDA-2 MOCURIS - Modern 
Curriculum in Information Systems at Master Level un ERASMUS ECET - European 
Computer Education and Training Thematic Network. Pašlaik koordinēju ERASMUS 
projektu 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN Doctoral Education in Computing, 
un piedalos ES LEONARDO DA VINČI  programmas projekta LV/04/B/F/PP-172.000 
SocSimNet, un 6. ietvarprogrammas projekta eLOGMAR-M "Web-based and Mobile 
Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime 
Applications" izpildē. 
 
Esmu bijis vairāku doktora (tehnisko zinātņu kandidāta)  disertāciju zinātniskais 
vadītājs, trīs no tām ir sekmīgi aizstāvētas J. Tenteris (1986.g.), V. Zūlis (1988. g.) un 
M. Kirikova (1993.g.). Pašlaik manā vadībā doktorantūrā mācās 4 doktoranti. Esmu 152 
zinātnisku publikāciju autors, ar referātiem esmu uzstājies pāri par 30 starptautiskās 
zinātniskās konferencēs. Esmu žurnāla "Automātika un datortehnika"   (Автоматика и 
вычислительная техника) un Latvijas Universitātes rakstu “Datorzinātne un 
informācijas tehnoloģijas” redkolēģiju loceklis, kā arī RTU zinātnisko rakstu 5. sērijas 
Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas (iznāk kopš 2000. gada) galvenais redaktors. 
 
ZINĀTNISKĀS INTERESES: 
Sarežģītu tehnisku sistēmu struktūras modeļu sintēzes un analīzes problēmas 
projektēšanas sākumstadiju un tehniskās diagnostikas uzdevumu risināšanai. 
Intelektuālas sistēmas un rīki sarežģītu sistēmu struktūras izstrādāšanai, hibrīdas 
metodes zināšanu iegūšanai un reprezentēšanai, zināšanu bāzes konstruēšanas 
automatizācija, modeļos sakņota spriešana, izkliedētas daudzaģentu kooperatīva darba 
intelektuālas sistēmas,  mākslīgā intelekta un zināšanu pārvaldības tehnoloģiju 
integrācija intelektuālu apmācības sistēmu izstrādei. 
 
6) ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS 
Kopējais skaits: 152 
GALVENIE ZINĀTNISKIE DARBI: 
1. J. Grundspenkis. The Synthesis and Analysis of Structure in Computer Aided 

Design. Computer Applications in Production and Engineering. E.A. Warman (ed.), 
North-Holland, Amsterdam, 1983, pp. 301-316. 

2. Grundspenkis J. Systematic Development of Technical System Models. Advances in 
Modelling & Analysis, C, AMSE Press, Vol. 38, N 4, 1993, pp. 1-13. 

3. J. Grundspenkis. Automation of Knowledge Base Development Using Model 
Supported Knowledge Acquisition. Proceedings of the 2nd International Baltic 
Workshop on Databases and Information Systems, Tallinn, Estonia, June 12-14, 
1996, vol. 1, pp. 224-233. 

4. Grundspenkis J. Reasoning Supported by Structural Modelling. Lecture Notes of the 
Nordic-Baltic Summer School "Intelligent Design, Intelligent Manufacturing and 
Intelligent Management", Jurmala, Latvia, June 8-13, 1998. K. Wang and H. 
Pranevicius (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Kaunas, Lithuania. 

5. Kirikova M. and Grundspenkis J. Using Knowledge Distribution in Requirements 
Engineering. Knowledge Based Systems. Techniques and Applications, vol. 1. (Ed.: 
C.T. Leondes), Academic Press, San Diego, USA, 2000, pp. 149-184. 



6.  Grundspenkis J. Development of Hybrid Intelligent Systems: Integration of 
Structural  
     Modelling, Intelligent Agent and Knowledge Management Techniques. In: Scientific  
     Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied  
     Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 7-30. 
7.   Grundspenkis J. and Kirikova M. Impact of the Intelligent Agent Paradigm on  
      Knowledge management. In: Intelligent Knowledge-Based Systems (C.T. Leondes,  
      Ed.), Vol.1, Kluwer Academic Press, NY, 2004, pp. 164-206. 
 
7) KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA 
1) TEMPUS mobīlais grants - viesošanās Demontforas universitātē (7.04.94 - 5.05.94) 
ar mērķi savākt un apkopot informāciju par apmācības organizāciju un metodisko 
nodrošinājumu datorzinātņu profila studentiem. 
2) viesošanās Stokholmas universitātē (30.05.94 - 1.06.94) ar mērķi izstrādāt doktorantu 
apmācības programmu. 
3) 1995. gadā beidzu Rīgas Informācijas Tehnoloģijas institūta (RITI) viena mēneša 
kursu "GRADE tehnoloģija) 52 stundu apjomā. 
4) TEMPUS mobīlais grants - viesošanās Stokholmas universitātē un Karaliskajā 
Tehnoloģijas institūtā (26.04.96 - 6.06.96) ar mērķi sagatavot mācību materiālus lekciju 
kursiem. 
5) TEMPUS projekta ietvaros viesošanās Gentes universitātē (Beļģija) un Karlsrues 
universitātē (Vācija) 1998. gadā no 15.03 līdz 4.04 un 1999. gadā no 18.04 līdz 3.05 ar 
mērķi pilnveidot lekciju kursu "Sistēmu un procesu teorija". 
6) ES PHARE programmas "Profesionālā izglītība 200" ietvaros viesošanās 
Rietumflandrijas profesionālajā augstskolā Kotreikā, Beļģijā, lai iepazītos ar mācību 
procesa organizāciju un saturu profesionālās izglītības programmā "Multimediju 
tehnoloģijas". Vizītes rezultāti ir izmantoti pirmā līmeņa augstākās profesionālās studiju 
programmas izstrādē programmētāja un datorsistēmu un tīklu administratora 
kvalifikāciju iegūšanai. 
 
8) SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 
Esmu Latvijas Zinātnes Padomes ekspertu komisijas informātikā priekšsēdētājs un 
apvienotās ekspertu komisijas (informātika un inženierzinātnes) priekšsēdētājs, 
nacionālās programmas "Informātika" koordinācijas padomes loceklis, promociju 
padomes P-07 priekšsēdētājs zinātnisko grādu informātikā un datortehnoloģijās 
piešķiršanai, Rīgas informācijas tehnoloģijas institūta (RITI) Domes loceklis, RTU 
Senāta loceklis, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes 
priekšsēdētājs un Lietišķo datorsistēmu  institūta Padomes priekšsēdētājs. 
Esmu Latvijas Zinātnieku savienības  un Latvijas Augstskolu profesoru apvienības 
biedrs. Esmu Latvijas Automātikas nacionālās organizācijas (LANO) Domes loceklis 
(no LANO dibināšanas brīža 1993. gadā biju tās viceprezidents, bet no 1996. -1999. 
gadam - prezidents), Latvijas Modelēšanas un imitācijas biedrības Domes loceklis, 
Baltijas valstu operāciju pētīšanas savienības (BaltORS)  Domes loceklis un CONSA 
(Competence Network for Simulation Applications) Padomes loceklis. Esmu Latvijas 
Datortehnikas ražotāju asociācijas biedrs. 
Esmu vairāku starptautisku organizāciju asociētais biedrs: IEEE (The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, Inc.), ACM (Association for Computing 
Machinery), IFAC (International Federation of Automatic Control), SCSI (The Society 
for Computer Simulation International), EUNIS (European University Information 



Systems Organisation) un ECCAI (European Co-ordinating Committee of Artificial 
Intelligence). 
Esmu bijis vairāku starptautisku semināru par informācijas sistēmu izstrādāšanu 
programmu un organizācijas komiteju loceklis: 1) International Baltic  Workshop on 
Data Bases and Information Systems - 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004; 2) 
Advances in Data Bases and Information Systems - ADBIS'95, ADBIS'96, ADBIS'97, 
ADBIS'98, ADBIS'99; ADBIS’00; ADBIS'03; 3) The 12th,13th, 15th, and 16th  
Conferences on Advanced Information Systems Engineering - CAiSE*00 CAiSE*01, 
CAiSE*04 and CaiSE*05; 4) Information Systems Development (ISD 2002, 2003 2004, 
2005); 5) 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongress (2001. g.); 6) The 7th International 
Workshop on Harbour, Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation 
2003, International Conference on Computer Systems and Technology 
(CompSysTech'2003, 2004, 2005), International Conference on Modelling and 
Simulation of Business Systems, 2003, un citas. 
Esmu organizējis vasaras skolu doktorantūras studentiem: Nordic Baltic Summer 
School '98, Jūrmala 1998. gada 8.-13. jūnijā. 2002. gadā biju organizācijas komitejas 
priekšsēdētājs 11. starptautiskajai konferencei Information Systems Development, kas 
notika Rīgā. Biju starptautiskās konferences CAiSE*04, kas notika Rīgā, 2004. gada 7.-
11. jūnijā, organizācijas komitejas priekšsēdētājs un starptautiskās konferences 11th 
International Power Electronics and Motion Control Conference, 2004 Baltijas valstu 
organizācijas komitejas loceklis. 
Esmu bijis 2 grāmatu redaktors: 
1. Applied Computational Intelligence to Engineering and Business (Editors: K. Wang, 
J. Grundspenkis and A. Yerofeyev). Izdevniecība RTU, Rīga, 2001. 
2. Information Systems Development. Advances in Methodologies, Components, and 
Management. (Editors: M. Kirikova, J. Grundspenkis, W. Wojtkowski, W.G. 
Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupancic). Kluwer Academic/Plenum Publishers, New 
York, 2002. 
 
10) VAĻASPRIEKS 
Teniss, kalnu slēpošana, tradicionālā džeza mūzika. 
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    CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 Sandra Gudzuka 
 
 Dzimšanas datums: 1958.g.28.aprīlis 
 Personas kods:  280458-12753 
  
            Izglītība:  1996. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
     psiholoģijas maģistre 
     
    1984. – Ļeņingradas(Pēterburgas) valsts universitāte, 
      Psiholoģijas fakultāte psihologa pasniedzēja 
      diploms 
 
    1976. – Rīgas 49.vidusskola 
 
  
 Darba vieta:  RTU, HI Pedagoģijas un psiholoģijas  katedras 
    docente ( praktiskā) 
 
                                            Mācību kursi : Saskarsmes pamati; Psiholoģija;  
                                                                         Saskarsmes psiholoģija; Organizāciju 
                                                                         Psiholoģija.  
        
           Svešvalodu prasme:  Krievu, angļu 
 
 
            Līdzdalība projektos    
 

  2006-2007   ESF projekts “Akadēmiskā personāla kompetenču 
                      pilnveide pedagoģijas un IT jomā”. 

 
                          2003-2004    LZP grants nr.03.1016  “Jauno inženieru sagatavošana 
     un darba tirgus Latvijā”. 
            
                          2004.             LR Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais 

projekts “ Studējošās jaunatnes attieksme pret augstāko  
militāro  karjeru”. 

 
                         1995. – 2005.  Latvijas biznesa skola. Konsultante. Lektore. 
                                                  Personāla atlase, novērtēšana, apmācība. 
                                                  Lattelekom darbinieku apmierinātības un darba 
                                                  motivācijas pētījums.2001.-2003. 
    
  1991.- 2003.    Līdzdalība socioloģiskajos un mārketinga pētījumos, 
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    Fokusa grupu vadīšana ( “Baltijas Datu Nams”, SKDS, 
    ADM un citur ). 
   
 
  1997.- 1998.g. VND “Lietišķās psiholoģijas” metodiskā semināra 
    vadīšana un programmas izveide Darba meklētāju 
    klubu lektoriem. 
 
  1996.- 1997.g. “Saskarsmes mākslas” eksperimentālas programmas
     izveide skolām.    

 
1994.- 1995.g. VAS “Saskarsmes” programmas izstrāde un ierēdņu 

    apmācība. 
 
 
 
 Papildizglītība: Maskavas Tiesu ekspertīzes institūts. 
    Psihodiagnostika, psiholoģiskā konsultēšana. 
    ( 1986.g., 1992.g., 1997.g.). 
 
    Tallinas Pedagoģiskais institūts. 
    Videotreniņu apmācība ( 1988.-1989.g.). 
 
    The Course on Communication and Psychology 
    for the Trainers Affiliated to the  Training Programm 
    for CS ( EU-PHARE PROGRAMME  1994.-1995.g.). 
 
    College For the Nursing and Caring Professions in 
    Eskilstuns. Psihoterapijas kurss (1992.-1995.g.). 
 
 
 Publikācijas:  S.Gudzuka. Grupas lēmumu pieņemšana  un darba 

 konfliktu atrisināšana. Industriālās attiecības.// Mācību 
 līdzeklis. (autoru kolektīvs). R., RTU, 2001. (75.-
84.lpp.) 

 
    S.Gudzuka. Personāla atlases un novērtēšanas 

psiholoģiskie aspekti.// RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. 
Humanitārās  un sociālās zinātnes. 1.sēj., R., RTU, 
2002.( 72.-74.lpp.) 
 
S.Gudzuka. Darbinieku motivācija un apmierinātība ar 

darbu Latvijas uzņēmumā. // RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr. Humanitārās  un sociālās zinātnes. 4.sēj., R., 
RTU, 2003.( 159.-164.lpp.) 
 
 
S.Gudzuka, G.Ozolzīle, L.Girsova. Studentu attieksme  
pret militāro karjeru. . // RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. 
Humanitārās  un sociālās zinātnes. 8.sēj., R., RTU,  
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2005.( 137.-151.lpp.) 
 
 Referāti:  Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 

RTU 42.starptautiskā zinātniskā konference 11.-
13.oktobris 2001.  

 
    Darba motivācijas un apmierinātības svarīgākie aspekti  
    lielā uzņēmumā. RTU 43. starptautiskā zinātniskā  
     konference 10.-14.oktobris 2002. 
 

Studentu mācību motivācija. RTU 44. starptautiskā  
zinātniskā  konference 9.-11.oktobris 2003. 
 
Mācību vides klavitāte studentu vērtējumā. RTU  

                                               45.starptautiskā zinātniskā konference 14.-16.oktobris  
                                               2004. 
 
    Studentu apmierinātība ar mācību procesu RTU. RTU  
    46. starptautiskā zinātniskā  konference 13.-15.oktobris 

                                    2005 
 
 
 
 
 Rīgā, 2007.g.  Sandra Gudzuka 

 
 
 

 
  .    
  
 
      
 



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Jānis Ieviņš  
Dzimšanas datums: 1955.gada 23. novembris   
   
  
» Izglītība  
 
Rīgas Politehniskais institūts no 1981.gada līdz 1984.gadam.  
Specialitāte: aspirantūra  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1974.gada līdz 1979.gadam.  
Specialitāte: inženieris- ekonomists  
   
Rīgas 1. vidusskola no 1971.gada līdz 1974.gadam.  
   
  
» Zinātniskie grādi  
 
1993.g. – Ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskais grāds; 1984.g. – ekon. zinātņu 
kandidāta grāds.   
   
  
» Valodas  
 
Angļu:  ļoti labi  
 Krievu:  ļoti labi  
  
 » Darba pieredze  
 
Rīgas Tehniskā universitāte no 2003.gada   
Amats: Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžprogrammu nodaļas direktors, docents  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 2002.gada   
Amats: Darba un civilās aizsardzības katedras vadītājs,docents  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1998.gada līdz 2003.gadam.  
Amats: Komerczinību koledžas direktors, docents  
   
SIA ”Russo-Balt VZ” no 1993.gada līdz 1998.gadam.  
Amats: viceprezidents  
   
Latvijas Agrārās ekonomikas institūts no 1991.gada līdz 1993.gadam.  
Amats: agromarketinga sektora vadītājs  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1986.gada līdz 1991.gadam.  
Amats: laboratorijas vadītājs, vad. zin.līdzstrādnieks  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1984.gada līdz 1986.gadam.  
Amats: vecākais pasniedzējs, vec. zin. līdzstrādnieks  



   
Rīgas Politehniskais institūts no 1979.gada līdz 1984.gadam.  
Amats: DZO psihofizioloģisko pamatu problēmu zinātniski pētn. lab. inženieris, 
jaun.zin.līdzstrādnieks  
Uzdevumi/pienākumi:   
   
  
» Dalība svarīgākajos projektos  
 
līdzdalība programmā no 2000.gada līdz 2002.gadam.  
Piezīmes: "Development of University Level Courses in Management. A Joint Riga 
Tecnhnical University- Buskerud College Project"  
 
 Līdzdalība no 2000.gada   
Piezīmes: LR Labklājības ministrijas un LR Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertu 
grupās Darba aizsardzības likumdošanas aktu un izglītības programmu izstrādāšana.  
  
 » Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikacijas: 
32 publikācijas un lekciju kursu līdzautors.  
J.Ieviņš, I.Ezera. Darba vide kā būtsks organizācijas informācijas sistēmas elements. 
// Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attistības problēmas. RTU 44. Starptautiskās 
konferences materiāli: RTU, 2003.g.- 8 lpp.(nodots publīcēšanai).  
J.Ieviņš, B.Levina. Tautsaimniecības attistība un profesionālās augstākās izglītības 
veidošanās Latvijā. //Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attistības problēmas. 
RTU, 2003.g.- 8 lpp.(nodots publīcēšanai).  
J.Ieviņš, I.Ezera. Motivation and management praktice in Lavia tody. // Economics 
and management – 2002. International konference proceedings. VOLUME1 – 
Kaunas: Tehnologija, 2002.- 63.- 65. lpp.  
J.Ieviņš, I.Ezera. Sociāli ekonomiskā vide un uzņēmuma vadīšana. // Ekonomika un 
uzņēmējdarbība: RTU Zinātniskie raksti, sērija 3, sējums 2 – Rīga: RTU, 2000.- 58.- 
65. lpp.   
  
» Cita informācija  
 
Aktivitātes: 1996.g.– pašlaik LR Latvijas Darba devēju konfederācijas Darba 
aizsardzības komisijas loceklis.   
 



CURRICULUM VITAE

Dr.philol., asoc. prof. LARISA IÏJINSKA

Adrese:
Rîgas Tehniskâ universitâte, Valodu institûts
Meþa iela 1/1, Rîga, LV-1048, Latvija
Tel.: +371 7089501Fax: +371 7089539
e-pasts:  larisa.iljinska@rtu.lv

Dzimðanas datums un valsts:
1946.gadâ 5.martâ, Gulbenç, Latvijâ

Pilsonîba:
Latvijas pilsone

Informâcija par izglîtîbu:

§ Beigusi Latvijas Universitâtes Sveðvalodu fakultâti 1968.gadâ;
§ Beigusi Latvijas Universitâtes Sveðvalodu fakultâtes aspirantûru 1978.gadâ;
§ Aizstâvçjusi filoloìisko zinâtòu kandidâta disertâciju par tçmu „Emocionâli-

ekspresîvâs un estçtiskâs leksikas funkcijas 20.gs. angïu daiïliteratûrâ” 
1979.gadâ;

§ Pieðíirts filoloìijas zinâtòu kandidâta grâds 1979.gadâ;
§ Pieðíirts filoloìijas zinâtòu docentes nosaukums 1988.gadâ;
§ Pieðíirts filoloìijas zinâtòu asociçtâs profesores nosaukums 1998.gadâ. 

Nostrifikâcija:

Nostrificçta par filoloìijas zinâtòu doktori (Diploma Nr.000829) ar Latvijas 
Universitâtes habilitâcijas un promocijas padomes 1993.gada 10.februâra lçmumu Nr.100.

Informâcija par darbu:

Kopð 2001.g. Rîgas Tehniskâs universitâtes Valodu institûta direktore;
2000.g. Rîgas Tehniskâs universitâtes Valodu institûta direktores vietas 

izpildîtâja;
Kopð 1998.g. Angïu valodas profesora grupas vadîtâja;
Kopð 1996.g. „Tehniskâs tulkoðanas” programmas direktore;
1995.-2000.g. Rîgas Tehniskâs universitâtes Valodu institûta direktores 

vietniece;
Kopð 1992.g. Angïu valodas konsultante SIA „LAPA”, reì.Nr.000304360, 

kas nodarbojas ar jûrnieku apmâcîbu un ekipâþu 
komplektçðanu. Uzòçmums ir starptautiski sertificçts ar Det 
Norske Veritas un ISO 9001 sertifikâtiem. 



Profesionâlâ pieredze: 
 

Kopð 1998.g. Rîgas Tehniskâs universitâtes asociçtâ 
profesore; 

Kopð 1989.g. Rîgas Politehniskâ institûta/tagad RTU, 
Sveðvalodu katedras docente; 

Kopð 1980.g. Rîgas Politehniskâ institûta/tagad RTU, 
Sveðvalodu katedras lektore; 

Kopð 1970.g. Rîgas Politehniskâ institûta/tagad RTU, 
angïu valodas pasniedzçja. 

 
Metodiskais darbs 
 
 Kopð 1972.g. Daþâda veida materiâlu un 

dokumentâcijas tulkoðana RTU 
rektorâtam un fakultâtçm. 
RTU studentu konsultçðana Studentu 
zinâtniskajâm un tehniskajâm
konferencçm lietiðíajâ angïu valodâ; 

Kopð 1996.g. Studiju programmas „Tehniskâ 
tulkoðana” izveidoðana; 

Kopð 1992.g. Studiju priekðmetu programmu izstrâde 
RTU studentiem; 

Kopð 2000.g. RTU mâcîbu priekðmetu nosaukumu 
reìistra pârbaude un atjaunoðana;  

2000.g. RTU mâcîbu programmu akreditâcijas 
materiâlu tulkoðana no latvieðu valodas 
angïu valodâ; 

Kopð 2001.g. Valodu institûta studiju programmas 
„Tehniskâ tulkoðana” akreditâcijas 
materiâlu sagatavoðana. 

 
Sabiedriskais un organizatoriskais darbs:  
   

Kopð 2003.g. RTU Senâta kultûras un sadzîves 
komisijas locekle; 

Kopð 2000.g. Valodu institûta Padomes priekðsçdçtâja; 
Kopð 1998.g. RTU Senâta locekle; 
Kopð 1998.g. RTU Akadçmiskâs sapulces locekle. 

 
Zinâtnisko konferenèu organizçðana 
 

2000.g. Starptautiskâ zinâtniskâ konference 
„Sveðvalodas profesionâlai un



zinâtniskai darbîbai”, Rîgas Tehniskâ 
universitâte, Rîga; 

2004.g. Starptautiskâ zinâtniskâ konference 
„Current Trends in FLT and 
Linguistics”, Rîgas Tehniskâ universitâte, 
Rîga. 

 
Zinâtniskâ darba virzieni: 
 

· Angïu valodas terminoloìija; 
· Lingvostilistika 
· Valodas apmâcîba ar datora palîdzîbu; 
· Testçðana 
· ESP 
· Tehniskâs tulkoðanas galvenie aspekti 

 
Publikâciju skaits: 
 

· Lîdz 1998. gadam – 42 zinâtniskâs un metodiskâs 
publikâcijas, tai skaitâ: 
§ 4 datorprogrammas sistçmâ „Asolia”; 
§ Mâkslas literatûras tulkoðana (David Lawrence). 

· No 1998.gada – 16 zinâtniskâs un metodiskâs 
publikâcijas, tai skaitâ: 
§ 1 monogrâfija; 
§ 2 raksti izdevumos, kuri iekïauti Latvijas Zinâtnes 

padomes apstiprinâtajâ vispâratzîto recenzçjamo 
zinâtnisko izdevumu sarakstâ; 

§ 7 referâti starptautiskajâs konferencçs; 
§ 6 metodiskie darbi, ieskaitot mâcîbu grâmatu English 

in Focus, I Part. 
 
Pçdçjâs nozîmîgâkâs recenzçtas publikâcijas: 
 

· Iïjinska L., Terms Used in Business and Economics: 
Contrastive Analysis. Research Papers, Contrastive and Applied 
Linguistics, Riga, University of Latvia, 2004., 12 pp.  

 
· Iïjinska L., English for Science and Technology: Course 

Design, Text Analysis, Research Writing – Monograph. Riga, 
2004., 198 pp  

 



 
· Iïjinska L., Nîtiòa D., Vârdu izvçle – aktualizâcija un mode. - 

Linguistica Lettica. Rîga, Latvijas Universitâte, Latvieðu 
valodas institûts, 6. lpp., 2004.  

 
· Iljinska, L., Linguistic and Socio-cultural Aspects of New Terms 

Formation in Computer Science (Contrastive Analysis). 
International Conference: Nation and Language: Modern 
Aspects of Socio-Linguistic Development. Kaunas University 
of Technology, Panevezys Institute Centre of Languages, 
Panevezys, Lithuania, 23-24 April, 2004., 4. pp.  

 
· Iljinska L., Nîtiòa D., Technical Translation: New Terms 

Standardization. International Conference: Current Trends in 
FLT and Linguistics. Riga Technical University, Institute of 
Languages, Riga, Latvia, 16 April, 2004., 9 pp. 

 

· Iljinska L., Rotanova A., Presentation Skills and Consecutive 
Interpreting – an Integral Approach. International Conference: 
Current Trends in FLT and Linguistics. Riga Technical 
University, Institute of Languages, Riga, Latvia, 16 April, 
2004., 6 pp. 

 
Kvalifikâcijas paaugstinâðana: 
  

1995.g. Det Norske Veritas Certificate of 
Training, International Auditor Course, 
Oslo, Norway, Course Nr. 1533;  

1997.g. Latvian Maritime Academy Certificate, 
Postgraduate Staff Development Course; 

1999.g. Human Resource Management Course in 
Oslo, Norway; 

Kopð 1972.g. Seminâri Rîgas Tehniskajâ universitâtç, 
regulâri; 

Kopð 1993.g.  Seminâri Britu Padomç, regulâri; 
Kopð 1995.g. Seminâri Latvijas angïu valodas skolotâju 

asociâcijâ, regulâri; 
Kopð 1998.g. Seminâri Latvijas Universitâtç, Moderno 

valodu fakultâtç, regulâri. 
 

 
 
 
 



Sadarbîba ar starptautiskajâm un vietçjâm organizâcijâm un mâcîbu 
iestâdçm: 

 
Kopð 1998.g. Sadarbîba ar Latvijas Universitâtes 

Moderno valodu fakultâti; 
Kopð 1998.g. Sadarbîba ar Starptautisko Ekoloìijas 

Zinâtòu akadçmiju, Sanktpçterburgâ, 
Krievijâ;   

 Kopð 2000.g. Sadarbîba ar Westminster University, 
saistîbâ ar programmu „Tehniskâ 
tulkoðana”; 

 Kopð 2001.g. Sadarbîba ar Ventspils Augstskolas 
Tulkoðanas studiju fakultâti; 

 Kopð 2001.g. Sadarbîba ar Viïòas universitâtes 
Sveðvalodu katedru; 

 Kopð 2001.g. Sadarbîba ar Tallinas Tehniskâs 
universitâtes Valodu katedru Leonardo da 
Vinci projekta ietvaros; 

 Kopð 2001.g. Sadarbîba ar Kauòas Tehnoloìisko 
institûtu; 

 Kopð 2004.g. Sadarbîba ar Aston University, 
Birmingemâ, Lielbritânijâ; 

 Kopð 2004.g. Sadarbîba ar Flinders University, 
Adelaidâ, Austrâlijâ. 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Ilmārs  Iltiņš 
Vārds  Uzvārds 

Talsu rajons, Vandzenes pagasts  1953 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
RTU, docents 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Meža iela ¼, Rīga   

   
   
   

Tālruņa Nr.  7089528, 29239517    
Fakss: 7089694   

E-pasts: iltins@inbox.lv   
    

Izglītība 
Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Studijas RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas 
fakultātē 
Aspirantūra RPI Siltumenerģētikas katedrā 

1971. – 1976. 
 

1979. – 1982. 

Pielietojumu 
matemātika 

Siltumtehnikas 
teorētiskie pamati 

Inženieris 
matemātiķis 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds Diploma Nr. 

Lietuvas ZA Enerģētikas fizikāli -  
tehnisko problēmu institūta 
Specializētā padome K011.04.01 
Rīgas Tehniskās universitātes 
Promocijas padome P-03 
 

1985. 
 
 
1993. 

Siltumtehnikas 
teorētiskie pamati 

Tehnisko 
zinātņu 
kandidāts 
Inž. zinātņu 
doktors (Dr. 
sc. Ing) 

TH Nr. 
087294 
 
B-D Nr. 
000718 

Darba pieredze 
2000.- docents RTU Inženiermatemātikas katedrā 
1995. – 2000. docents RTU Operāciju pētīšanas katedrā 
1987. – 1995. vecākais pasniedzējs RTU Lietišķās matemātikas katedrā 
1986. – 1987. vecākais zinātniskais līdzstrādnieks RTU Skaitļošanas tehnikas katedrā 
1984. – 1986. jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks RTU Siltumenerģētikas katedrā 
1982. – 1984. inženieris – konstruktors. Specializētais sintētiskās izolācijas konstruēšanas birojs 
1978. – 1979. inženieris – matemātiķis. Valsts Standartizācijas zinātniski pētnieciskais institūts 
1976. – 1978. inženieris - matemātiķis . Lauksaimniecības ministrija. 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti 
Piedalīšanās grantos: 

1.  Grants Nr. 01.0850 ” Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi identifikācijas un vadības 
uzdevumos” 

2. Grants Nr. 96.0527 ” Sildīšanas un dzesēšanas ciklu optimizācija ”. 
3. Grants Nr. 01.0643 ” Elektroizolācijas novecošanās modelēšana ”. 

 
Piedalīšanās ESF projektos: 

1. ESF projekts. ”Vispārīgo dabas zinātņu multimediju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu 
inženierzinātņu studentiem”. Termiņš 1.10.2005–30.09.2008. Līgums 
Nr.2005/0127/VPDI/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/0007.  

2. ESF projekts. ”Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā”. Līgums Nr. 
2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0093/0063. 

3. ESF projekts. ”RTU inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības 
uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem”.  Līgums Nr. 
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 
Zinātniskās konferencēs: 

1. I. Iltiņš. Ā. Temkina mainīgo atdalīšanas metode. Rīgas Tehniskās Universitātes 46. starptautiskā 
zinātniskā konference, 2005. gada 13. – 15. oktobris, lpp. 27. 

2. Ā Temkins, J. Gerhards, I. Iltiņš. Kabeļa izolācijas temperatūras lauks. Rīgas Tehniskās Universitātes 
46. starptautiskā zinātniskā konference, 2005. gada 13. – 15. oktobris, lpp. 43. 

3. M. Iltina, I. Iltins, A. Kolyshkin, I. Volodko. Transient Method for Leak and partial Blockage detection 
in pipelines. Third International Conference of Applied Mathematics. Plovdiv, Bulgaria, August 12 – 
18, 2006, p. 126. 

4. I. Iltiņš, M. Iltiņa. Difūzijas vienādojuma ar vienkāršāko nelinearitāti analītisks risinājums. Rīgas 
Tehniskās Universitātes 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006. gada 12. – 14. oktobris, lpp. 30. 

 
 
Metodiskās konferencēs: 

1. I. Volodko, M. Iltina, I. Iltins, V. Gosteine. Blackboard Learning System Application for Teaching 
Mathematics. 35th International IGIP Symposium in cooperation with IEEE/ASEE/SEFI, 2006 – 09 – 
18, Tallin, Estonia, p. 76. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
1. Matemātika ( pamatkurss). 
2. Matemātikas papildnodaļas. 
3. Skaitliskās metodes. 
4. Nelineārā optimizācija ( līdz 2002. gadam). 
5. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (neklātienei). 

Publikāciju skaits : 27 

Nozīmīgākās publikācijas  
1. Iltins I., Iltina M. Calculating Dependence of Diffusion Coefficient on Concentration following 

Concentration Measurements in Initial Process Stage. Scietific Proceedings of Riga Technical 
University. Series – Computer Science. Sērija 5, Sējums 29 (48), Rīga, RTU, 2006, p. 111. – 115. 

2. M. Iltina, I. Iltins, A. Kolyshkin, I. Volodko. Transient Method for Leak and partial Blockage detection 
in pipelines. Third International Conference of Applied Mathematics. Plovdiv, Bulgaria, August 12 – 
18, 2006, p. 126. 

3.  I. Iltiņš, M. Iltiņa. Difūzijas vienādojuma ar vienkāršāko nelinearitāti analītisks risinājums. Rīgas 
Tehniskās Universitātes 47. starptautiskā zinātniskā konference, 2006, lpp. 30. 

4.  Temkin A., Gerhards J., Iltins I. The Temperature Field of Cable Insulation. Scietific Proceedings of 
Riga Technical University. Series – Enerģētika un elektrotehnika. Sērija 4, Sējums 14, R., RTU, 2005, 
p. 94-99. 

5. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Skaitliskās metodes. Rīga, RTU, 2002, 95 lpp. (Atkārtots izdevums 2005. gadā). 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 
Kursi ”Virtuālās studiju vides Blackboard izmantošana”. RTU Tālmācības centrs, 2004. gada jūnijs. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. Žurnāla Scientific Proceedings of Riga Technical University. Series – Computer Science redkolēģijas 
loceklis. 

2. RTU akadēmiskās sapulces loceklis. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda                                     

Krievu valoda        

Angļu valoda                              

   
(Datums)  (Paraksts) 

   



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Judīte Jakubāne  
Dzimšanas datums: 1963.gada 25. jūlijs   
   
 » Izglītība  
 
Latvijas Universitāte no 1981.gada līdz 1986.gadam.  
Specialitāte: Augstākās kvalifikācijas nepārtikas preču prečzinis un tirdzniecības 
organizators  
   
Rīgas tehniskā universitāte no 1997.gada līdz 1999.gadam.  
Grāds: Maģistrs  
   
Rīgas tehniskā universitāte no 1996.gada līdz 1997.gadam.  
Grāds: Bakalaurs  
    
» Kvalifikācijas paaugstināšana  
 
Daugavpils universitāte, kvalifikācijas celšanas kursi no 2004.gada aprīļa līdz 
2004.gada maijam.  
Piezīmes: "Inovācijas augstākās izglītības sistēma" 
 
 » Zinātniskie grādi  
Mag.oec.  
    
» Valodas  
Krievu:  ļoti labi  
 Angļu:  ļoti labi  
   
» Darba pieredze  
 
Rīgas tehniskā universitāte, ABAF no 1982.gada līdz 1985.gadam.  
Amats: laborante  
   
Rīgas tehniskā universitāte, Sagādes daļa no 1985.gada līdz 1990.gadam.  
Amats: vec. prečzine  
   
Rīgas tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1990.gada   
Amats: laboratorijas vadītāja  
   
Rīgas tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1999.gada   
Amats: lektore  
  



 » Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikacijas: 
Starptautiskā konference "Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas", raksts "Privāto pensiju fondu attīstība Latvijā", Rīga, RTU, 2003. g.;  
Starptautiskā konference "Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas 
mūsdienu periodā", raksts: "Augstākā izglītība un tās kvalitāte", Rīga, RTU, 2002. g. 
116.lpp.;  
Starptautiskā konference "Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas 
mūsdienu periodā", referāts: "Augstākā izglītība un tās kvalitāte", Rīga, RTU, 2002. 
g. 17. maijs;  
Zinātniskā konference RIMPAK Livonija "Latvijas Republikas Starptautisko 
ekonomisko attiecību aktuālās problēmas", referāts: "Latvijas augstākās izglītības - 
kvalitātes kritēriji starptautiskajā ekonomikā", RIMPAK Livonija, 2002. g. 30. aprīlis;  
Starptautiskās zinātniski praktiskā konference "Rūpniecības attīstība pārejas periodā", 
tēzes:"Krievijas ekonomiskās krīzes ietekme uz Latvijas rūpniecības attīstību", RTU, 
1999. g. dec., 64.lpp.;   



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Jānis Ķipsna  
Dzimšanas datums: 1945.gada 7. augusts   
   
  
» Izglītība  
 
Rīgas Politehniskais institūts no 1969.gada līdz 1972.gadam.  
Specialitāte: aspirantūra  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1964.gada līdz 1969.gadam.  
Specialitāte: inženieris ekonomists, mašīnbūves ekonomikā un organizācijā  
   
Ogres 1.vidusskola  
   
  
» Kvalifikācijas paaugstināšana  
 
„Rūpniecības attīstība pārejas periodā”  
Piezīmes: Starptautiskā konference RTU, Rīga, 1999., decembris. 
  
„Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz ES”  
Piezīmes: Starptautiskā konference, Rēzekne, 2000., marts. 
  
RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konference.  
Piezīmes: 2002.gada oktobris. 
 
 RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference  
Piezīmes: 2003.gada oktobris. 
  
RTU 45. Starptautiskā zinātniskā konference  
Piezīmes: 2004.gada oktobris. 
 
Piedalīšanās starptautiskā konferencē  
Piezīmes: Doņecka, 2003. 
  
Piedalīšanās starptautiskā konferencē  
Piezīmes: S.Pēterburga, 2004. 
 
 „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”  
Piezīmes: RTU 46.Starptautiskās zinātniskās konferences, referātu tēžu krājuma 
redkolēģijas loceklis, Rīga, 2005.  
 
„Ekonomika un uzņēmējdarbība”  
Piezīmes: RTU Zinātnisko rakstu 3.sērijas 10.sējuma redakcijas kolēģijas dalībnieks. 
Rīga, 2005. 
 
 Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas  



Piezīmes: Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. Konferences 
programmas komitejas dalībnieks. Rīga, 2005. 
  
» Zinātniskie grādi  
 
2004.g.- Profesora grāds  
   
2006.g. -RTU profesors  
   
1999.g.- Asociētais profesors  
   
1992.g.- Ekonomikas doktora grāds  
   
 » Valodas  
 
Krievu:  ļoti labi  
Piezīmes: (Tekoši) 
 
 Vācu:  ļoti labi  
Piezīmes: Sarunvalodas līmenī, tekoši lasu spreciālo literatūru 
 
 Angļu:  mazliet  
Piezīmes: Lasu ar vārdnīcu 
 
 Latviešu:  dzimtā  
  
 » Darba pieredze  
 
Rīgas Politehniskais institūts no 1972.gada līdz 1979.gadam.  
Amats: IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras vec.pasniedzējs, docenta v.i., 
docents  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1979.gada līdz 1987.gadam.  
Amats: IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras vadītājs  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1987.gada līdz 1988.gadam.  
Amats: Vec.pasniedzējs  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1987.gada līdz 1988.gadam.  
Amats: IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras vadošais zināniskais līdzstrādnieks  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1988.gada līdz 1994.gadam.  
Amats: IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras docents  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1994.gada   
Amats: IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupas vadītājs  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1994.gada   
Amats: Uzņēmējdarbības vadīšanas profilinstitūta direktors  
   



  
» Dalība svarīgākajos projektos  
 
„Ieteikumi svarīgāko darba vides problēmu risināšanai gāzes saimniecībā”  
Piezīmes: Pasūtītājs: VSAA. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2004/0787, RTU Nr. 6839. 
Līgums darbojas līdz 10.10.2004. Saistībā ar šo līgumu tiks publicētas divas brošūras.  
  
„Ieteikumi darba aizsardzībā sadzīves pakalpojumu nozares darbiniekiem”.   
Piezīmes: Pasūtītājs: VSAA. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2004/0787, RTU Nr. 6839. 
Līgums darbojas līdz 10.10.2004. Saistībā ar šo līgumu tiks publicētas divas brošūras.  
  
 » Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikacijas: 
Zinātniskās publikācijas:  
1. Ķipsna J. Informācijas tehnoloģiju speciālistu darba samaksas problēmas. RTU 
Zinātniskie raksti. 3.sērija, 5.sējums. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Rīga, RTU, 2002., 
8 lpp.  
2. Ķipsna J. Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas. RTU 
Zinātniskie raksti.3.sērija, 6.sējums. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Rīga, RTU, 2003., 
lpp.  
3. Ķipsna J., Kozlova S. Interneta tehnoloģijas un līdzekļi uzņēmējdarbībā. RTU 
Zinātniskie raksti.3.sērija, 6.sējums. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Rīga, RTU, 2003., 
6 lpp.  
4. Кипсна Я., Семенова Н. Проблемы образования доходов населения Латвии. 
Социальная политика и человеческое развитие. Сборник научных трудов. Том 
2., Донецк, 2003., 6 lpp.   
  
» Pedagoģiskā darbība  
 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Ir atbildīgais un lasa lekciju kursus, vada seminārus un praktiskās nodarbības, kas 
saistīti ar uzņēmējdarbības vadīšanas, darba vadīšanas un cilvēku resursu vadīšanas 
jautājumiem:  
IUV 229 Cilvēku resursu ekonomika  
IUV 266 Vadīšanas teorija  
IUV 301 Uzņēmējdarbības vadīšana  
IUV 302 Darba vadīšana  
IUV 440 Vadīšanas lēmumu pieņemšana  
IUV 506 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana  
IUV 514 Vadīšanas organizācija  
IUV 516 Darba vadīšana  
IUV 613 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana  
  
Cita pedagoģiskā darbība: 
Doktorantu darba vadība. 
  
 » Cita informācija  
Apbalvojumi: 1987. g.VTSSI Bronzas medaļa  
    



» Personīgā informācija  
Vārds uzvārds: Mārīte Kirikova  
dzimšanas datums: 17.05.1959. 
darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte  
 
» Izglītība  
 
Inženierzinātņu doktore Informācijā un informācijas sistēmās 
Inženiere-sistēmtehniķe (specialitāte - Automatizētās vadības sistēmas)  
 
» Valodas  
 
Latviešu, angļu, krievu  
 
» Darba pieredze  
 
Pedagoģiskais darbs: Asociētā profesore: Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas 
Luksaimniecības universitāte (sadarbības līgums), Docente: Latvijas Jūras akadēmija, 
Vieslektore: Boises Valsts universitāte (ASV) 
 
Petnieciskais darbs: Rīgas Tehniskā universitāte, Boises valsts universitāte (ASV), 
Stokholmas Universitāte un Karaliskais tehnoloģiskais institūts, Kopenhāgenas 
universitāte. 
 
Konsultante/Eksperte: Latvijas Republikas Zemkopības Ministrijas Lauku atbalsta 
dienests Informācijas departamamenta Integrētā Administrēšanas Kontroles Sistēmu 
daļa 
 
Sistēmanalītiķe: SIA "Lameda"  
 
» Cita nozīmīga pieredze  
 
CAiSE’2004 (workshop chair).  
ISD’2002 konferences programmu komitejas līdzpriekšsēdētāja.  
Divu starptautisku zinātnisko konferenču rakstu krājuma redaktore.  
Piecu starptautisko zinātnisko konferenču organizācijas komitejas locekle.  
Vairāk nekā 15 starptautisku zinātnisku konferenču programmu komitejas locekle.  
ESF 6. ietvara Ekselences tīkala “Kaleidoscope” dalībniece.  
2004. gadā vadījusi informācijas sistēmu projektu kļūdu analīzes projektu sadarbībā 
ar Midlseksas Universitātes, Lielbritānija, Forensics centru.  
Promocijas, maģistra un bakalauru darbu vadītāja.  
ACM biedre 
 
 
» Dalība projektos  
 
Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde - sistēmanalītiķe 
 
Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības atbalstam - 
projekta vadītāja 



 
ERAF 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās 
institūcijās” projekts: „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi 
zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai- SPRPIDĪTIS" - aktivitātes vadītāja 
 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projekts: „ Pētījumi m-studiju produktu 
un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši multimēdiju, telemātikas un 
telekomunikāciju attīstības līmenim – PUMPURS” - eksperte  
 
Leonardo da Vinci projekts Info Re Dis - projekta uzsākšanas zinātniskā koordinatore 
 
Eiropas sociālā fonda (ESF) Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA) 
aktivitātes 3.2.4.2. „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās 
nozarēs” projekts: „Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot 
IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību” - eksperte 
 
ESF projekts „Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un 
informācijas tehnoloģijā” projekta vadītāja 
 
Informācijas sistēmas izstrāde Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības 
departamentam - sistēmanalītiķe 
 
Pētniece šādos projektos: Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un 
organizācijām (2006.), 
Divpusložu pieejas pielietojums elastīgas arhitektūras izstrādē programmatūras 
inženierijas zināšanu ķermenim (2005.-2006.),  
Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu 
reversās inženierijas mērķiem organizācijās (2001.-2005),  
Intelektuāla multilīmeņu metamodeļu apstrādes strukturizētas sistēma sistēmu 
analīzes metožu un līdzekļu izveidošanai (1997. - 2000.),  
Zināšanu sadalījums prasību inženierijā (Dāņu Zinātnes padomes finansējums) (1994. 
- 1996.) - vienas personas projekts,  
Inteliģenta sistēma strukturizētas sistēmu analīzes metožu un līdzekļu izveidošanai 
(1993. - 1996.), Ekspertu sistēmas izstrādāšana tehnisku sistēmu projektēšanas 
agrīnajiem posmiem (1990. -1993.), Interaktīva sistēma tehnisku sistēmu struktūras 
modeļu veidošanai un analīzei (1986. - 1989.). 
 
Un citi projekti 
 
 
» Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikacijas: 
Znotina D., Kirikova M., Grundspenkis J. Higher education in Computer Science and 
Information Technology: Formalities and reality, in: Scientific Proceedings of Riga 
Technical University, Computer Science, Applied Computer Systems, the 5th series, 
Vol. 26, Riga, Latvia, RTU, 2006, pp. 112-123 (in Latvian), ISSN 1407-7493. 
 
Nikiforova O., Kirikova M., Sukovskis U. Two hemisphere model driven architecture 
for knowledge map development in the task of study program analysis, in: Scientific 



Proceedings of Riga Technical University, Computer Science, Applied Computer 
Systems, the 5th series, Vol. 26, Riga, Latvia, RTU, 2006, pp. 112-123 (in Latvian), 
ISSN 1407-7493. 
 
Kirikova M. and Grundspenkis J. Towards knowledge management oriented 
information system: supporting research activities at the technical university, 
Accepted at The 15th International Conference on Information Systems Development, 
Budapest, Hungary, August 31 – September 2, 2006, in press. 
 
Nikiforova O., Kirikova M., and Pavlova N. Two-hemisphere driven approach: 
application for knowledge modelling, in: proceedings of the 2006 Seventh 
International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic 
DB&IS), July 3-6, Vilnius, Lithuania, O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (Eds.), 
IEEE, 2006, pp. 244-250, ISBN: 1-4244-0345-6.  
 
Sprice, R. and Kirikova, M. Feasibility study: New knowledge demands in turbulent 
business world. Advances in Inforamtion Systems Development: Bridging the Gap 
Between Academia and Industry Vol. 2, A.G. Nilsson, R.Gustas, W. Wojtkowski, 
W.G. Wojtkowski, S. Wrycza, J.Zupancic (Eds.), Springer, 2006, pp. 131-142, ISBN-
10: 0-387-30834-2, ISBN-13: 078-0387-30834-0.  
 
Kirikova M. Flexibility of organisational structures for flexible business processes. In 
Proceedings of the 6th Workshop on Business Process Modelling and Support 
Systems - Business Processes and Support Systems: Design for Flexibility. Porto, 
Portugal, 13-14 June, 2005, Proceedings of the CAiSE'05 Workshops, Vol 1, J.Castro 
and E. Teniente (eds.), 2005, ISBN 972-752-077-4, pp. 83-90. 
 
Nikiforova O., Kirikova M., and Wojtkowski W. Role of models in knowledge 
transfer during OO software development. In Proceedings of the 15th European-
Japanese Conference On Information Modelling and Knowledge Bases: Tallinn, 
Estonia, May 16-20, 2005, Y.Kiyoki, H.Kangassalo, H.Jaakkola and J.Henno (Eds.), 
ISBN 9985-59-530-0, pp. 305-320. 
 
Kirikova M. and Makna J. Renaissance of Business Process Modelling. In: 
Information Systems Development Advances in Theory, Practice, and Education. 
Vasilecas, O.; Caplinskas, A.; Wojtkowski, G.Wojtkowski,W.Zupancic, J. (Eds.), 
Springer, 2005, ISBN: 0-387-25026-3, to be published. 
 
Grundspenkis J. and Kirikova M. Impact of the Intelligent Agents paradigm on 
Knowledge Management. In Intelligent Knowledge Based Systems. C.T. Leondes 
(Ed.) Kluwer Academic Publishers, Boston USA, 2004, pp. 164-206. 
 
Kirikova M. Interplay of tacit and explicit knowledge in Requirements Engineering. 
In New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques: Proceedings of the 
third SoMet_W04, H.Fujita and V.Gruhn (Eds.), IOS Press, 2004, ISBN 158603 455 
3, pp. 77-86. 
 
Nikiforova O. and Kirikova M. Enabling problem domain knowledge transformation 
during object-oriented software development. In Constructing the Infrastructure for 
the Knowledge Economy: Methods and Tools, Theory and Practice, H.Linger, J. 



Fisher, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, J.Zupancic, K.Vigo, J.Arnolds (Eds.), 
Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004, ISBN 0-306-48554-0, pp. 481-495. 
 
Workshops Proceedings, The 16th International Conference on Advanced Information 
Systems Engineering, CAiSE 2004, (J. Grundspenkis and M. Kirikova (Eds.), Riga, 
Latvia, Vol. 1,2,3, Faculty of Computer Science and Information Technology, Riga 
Technical University, 2004, ISBN 3-540-22151-4, pp. 219-233. 
 
Nikiforova O. and Kirikova M. Two-Hemisphere Driven Approach: Engineering 
based Software Development. In Advanced Information Systems Engineering, 
Proceedings of the 16th International Conference CAiSE 2004, Riga, Latvia, June 
2004, A. Persson and J. Stirna (Eds.), Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2004, ISBN 
3-540-22151-4, pp. 219-233. 
 
Grundspenkis J., Kirikova M., Vinogradova V. Meeting Educational Challenges by 
Knowledge Management, Proceedings of the College Teaching and Learning 
Conference, Lake Buena Vista, Florida, January 5-9, 2004, ISSN 1539-8757, article 
number 392. 
 
» Cita informācija 
 
Sabiedriskie pienākumi: Promocijas padomes "RTU P-07" eksperte, Lietišķo 
datorsistēmu institūta Padomes locekle, RTU Zinātniskās bibliotēkas konsultante.  
 



Curriculum Vitae 
 

Vārds VITAUTS 

Uzvārds KLIMAVIČIUS 
Dzimšanas datums, 
vieta 

1943.g. 8.jūlijs, Tukums 

Dzīves vieta Kurzemes prospekts 152-41, Rīga,  
tel. 7413141. 

Izglītība 1975. – 1979. Rīgas Politehniskais 
institūts (RPI), Automātikas un 
telemehānikas katedras aspirants. 
1965. – 1970. Beidzis RPI, Automātikas 
un telemehānikas specialitāti. 
1961.gadā absolvējis Tukuma 3.J.Raiņa 
vidusskolu. 

 

Darba pieredze 1998. - līdz šim laikam. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
docents. 
1996.–1998.RTU Inženierzinātņu koledžas direktors. 
1994.-1996. RTU docents.  
1992. – 1994. Rīgas pilsētas Domes loceklis, 
RTU docents. 
1991. – 1994. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas Deputātu 
padomes priekšsēdētājs,  
RTU docents. 
1989. – 1994. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas Deputātu 
padomes deputāts, 
RTU docents. 
1988. – 1989. RTU docents. 
1973. – 1988. RPI vecākais pasniedzējs. 
1971. – 1972. RPI asistents. 
1970. RPI mācību meistars. 

 

Zinātniskais grāds 1995 – Inženierzinātņu doktors. Disertācija par tēmu 
“Autoregresijas un slīdošā vidējā modeļi nepārtrauktiem 
procesiem”. 

 

Publikācijas Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos – 35. 
Mācību grāmata “ Automātiskā vadība “ 2002., 232 lpp.   

Lasa kursus · Automātikas pamati; 
· Optimālās vadības metodes; 
· Lokālās sistēmas; 
· Mikroshēmu tehnika; 

 

Sabiedriskais darbs 1960 – līdz šim laikam. Radioamatieris. 
1991 – 1995. Latvijas Radioamatieru Līgas priekšsēdētājs.  

Apbalvojumi, darba 
vērtējumi 

1994.gadā Ministru kabineta izsniegts Atzinības raksts par 
darbu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas Deputātu 
padomes priekšsēdētāja amatā.Barikāžu dalībnieka Piemiņas 
zīme. 

 

 



                                      Curriculum vitae. 
                                     Valērijs Kuņickis 

 
 

Dzimšanas gads: 1952.17.10 /p.k. 171052-10604/ 
Izglītība: 1975 – Maskavas Valsts Universitāte, filozofijas fakultāte. 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1985 – filozofijas zinātņu kandidāts 
 1990 – docents. 
Nodarbošanās: 
 1975 – 1980 – RTU asistents 
 1980 – 1990 – vec. pasniedzējs 
  1990 – 2006 – RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
 1993 – 2003 – Latvijas Policijas Akadēmija, Latvijas Sporta Akadēmija 
      no 2007    -  RTU Filozofijas un socioloģijas katedras docents, 
 Baltijas Krievu Institūts, Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rimpak „Livonija”, 
Praktiskās Psiholoģijas Augstskola u.c. augstskolu docents. 
Kvalifikācijas celšana: 
 1981 – augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas institūts Minskā 
 1980 – 1984 – neklātienes aspirantūra Latvijas Universitātē 
 1985 – disertācijas aizstāvēšana Maskavas Valsts Universitātē 
 1997 – 1998 – piedalīšanās Latvijas – Somijas starptautiskā projektā 
 2001 – 2002 – Latvijas – Lietuvas – Igaunijas projektā arodpedagoģijas 
jomā. 
Zinātniski – pētnieciskā darbība un akadēmiskie kursi: 
Vispārējā socioloģija; Mazās grupas un personības socioloģija; Biznesa 
socioloģija; Industriālās attiecības; Sociālā psiholoģija; Organizāciju psiholoģija 
u.c. 
Pēdējās publikācijas: 
„Profesiografiskā analīze: izmantošana un iespējas” – 2002 
„Organizāciju kultūra: mūsdienu diagnostikas metodes” – 2003 – RTU Zinātnisko 
rakstu krājumā 
„Pedagogs – jaunrades vadītājs (menedžeris) – Rīga, RTU, 2001 
„Industriālās attiecības” – RTU, 2001 – atb. redaktors un trīs raksti 
„Biznesa socioloģija”//Mācību materiāli un vingrinājumi. – Rīga, RTU, 2005 
„Industriālās un darba attiecības mūsdienu apstākļos”, -2006 – RTU Zinātnisko 
rakstu krājumā. 
 
 
 
Rīga, 2007.g.                                  V.Kuņickis 
 
 
 
 



Curriculum Vitae 
 
 

Anita LANKA (1950) 
Vārds, Uzvārds, Dzimšanas gads 

 
RTU Humanitārais institūts, direktore, asociētā profesore 

Darba vieta un ieņemamais amats  
 

Anita.lanka@neonet.lv, +371 29275506 
Kontaktinformācija  

 
Izglītība 
 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts universitāte 1993. Pedagoģija Pedagoģijas zinātņu 
doktore 

    
    
 
Darba pieredze 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Darba vieta Amats 

No 2002. -  RTU Humanitārais institūts Direktore 
Kopš 2002. -  RTU Humanitārais institūts, Socioloģijas un 

pedagoģijas katedra 
Asociētā profesore 

1995. – 1998. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra; 
DPU Latviešu valodas katedra; 
RTU Humanitārais institūts 

Docente 

1994. – 1995. RPIVA sākumskolas katedra Vadītāja, docente 
1992. – 1994. Rīgas 1. kristīgā skola Direktora vietniece mācību un 

zin. pētn. darbā. 
1990. – 1992. Izglītības attīstības institūts, Pirmskolas un 

sākumskolas katedra 
Docente 

1983. – 1990. Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts Zinātniskā līdzstrādniece 
1977. – 1983. Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola Skolotāja 
 
Pedagoģiskā darbība, lekciju kursi 
 
RTU: 

Mācīšanās metodika 
Augstskolu didaktika 
Pedagoģiskās domas vēsture 
Pedagoģiskais process 
Audzināšanas teorija 
Pieaugušo izglītības teorija 



 
 
Zinātniskās darbības virzieni 
 
Pedagoģija 
 
 
Projekti, granti 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Finansētājs Projekts Amats 

    
    
    
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās organizācijās 
 
RTU Zinātnisko rakstu sērijas “Humanitārās un sociālās zinātnes” redkolēģijas locekle. 
RTU Humanitārā institūta direktore. 
RTU Senāta Studiju programmu komisijā. 
 
 
Profesionālās aktivitātes 
 
 
 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi, īpaši nopelni 
 
 
 
 
Zinātniskās publikācijas 
 

1. Lanka A. Pašizglītības loma pedagoga adaptācijā mainīgā vidē.// Pētījumu materiālu krājums. 
Rīga, RTU HI, 1998. (2 lpp.) 

 
2. Lanka A. Studentu mācīšanās pilnveides aspekti // Personība. Laiks. Komunikācija. 

(Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2001.g.1.-2.marts) Rēzekne, 
Rēzeknes augstskola, 2001. (4 lpp.) (Referāts nolasīts Rēzeknē,  2001. gada 1. martā  

 
3. Lanka A. Augstskolu lekcija mūsdienu didaktikas skatījumā. // DPU 9. ikgadējās zinātniskās 

konferences rakstu krājums A 13 Daugavpils, DPU izdevniecība “Saule”, 2001. (2 lpp.) 
 

4. Lanka A. Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas. // Rīgas Tehniskās universitātes 
Zinātniskie raksti. Rīga, RTU, 2002. ( 6 lpp.) ( Referāts nolasīts RTU 42. starptautiskā 
zinātniskā konferencē Rīgā , 2001. gada 11. oktobrī) 

 
5. Lanka A. Strategy for Dialectic Development of the VET Teacher Training Programme. // 



Vocational Education and Training: Research and Reality. Kaunas, 2002/4 (6 lpp.) (Referāts 
nolasīts Starptautiskā  konferencē ”Qualification of Vocational Teacher – a Key Indicator of 
VET System Quality “ Vitauta Magnus Universitātē Kauņā, 2002. gada 25. aprīlī ) 

 
6. Lanka A. Mūsdienu tehniskās inteliģences izglītošanas teorētiskie avoti. Referāts nolasīts 

RTU 43.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada 14.oktobrī. 
 

7. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika. RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 4.sēj., Rīga, RTU, 2003, 41.-46.lpp. 

 
8. Lanka A. Objektīvās pedagoģiskās likumsakarības, tradicionālie jēdzieni un mūsdienu 

pedagoģiskā realitāte. Referāts nolasīts RTU 44.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 
2003.gada 10.oktobrī. 

 
9. Lanka A. Laboratorijas darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu skatījumā). 

Referāts nolasīts RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī. 
 

10. Lanka A. Vērtēšana procesorientētās studijās. Referāts nolasīts RTU46.Starptautiskā 
zinātniskā konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī. 

 
11. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā. RTU Zinātniskie raksti. 

8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 8.sēj., Rīga, RTU, 2005 (6 lpp.) 
 

12. Lanka A. u.c. Zināšanu vērtēšana un pašvērtēšana procesorientētās studijās, izmantojot 
intelektuālu sistēmu, balstītu uz jēdzienu tīkliem. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un 
mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”. Rīgā, 23.-24.februārī 2006.g. 
Programma un tēzes. 65.-66.lpp. 

 
13. Lanka, E.Murnieks:. Vocational Education and Training in Latvia: The Problems and  

Solutions. / The  Transformation of Vocational Education and Training (VET) in the Baltic 
States – Survey of Reforms and Developments. Series: Technical and Vocational Education 
and Training: Issues, Concerns and  Prospects, Vol.4. Springer, 2006 

 
 
Cita informācija 
 
Pedagoģiskā darbība: 
 
Vadīti ap 20 maģistra darbi gan LVU, gan RTU. 
Vadīti ap 40 bakalaura darbi un 60 kvalifikācijas darbi. 
 
Docētie studiju kursi: 
 LVU “Vispārīgā pedagoģija”, “Audzināšanas teorija”, ”A.Adlera psiholoģiskās atziņas 
pedagoga darbā”. 
 RTU “Pedagoģiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas teorija”, 
“Pedagoģiskās domas vēsture”, “Augstskolu didaktika”. 
 
Ir izstrādāti studiju kursi, kuri tiek realizēti studiju programmā “Arodpedagoģija”: 
 “Pedagoģiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas teorija”. 
 



Darbojas RTU Senāta Studiju programmu komisijas darbā. 
 
Kopā ar profesoru E.Mūrnieku ir izstrādāta koledžas līmeņa  studiju programma “Arodpedagoģija”. 
 
Vieslektore Vāxjo universitātes organizētajos skolotāju tālākizglītības kursos Zviedrijā un Vidzemes 
augstskolā kopš 2000. gada septembra ( Zviedrijas un Latvijas kopprojekts skolotāju tālākizglītībā 
“Values in the Baltic Sea Perspective” ). 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds:  Eleonora 
2. Uzvārds: Latiševa 
3. Dzimšanas gads: 1947 
 
4. Izglītība: 
 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 
Datums: no 
              līdz  

09.1965. 
07.1970. 

Iegūtā izglītība: Inženieris-matemātiķis 
Diploma Nr.  No 343656 

 
Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte   
Datums: no  
              līdz 

1993 

Iegūtā izglītība: Dr.sc.ing. 
Diploma Nr. B-D No 000531 
 

5. Papildu izglītība/kursi: 
 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums:   
               

RPI aspirantūra Tehniskā kibernētika 
Dipl. TH No 065853 

09.1977.-08.1982. 

Kogra Ltd Autodesk AutoCAD 2000 Level1 
Traininfg Sertificate  
ATC No 70004681 

08.2000.-09.2000. 

 
6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
latviešu 5 5 4 
angļu 5 4 4 
krievu 5 5 5 

 
7. Darba pieredze: 
 

Datums: no  
              līdz 

09.1980. 
pašlaik 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Amata nosaukums As. profesore 
Galvenie pienākumi 1. Lekciju, prakt. nodarbību īstenošana 

2. Metodisko materiālu sagatavošana 
3. Bakalauru, maģistru, doktoru darbu vadīšana 

 



 
Datums: no  
              līdz 

09.1970. 
08.1980. 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Amata nosaukums Vec. zin. līdzstrādnieks 
Galvenie pienākumi 1. Zin. pētijumu veikšana 

2. Sadarbība ar RTU mācību procesu 
 

 
8. Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā 

veicamajiem pienākumiem): 
• Mācību priekšmetu satura un pasniegšanas metodes izstrādāšana 
• Piedalīšanās ES Phare programmas “Profesionālā izglītība 2000” projektā “Pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītība programmu izstrāde” 2000. gadā 
• Piedalīšanas programmu „RTU studiju programmas „Datorsistēmas” pilnveidošana 

programmas absolventu profesionālas konkurētspējas paaugstināšanai” un „RTU akadēmiskās 
studiju programmas „Datorsistēmas” kursu pilnveidošana” izstrādē”  

 
9. Kontaktinformācija: 

 
Adrese: 
 

LV-1058, Rīga, Ozolciema iela 18, dz. 205 

Tālruņa nr: 7089576 
Faksa nr: 7089094 
E-pasta adrese elat@inbox.lv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1lpp. Valentīnas Lauzinieces Curriculum vitae  
 

  

  

 

Curriculum Vitae 
 

 PERSONAS DATI 
 

Vārds, uzvārds  Valentīna Lauziniece 
Adrese  Tīnūžu ielā 12 – 27, Rīga, LV- 1021 
Tālrunis  67175742 
E-pasts  Valentina.Lauziniece@rtu.lv 

Pilsonība  Latvijas 
 

Dzimšanas datums  25.11.1955 
 
 

DARBA PIEREDZE 
  

• Datumi (no – līdz)  1993 – 2007 
• Darba devēja nosaukums   RTU Valodu institūts  

• Amats  Vācu valodas profesora grupas lektore 
 
RTU Valodu institūta padomes locekle, sēžu sekretāre 
RTU Valodu institūta metodiskās komisijas locekle 
RTU Zinātniskās bibliotēkas un VI sadarbības koordinatore 
DITF, NVSD un VI mācību darba koordinatore 
 

• Darba pienākumi  Vācu valodas nodarbību vadīšana, metodisko materiālu, kontroldarbu, ieskaišu un eksāmenu 
materiālu izstrāde DITF studentiem, Lietišķo datorsistēmu institūta, Informācijas tehnoloģijas 
institūta maģistrantiem, RTU doktorantiem; nodarbību  vadīšana, metodisko materiālu un 
programmu  izstrāde VI augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Tehniskā 
tulkošana” studentiem  
 

• Datumi (no – līdz)  1979 – 1988 
• Darba devēja nosaukums   RPI Svešvalodu katedra  

 
 • Amats 

 
Darba pienākumi  

 Vācu valodas pasniedzēja, vecākā pasniedzēja 
 
Vācu valodas nodarbību vadīšana mācību priekšmetā, metodiskās padomes vadīšana, atbildīgā 
par mācību metodisko testu un eksāmenu materiālu izstrādi ABAF un citu fakultāšu studiju 
programmu studentiem 

 
 

IZGLĪTĪBA 
 

• Datumi (no – līdz)  1996 – 1998 
• Iestādes nosaukums   LU, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

• Pamatpriekšmeti  Pedagoģija, psiholoģija 
• Iegūtais grāds  Pedagoģijas maģistrs 

• Datumi (no – līdz)   1974 – 1979 
• Iestādes nosaukums  LVU, Svešvalodu fakultāte 

• Pamatpriekšmeti  Vācu valoda un literatūra, pedagoģija, tulkošana 
• Iegūtais grāds  Vācu valodas filologs, pasniedzējs, tulks (augstākā izglītība- diploms) 

 
Dzimtā valoda  Latviešu 

 



 2lpp. Valentīnas Lauzinieces Curriculum vitae  
 

  

  

 

 
CITAS VALODAS 

 

  Vācu 
• Lasīšanas prasmes  Izcili 

• Rakstīšanas prasmes  Izcili 
• Runāšanas prasmes  Izcili 

  Krievu 
                          • Lasīšanas prasmes  Izcili 
                      • Rakstīšanas prasmes  Izcili 

• Runāšanas prasmes  Izcili 
  Angļu 

• Lasīšanas prasmes  Labi 
• Rakstīšanas prasmes  Gandrīz labi 
• Runāšanas prasmes  Labi 

 
ORGANIZĀCIJAS PRASMES UN 

IEMAŅAS 
 Mijkultūru komunikācija, situāciju analīze, konfliktu menedžments, prezentācijas prasme, darbs 

komandā, dažāda mēroga pasākumu organizēšana, plānošana 
 

TEHNISKĀS PRASMES   PC (Windows), Microsoft Word  
 

PAPILDUS INFORMĀCIJA   

                   Kvalifikācijas celšana:  
2004.g. – Eiropas akadēmijas organizētais 107. Eiropas pedagogu seminārs Bonnā   
                un Briselē (sertifikāts) 
2004.g. –    LU Apmācības un konsultāciju centra „Grāda” kursi (sertifikāts) 
2002., 2003.g. – Latvijas Zonenbergas biedrības konferences (apliecinājumi)  
2000.g. –     Gētes institūta 2. Baltijas vācu valodas docētāju seminārs (sertifikāts)         
1998.g. –  Linenburgas Austrumu akadēmijas izglītības centra organizētais seminārs  
                 “Izglītība un   sabiedrības attīstība” (sertifikāts), Maģistra zinātniskā darba   
                  aizstāvēšana pedagoģijā 
1997.g. –      Vācu - ārzemju biedrības organizētā studiju un informācijas nedēļa Lībekā (sertifikāts) 

1 1996.g. –       LU Valodu centra “Minstere - Rīga” organizētais informatīvais seminārs 
                      „Datoru lietošana svešvalodu apmācībā” (sertifikāts) 
1 1995.g. –      Vispasaules vācu Zonenbergas biedrības organizētā informatīvā nedēļa 
                      “Dzīve VFR” Zonenbergā  (sertifikāts)                                     
  1994.g. –     Vācu akadēmiskā apmaiņas dienesta Baltijas vācu valodas docētāju seminārs  
                      „Svešvalodu apmācības metodes” (sertifikāts) 
  1994.g. –      Vācu - ārzemju biedrības kursi Baltijas un Skandināvijas valstu vācu valodas  
                       mācībspēkiem Lībekā (sertifikāts)                                             

Sabiedriskais darbs:   Vispasaules vācu Zonenbergas biedrības biedre, Latvijas Vācu valodas 
                                    skolotāju asociācijas locekle 
Pētnieciskā darba virziens: Pedagoģijas vēstures zinātne, lingvistika, didaktika      
Zinātniskais pētījums: „J.G. Herdera personība un viņa devums latviešu tautas kultūras vēsturē un  
                                    pedagoģiskās domas attīstībā”, LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 
                                   1998. 
Publikācijas:              Mācību metodiskais materiāls vācu valodā NVSD studentiem „Studentu  
                                 grāmata ”, RTU 2004 
                                     „J.G.Herders latviešu tautas kultūras un pedagoģiskās domas vēsturē” 
                                    krājumā „Laikmets un personība”, RAKA . 2000. 
                                Tekstu krājums vācu valodā „Roboter im Blickpunkt”, RPI 1987. 
 

2007. gada 19. marts     /Valentīna Lauziniece/ 
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CURRICULUM  VITAE 
 

JURIJS LAVENDELS 
 

1. Vispārīgās ziņas 
 
Vārds Uzvārds Jūrijs Lavendels 
  
Personas kods 090452 – 10125 
  
Nodarbošanās Rīgas Tehniskā universitāte,  Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 

fakultāte, Informātikas un programmēšanas  katedra, as.prof. 
 Rīgas Tehniskā universitāte,  Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 

fakultāte, Informātikas un programmēšanas  katedra, katedras vadītājs 
  
Dzimšanas vieta Rīga 
  
  
Tālrunis darbā 7089575, 7089573 
  
E-pasts jurisl@cs.rtu.lv 
  
Valodas latviešu - dzimtā 

krievu - labi (runāt, lasīt, rakstīt) 
angļu - apmierinoši(runāt, lasīt, rakstīt) 

  
Darba stāžs 
 

kopējais - 28 gadi, RTU - 28 gadi 

  
Izglītība  
1975. g   beidzis  Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas  

tehnikas fakultāti,   iegūstot inženiera matemātiķa kvalifikāciju 
1984. g   beidzis Rīgas Politehniskā institūta aspirantūru 
1987. g aizstāvējis tehnisko zinātņu  kandidāta disertāciju. Tēma : ‘’Galīgo 

elementu metodes automatizācija un adaptācija   pielietojumu 
uzdevumos’’. Dip. TH Nr. 101727 KTH 

1992. g. nostrificēts par  Dr. sc . ing. Dipl. B-D Nr. 000382 
  
Zinātniskais grāds 
un akadēmiskais 
nosaukums 
1992 g. 
1990 g. 

 
 
Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. Ing.) 
Rīgas Tehniskās universitātes docents 

Publikācijas Kopējais publikāciju skaits  70 
  
Darba pieredze  
1975. g. 

 
RPI (inženieris-matemātiķis)  
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1975 – 1987 g. 
1987 – 1990 g. 
1990 – 2002 g. 
2004 - 
 no 1998 g. 

ASTF,  IP katedras asistents 
ASTF, IP katedras lektors 
RTU, DIT fakultātes docents 
RTU, DIT fakultātes as.profesors 
RTU, DIT fakultātes, Informātikas un programmēšanas katedras vadītājs 

 
2. Nozīmīgākās zinātniskās  publikācijas un darbi 
 

NN Nosaukums Izdevniecība, żžurnāls 
(nosaukums, Nr, gads) vai 

autorapliecības Nr.  

Ies.lok. 
vai lapp. 

sk. 

Līdzautoru 
uzvārds 

1. Автоматизированная 
система обслуживания 
конечноэлемент- 
ных расчетов 

Киев, Вища школа, 1986. 209 А.Цыбенко 
Н.Крищук 
Н.Ващенко 

2. On problems of building up 
a multiprocessor 
architecture and 
organization of solving 
process 

Boundary Field Problems 
and Computers. 
Proceedings of  Latvian-
Danish Seminar on 
‘’Groundwater and 
Geothermal Energy’’ Riga, 
1994. - P. 337-343 

7 J.Bleiers 

3. Experimental study of 
effects of radiofrequency 
electromag-netic fields on 
animals with soff tissue 
wounds 

Proceedings of 
international symposium 
‘’Millimetter Wa-ves on 
Non Thermal Intensity in 
Medicine’’  Rome, 1995 

3 I.Detlavs, 
L.Slutsky 

4. The effective methodology 
for data exchange in 
multiprocessor systems of 
signal processing 

Boundary Field Problems 
andComputers.Proceeding
s of  international seminar 
on “Environment 
modeling”. Riga, 1995. P. 
277-282 

6 J.Ekmanis 

5. Cooperation problems of 
control section and DSP 
multiprocessor for Wireless 
Telecomunication system 

System Modeling and 
Control. Proceedings of 
international seminar on 
‘’Signal processing’’. 
Zakopane, 1998. -P.306-
313 

8 J.Bleiers, 
A.Pumpurs 

6. Organization of multiple 
back ground tasks in real 
time signal processing  
software,  

Boundary Field Problems 
and ComputerSimulation. 
Enviromental Simulation, 
41st issue1999.P 103-107. 

6 J.Bleiers 

7. Support of real time tasks 
in the signal processing 
environment of 
telecommunication system,  

Boundary Field Problems 
and Computer Simulation. 
Enviromental Simulation, 
42st issue: 2000. P.79-83. 

6 J.Bleiers 
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8. DSP – based voice 

compressing system 
Proceedings of the Baltic 
Electronic Conference 
(BEC-2000). Tallin, 
Estonia, 2000 P. 333-336 

4 P. Misans, 
N. Veselis, 
G. Līnis 

9. Control of background 
tasks in the hard real time 
signal processing 
environment of  
telecommunication  
 

Boundary Field Problems 
and Computer Simulation. 
Enviromental Simulation, 
43st issue: 2001. P.102-
106. 

5 J.Bleiers 

10.   Datormācība lielās 
studentu plūsmās – 
problēmas un risinājumi  

 

Zinātniski metodiskās 
konferences ”Par sarežģīto 
vienkārši un saprotami” 
materiāli  RTU , 2001.12. 
lpp.   
 

1  

11. CT-bus oriented testing and 
debugging for DSP 
multiprocessor 
telecomunication board 

Proceedings of the Baltic 
Electronic Conference 
(BEC-2002). Tallin, 
Estonia, 2002 P. 223-226 

4 J. Bleiers, 
A. Kalejs 
N. Veselis 

12. Bezvadu telefonu piekļuves 
sistēma, tās abonentu 
adapters un radio kanālu 
aizņemšanas metode   

Patenti un preču zīmes 
20.05.2001    Nr 12655  B 
LATVIJAS 
UNIVERSITĀTES 
MATEMĀTIKAS UN 
INFORMĀTIKAS 
INSTITŪTS  Raiņa 
bulvāris 29 Rīga LV-1459, 
LV 
 

LR 
patents 

Alberts M. , 
Līnis G., 
Gaujēns A., 
Veselis N., 
Kalniņš J., 
MartinsonsJ 
Ekmanis J., 
Dzērve A., 
Lazdiņa G., 
Klimans  L, 
JēkabsonsV., 
Bleiers J.   

 
Dalība pētījumu 
projektos 

 

  
1997 –2000 g LR Zinātnes padomes projekts Nr 96.0486  “Paralēlu darbības metožu, 

aparatūras un programmatūras pētīšana, izstrādāšana un novērtēšana 
digitālā signālapstrādē ” 

2001 – 2002 g LR Zinātnes padomes projekts Nr 01.0847  “Diskrēto signālapstrādes 
procesu  un testēšanas metodikas pētīšana un izstrāde daudzprocesoru 
vidē”  

3. Pedagoģiskā darbība 
 
Docētie kursi  
1975-1987 Skaitļošanas tehnikas pielietošana inženieru un ekonomiskos aprēķinos; 
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Programmēšanas valodas; Algoritmu teorijas pamati; Programmu 
metroloģijas pamati; Kompilatoru projektēšana; Programmēšanas valoda 
PL/1 
 

1987-1992 Datoru mācība (pamatkurss); Datoru mācība (speckurss); Iepazīsti 
datoru un algoritmizācijas pamatus; atbildīgais par kursiem RTU;  
Skaitļošanas procesi un struktūras; Kompilatoru uzbūve 
 

1992- 2002 Datoru mācība (pamatkurss); Datoru mācība (speckurss); Iepazīsti 
datoru un algoritmizācijas pamatus; Skaitļošanas procesi un struktūras; 
Kompilatoru uzbūve; Kompilatoru un integrēto čaulu uzbūve 
koncepcijas; Programmēšanas metodes un algoritmi; Datorizēto 
risinājumu zinātniskais seminārs; Ievads risinājumu datorizētā apstrādē 
 

  
Izstrādātie kursi Datoru mācība (pamatkurss); Datoru mācība (speckurss); Datorizēto 

risinājumu zinātniskais seminārs; Ievads risinājumu datorizētā apstrādē 
  
Izstrādātā 
programmas  

Tālākizglītības programma “Algoritmizācijas pamati un datoru praktiskā 
lietošana” 
Tālākizglītības programma “Datoru praktiskā lietošana biroja darba 
automatizācija” 

  
Maģistrantu darbu 
vadīšana 

I. Zavadska, A. Pumpurs, B. Pasko 

  
Sadarbība ar skolām Semināri Latvijas novadu informātikas skolotājiem 
 Kvalifikācijas celšanas kursi informātikas skolotājiem (0rganizēšana, 

vadīšana, pasniegšana) 
 
4. Organizatoriskais darbs 
 
Katedras vadība  
no 1998 g  RTU DIT fakultātes Informātikas un programmēšanas katedras vadītājs 
  
Sadarbība ar 
MICROSOFT 
pārstāvniecību Rīgā 

Mācību kursu organizēšana RTU studentiem pēc MICROSOFT  
akadēmiskajām programmām 

 
5. Citas aktivitātes DITf Domes loceklis, LDI Padomes loceklis;  RTU Senāta loceklis 

 
 



Curriculum Vitae 
 
 

Zanda LEJNIECE (1952) 
Vārds, Uzvārds, Dzimšanas gads 

 
RTU Humanitārā institūts, praktiskā docente 

Darba vieta un ieņemamais amats  
 

+371-26538877 
Kontaktinformācija  

 
Izglītība 
 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Valsts Universitāte 1977. Filozofija  
Latvijas Valsts Universitāte 1995. Filozofija Maģistra grāds filozofijā 
    
 
Darba pieredze 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Darba vieta Amats 

Pašlaik RTU Humanitārā institūts, Filozofijas 
profesora grupa 

Praktiskā docente 

No 1977.  RTU Mācībspēks 
 
Pedagoģiskā darbība, lekciju kursi 
 
Lietišķā etiķete,  
Oratora māksla, 
Prezentācijas prasme,  
Sociālās attīstības modeļi, 
Pedagoga ētika un etiķete ,  
Ētika 
 
Zinātniskās darbības virzieni 
 
Filozofija 
 
 
Projekti, granti 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Finansētājs Projekts Amats 

    
    



    
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās organizācijās 
 
 
 
 
 
Profesionālās aktivitātes 
 
Mācījusies LU aspirantūrā (1980.-1083.),  
stažējusies Latvijas Zinātņu akadēmijas Tiesību un filozofijas institūta Filozofijas vēstures sektorā 
(1988.g.).  
Kvalifikāciju papildinājusi Valsts Administrācijas skolas organizētajā holandiešu speciālistu vadītajā 
mācību projektā „Saskarsmes ētika” (1995.g.) un Kopenhāgenas Nila Broka koledžas mācību 
projektā „Mācīšanas metodes” (1997.g.). 
 
Sagatavojusi vairākus mācību līdzekļus: 

„Lietišķā etiķete” (lekciju kurss),  
„Oratoru māksla” (lekciju kurss),  
„Apgaismības filozofija Latvijā”,  
„Daba un sabiedrība”,  
„Pedagogs un tā loma auditorijas vadīšana”,  
„Dialektikas kategorijas”,  
„Ētika pedagoga darbā”,  
„Pedagoga ārējā tēla veidošana mūsdienu augstskolā”,  
„Apģērbs – zīme: tradīcijas un novitātes” utt. 

 
Piedalījusies 9 zinātniskajās konferencēs. 
 
Sagatavotas 32 publikācijas; no tām 17 – zinātniskās, 15 –metodiskās, tai skaitā datorizētās 
tālmācības kurss „Lietišķā etiķete”. 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi, īpaši nopelni 
 
 
 
 
Zinātniskās publikācijas 
 

1. Lejniece Z. Pedagoga ārējā tēla veidošanas problēmas mūsdienu augstskolā. Referāts nolasīts 
RTU 42.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2001.gada  14.oktobrī. 

 
2. Lejniece Z. Tērps – zīme: tradīcijas un novitātes. Referāts nolasīts RTU 43.Starptautiskā 

zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada 14.oktobrī. 
 

3. Lejniece Z. Pedagoga ārējā tēla veidošanas problēmas mūsdienu augstskolā. RTU Zinātniskie 
raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 1.sēj., Rīga, RTU, 2002, 36.-42.lpp. 

 
4. Lejniece Z. Krāsu nozīme pedagoga imidža veidošanā. Referāts nolasīts RTU 44.Starptautiskā 



zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada 10.oktobrī. 
 

5. Lejniece Z. Tērps – zīme: tradīcijas un novitātes. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās 
un sociālās zinātnes” , 4.sēj., Rīga, RTU, 2003, 165.-171.lpp. 

 
6. Lejniece Z. Publiskās uzstāšanā īpatnības augstskolā. Referāts nolasīts RTU 45.Starptautiskā 

zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī. 
 

7. Lejniece Z. Krāsu loma pedagoga imidža veidošanas procesā. RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 6.sēj., Rīga, RTU, 2004, 160.-167.lpp. 

 
8. Lejniece Z. Etiķete un tās loma mūsdienu saskarsmē. Referāts nolasīts RTU 46.Starptautiskā 

zinātniskā konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī. 
 

9. Lejniece Z. Ētiskās vērtības: to izpausme un loma pedagoga darbā. RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 8.sēj., Rīga, RTU, 2005, 84.-92.lpp. 

 
 
Cita informācija 
 
Darba apvienošanas kārtībā epizodiski strādājusi par vieslektori: 

Latvijas Medicīnas akadēmijā;  
Valsts Administrācijas skolā;  
Starptautiskajā Estētikas skolā,  
Alberta koledžā. 

 
 



Dzīves un darba gājums 
 

Personīgie dati: 
Vārds, uzvārds: Ludmila Leonoviča 

dzimusi Rīgā,1947.gada 6.oktobrī, 
dzīvo Rīgā, Silciema ielā 15/1-46 
tālrunis 9540797 
poliete, atraitne 

 
Izglītība:  

1966.-1971. LU, Ekonomikas fakultāte, ekonomiste 
  1971.-1977. LU aspirantūra 
  1996.-1997. RTU maģistratūra, (Mg.oec.) 
  no 1999.g. RTU doktorantūra 
 
Darba pieredze: 

1970.-1974. Rīgas pilsētas finansu nodaļa, valsts nodokļu ekonomiste; 
1972.-1990. Starpnozaru kvalifikācijas celšanas institūts, vecākā 
pasniedzēja; 
1974.- 1979. Starpnozaru kvalifikācijas celšanas institūts, Ekonomikas 
fakultāte, dekāna vietniece 
1990.-2000. RTU, Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas 
katedras vecākā pasniedzēja, lektore 
no 2001.g. RTU, Starptautiskās un reģionālās ekonomikas profesora grupa, 
praktiskā docente 
 

Cita pieredze: 
  1992.- 1997. SIA ‘’Ahāts’’ galvenā grāmatvede 

1993. –1997. A/s ‘’Daugavhesbūve’’ Revīzijas komisijas priekšsēdētāja 
1994. – ES PHARE fonda apmācības centrs, Amsterdama, Holande. 
Auditora sertifikāts 
1994.-1998. Zvērināta revidenta Natālijas Milleres 
palīdze 
no 1998.g. Revidentu firmas SIA ‘’Ludmila Leonoviča’’  
LV 40002074381, direktore 
 

Pētījumu virzieni un publikācijas: 
Investīciju būtība, veidi, efektivitātes noteikšanas metodoloģiskie jautājumi 
risku vērtēšanas aspektā. Auditordarbība. 
No 1972.g. 60. publikācijas, tai skaitā lekciju kursi, metodiskie materiāli, 
praktisko darbu krājumi.  

 
Svešvalodu prasme: 

1. Latviešu, krievu, poļu – brīvi; 
2. Angļu – sarunvalodas līmenī 

 
Publikācijas: 

56 publikācijas,  
1. ‘’Biržas un vērtspapīri’’ (2.izdevums, papildināts), lekciju konspekts; 
2. ‘’Uzņēmējdarbības apdrošināšana’’, lekciju konspekts; 
3. "Banku darbības vērtēšana", mācību līdzeklis; 
4. "Uzņēmējdarbība un investīcijas", mācību līdzeklis. 

 



 
Ludmilas Leonovičas zinātnisko darbu saraksts 

 
Nr. Nosaukums Darba raksturs Izdevniecības 

dati 
Apjoms 

iespiedloksnēs 
Līdzautori 

1.  Valsts uzņēmumu un 
organizāciju īpašuma 
vērtēšana privatizācijas 
apstākļos 

Zinātniskās 
konferences 

materiāli 

RTU, 1992. 0,3 - 

2.  Finansu rādītāju un 
nodokļu audits 

Kvalifikācijas 
darbs 

PHARA 
fonds, 

Amsterdama 
1999. 

4,2 - 

3. Biržas un vērtspapīri Maģistra 
darbs 

RTU, 1997 4,6 - 

4. Investīciju projektu 
novērtēšanas teorētiskie un 
praktiskie aspekti 

Zinātniskās 
konferences 

materiāli 

RTU, 2000. 0,3 E.Reine 

 
 

Ludmilas Leonovičas metodisko darbu saraksts 
 
Nr. Nosaukums Darba 

raksturs 
Izdevniecības 

dati 
Apjoms 

iespiedloksnēs 
Līdzautori 
 

1. Biržas un vērtspapīri lekciju 
konspekts, I 

daļa 

LTVSI, 
1998. 

4,6 - 
 

2. Biržas un vērtspapīri 
(2.papildinātais izdevums) 

lekciju 
konspekts 

RTU, 
2000. 

7,1 - 

3. Uzņēmējdarbības 
apdrošināšana 

lekciju 
konspekts 

RTU, 2000 9,3 - 

4. Investīcijas 
uzņēmējdarbībā 

lekciju 
konspekts 

rokrakstā 4,2 - 

5. Auditdarbība lekciju 
konspekts 

rokrakstā 5,1 - 

6. Reģionālās finanses lekciju 
konspekts 

rokrakstā 4,8 - 

7. Tehniski – ekonomiskā 
analīze būvniecībā 

lekciju 
konspekts 

rokrakstā 4,8 - 

 
 



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Anatolijs Magidenko  
Dzimšanas datums: 1934.gada 23. novembris   
    
» Izglītība  
 
Rīgas Tehniskā universitāte līdz 2000.gadam.  
Specialitāte: profesora diploms  
 
Starptautiskās ekoloģijas un darbības drošības zinātņu Akadēmijas akadēmiķis ( ar 
diplomu)  
Piezīmes: 1999. gada 2. oktobris 
  
Ontario (Kanāda) Rietumu universitātes biznesa skola ( sertifikāts) no 1992.gada 
janvāra līdz 1992.gada decembrim.  
   
Latvijas zinātnes padome  
Specialitāte: habilitētais ekonomikas doktors  
Piezīmes: 1992. gadā 
  
Ļeningradas Inženierekonomikas institūts  
Specialitāte: ekonomikas zinātņu doktors  
Piezīmes: 1991.g. diploms 
  
PSRS PM AAK līdz 1974.gadam.  
Specialitāte: Mašīnbūves ekonomikas un organizācijas katedras docents (atestānts)  
   
Latvijas Zinātņu akadēmija līdz 1971.gadam.  
Specialitāte: ekonomikas zinātņu kandidāts  
   
Rīgas Politehniskais institūts līdz 1970.gadam.  
Specialitāte: aspirants  
   
Rīgas Politehniskais institūts līdz 1960.gadam.  
Specialitāte: inženieris - elektriķis  
   
 » Kvalifikācijas paaugstināšana  
 
Kijevas Nacionālā ekonomikas universitāte (ar publikācijām) no 1999.gada janvāra 
līdz 1999.gada decembrim.  
   
Maskavas sakaru institūts no 1990.gada janvāra līdz 1990.gada decembrim.  
Piezīmes: kvalifikācijas celšana (diploms) 
   
» Zinātniskie grādi  
 
Habilitētais ekonomikas doktors ( Dr.habil.oec.)  
Nostrifikācija: Nostrifikācijas laiks: 1992.g.24.09. Nostrifikācijas vieta: Latvijas 
zinātnes padome 



» Valodas  
 
Angļu:  labi  
 Vācu:  labi  
 Krievu:  dzimtā  
 Latviešu:  ļoti labi  
  
  
» Darba pieredze  
 
Rīgas Tehniskā universitāte no 2001.gada   
Amats: P-09 Promocijas Padomes loceklis  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1998.gada līdz 2001.gadam.  
Amats: Latvijas valsts profesors, Inovāciju un tirgzinību profesoru grupas vadītājs  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1995.gada līdz 1999.gadam.  
Amats: Senāta loceklis  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1992.gada līdz 1999.gadam.  
Amats: H - 09 Habilitācijas Padomes loceklis  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1992.gada   
Amats: profesors  
   
Latvijas mašīnbūves un aparātbūves automatizētais projektēšanas sistēmu centrs no 
1985.gada līdz 1991.gadam.  
Amats: ekonomiskā pamatojuma zinātniskās grupas vadītājs  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1972.gada līdz 1992.gadam.  
Amats: docents  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1970.gada līdz 1972.gadam.  
Amats: vecākais pasniedzējs  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1967.gada līdz 1970.gadam.  
Amats: aspirants (dienas nodaļa)  
   
Rīgas rūpnīca no 1964.gada līdz 1967.gadam.  
Amats: 1. kategorijas inženieris - konstruktors  
   
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca no 1960.gada līdz 1964.gadam.  
Amats: 2. kategorijas inženieris - konstruktors  
   
 » Dalība svarīgākajos projektos  
 
LZP grants Nr. 04.1026 no 2004.gada līdz 2007.gadam.  
Piezīmes: vadītājs 
 
  



LZP grants Nr. 01.0566 no 2001.gada līdz 2003.gadam.  
Piezīmes: vadītājs 
  
LZP grants Nr. 98.0897 no 1998.gada līdz 2000.gadam.  
Piezīmes: vadītājs 
  
» Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikācijas: 
409 publikācijas (249 - zinātniskie darbi, 160 metodiskie darbi).  
290. iesp. l., t.sk. 5 monogrāfijas.  
Informācijas tirgus īpatnības un tā modelēšana Latvijā, RTU Zinātniskie raksti, 
2000.g. 43. – 48.lpp.;  
Energouzņēmumu inovāciju projektu veicināšanas problēmas pārejas perioda 
ekonomikas apstākļos, RTU Zinātniskie raksti, 2001.g. 37. – 43.lpp  
Par informācijas produktu klasifikāciju, RTU Zinātniskie raksti, 2001.g. 51. – 57.lpp.;   
  
» Cita informācija  
Apbalvojumi: Apbalvots ar Latvijas valdības, Latvijas Ekonomikas ministrijas, 
Latvijas izglītības fonda, Kijevas nacionālās tehniskās universitātes (KPI), RTU un 
Rīgas uzņēmumu Atzinības rakstiem. Starptautiskā ekoloģijas un darba drošības 
akadēmija piešķīra nosaukumu "Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks un apbalvoja 
ar "Zinātnieku zvaigzni" (2003.g.)  
Papildus informācija: Kopš 1989. g. RTU Goda darbinieks.  
 



Curriculum  Vitae 
 
 
Vārds, uzvārds:      Gunārs Matisons 

Adrese:      Grīvas iela 11, korp. 13, dz. 16,  Rīga,  Latvija,  LV – 1055 

Telefoni:     darbā:           +371 7089591, 
                 mājās:        +371 7462603, 
                 mobilais:      +371 9173698 

E-pasts:      Gunars.Matisons@cs.rtu.lv 

Dzimšanas datums un vieta:     1943.gada 6.jūnijs,  Talsu rajona Vandzenes  pagasts,   Latvija 

Tautība:      latvietis  

Pilsonība:    Latvijas Republikas pilsonis 

Profesionālā darbība:     
 1989 -             RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes  (DITF,  
                                                         agrāk Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte) prodekāns,   
                                                         DITF Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas 
    docents 
      1997–1989 RTU DITF prodekāns,  DITF Informātikas un programmēšanas 
                                                         katedras docents 
 1973 – 1997    RTU DITF vecākais pasniedzējs 
 1970– 1973    RTU DITF aspirants 
 1967 – 1970   RTU DITF asistents 

Izglītība:                   1970 – 1973 RTU DITF  aspirantūra 
 1962 – 1967   RTU DITF inženierstudijas, specialitāte: Elektroniskās  
                                                         skaitļošanas mašīnas un ierīces 
 1958 – 1962   Talsu rajona Vandzenes vidusskola 
 1951 – 1958  Talsu rajona Kolkas pamatskola 

Datorprasme : operētājsistēma MS Windows, 
  lietojumprogrammu paketes  MS OFFICE, MS Visio, Adobe, Windows Explorer, 
  vizuālās programmēšana lietojumprogramma Borland Delphi,  
             datu bāzu pārvaldības sistēmas Dbase 

Valodu prasme:  latviešu valoda – dzimtā valoda, 
           angļu valoda – brīvi,  
     krievu valodu – brīvi 



Curriculum Vitae  
 

 
Uzvārds: 
 

Matvejevs 

Vārds: 
 

Aleksandrs 

Dzimšanas datums: 
 

1963. gada 27.  jūlijā 

Personas kods: 
 

270763-11826 

Dzimšanas vieta: 
 

Rīga 

Pilsonība: 
 

Latvijas Republika 

Zinātniskais grāds: 
 

Matemātikas doktors  (Dr. Math.) 

Akadēmiskais nosaukums: 
 

Docents 

Darba adrese: 
 

Inženiermatemātikas katedra 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Meža iela, 1/4,  146, 
Rīga  LV-1048, Latvija, 
Tālr.    9535915 
E-mail: matveev@egle.cs.rtu.lv 

Matemātikas apakšvirziens: Matemātiskā modelēšana un tas 
pielietojumi apdrošināšanā 

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

1990 – Matemātikas zinātņu kandidāts  
1993 – Matemātikas zinātņu doktors  
            (Dr. Math.) 
1997 – Inženiermatemātikas katedras 
docents 

 
Nodarbošanās: 1980 – 1986 Rīgas Politehniskā institūta 

students, zinātniskais līdzstrādnieks 
 1986 – 1989 Rīgas Politehniskā institūta 

aspirants  
 1989 – 1995 Lietišķās matemātikas katedras 

Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskais līdzstrādnieks, asistents, 
lektors 

 kopš 1996 Inženiermatemātikas katedras 
Rīgas Tehniskās universitātes 
lektors, docents 

 kopš 2000 
 

Sociālo Tehnoloģiju Augstskolas 
lektors, docents 

 



Zinātniskās darbības virziens: Matemātiskā modelēšana un tas pielietojumi    
                                                     apdrošināšanā. 
 
Zinātniskais darbs : Piedalījies 6 starptautiskās konferencēs par matemātisko modelēšanu. 
   American Mathematical Society biedrības biedrs, Latvijas  Matemātikas 
                                    biedrības biedrs. 
Pētījumu galvenā sfēra ir modeļu izveidošana un finansu plūsmu modelēšana dzīvības un risku 
apdrošināšanā. Svarīgākie rezultāti sasniegti kopīgas mūžu un pārdzīvojušo personu rentes 
pētīšanā.  

 
Zinātniskās publikācijas: 
                                     Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos           13 
                                     Konferenču tēzes                                                           7 
                          Metodiski-zinātniskie darbi                                           2 
                          Autorapliecības un licences                                           5 
 
Galvenie  raksti:   Galvenie rezultāti bija publicēti sekojošos rakstos: 
                                     «Informatica» - v.12, № 4, 2001; 
                                     Trešā Latvijas matemātikas konference, Jelgava, 2000. 
    Mathematical Review: MR 93g:20046; 
                                     Electrical & Electronic Abstracts: Ser.B 91#5454. 
 
Akadēmiskie kursi:                              
                               DIM204.  Diskrētā matemātika; 2kr.  E. 
                               DIM102.  Diskrētas matemātikas pamati; 4kr.  D, I, E.  
         DLM425. Diskrētas matemātikas papildnodaļas; 4kr.  E. 
                          Diskrētā matemātika (angļu val.); 2kr.  E. 
                   DIM 101. Augstākā matemātika 
               Datoru tehnoloģijas pamati;  4kr.  I. 
 
                                            
Piedalīšanās starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs 
(pēdējo sešu gadu laikā): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VIII Belorussian Mathematical Conference. 2000. 
gada 19-24. jūnijs, Minska, Baltkrievija. 
2. Mathematical Methods in Finance and 
Econometrics.2000. gada  27-29. jūnijs. Minska, 
Baltkrievija. 
3. EURO Working Group on Financial Modelling. 
28.th Workshop in Vilnius. 2001. gada 3. maijs. 
Viļņa, Lietuva. 
4. 2. Latviešu Pasaules Kongress.2001. gada 13-15. 
augusts.Rīga. 
5. Starptautiska konference “Statistikas pētījumi – 
sociālo zinātņu un izglītības bāze”. Rīga, Latvija  2.-
4.10.2003. 
6. The Fourth European Congress of Mathematics. 
Stockholm, June 27- July 2, 2004. 



Docenta aktivitāte: 11/98 Apdrošināšanas matemātikas kurss augstskolā 
RSEBAA. Saņemts sertifikāts. 
 
Kopš 9/2000  Kurss “Datoru tehnoloģijas pamati”  
Sociālo tehnoloģiju augstskolā.  
 
10/2000 Saņemts diploms par eksāmena “Math 
Fundamentals” nokārtošanu Brainbench 
Starptautiskajā institūtā. 
 
10/2000 Saņemts diploms par eksāmena “MS 
WORD 97 Fundamentals” nokārtošanu Brainbench 
Starptautiskajā institūtā. 
 
11/2002 Saņemts diploms par eksāmena “Math 
Fundamentals (Metric)” nokārtošanu Brainbench 
Starptautiskajā institūtā. 
 

Mājas adrese:  
 

Mārupes iela 35, dz.8 
Rīga, LV–1002, 
Latvija, 
Tel. 9535915. 

 
Ģimenes stāvoklis: 
                   Sieva – Matvejeva Jeļena (1969) 
                   Bērni – Dmitrijs (1995), 
                                Vjačeslavs (1999). 
                                                       
  



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
  

  
Uzvārds: 
  

Matvejevs 

Vārds: 
  

Andrejs 

Dzimšanas datums: 
  

1963. gada 27.  jūlijā 

Personas kods: 
  

270763-11818 

Dzimšanas vieta: 
  

Rīga 

Pilsonība: 
  

Latvijas Republika 

Zinātniskais grāds: 
  

Inženierzinātņu doktors  (Dr. sc. 
ing.) 

Akadēmiskais nosaukums: 
  

Asociētais profesors 

Darba adrese: 
  

Varbūtību teorijas un matemātiskās 
statistikas katedra 
Informācijas Tehnoloģijas Institūts 
Rīgas Tehniskā Universitāte 
Meža iela, 1/4,  439, 
Rīga  LV-1048, Latvija, 
Tālr.    7089 558 
E-mail: matv@tvnet.lv 

Matemātikas apakšvirziens: 
  

Varbūtību teorija un matemātiskā    
statistika. Aktuārtehnoloģija. 
  

Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

1989 – Tehnisko zinātņu kandidāts  
1993 – Inženierzinātņu doktors  (Dr. 
Sc. Ing.) 
1997 – Matemātiskās statistikas 
profilinstitūta  docents 
2002 – Varbūtību teorijas un 
matemātiskās statistikas katedras 
asociētais profesors 

  
Nodarbošanās: 1980 – 1986 Rīgas Politehniskā institūta 

students, zinātniskais 
līdzstrādnieks 

  1986 – 1989 Rīgas Politehniskā institūta 
aspirants  

  1989 – 1995 Rīgas Tehniskās universitātes, 
Lietišķās matemātikas katedras 
zinātniskais līdzstrādnieks, 
asistents, lektors 



  kopš 1995  
  
  
  
  
  
  
  

Matemātiskās statistikas 
profilinstitūta, vēlāk Varbūtību 
teorijas un matemātiskās 
statistikas katedras 
Informācijas Tehnoloģijas 
institūta Rīgas Tehniskās 
universitātes lektors, docents, 
asociētais profesors 

  1998 – 2000 
  
  
kopš 2004 
  

Akciju sabiedrība Atklātais 
pensiju fonds “Saules Stars”, 
aktuārs 
  
A/S “BALVA” galvenais 
aktuārs 

  
Zinātniskās darbības virziens:   Aktuārtehnoloģija. Asociatīva modelešana, 
vadība un adoptācija. Stohastisko diferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija un 
tās  pielietojumi finansu teorijā. 
Zinātniskais darbs. Piedalījies 20 starptautiskās konferencēs varbūtību 
teorijā un statistikā, tehnisko sistēmu kontrolē, modelēšana, finansu analīzes 
un aktuārmatemātikā. 
  
- LZP granta izpildītājs “Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un 
algoritmi” 
nr. 041353. Vadītājs prof. Ģ.Vulfs. 
- RTU zinātniskā granta izpildītājs “Riska vērtības prognozēšana ar 
heteroskedastisku modeļu lietojumu”. Vadītājs as. prof. K.Šadurskis. 
- Straptautiskās konferences APLIMAT’2002 un APLIMAT’2003 
(Bratislava, Slovākija) Orgkomitejas loceklis. 
- Starptautiskā žurnāla “RTU zinātniskie raksti” sērijas “Informācijas 
tehnoloģija un vadības zinātne” redkolēģijas  loceklis. 
- Latvijas Aktuāru asociācijas biedrs. 
- Latvijas  Matemātikas biedrības biedrs. 
Doktorantūras vadītājs. Doktorants: Edgars Bremze. Tēma: Privāto pensiju 
fonda brīvo līdzekļu fondēšana. 
  
Zinātniskās publikācijas: 
 Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 56 
 Konferenču tēzes 15 
 Metodiski-zinātniskie darbi 10 
 Autorapliecības un licences 4 
  
Galvenie  raksti:  Galvenie rezultāti bija publicēti sekojošos rakstos: 
   Mathematical Review. MR. 93 l: 60006, MR. 89 l: 93212; 
   Electrical & Electronic Abstracts. Ser. B. 91: 5454, 96: 
5439. 
  
1. O.Pavlenko and An. Matvejevs. Diffusion approximation of normalised 
deviations of an impulse system describing the dynamics of insurance 



company capital. Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B. 
V. 54. N. 3. (2000)   pp. 53 –57.  
  
2. Al. Matvejevs and An. Matvejevs. Analysis of the Life Insurance Premiums. 
Mathematical Methods in Finance and Econometrics.  Proceedings of the 
International Conference “Actuarial and Financial Mathematics” 27 –29, June, 
2000, Minsk.  P. 108 –113.  
  
3. Al. Matvejevs, An. Matvejevs. Insurance models for joint life and last 
12. vol.  .4.  N   .(2001),  .Informatika”..survivor benefits. “ .547-558 pp. ..   
  
4. N.Kulikova  and An.Matvejevs. Stochastic Models for defined benefit 
pension plans. Proceedings of the 1st International Conference “Aplimat”. 
February 7-8. 2002. Bratislava. Slovak Republik. pp.275 – 280. 

5. Matvejevs, A., Bremze, E., Pavlenko, O. Private Pension Fund Investment 
Strategy in Real Time Condition  . Proceedings of the 2nd International 
Conference “Aplimat”. February 5-7. 2003. Bratislava. Slovak Republik 

6. Matvejevs, A., Kulikova, N., Fund Asset Allocation And Amortization Of 
Actuarial Losses For Defined Benefit Pension Plan Proceedings of the 2nd 

Conference in Actuarial Science & Finance on Samos. September 20--22. 
2002. Karlovassi. Greece.  
  
7. E.Bremze, O.Pavlenko. Private Pension Fund Investment Strategy in Real 
Time Condition .- Proceedings of the 2nd International Conference “Aplimat”. 
February 5-7. 2003. Bratislava. Slovak Republik. pp.275 – 280 
  
8. K.Šadurskis, An. Matvejevs Statistisko tehnoloģiju speciālistu 
sagatavošana mūsdienu vajadzībam. Starptautiskā konference "Statistikas 
pētījumi - sociālo zinātņu un izglītības bāze. Riga. Latvija 2.-4. 10.2003 
  
9. Al. Matvejevs, An. Matvejevs. Integrated Symbolic System 
“MATHEMATICA” in Teaching Course “Theory of Probabilities and 
Mathematical Statistics”. International Conference “Research in Statistics – 
Basis of Social Sciences and Education”, 2 – 4, October 2003, Riga, p.125 – 
127. 
  
10. An.Matvejevs, Ģ.Vulfs. Mathematical interpretation of associative 
modelling problems. The International Workshop “Harbour, Maritime and 
Multimodal Logistics” Riga Technical University.Riga, Latvia September 18-
20, 2003 . pp.214-217. 
  
11.Г.Н.Вульф, Ан.А.Матвеев. Математическая интерпретация задач 
ассоциативного моделирования. - X Всероссийская школа –коллоквиум 
по стохастическим методам. Сочи. 1-7 октября 2003 г. 
  
12. Matvejevs A., Rogols S.  The stochastic stability of second order linear 
control system. Proceedings of the 3d International Conference “Aplimat”. 
February 3-6. 2004. Bratislava. Slovak Republik. 



  
13. Г.Н.Вульф, Ан.А.Матвеев, О.И.Павленко. Динамическая модель 
анализа деятельности пенсионных фондов Латвии.- Обозрение 
прикладной и промышленной математики. 2004.- Т.11, Вып. 3. с. 533-534. 
  
14. An.Matvejevs, O.Pavlenko. Regression Model for The Pension Fund's 
Additional Pension Capital. Proceedings of  4th   International  Conference 
APLIMAT’2005,– Slovak Uniiversity of Technology, Bratislava,  Slovakia. – 
p.p. 453 – 460. 
  
15. Ģ.Vulfs, An.Matvejevs, An.Matvejevs. Parametric Adaptation of 
Associative Control.- Proceedings of  the 12th International Conference 
“Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications”. Riga, 
Latvia, June, 2005. pp. 155-159. 
  
    
Akadēmiskie kursi:          
 Varbūtību teorija  un matemātiskā statistika; 
 DMS317.  Ievads aktuārzinātnes;  
 DMS443.  Aktuārmatemātika;  
  DMS421.  Aktuārās tehnoloģijas programmu paketes.   
  DMS445.  Pensiju fonda veidošana.  
  DMS534.  Izdzīvošanas modeļi un tabulu veidošana.  
  DMS542.  Aktuārās matemātikas seminārs.  
  
    
Piedalīšanās 
starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs 
(pēdējo sešu gadu laikā): 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Statistika-2000. 1999. gada  30.novembris, 
Rīga. 
2. VIII Belorussian Mathematical Conference. 
2000. gada 19-24. jūnijs, Minska, Baltkrievija. 
3. Mathematical Methods in Finance and 
Econometrics.2000. gada  27-29. jūnijs. 
Minska, Baltkrievija. 
4. EURO Working Group on Financial 
Modelling. 28.th Workshop in Vilnius. 2001. 
gada 3. maijs. Viļņa, Lietuva. 
5. 2. Latviešu Pasaules Kongress.2001. gada 
13-15. augusts.Rīga. 
6. Диференцiальнi рiвняння i  нелiнiйнi 
коливання. Мiжнародна конференцiя в 
рамках Украiнського Математичного 
Конгресу – 2001. 2001. gada 27-29. augusts. 
Černivci, Ukraina. 
7. RTU 42. starptautiskā Zinātniskā 
Konference. 2001. gada 11-13. oktobris. Rīga. 
8. RTU 42. starptautiskā Zinātniskā 
Konference. 2001. gada 11-13. oktobris. Rīga. 
9. 1st International Conference “Aplimat”. 
February 7-8. 2002. Bratislava. Slovak 
Republik. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
As.profesora aktivitāte: 

10. RTU 43. starptautiskā Zinātniskā 
Konference. 2002. gada 10-14. oktobris. Rīga. 
11. 2nd Conference in Actuarial Science & 
Finance on Samos. September 20-22. 2002. 
Karlovassi. Greece. 
12. 2nd International Conference “Aplimat”. 
February 5-7. 2003. Bratislava. Slovak 
Republik. 
13.The International Workshop “Harbour, 
Maritime and Multimodal Logistics” Riga 
Technical University.Riga, Latvia September 
18-20, 2003. 
14. Starptautiskā konference "Statistikas 
pētījumi - sociālo zinātņu un izglītības bāze. 
Riga. Latvija 2.-4. 10.2003 
15. RTU 44. starptautiskā Zinātniskā 
Konference. 2003. gada 9-11. oktobris. Rīga. 
16. Всероссийская школа –коллоквиум по 
стохастическим методам. Сочи. 1-7 октября 
2003 
 17. XI Всероссийская школа –коллоквиум 
по стохастическим методам. Сочи. 28 
сентября - 4 октября 2004 г. 
18. 4th   International  Conference 
APLIMAT’2005,– Slovak Uniiversity of 
Technology, Bratislava,  Slovakia. 
19. The International Conference “Modern 
Problems and New Trends in Probability 
Theory”. Ukraine, June, 2005. 
20. 12th International Conference “Analytical 
and Stochastic Modelling Techniques and 
Applications”. Riga, Latvia, June, 2005. 
  
  
No 1998.g. līdz 2000.g. Akciju sabiedrība 
Atklātais Pensiju Fonds “Saules Stars”, 
aktuārs.  1998. gada oktobrī  saņemta licence 
privātā fonda darbībai. 
  
1998 -1999. g. Aktuārie kursi Viļņā ar 
lektoriem no  
Lielbritānijas Aktuāru institūta. Veiksmīgi 
nokārtoti 8 eksāmeni. 
  
03/99 Aktuāru praktiskais kurss Lielbritānijas 
Aktuāru institūtā. Saņemts sertifikāts. 
  
05/99 Kompānijas “British Invisibles” 
sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību 
organizētais seminārs “Pension Funds – A 



practical guide”. 
  

 



Dzīves un darba gājums (CV) 
 

 
1. Vārds:     Artūrs 
2. Uzvārds: Medvids 
3. Dzimšanas gads: 1942 
4. Izglītība: augstākā 
 

Izglītības iestāde Kijevas Valsts universitāte 
Datums: no  
              līdz  

09/1962.- 06/1968. 

Iegūtā izglītība: Fiziķis – Optika un spektroskopija 
Diploma Nr. Ч Nr. 669669 

 
Izglītības iestāde Viļņus Valsts universitāte 
Datums:   
               

09/1979 

Iegūtā izglītība: Fizikas un matemātikas kandīdāts  
Diploma Nr. ФМ Nr. 008965 
 
Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte 
Datums:   
             

04/1994 

Iegūtā izglītība: Fizikas habilitētā doktora zinātniskais grāds 
Diploma Nr. C-Dh Nr. O00121 
 

5. Papildu izglītība/kursi: 
 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

„VMC” valodu centrs Angļu valodas kursi 05.2005. – 06.2005. 
 
6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu                  5              5                 4 
Ukraiņu                 5              5                 5 
Angļu                 5              4                 4 
Krievu                 5              5                 5 
 

7. Darba pieredze: 
 

Datums: no (09/2002) 
              līdz (02/2004) 

1969.-1970.g. 

Darba vietas nosaukums Ukrainas Zinātņu Akadēmijas Pusvadītāju          
             Fizikas institūts. 
 

Amata nosaukums Inženieris pētnieks 
Galvenie pienākumi Elektronu - caurumu  plazmas īpašību pētīšana InSb krustotos 

elektriskā un magnētiskā laukā 
 
 

Datums: no (mm/gggg 1970.-1975.g.  



              līdz (mm/gggg)  
Darba vietas nosaukums Rīgas Politehniskais institūts 

Amata nosaukums Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
Galvenie pienākumi Elektronu - caurumu  plazmas īpašību pētīšana Ge nehomogēnā 

krustotos elektriskā un magnētiskā laukā 
 

Datums: no (09/2002) 
              līdz (02/2004) 

1983.g.- līdz šim laikam  
 

Darba vietas nosaukums Rīgas Politehniskais institūts, Pusvadītāju Fizikas 
laboratorija 

Amata nosaukums Laboratorijas vadītājs; 
Galvenie pienākumi Materiālzinātne. Plāno kārtiņu un pusvadītāju virsmas struktūras 

pētīšana. Pusvadītāju (Ge, Si, 6H-SiC, Te, CdTe, CdHgTe un 
InSb) optisko un elektrisko īpašību pētīšana nehomogēnā 
elektriskā, magnētiskā un temperatūras laukā. Jaudīga 
lāzerstarojuma mijiedarbība ar pusvadītājiem Si, Ge, InSb 
CdTe, SiC.  Pārneses procesu pētīšana metālos (CoSi2) un 
dielektriķos (SiO2, Si3N4) nehomogēnā temperatūras laukā. 

 
Datums: no (09/2002) 
              līdz (02/2004) 

1975.-1979.g.  
 

Darba vietas nosaukums Rīgas Politehniskais institūts  
Amata nosaukums Asistents  

Galvenie pienākumi Laboratorijas darbu un praktisko nodarbību vadīšana 
 

Datums: no (09/2002) 
              līdz (02/2004) 

1979.-1994.g.  
 

Darba vietas nosaukums Rīgas Politehniskais institūts  
Amata nosaukums Docents  

Galvenie pienākumi Fizikas kursa lasīšana; doktorantūras vadīšana  
 

Datums: no (09/2002) 
              līdz (02/2004) 

1994.g. -  

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte;  
Amata nosaukums  Profesors, Kondensētās vielas inženierfizikas profesora 

grupas vadītājs 
Galvenie pienākumi Kursu lasīšana: 

1. Fizika  ( profesionāliem inženieriem)  
2. Tehnoloģiju fizikālie pamati. 
Doktorantūras vadīšana 

 
 
8. Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar 

projektā veicamajiem pienākumiem):  
Kopējais  publikācijas skaits ir 290, tajā skaitā 57 patentu. 

             No 1998.g. starptautiskā žurnāla “Material Science” reģionālais redaktors. 
SPIE konferences AOMD’96 (Rīga, Latvija) organizācijas komitejas loceklis; 

 Starptautisko konferenču “Ultrafast phenomena in semiconductors” (Viļņa,  
 Lietuva, 1995, 1998, 2001, 2004) starptautisko komitejas loceklis; SPIE  

            konferenču padomnieku komiteju loceklis:”Optical storage and transmission  
            of information  (Kijeva, Ukraina, 1996); “ Material Science and material  
 properties of IR optoelectronics” (Užgoroda, Ukraina, 1996). 



 1997.g. apstiprināts par ekspertu LU paplašinātajā Habilitācijas un promocijas 
 padomē valsts profesoru vēlēšanām. 
            2000.g. RTU un DU apvienotas Astronomijas un fizikas profesoru padomes 

loceklis.                                        
            Latvijas Zinātnes Padomes finansētie projekti. 

1. „Slēpto slāņu veidošanas dinamika un jauno ar lāzeru inducēto centru 
pētījumi” 1997.-2000.g. 

2. „Atomu difūzija un dreifs kristāliskā režģī temperatūras gradienta un 
elektriskā laukā”. 2000.-2004.g. Nr. 01. 0577 

3. „Nanostruktūru veidošanās uz pusvadītāju virsmas ar lāzera starojumu” 2005.-
2008.g. Nr.05.0026. 
Latvijas Izglītības un zinātņu ministrijas projekti 

1.  TOP Nr.02-17  līgumdarba vadītājs: 
”InSb X-starojuma detektora konstruēšana un izgatavošanas tehnoloģijas 
izstrāde”. 

2. RTU projekta Nr. F 6968 vadītājs „Jaudīga lāzera starojuma un optisko šķiedru 
mijiedarbība spektra infrasankanajā apgabalā”(2005). 
3. RTU projekta vadītājs „ SiO2 stikla dielektriskās caurlaidības samazināšana ar 
YAG:Nd lāzera starojumu”(2006). 

 
Līdzdalība starptautiskā projektā (EC project „PRAMA” contract N. G5MA-CT-
2002-04014), Lietuva. 
 
 

9. Kontaktinformācija: 
 
Adrese: 
 

RTU, MLĶF Āzenes ielā 14, LV-1048, Rīga 

Tālruņa nr: 7089445 
Faksa nr: 7089074 
E-pasta adrese medvids@latnet.lv 
 
 
Paraksts ______________________ 
 
Datums:  
 



Curriculum Vitae 
 
 

Gaļina MERKURJEVA (1953) 
Vārds, Uzvārds, Dzimšanas gads 

 
RTU Informācijas tehnoloģijas institūta profesore 

Darba vieta un ieņemamais amats  
 

Mobilais tālrunis: : 26428694, e-pasts: gm@itl.rtu.lv 
Kontaktinformācija  

Izglītība 
 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Politehniskais institūts, 
students 

1970-1975 Automatizētās 
vadības sistēmas 

Inženieris-elektriķis 

Rīgas Politehniskais institūts, 
aspirants 

1978-1981 Tehniskā 
kibernētika 

Tehnisko zinātņu 
kandidāts. Grāds piešķirts 
Latvijas Zinātņu akadēmijā 

Abo Akademi (Turku, Somija), 
Stažieris. 

1989 – 1990 Ekspertu sistēmas, 
Uz zināšanām 
balstītā imitācijas 
modelēšana 

 

Rīgas Tehniskā universitāte 1992  Informācijas 
tehnoloģija 

Inženierzinātņu doktors  
 

Rīgas Tehniskā universitāte 2003 Sociālo un 
ekonomisko 
sistēmu vadība 

Tehnisko zinātņu doktors 
Grāds piešķirts Krievijas 
Zinātņu akadēmijā  

UK NARIC 2005  Grāds līdzvērtīgs ‘British 
Post Doctoral’ standartam  

 
Darba pieredze 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Darba vieta Amats 

1974 – 1991 
 

Rīgas Politehniskais institūts, 
Automatizēto vadības sistēmu katedra 

Inženiere, vecākā inženiere, 
jaunākā zinātniskā 
līdzstrādniece, vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece, docenta v.i. 

1991 – 1993  
 

Rīgas Politehniskais institūts/  
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Automātisko vadības sistēmu katedra 

Vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece, vecākā 
pasniedzēja, lektore, docente 



1993 – 2002 
 

Rīgas Tehniskā universitāte, Modelēšanas 
un imitācijas katedra 

Docente, Asociētā profesore 

2002 –  Rīgas Tehniskā universitāte Profesore 
2003 – Ļubļanas universitāte, Slovēnija Goda Profesore  
2005 – 2007 BalDis  IT konsultante 
 
Pedagoģiskā darbība, lekciju kursi 
 

Lasa lekciju kursus:  
- Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati 
- Ražošanas plānošanas un vadības sistēmas 
- Vadības informācijas sistēmas 
- Integrētās vadības informācijas sistēmas 
- Vadības sintēze 
- Vadīšanas sintēzes dinamiskās spēles 
- Doktora un Maģistra darbu vadītāja 

Intensīvo mācību kursu pasniegšana ārzemju universitātēs: 
- “Imitācijas metamodelēšanas metodoloģija un pielietojumi”, Ģentes universitātē, Beļģijā, 

2003.g.  
- “Imitācijas metamodelēšanas metodoloģija un pielietojumi loģistikas jomā”, Magdeburgas 

Otto-Von-Guericke universitātē, Vācijā, 2004. g. un 2005.g. 
- “Uz imitācijas modelēšanu balstītā piegādes ķēžu metamodelēšana un optimizācija”, 

Magdeburgas Otto-Von-Guericke universitātē, Vācijā, 2006. g. 
- “Piegādes ķēžu imitācijas modelēšana un metamodelēšana”, Ļubļanas universitātē, 

Slovēnijā, 2005.g. un 2006.g.  
- “Uz imitācijas modelēšanu balstīta piegādes ķēžu analīze un metamodelēšana”, 

Barselonas Autonomajā universitātē, Spānijā, 2006.g. 
 
Zinātniskās darbības virzieni 
 

Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšanas un metamodelēšanas metodoloģija 
Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana 
Uz imitācijas modelēšanu balstītā apmācība  
Piegādes ķēžu plānošana un vadīšana 

 
Projekti, granti 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Finansētājs Projekts Amats 

1992-1994 Latvijas Zinātnes 
Padome 

Metodikas izstrādāšana sarežģītu 
objektu imitācijas modelēšanai 

Izpildītāja 

1994-1996 Latvijas Zinātnes 
Padome 

Sarežģīto objektu modelēšanas 
intelektuālo programmlīdzekļu 
izstrādāšana 

 

1997-2000 Latvijas Zinātnes 
Padome 

Loģistikas sistēmu modelēšanas un 
optimizācijas intelektuālo 
programmlīdzekļu izstrādāšana un 
pielietošana 

Izpildītāja 

2001-2004 Latvijas Zinātnes 
Padome 

Loģistikas sistēmu uz imitācijas 
modelēšanu balstītās analīzes un 

Izpildītāja 



optimizācijas programmlīdzekļu 
izstrādāšana un pielietošana 

2005- Latvijas Zinātnes 
Padome 

Uz imitācijas modelēšanu balstītas 
apmācības metodoloģijas izstrāde 
un pielietošana loģistikas jomā, 
pamatojoties uz gadījuma izpēti un 
lietišķām spēlēm 

Izpildītāja 

1996-1999 Eiropas Komisijas 
TEMPUS programma 

Industrial logistics management 
 

Izpildītāja 

1998-2000 Eiropas Komisijas 
INCO-
COPERNICUS 
programma 

Further development and practical 
application of harbor processes 
managing and controlling models, 
methods and techniques 

Izpildītāja 

1998-2003 Zviedru institūta 
Visbijas programma  

Competence network for 
simulation applications  

Zinātniskā sekretāre 

2001-2003 Eiropas Komisijas 6. 
ietvara programma 

Simulation and IT-Solutions: 
Applications in the Baltic ports' 
areas of the newly associated 
states 

Izpildītāja 

2001-2004 Eiropas Komisijas 
‘Competitive and 
Sustainable Growth’ 
programma 

Virtual Institute for Production 
Simulation  

RTU projekta 
vadītāja 

2003-2006 Eiropas Komisijas 
ERASMUS 3 
programma 

Opening up Electrical Engineering, 
Computer Technologies and Applied 
Sciences to Successful Women 
Careers  

RTU projekta 
vadītāja 

2004- Eiropas Komisijas 6. 
ietvara programma 

Web-based and mobile solutions 
for collaborative work 
environment with logistics and 
maritime applications 

Izpildītāja 

2006- Eiropas Komisijas 6. 
ietvara programma 

Extended collaborative integrated 
life cycle supply chain planning 
system 

Projekta uzdevumu 
vadītāja 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās organizācijās 
 

RTU Akadēmiskās sapulces loceklis 
Starptautiskā institūta “The SCS McLeod Institute of Simulation Sciences” Latvijas centra direktora 
vietniece 
Latvijas Zinātnieku apvienības loceklis 

   Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis 
 
Profesionālās aktivitātes 
 

Piedalīšanās starptautisko konferenču organizēšanā (kopš 2004. gada):  
- Organizācijas komitejas priekšsēdētāja starptautiskajā konferencē "19th European Conference 
on Modelling and Simulation, Simulation in wider Europe", (Rīga, Latvija, 2005.g.) 
- Programmas komitejas locekle starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal 
Logistics Modelling and Simulation”, (Marseļa, Francija, 2005.g.) 



- Programmas komitejas locekle “Logistics Simulation” priekšsēdētāja starptautiskajā 
konferencē "European Modelling and Simulation Symposium", (Barselona, Spānija, 2006.g.)  
- Programmas komitejas locekle starptautiskajā konferencē  "20th European Conference on 
Modelling and Simulation ECMS 2006", (Bonna, Vācija, 2006.g.)  
- Programmas komitejas locekle starptautiskajā konferencē ‘ IASTED International Conference 
on Modeling, Identification, and Control (MIC 2007), (Puketa, Taizeme, 2007.g.) 
- Programmas komitejas locekle starptautiskajā konferencē  "19th European Modelling and 
Simulation Simposium, EMMS 2007", (Kalabrijas universitāte, Itālija, 2007.g.) 
- Programmas komitejas locekle starptautiskajā konferencē ‘ IASTED International Conference 
on Modeling, Identification, and Control (MIC 2007), (Insbruka, Austrija, 2007.g.) 
- Programmas komitejas locekle starptautiskajā konferencē  "The 18th IASTED International 
Conference on Modelling and Simulation, MS 2007", (Monreāla, Kanāda, 2007.g.) 

 
Piedalīšanās zinātnisko projektu novērtēšanā:  

- IZM-RTU zinātnisko projektu vērtēšanas eksperts (kopš 2006. gada),  
Eiropas Savienības struktūrfondu projektu nozaru vērtēšanas eksperts, Ekonomikas Ministrija 
(2006.g.). 

 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi, īpaši nopelni 
 

-  Ļubļanas universitātes (Slovēnija) viesprofesore, 2005 
-  RTU profesors, 2003 
 

 
Zinātniskās publikācijas 
 
115  zinātnisko publikāciju (tajā skaitā 4 grāmatu) autors. Zinātniskās publikācijas kopš 2004. gada: 

1. Galina Merkuryeva, Nigel Shires. SIM-SERV case study: simulation-based production 
scheduling and capacity optimisation. Proceedings of the 18th European Simulation Multiconference 
“Networked Simulation sand Simulated Networks”. June 13-16, 2004, Magdeburg, Germany. Ed. By 
Graham Horton. SCS, 2004. p. 327 –333. 

2. Galina Merkuryeva, Nigel Shires, Johannes Krauth. Simulation-Based Production Planning 
and Capacity Optimisation in Manufacturing SME’s. Proceedings of the 11th International Power 
Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2004, September 2-4, Riga, vol.4,2004, p. 
225-230. 

3. Oksana Soshko, Yuri Merkuryev, Galina Merkuryeva and Jana Bikovska. Development of 
active training and educational methods in logistics. Annual Proceedings of Vidzeme University 
College. ICTE in Regional Development. Vidzeme University College, 2005. P. 62-66. 

4. Galina Merkurjeva, Liāna Napalkova. Applications of NeuroFuzzy training algorithms to 
analysis of business processes. Scientific Proceedings of Riga Technical University. Ser. 5. Computer 
Science. Vol. 20. Information Technology and Management Science. RTU, Riga, 2004. P. 141-147. 

5. J. Pecherska and G. Merkuryeva. Experiences using simulation-based case-games in logistics 
management studies. Scientific Proceedings of Riga Technical University. Ser. 5. Computer Science. 
Vol. 20. Information Technology and Management Science. RTU, Riga, 2004. P. 122-129. 

6. Galina Merkurjeva, Jana Bikovska, Robert Grubbstrom, Jens Weber. Development of 
learning scenarios for network-based logistics simulation game. Scientific Proceedings of Riga 
Technical University. Ser. 5. Computer Science. Vol. 20. Information Technology and Management 
Science. RTU, Riga, 2004. P. 148-156. 

7. Galina Merkuryeva. Metamodelling for Simulation Applications in Production and Logistics. 



www.sim-serv.com/expert, 2004, 6 p. (a white paper).  
8. Galina Merkuryeva. Response surface-based simulation metamodelling methods with 

applications to optimisation problems. Chapter 15. In Supply chain optimisation Product / Process 
Design, Facility Location and Flow control / Eds. A. Dolgui, J. Soldek and O.Zaikin,  Springer, 
2005, p.205 –215.  

9. Robert W. Grubbstrom, Galina Merkurjeva, Jana Bikovska, Jens Weber. ILMG: Learning 
Arrangements and Simulation Scenarios. 19th European Conference on Modelling and Simulation. 
Proceedings of the International Conference, June 1-4, 2005. RTU, Riga, 2005, p. 715-720. 

10. Galina Merkurjeva, Liana Napalkova. Applications of NeuroFuzzy Training Algorithms to 
Simulation Metamodelling. 19th European Conference on Modelling and Simulation. Proceedings of 
the International Conference, June 1-4, 2005. RTU, Riga, 2005, p. 745-749. 

11. Galina Merkuryeva, Jana Bikovska. Building Inteligence in Business Simulation Games. In 
Proceedings of Int. Conf. On Operation Research ‘ Simulation and Optimisation in Business and 
Industry’, May 17-19, 2006, Tallinn, Estonia, p. 208 – 272. 

12. Galina Merkuryeva, Jana Bikovska, Robert W. Grubbstrom. Enhancing Intelligence of 
Business Simulation Games. In 20th Eoropean Conference on Modelling and Simulation ECMS ‘ 
Modelling Methodologies and Simulation Key Technologies in Academia and Industry. Eds.: W. 
Borutzky, A.Orsoni, and R. Zobel,  May 26 – 31, 2006, Bonn, Germany, p. 641 – 646. 

13. Galina Merkuryeva, Bernardo Cisneiros Machado, Aurelija Burinskiene. Warehouse 
Simulation Environments for Analysis Order Picking Processes. In Proceedings of Int. 
Mediterranean Modeling Multiconference, October 4-6, Barcelona, Spain, 2006, p. 475 – 480.  

14. Liana Napalkova, Galina Merkuryeva, Miquel A. Pierra. Development of Genetic Algorithm 
for Solving Scheduling Tasks in FMS with Coloured Petri Nets. In Proceedings of Int. 
Mediterranean Modeling Multiconference, October 4-6, Barcelona, Spain, 2006, p. 135 – 140.  

15. Galina Merkuryeva, Bram Desnet 'ECLIPS and Gender Issues in Engineering', in 
Conference Abstracts ICIE 2006, Second International Conference on Interdisciplinarity in 
Education, May 11-13, 2006, Athens, Greece, p. 104-106. 

16. Galina Merkuryeva, Sara Timmermans, Olesja Vecherinska. Evaluating the Optimality GAP 
between Cyclic and Noncyclic Planning Policies in Supply Chains. In: Production Engineering. 
Knowledge – Vision – Framework Programmes, Ed. Edwards Chlebus, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw, Poland, 2006, p. 155 – 162. 

17. Yuri Merkuryev, Galina Merkuryeva, Bram Desmet, Eric Jacquet-Lagreze. Integrating 
Analytical and Simulation Techniques in Multi-Echelon Cyclic Planning. In: Proceedings of First 
Asia on Modelling & Simulation AMS 2007 ‘ Asia Modelling Simposium 2007’, March 27 – 30, 
2007. Eds. D.A.Abraham, S.Turner, Prince of Songkla University, Phuket, Thailand, 2007, p. 460 – 
464. 

 
 
Cita informācija 
 
Valodas: 

- latviešu - brīvi 
- angļu - brīvi 
- krievu - dzimtā 

 
 
 



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Jānis Mežiels  
Dzimšanas datums: 1959.gada 1. oktobris   
    
» Izglītība  
 
Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte no 1978.gada līdz 
1983.gadam.  
Specialitāte: inženiera – ekonomista kvalifikācija  
   
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte līdz 1994.gadam.  
Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana  
Grāds: Maģistrs  
   
Ogres vidusskola līdz 1978.gadam.  
   
 » Kvalifikācijas paaugstināšana  
 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija no 2000.gada janvāra līdz 2000.gada 
decembrim.  
Piezīmes: zvērināta revidenta sertifikāts Nr. 127  
  
LZRA “Izglītības Centrs” BO SIA, Starptautiskie revīzijas standarti no 1998.gada 
janvāra līdz 1998.gada decembrim.  
Piezīmes: Starptautiskie grāmatvedības standarti. Revīzijas metodiskie norādījumi. 
Finansu grāmatvedība. Uzņēmējdarbības tiesības. 
 
 Rīgas Fondu Birža, ražojoša uzņēmuma novērtēšanas problēmas no 1996.gada 
janvāra līdz 1997.gada decembrim.  
   
Latvijas Grāmatvedības metodiskā padome no 1996.gada janvāra līdz 1996.gada 
decembrim.  
Specialitāte: Grāmatvedības apmācības kurss vadītājiem – banku darbiniekiem   
Piezīmes: Grāmatvedības likuma ekonomiskā ietekme. Finansu grāmatvedība. 
 
SIA “Grāmatvedis”, zvērināto revidentu kursi no 1994.gada janvāra līdz 1994.gada 
novembrim.  
   
 » Zinātniskā darba virzieni  
 
Mag. oec. darbs “Mašīnbūves iekārtas organizatoriski tehnisko pētījumu 
ekonomiskais novērtējums” (pēc publicēto darbu kopuma) (1994.) 
 
 » Valodas  
Angļu:  ļoti labi  
 Krievu:  ļoti labi  
  
 
  



» Darba pieredze  
 
SIA “Rīgas Audits” no 2000.gada   
Amats: zvērināts revidents  
   
Rīgas Tehniskā universitāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūts no 
1984.gada   
Amats: Uzņēmējdarbības ekonomikas, uzņēmējdarbības plānošanas praktiskais 
docents  
   
Individuālais uzņēmums “Aim & Co no 1991.gada   
Amats: vadītājs  
   
SIA “Rīgas Audits” no 1994.gada līdz 1999.gadam.  
Amats: revidents  
   
SIA “Jānis” (veikals) no 1992.gada līdz 1993.gadam.  
Amats: grāmatvedis  
   
RTU kooperatīvā firma “EIK” no 1989.gada līdz 1991.gadam.  
Amats: grāmatvedis  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1983.gada līdz 1984.gadam.  
Amats: inženieris  
   
SIA "Rīgas Audits" no 2004.gada   
Amats: rīkotājdirektors  
   
  
» Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikācijas: 
Raksti zinātniskos rakstu krājumos - 8  
Konferenču tēzes - 2  
Citas publikācijas - 14  
Profesionālo studiju (ekonomikas koledžā)kursu programmas - 2  
Mācību priekšmeta programmas - 4  
  
» Cita informācija  
 
Atzinības: Atzinības raksts par studentu zinātnisko darbu vadīšanu, kas uzvarējuši LR 
Ekonomikas ministrijas izsludinātajos konkursos:1998. "Investīciju vērtēšana".   
 



CURRICULUM VITAE 
 

 
1. Vārds: Jānis 
2. Uzvārds: Millers 
3. Dzimšanas gads: 09.09.1943. 
 
4. Izglītība: augstākā 
 

Izglītības iestāde Rīgas Politehniskais institūts, Ķīmijas fakultāte  
Datums:  no1961. g.  līdz 1970.g. 
Iegūtā izglītība: Inženiera ķīmiķa-tehnologa kvalifikācija. 
Diploma Nr. Ш N0 482453 

 
Izglītības iestāde Rīgas Politehniskais institūts, Ķīmijas fakultātes 

Analītiskās un neorganiskās ķīmijas katedra. 
Datums:  no 1972.g. līdz 1975.g. 
Iegūtā izglītība: Ķīmijas zinātņu doktors  
Diploma Nr.   Dr. Chem.    B-D No 000186 
 

5. Papildu izglītība/kursi: 
 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums 
Toronto universitāte. 
Kanāda 

Gruntsūdeņu piesārņojuma 
novērtēšana un attīrīšana 

1995 

East Brunswick, ASV Bīstamo atkritumu 
likvidēšanas tehnoloģijas 

1994 

Otavas izglītības nodaļa  Angļu valodas progresīvā 
izglītības līmeņa kursi 

1994 - 1995 

 
6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Krievu 5 5 5 
Angļu 5 5 5 
    

 
7. Darba pieredze: 
 

Datums: no 1970. līdz 1972. 
Darba vietas 
nosaukums 

PSRS Institūta IREA Latvijas filiāle 

Amata nosaukums Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
Datums: no1975. g. līdz1977. g. 

Darba vietas 
nosaukums 

RTU Silikātu tehnoloģijas katedra, Stikla un keramikas 
rentgenpētījumu laboratorija 

Amata nosaukums Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
Galvenie pienākumi Zinātniskais darbs 

Datums:  no1994. g  līdz 1995. g. 



Darba vietas 
nosaukums 

Kanāda, Kanādas Vides Tehnoloģiju Centrs 
(“Environment Canada”), Otava 

Amata nosaukums Vieszinātnieks 
Galvenie pienākumi Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojuma apsekošana, 

novērtēšana un atveseļošana  
Datums: no1977 g. - pašlaik 

Darba vietas 
nosaukums 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, 
Ķīmijas katedra 

Amata nosaukums Asistents, vec. pasniedzējs, docents, asociētais profesors 
Galvenie pienākumi 1. Lekciju sagatavošana un lasīšana, laboratoriju darbu 

vadīšana RPI studentiem vispārīgā ķīmijā. 
2. Zinātniskais darbs 
3. Jaunu lekciju kursu sagatavošana un lasīšana, 
laboratoriju darbu izstrādāšana un vadīšana RTU 

 
8. Cita nozīmīga informācija: 
 
8.1. 66 publikāciju un metodisko darbu autors un līdzautors 
8.2. 1995.-1997. g. Kanādas-Latvijas kopprojekta par bijušo Krievijas raķešu bāzu 

teritoriju apsekošanu un attīrīšanu, izpildītājs 
8.3. 1999. g. Augsnes attīrīšanas starptautisks projekts, Helsinki, Somija, 

izpildītājs 
8.4. 1996.-2000. g. Zinātniskā projekta Nr. 96-0174 “Mikroorganismu asociāciju 

izmantošana piesārņotas augsnes attīrīšanā” izpildītājs 
8.5. 2001. – 2002. g. Zinātniskā projekta Nr. 01.0370 “Biofiltrācijas sistēmas 

optimizācija atkritumu gāzu degradēšanā” izpildītājs 
8.6. 2007. g. Valsts pētījumu programma Nr. V7161, izpildītājs 
8.7. Sagatavoti un lasīti lekciju kursi: 
- “Vispārīgā ķīmija” RTU neķīmiķu specialitātēm 
- “Vides ķīmija” un “Hromatogrāfija” RTU Vides un produktu ķīmiskās 

atbilstības studiju programmas studentiem; 
- “Hromatogrāfija” RTU MLĶF maģistriem 
- “Hromatogrāfija”RTU MLĶF bakalauriem 
- “Ekoloģija un vides problēmas” RTU Darba aizsardzības katedras maģistriem 
8.8. Organizatoriskā kompetence: 
-   MLĶF Dome - loceklis 
-   LV Standartizācijas Tehniskā komiteja „Vides kvalitāte” – eksperts 
8.9. Iztulkoti un rediģēti 15 ISO standarti degvielu un ziežvielu nozarē 

 
9. Kontaktinformācija: 

 
Adrese: 
 

Stūres ielā 6 - 40, 
Rīga, LV-1055 

Tālruņa nr: d.7089104 
Faksa nr: - 
E-pasta adrese knuts@ktf.rtu.lv 
 
 
 



 
 

Dzīves un darba gājums 
 
1. Vārds, uzvārds: Ņikita Nadežņikovs. 
 
2. Personas kods: 080434-11229. 
 
3. Dzimšanas vieta: Latvija, Jēkabpils raj. Viesīte. 
 
4. Darba vieta: RTU EEF  Elektrotehnikas institūts, as. prof., Rīga, LV-1048, Meža 
iela  1, telef. 7089500. 
 
5. Dzīves vieta: Rīga, LV–1019, Maskavas iela 222C – 12, telef. 7145349. 
 
6. LR zinātniskais grāds, diploma Nr., specialitāte: Dr. phys., dipl. E-D Nr. 
000184, elektriskās mašīnas. 
 
7. Praktiskā darbība:  1957.-1959.g. fabrika “Kaija”, meistars-elektriķis; 

1959.-1961.g. Latvijas Zinātņu akadēmija, Enerģētikas 
institūts, inženieris; 
1961.-1963.g. Rīgas pusvadītāju aparātu rūpnīca, 
vecākais inženieris; 
1963.-1966.g. Latv.ZA Fizikas institūta Speciālais 
magnetohidrodinamikas konstruktoru birojs, laborat. 
vadītājs; 
1966.-1969.g. RPI, asistents; 
1969.-1972.g. RPI, aspirants; 
1972.-1980.g. RPI vecākais pasniedzējs; 
1980.-1998.g. RPI-RTU docents; 
1998. g. RTU as. profesors; 
1985.-1999.g. RPI-RTU katedras vadītājs, asoc.prof.; 
1999.-2002.g. RTU institūta direkora vietnieks, asoc. 
prof..  
2002.g. RTU katedras vad.,asoc.prof.; 
2004.g. RTU asoc.profesors. 

 
8. Pedegoģiskā pieredze (lekcijas, kursa, laboratorijas, kvalifikācijas darbi, 
prakt. nodarb., maģistrantu, doktorantu vadība):  

Lekciju kursi –  Elektrotehnikas teorētiskie pamati,  
Ķēžu teorija, 
Elektromagnētiskā lauka teorija,  
Elektrība un magnētisms, 
Elektrotehnika un elektronika, 
Automobīļu elektroiekārtas. 

Praktiskās nodarbības, laboratorijas un grafoanalītiskie darbi nosauktajos 
priekšmetos.  

 
9. Zinātniskā darba virziens: elektromagnētiskā lauka sadalījuma analītiski un 
eksperimentāli pētījumi, elektroenerģijas pārveidotāji. 



 
10. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā: sk. p. 10.2. 
 Līdz 1994. g. vadīju un piedalījos līguma darbos saistītus ar šķērslauka lineāro 
dzinēju izmantošanu virszemes ātrgaitas transportā un MHD maiņstrāvas kondukcijas 
sūkņu izmantošanu metalurģijas tehnoloģiskajos procesos. 
 
10.1. LZP granta numurs: nav. 
 
10.2. Kādu organizāciju finansēto pētniecisko darbu izpildījis (darba nosaukums, 
pasūtītājs, projekta vadītājs, izpildes termiņi) 
 
11. Pēdējo 5 gadu galvenās zinātniskās publikācijas, patenti, izgudrojumi:  

• Transformatora darba režīmu analīze invertēšanas taisngriešanas regulējamā 
blokā. I un II daļas. RTU Zin. raksti, Enerģētika un elektrotehnika, R., RTU, 
2004. 

• Elektrotehnikas teorētisko pamatu katedras vēsture, laika posmā līdz 1990. g. 
(RTU vēstures krājuma III sējumā). 

• Vispārīgās elektrotehnikas (Elektrotehnikas un elektronikas) katrdras vēsture, 
laika posmā no 1958.g. līdz 1990.g. (RTU vēstures krājuma III sējumā). 

 
 
12. Kopējais zinātnisko darbu skaits: 60 publikācijas (pēdējo 5 gadu laikā 3). 
 
13. Valodu prasme: latviešu, krievu (brīvi), angļu (ar vārdnīcas palīdzību). 
 
14. Kvalifikācijas celšana:  
 
15. Profesionāli-sabiedriskais darbs:  
 
 
 
2007.g.15. maijā.       Ņ.Nadežņikovs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oksana Ņikiforova (Curriculum Vitae) 
PERSONĪGA INFORMĀCIJA 

 

Vārds, uzvārds:   OKSANA ŅIKIFOROVA 

Dzimšanas gads un datums:  1976. gada 28. janvāris 

Pilsonība:    Latvijas 

Ģimenes stāvoklis:   precējusies  

Pirmslaulības vārds, uzvārds:  Oksana Ivasjuta (līdz 02.09.2001) 

E-mail:     oksana.nikiforova@cs.rtu.lv  
     ivasiuta@egle.cs.rtu.lv 

Darba adrese:   Rīga – LV1048, Meža 1/3-510 

Telefoni:    708 95 98  

IZGLĪTĪBA 
 

03.12.2001.:  Dr. sc. ing., iegūts inženierzinātņu doktora grāds, dipl. Nr.1049, promocijas 
darba tēma "Programmatūras izstrādes tehniku salīdzināšanas metodoloģija", zin. 
vadītājs prof. J.Osis 

07.07.1997.:  M. sc., iegūts inženierzinātņu maģistra grāds lietišķās datorzinātnēs, dipl. 
Nr.1132, maģistra darba tēma "Moderno objektorientētās sistēmanalīzes metožu 
novērtējums", zin. vadītājs prof. J.Osis 

05.07.1995.:  B. sc., iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinībās, dipl.Nr. 005876 

DARBA STĀŽS 
 

2005. – : SIA „ABC Software”, sistēmanalītiķe 

2000. – :  Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķo datorsistēmu institūta Lietišķo 
datorzinātņu katedra, lektore (kopš 2000.gada septembra), docente (kopš 2002. 
gada jūnija), asociētā profesore (kopš 2004. gada decembra) 

1997. – 2001.:   SIA "AUTO PRIEKS", mācību procesa vadītāja un pasniedzēja Ceļu satiksmes 
noteikumu un satiksmes drošības mācību priekšmetos  

STUDIJU KURSI 
 

2004. – pašlaik: “Ievads lietišķās datorzinātnēs” lekcijas un praktiskās nodarbības  

2003. – pašlaik:  “Sistēmu objektorientētas izstrādes tehnoloģija un rīki” lekcijas un laboratorijas 

2002. – 2004.:   “Ievads objektorientētā tehnoloģijā” lekcijas un praktiskās nodarbības 

2001. – 2004.:  “Objektorientēta programmēšana” laboratorijas 

2000. – pašlaik:  “Objektorientēta sistēmanalīze” lekcijas, praktiskas nodarbības un  

   laboratorijas  

2000. – pašlaik:  “Programmatūras attīstības tehnoloģijas” lekcijas un praktiskās nodarbības 

2000. – 2003.:   “Vizuālais Prologs” lekcijas un laboratorijas 

2000. – 2001.:  “Algoritmu un sarežģītības teorija” lekcijas un praktiskās nodarbības 

1999. – 2004.:   “Vizuālā programmēšana” lekcijas un laboratorijas  

1997. – pašlaik:  “Lielo programsistēmu izstrādes objektorientētas tehnoloģijas un rīki”  

   lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas 



DALĪBA PROFESIONĀLĀS UN AKADĒMISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS  
 

2005. -: Valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

2005. -: RTU Lietišķo datorzinātņu katedras bakalaurantūras vadītāja 

2005.-:  RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes locekle un 
zinātniskā sekretāre 

2004.:  CAiSE (Conference on Advanced Information Systems Engineering) starptautiskās 
zinātniskās konferences org. komitejas locekle 

2003.-: RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences Lietišķo datorzinātņu 
sekcijas priekšsēdētāja 

2003. -:  Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskās sapulces locekle  

2003. -: Inženierprojektu aizstāvēšanas komisijas locekle 

2001. – 2003.: “Datorizācija, intelekts, tehnoloģija, formālizācija” semināra zinātniskā sekretāre   

2001. -: Maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas locekle  

2000. - : RTU zinātniskās konferences Lietišķo datorsistēmu sekcijas org. komitejas locekle 

2000. – : RTU zinātnisko rakstu ikgadēja krājuma Datorzinātnes sērijas “Lietišķās 
datorsistēmas” redaktore  

2000. -:  Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas locekle 

CITAS AKTIVITĀTES 
 

2006.-2007.: RTU zinātniskais projekts ZP-2006/05 “Pirmā līmeņa zinātnisko pētījumu 
veikšanas metodikas izstrāde datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā”, 
projekta vadītāja 

2006.-2007.: ESF projekta Nr.VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 „Informāciju 
tehnoloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” eksperta darbs studiju kursu uzlabošanā, lekciju un praktisko 
nodarbību vadīšana LLU ITF maģistrantūras studentiem atbilstoši līgumam 
2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 starp valsts aģentūru 
„Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” un Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti – objektorientētas projektēšanas jomas eksperte 

2006.: RTU IZM projekts “Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēles 
metodikas izstrāde”, izpildītāja     

2005.-2006.: līdzdalība ESF līdzfinansētā projektā „Mācību programmas „Datorsistēmas” 
pilnveidošana, ar Eiropas sociālā fonda atbalstu”, izpildītāja  

2005.- : līdzdalība projektā „RTU informācijas tehnoloģiju un datorzinātnes 
modernizācija”, programmatūras nozares eksperte 

2005.-2006.: RTU zinātniskais projekts ZP - 2005/02 „Divpusložu pieejas lietojums elastīgas 
programmatūras inženierijas zināšanu arhitektūras izstrādē”, projekta vadītāja 

2005.:  IeM vienotā sakaru un automatizētā informācijas sistēma: Sodu reģistra izveide 
informācijas sistēmas analīzē, koncepcijas un prasību specifikācijas izstrādē, 
pasūtītājs LR Iekšlietu ministrijas Informācijas Centrs, SIA „ABC Software” 

2005.- 2009.:  līdzdalība LZA projektā Nr. 05.1656. “Formalizācijas aspekti biznesa un iegulto 
sistēmu programmatūras izstrādē saistībā ar modeļu vadītu arhitektūru”, vadītājs 
prof. J.Osis. 

2004.:   līdzdalība informācijas sistēmas „FiLat” analīzē, koncepcijas un prasību 
specifikācijas izstrādē, pasūtītājs SIA „Filuet” (“Herbalaif” produktu izplatītājs 
Latvijā) 

2004.:   līdzdalība informācijas sistēmas „LatviaTours” projektējuma apraksta 
sagatavošanā, pasūtītājs SIA „PF” 

2001. – 2005.:  līdzdalība LZA grantā Nr. 01.0861. “Uz topoloģiskiem modeļiem bāzēta 
mehatronisko sistēmu objektorientēta sistēmanalīze un projektēšana”, vadītājs 
prof. J.Osis. 



2001.:   līdzdalība informācijas sistēmas “Meklējamais transports” analīzē, optimizācijā un 
koncepcijas un prasību specifikācijas izstrādē, pasūtītājs LR Iekšlietu ministrijas 
Informācijas Centrs 

1999.-2000.: autovadītāju kvalifikācijas testēšanas sistēmas „AutoTest” izstrādes projekta 
vadība, analīze un projektēšana, pasūtītājs SIA “AUTO PRIEKS” 

1998.-1999.:  informācijas sistēmas “Autoskolas administratīvas darbības organizācija” 
izstrāde, projekta vadītāja, pasūtītājs SIA “AUTO PRIEKS” 

1996. – 2001.: līdzdalība LZA grantā Nr. 96.0482.  „Objektorientētas sistēmanalīzes, 
projektēšanas un programmēšanas metožu izstrāde hibrīdsistēmām”, vadītājs 
prof. J.Osis. 

ĪPAŠI NOPELNI 
 

2005. LIF mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” atzinības raksts par 
augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu 

2004.- 2006.:  ESF atbalsts jauniem zinātniekiem pēc līguma  

  2004/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/0002/0007 

2003.: Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balva par darbu “Programmatūras 
izstrādes tehniku salīdzināšanas metodoloģija” 

2003.: Rīgas Tehniskās universitātes atzinības raksts par radošu savu pienākumu izpildi 

1998. – 2000.:  Rīgas Tehniskās universitātes Senāta stipendija  

1997.: LIF mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai”, AS „DATI” atzinības raksts 
par uzvaru datorzinātņu un informātikas zinātnisko darbu konkursā ar darbu 
"Moderno objektorientētās sistēmanalīzes metožu novērtējums" 

1997.: diploms ar izcilību - inženierzinātņu maģistra grāda lietišķās datorzinātnēs 
iegūšanai 

1995. – 1997.:  LIF mērķprogrammas “SWH Izglītībai, zinātnei un kultūrai” veicināšanas 
stipendija  

1992.:   apbalvota ar zelta medaļu par mācībām vidusskolā  

MĀCĪBU KURSI, SEMINĀRI, KONFERENCES, KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS PASĀKUMI 
 

2006.: 47th RTU International Scientific Conference, Computer Science, Applied 
Computer Systems, Riga, Latvia,  12-13 of October, 2006 

2006.: The 2nd European Conference on Model Driven Architecture – ECMDA, Bilbao, 
Spain, 12-13 of July, 2006  

2006.:  European Workshop on Composition of Model Transformations – CMT, Bilbao, 
Spain, 10 of July,  2006 

2006.: European Workshop on Milestones, Models and Mappings for Model-Driven 
Architecture – 3M4MDA, Bilbao, Spain, 11 of July, 2006  

2006.: The Seventh IEEE International Baltic Conference on DB and IS 
(BalticDB&IS'2006), Vilnius, Lithuania, 4-7 of July, 2006  

2006.: 7. Testēšanas konference. Testēšanas teorija un prakse: Rīga, Latvija, 24.05.2006  

2006.: Rīgas Tehniskās universitātes metodiskais seminārs, 2006. gada 11.aprīlī, RTU, 
Rīga, Latvija 

2006.: Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference 
„Mūsdienu izglītības problēmas”, Transporta un sakaru institūtā, Rīga, Latvija, 
23.-24.02.2006  

2005.: 46th RTU International Scientific Conference, Computer Science, Applied 
Computer Systems, Riga, Latvia, 13-14 of October, 2005 

2005.:  Microsoft Approved Course 2710: Analyzing Requirements and Defining Microsoft 
.NET Solution Architectures. Certificate of Achievement. Microsoft Certified 
Technical Education Center. Baltijas Datoru Akadēmija, 15.04.2005.  



2005: Latvijas augstskolu IT jomas mācībspēku un mācību programmu veidotāju 
seminārs: A/S „Exigen Latvija”, Rīga, Latvija, 11.03.2005   

2005.: 6. Testēšanas konference. Testēšanas teorija un prakse: Rīga, Latvija, 11.05.2005  

2005.: THE 15th EUROPEAN-JAPANESE CONFERENCE ON INFORMATION 
MODELLING AND KNOWLEDGE BASES: Tallinn, Estonia, May 16-20, 2005  

2004.:  RTU 45.starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “Datorzinātne” (Latvija) 

2004.: CAiSE 2004 16th International Conference on Advanced  Information Systems 
Engineering June 7-11, 2004 Riga, Latvia 

2003.:    RTU 44.starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “Datorzinātne” (Latvija) 

2002.:   The 5th IEEE International Baltic Workshop on DB and IS, BalticDB&IS'2002,  

(Igaunijā)  

2002.:    RTU 43.starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “Datorzinātne” (Latvija) 

2001.- :  “Datorizācija, intelekts, tehnoloģijas, formālizācija” (Ditf) semināri (Latvija) 

2001.:    RTU 42.starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “Datorzinātne” (Latvija) 

2000.:  Linčepingas universitātē piedalīšanās zinātniskajos semināros: “Software 
Engineering”; “Comparative Study on Methods for System Analysis”; “Ada – Model 
Railroading Software Education”; “Modelica – a Unified OO Method for System 
Modeling and Simulation” (Zviedrijā)  

1999.:  Imitācijas un modelēšanas biedrības seminārs: “Modelēšanas valodas un rīki” 
(Latvijā) 

1999.: The 33rd International Conference “Modelling and Simulation of Systems” (Čehijā) 

 1998.:   Doctoral consortium “Information Systems” (Latvijā) 
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Education:  

• University of Latvia (Faculty of Mechanics) cum laude, 1953.  
• Dr.sc.ing. (Candidate of Science in former USSR, Ph.D. in Western 

countries), Kaunas Technological University (former Kaunas Polytechnic 
Institute) , Lithuania, 1961.  

• Dr.habil.sc.ing. (Doctor of Science in former USSR), Latvian Academy of 
Sciences, Riga, Latvia, 1972.  

Experience  

• Assistant, Faculty of Mechanics, State University of Latvia, 1956-1958  



   Riga Technical University:  

• Lecturer, Faculty of Electroenergetics,  1958-1961  
• Docent and Dean, Faculty of Automatics and Computer Engineering, 1963-

1967  
• Senior Researcher, Faculty of Automatics and Computer Engineering,  1968-

1969  
• Associate Professor, Faculty of Automatics and Computer Science,  1970-

1978  
• Professor and Head of Chair, Faculty of Automatics and Computer Science,  

1979-1993  
• Professor and Director, Specialized Institute of Applied Computer Science,  

1994-2000  
• Professor, Faculty of Computer Science and Information Technology, 2001-  

    Abroad:  

• Visiting Researcher, Department of Electrical Engineering and Computer 
Science, University of California, Berkeley, USA, 1967  

• Visiting Researcher, Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, 
Universita’ degli Studi di Padova, Italia, 1995  

  

Honours and Awards:  

• Diploma of Latvian Supreme Council, 1962  
• Honorary Worker, Riga Technical University, 1992  
• Honorary Member, Latvian Academy of Sciences, 1998  
• The Latvian Academy of Sciences, Joint Stock Company "DATI" and the 

Education Foundation of Latvia Eizens Arina Prize for life-long contribution 
to computer sciences and informatics, 2004  .  

Professional Activities and Memberships:  

• Member of the International Editorial Board, Journal Automatic Control and 
Computer Sciences, Allerton Press, Inc. Riga, New York, 1967-  

• Member of the International Editorial Board for the Journal Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, Series-Computer Science (5), 2000 
-  

• Member, Latvian Association of Scientists, 1988 -  
• Member, Senate of Riga Technical University, 1990-1999  
• Member of Auditing Commission, Riga Technical University, 1990 - 2000  
• President of the Latvian National Organization of Automatics, 1992-1996  
• Member of the Board Latvian National Organization of Automatics (LANO), 

1992 - 2003  
• Associated Member, International Federation of Automatic Control (IFAC), 

1992 -  
• Member, Latvian Council of Science Expert Committee on Informatics, 1993-  



• Chairman, Habilitation Council on Informatics, Riga Technical University, 
Latvia, 1992-1997  

• Member, Habilitation and Promotion Council on Informatics, Riga Technical 
University, Latvia, 1997-  

• Member, Habilitation and Promotion Council on Computer Science, 
University of Latvia, 1992-  

• Head of Master and Doctoral Studies, Chair of Applied Computer Science, 
Riga Technical University, 1993 –  

• Member, Council of Riga Information Technology Institute, 1993 -   
• Member of Council, Faculty o Computer Science and Information 

Technology, 2001-  
• Head of Continual Scientific Seminar: Data, Intellect, Technology, 

Formalization (DITF), Institute of Applied Computer Systems, 2001 –  
• Member of the European Association of Software Science and Technology 

(EASST), 2003 –  

  

Courses:  

• Automatic Control  
• Technical Cybernetics  
• Topological Modelling  
• Programming Language ADA  
• Object-Oriented System Analysis  
• Problems of Hybrid System Analysis  
• Embedded and Mechatronic Systems  
• Technology of Software Development  
• Advanced Topics of Applied Computer Science  
• Methods and Development Trends of Applied Computer Science  
• Advanced Aspects of Object-Oriented Software System Development  

Abroad: 

• Topological Models of System Functioning. University of Lincheping, 
Sweden, 1994  

• Functional Description of Complex Systems Based on Topological Models. 
University of Padua, Italy, 1995 and 2001.  

• Topological Modelling for Knowledge Representation Analysis and Synthesis. 
Consiglio Nacionale delle Ricerche, Instituto per Ricerche di Dinamica delli 
Sistemi e di Bioingeneria - LADSEB- CNR, Padua, Italy, 1995.   

Recent/Representative Publications:  

• J.Osis. Automatic Control and Regulation, 1969, Riga: Zvaigzne,  267pp. (in 
Latvian).  

• J.Osis. The topological model of system functioning.- Automatics and 
Computer Science, Riga, 1969, 6, pp.44-50 (in Russian).  



• J.Osis, J.Gelfandbein, Z.Markovich, N.Novozshilova. Diagnostics Based on 
Digraph Models (with Examples from Automotive and Aviation Techniques), 
1991, Moscow: Transport Publ., 245pp. (in Russian).  

• J.Osis, J.Gelfandbein, Z.Markovich, N.Novozshilova. Classification System 
KLARA. - Automatic Control and Computer Science, Riga, 1994, 2, pp.37-42.  

• J.Osis, E.Ginters et.al. Object oriented modelling and simulation using 
LATISS. - Proc. of the 22nd Conference of the ASU. Clernont-Ferrand, 
France. July 1996. pp.136-145.  

• J.Osis, P.Rusakov. Comparing of some object oriented programming 
languages. Proc. of the 31st Spring International Conference "Modelling and 
Simulations of Systems", Hradec nad Moravici, Czech Republic, April 28-30, 
1997, vol.1, pp.197-202.  

• J.Osis, O.Ivasiuta. Advanced Methodologies for Object-Oriented System 
Analysis. Proc. of the 31st Spring International Conference "Modelling and 
Simulations of Systems", Hradec nad Moravici, Czech Republic, April 28-30, 
1997, pp.37-42.  

• J.Osis, L.Beghi. Topological Modelling of Biological Systems. Modelling and 
Control in Biomedical systems, Oxford: Pergamon Elsevier Science, 1997, 
pp.337-342.  

• J. Osis. Development of Object-Oriented Methods for Hybrid System Analysis 
and Design. – Proceedings of the 23rd Conference of the ASU. Stara Lesna, 
Slovakia, 1997, pp. 162-170.  

• J. Osis, U. Sukovskis, A. Teilans. Business Process Modeling and Simulation 
Based on Topological Approach. – Proceedings of the 9th European 
Simulation Symposium and Exhibition, Passau, Germany, 1997, pp. 496-501.  

• J. Osis, M. Zilbers. Foundation of the Concept of Usage of Associative 
Algebra as formal basis of Object-Oriented Database Management Systems. – 
Modern Aspects of Management Science, 1, RTU, Riga, 1997, pp. 175-183.  

• J.Osis, O.Ivasiuta, P.Rusakovs. Advances object-oriented modelling 
techniques for large scale systems. - Proc. of the 8th IFAC (International 
Federation of Automatic Control) Symposium on Large Scale Systems: Theory 
and Applications, University of Patras, vol.2, Rio Patras, Greece, 1998, 
pp.816-821.  

• J.Osis, O.Ivasiuta. Comparison of advanced object-oriented modelling 
methods. - Proc. of the 32nd Spring International Conference "Modelling and 
Simulations of Systems"(MOSIS'98), Svaty Hostyn, Czech Republic, 1998, 
vol.1, pp.83-90.  

• J.Osis, P.Rusakovs. Description of complex systems with Ada'95, Java and 
C++. - Proc. of the 32nd Spring International Conference "Modelling and 
Simulations of Systems"(MOSIS'98), Svaty Hostyn, Czech Republic, 1998, 
vol.2, pp.99-106.  

• J.Osis, P.Rusakovs. Concurrency in the object-oriented approach: Ada'95 and 
Java. - Proc.of the 33rd International conference "Modelling and Simulations 
of Systems", (MOSIS'99), Roznov pod Radohostem, Czech Republic, 1999, V. 
ISM'99, pp.147-154  

• O.Ivasiuta, J.Osis. Methodics to comparing Software design methodologies. - 
Proc.of the 33rd International conference "Modelling and Simulations of 
Systems", (MOSIS'99), Roznov pod Radohostem, Czech Republic, 1999, V. 
ISM'99, pp.67-74.  



• P.Legovini, J.Osis, A.Giacomini, L.Beghi. Anemia control in chronic renal 
failure. - Proceedings 4th IFAC Symposium on Modelling and Control in 
Biomedical Systems (including Biological Systems), Pergamon-Elsevier Sci., 
2000, pp.177-182  

• J.Osis. Brief survey of object-oriented approach. - Scientific Proc. Riga 
Technical University. Computer Science. Applied Computer Systems, 2001, 
vol. 3, N 2, pp. 23-32.  

• G.Alksnis, J.Osis. Category theoryand computer science. - Scientific Proc. 
Riga Technical University. Computer Science. Applied Computer Systems, 
2001, vol. 3, N 2, pp. 42-52.  

• J. Osis, J. Silins. Specifics of modelling of embedded systems. – Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, Series – Computer Science (5), 
vol.13, Riga, RTU, 2002, pp. 173-180.  

• G. Alksnis, J. Osis. Formalization of Software Engineering by means of the 
theory of Categories. – Scientific Proceedings of Riga Technical University, 
Series – Computer Science (5), vol. 13, Riga, RTU, 2002, pp.157-163.  

• J. Osis. Extension of Software Development Process for Mechatronic and 
Embedded Systems. – Proceedings of the 32nd International Conference on 
Computers and Industrial Engineering, University of Limerick, Ireland, 11 –
13 August, 2003, pp. 305 – 310.  

• J. Osis. Topological Functioning Model Support for Software Engineering. – 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, Series - Computer 
Science (5), Applied Computer Systems, vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 31 – 
42.  

• J.Birgelis, J. Osis. Generalization of MDA un Software Synthesis. – Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, Series - Computer Science (5), 
Applied Computer Systems, vol. 22, Riga, RTU, 2005, pp. 217 – 228.  

  

Research Projects:  

• J.Osis (Head of Project). Topological Models and Algorithms. Application to 
Medicine. Latvian Council of Science (1991-1993).  

• J. Osis (Leading Researcher of Project). Intelligent System for Development 
of Structured System Analysis Methods and Tools. Latvian Council of Science 
(1994-1996)  

• J.Osis (Head of Project). Development of Object-Oriented Methods for Hybrid 
System Analysis, Design and Programming. Latvian Council of Science 
(1997-2000).  

• J.Osis (Head of Project). Topological Model Based Object-Oriented System 
Analysis and Design for Mechatronic Systems. Latvian Council of Science ( 
2001 - 2004).  

• J.Osis (Head of Project). Formalization aspects of software development for 
business and embedded systems in frame of MDA. Latvian Council of Science 
( 2005 - ). 
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    (Curriculum vitae)  
 
Personas dati: 
        Vārds, uzvārds Gunārs Ozolzīle  
        Dzimšanas dati 1956.g. 30.septembris Talsu rajons 
        Tālrunis               7355385 
        E-pasts                gunarsozolzile@apollo.lv  
 
Akadēmiskie grādi un amati: 
                                     
                                    2002         LPA Filozofijas katedras asoc. profesors 

2000         RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
                                                     asoc. profesors 
                                    1996         LPA Filozofijas katedras docents 

1995         RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
1992         Socioloģijas zinātņu doktors 

                                    1989         Filozofijas zinātņu kandidāts 
 
Izglītība:  1986-1989  Maskavas Valsts universitāte, aspirants 

1975-1980 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas 
fakultāte, students 

 
Darba pieredze:        Kopš  2007   RTU Filozofijas un socioloģijas katedras vadītājs 
                                    Kopš  2002  LPA Filozofijas katedras asoc. profesors  
                                    Kopš  2000  RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras 
             asoc. profesors 
                                    2000- 2006  RTU RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras   
                                                         vadītājs 
                                    1996- 2002  LPA Filozofijas katedras docents 
                                    1995- 1999  RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
   1991- 1994  RTU Politoloģijas katedras vec. pasniedzējs 
   1989- 1991  RPI  Sociālpolitisko teoriju katedras asistents 
   1980- 1989  RPI Sociologu grupas zinātniskais līdzstrādnieks   
 
Papildus izglītība (kursi, semināri):          
                                     Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotais seminārs „Sports un    
                                     Eiropas Savienības” tiesības 15.11.2005. (kursu apjoms – 8   
                                     Stundas) 
                          RTU Tālmācības centra rīkotie kursi „Tālmācības studiju                  
                                     materiālu izveide „Blackboard” vidē” 07. 2004. (kursu apjoms  
                                      - 38 stundas)  
 
Pedagoģiskais darbs, docējamie studiju kursi:  
                                      Kopš 1998 Demokrātija: teorija un prakse 

               Kopš 1992 Socioloģija 
    Kopš 1989  Politikas zinātne, Latvijas politiskā sistēma 

Zinātniskā darbība: 
Ozolzīle G. Augstākā izglītība kā vērtība. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, 
8.sējums. Liepāja, LPA, 2006. 481.-487.lpp. 
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Ozolzīle G. (ar līdzautoriem) Studentu attieksme pret militāro karjeru. RTU 
Zinātniskie raksti (8.sērija), 8.sējums. Rīga, RTU, 2005.137.-151.lpp. 
Ozolzīle G. Demokrātiskās vērtības un labklājības valsts. Sabiedrība un kultūra. 
Rakstu krājums, 7.sējums. Liepāja, LPA, 2005. 216-221.lpp. 
Ozolzīle G. Labklājības valsts un izglītība. RTU Zinātniskie raksti (8.sērija), 
6.sējums. Rīga, RTU, 2004. 22.-28.lpp. 
Ozolzīle G. Sociālā valsts mūsdienu sabiedrībā. LPA raksti, 11.sējums. Rīga, LPA, 
2004. 23.-38.lpp. 
Ozolzīle G. Vēlreiz par vēlēšanu sistēmas reformu Latvijā. RTU Zinātniskie raksti 
(8.sērija), 4.sējums. Rīga, RTU, 2003.125.-134.lpp. 
Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. RTU 
Zinātniskie raksti(8.sērija), 1.sējums. Rīga, RTU, 2002.115.-121.lpp. 
Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātija Latvijā. LPA raksti, 9.sējums. Rīga, LPA, 
2002. 59.-78.lpp. 
Ozolzīle G. Garīgā attīstībā traucēti jaunieši kā sociāla grupa un viņu rehabilitācijas 
iespējas Latvijā. LPA raksti, 6.sējums. Rīga, LPA, 2001. 57.-66.lpp. 
Ozolzīle G. Jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem kā sociāla grupa un viņu 
rehabilitācijas iespējas Latvijā. Personība. Laiks. Komunikācija.(Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2001.gada 1.-2.marts), 2.sējums. Rēzekne, 
Rēzeknes Augstskola, 2001.33.-36.lpp. 
Ozolzīle G. Tautas vēlēts prezidents: par un pret. Daugavpils Pedagoģiskās 
universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences Rakstu krājums. Daugavpils, DPU 
izdevniecība “Saule”, 2001. 105.-107.lpp. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
LR Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais projekts „Studentu attieksme pret 
augstāko militāro izglītību un profesionālās militārās karjeras iespējām” vadītājs 
(01.2004. – 12.2004); 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Jauno inženieru sagatavošana un darba 
tirgus Latvijā” vadītājs (01.2003. – 12.2003.); 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Jaunieši ar garīgās attīstības 
traucējumiem kā sociāla grupa un viņu rehabilitācijas iespējas Latvijā” vadītājs 
(01.2001. – 12.2001.). 
 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un semināros ar referātu: 
Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās Latvijā. RTU 47. starptautiskā zinātniskā 
konference. Rīga, 2006.gada 12.-14.oktobris. 
Ozolzīle G. Studentu sekmju analīze. RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference. 
Rīga, 2005.gada 11.-15.oktobris. 
Ozolzīle G. Augstākā izglītība kā vērtība. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 8. 
starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība un kultūra. Liepāja, 2005.gsda 28.-
29.aprīlis. 
Ozolzīle G. Studentu attieksme pret izglītību. Rēzeknes Augstskolas Starptautiskā 
zinātniskā konference: Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rēzekne, 2005.gada 25.-
26.februāris. 
Ozolzīle G. Dažas augstākās izglītības attīstības tendences Latvijā. RTU 45. 
starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2004.gada 14.-16.oktobris. 
Ozolzīle G. Demokrātiskās vērtības un sociālā valsts. Liepājas Pedagoģijas 
akadēmijas 8. starptautiskā zinātniskā konference: Sabiedrība un kultūra - ilgtspējīga 
attīstība. Liepāja, 2004.gsda 6.-7.maijs. 
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Ozolzīle G. Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā. RTU 44. 
starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2003.gada 9.-11.oktobris. 
Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātija Latvijā. RTU 43. starptautiskā zinātniskā 
konference. Rīga, 2002.gada 10.-14.oktobris. 
Ozolzīle G. Jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem kā sociāla grupa un viņu 
rehabilitācijas iespējas Latvijā. Rēzeknes Augstskolas Starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference: Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, 2001.gada 1.-
2.marts.  
Ozolzīle G. Tautas vēlēts prezidents: par un pret. Daugavpils Pedagoģiskās 
universitātes 9.ikgadējā zinātniskā konference. Daugavpils, 2001.gada 26.-27.aprīlis. 
Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. RTU 42. 
starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2001.gada 11.-13.oktobris. 
 
Mācību literatūra: 
Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Rīga: LPA Izdevniecība, 2006. 85 lpp. 
Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. 91 lpp. 
Ozolzīle G. Labklājības valsts un industriālās attiecības// Industriālās attiecības. 
Mācību līdzeklis. Rīga, RTU, 2001, 133.-145.lpp. 
 
Dalība projektos: 
Eiropas Sociālā fonda projekts „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide 
pedagoģijas un IT jomā” - eksperts socioloģijā. (2006.01.07. – 2007. 30.06.) 
Latvijas, Lietuvas, Somijas izglītības projekts „Akcentu un struktūras maiņa 
arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā. (02.2000. – 11.2001.)  
 
Personāla vadība un organizatoriskais darbs: 
                                               RTU Filozofijas un socioloģijas katedras               
                                               vadītājs 
                                               RTU Zinātnisko rakstu 8.sērijas “Humanitārās        
                                               un sociālās zinātnes” redakcijas kolēģijas vadītājs 
                                               Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs LLU   
                                               Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmā   
                                             „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”(2003.   
                                               – 2006.) 

 
Valodu prasme:            latviešu, krievu, vācu 

 
 
 
        

                                                        
 
 
22.01.2007.                                                                                                G.Ozolzīle 
 
 
 
 
 



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Jānis Reiters  
Dzimšanas datums: 1943.gada 25. maijs   
    
» Izglītība  
 
Rīgas Politehniskais institūts no 1971.gada līdz 1980.gadam.  
Specialitāte: inženieris, ekonomists  
   
Rīgas Politehniskais institūts ( aspirantūra) no 1980.gada līdz 1985.gadam.  
    
» Zinātniskie grādi  
 
1992.g. Dr.oec.  
Nostrifikācija: 13.11.92. RTU, H-09 
 
 » Valodas  
 
Krievu:  ļoti labi  
Vācu:  ļoti labi  
  
 » Darba pieredze  
 
VEF no 1969.gada līdz 1975.gadam.  
 
 Rīgas Politehniskais institūts no 1975.gada līdz 1989.gadam.  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1989.gada janvāra  
Amats: docents  
   
  
» Publikācijas  
Pēdējo gadu publikācijas: 
57 publ., 29,5 iesp.l. 
  
 



Dzīves un darba gājums 
 Vārds, uzvārds; Aigars Riekstiņš 

 Personas kods; 181173-10607 

 Dzimšanas vieta; Rīga 

 Dzīves vietas adrese; Rīga Gramzdas 19/1-64 

 Izglītība; Augstākā,  

 2002.g. – 2005.g. RTU ASTF Datortehnikas un tīklu doktorantūra; 

 1999. – 2002.g.  RTU ASTF Datortehnikas un tīklu maģistratūra; inženierzinātņu         
   maģistrs automātikā, datortehnikā un tīklos 

 1993. – 1998.g.  RTU ASTF bakalaura studijas; bakalaurs automātikā un datortehnikā  

 1989. – 1993.g.  Rīgas Radioelektronikas aparātbūves tehnikums; materiālu apstrādes   
   tehnologs 

 1980. – 1989.g.  Rīgas 4. vidusskola ar pastiprinātu angļu valodas apguvi; 

 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi; Bakalaurs, maģistrs 

 Nodarbošanās; lektors 

 Valodu lietošanas prasmes; Latviešu, Angļu, Krievu  

 Citas būtiskas ziņas (pēc pretendenta ieskatiem). 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

 ESF Atbalsta pēcdoktorantūras promocijas darba izstrādātājam saņēmējs; 

 publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos: 

 V.Zagurskis, I.Zarumba, A.Riekstiņš. 2003. Architecture of High-Trougthput Multimedia 
Network, The 9th. International Conference on Information Systems Analysis and 
Synthesis: ISAS '03 ASV, 1-2 Augusts, publicēts konferences izdevumā, p.362-366. 

 V.Zagurskis, A.Riekstiņš. 2003. Design for Test of High Speed ADC.  European 
Conference on Circuit Theory and Design, Krakova,1-4 Septembris, publicēts 
konferences izdevumā p, 241-245; 

 V.Zagurskis, I.Zarumba, A.Riekstiņš. 2004. A statistical method for analog-digital 
system testing in time and spectral domain. DECOM-TT 2004 Bansko Bulgārija, 3-5 
Oktobris, publicēts konferences izdevumā p 229 - 235; 

 V.Zagurskis, I.Zarumba, A.Riekstiņš. 2004. Communication network for distributed 
multimedia servers. International Federation of Automatic Control conference DECOM-
TT 2004 Bansko Bulgārija, 3-5 Oktobris, publicēts konferences izdevumā p 163 – 169; 

3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6.gadiem) 

 vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi vairāk par 12 

 studiju priekšmeti: 

 Ievads datoru arhitektūrā - 3. kredītpunkti 

 Darbs tīkla režīmā MS Windows vidē - 2. kredītpunkti 

 Datoru interfeisi - 2. kredītpunkti 

  



P Ā V E L S  R U S A K O V S  

PERSONISKĀ  INFORMĀCIJA 
 Valsts: Latvija 
 Tautība: krievs 
 Dzimšanas datums: 19.08.1972 

IZGLĪTĪBA 
 Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas 

fakultāte, datorzinātņu bakalaurs (1993); 
 Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas 

fakultāte, lietišķo datorzinātņu maģistrs (1995); 
 Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas 

fakultāte, inženierzinātņu doktors, promocijas darba tēma: "M o d e r n o  
o b j e k t o r i e n t ē t o  p r o g r a m m ē š a n a s  v a l o d u  s a l ī d z i n o š ā  
a n a l ī z e  u n  a t t ī s t ī b a s  t e n d e n c e s " (1998) 

DARBA PIEREDZE 
 1995 - 1998   Rīgas Tehniskā universitāte, vadošais speciālists 
 1999 - 2000  Rīgas Tehniskā universitāte, lektors 
 2000 - 2004  Rīgas Tehniskā universitāte, docents 
 2004 - tagad  Rīgas Tehniskā universitāte, asociētais profesors 

APMĀCĪBAS PIEREDZE 
 1997 - tagad: Mācību priekšmeti „Objektorientētā programmēšana”, „Paralēlie 

procesi un valoda Ada”, „Lietišķā datorgrafika”, „Sadalītā datu apstrāde datoru 
tīklos”, „INTRANET – tehnoloģijas”, „Valoda PROLOG un loģiskā 
programmēšana”, „Valoda HTML”, „Modernās programmēšanas valodas”, 
„Kolektīvā informācijas apstrāde”, „Datora organizācija un asambleri”, „Biznesa 
optimizācija ar datortīkliem” un citi (Rīgas Tehniskā universitāte). 

 1998 – 2006: Priekšmeti “Datortehnoloģijas”, “Programmēšana Java”   
(RSEBAA). 

VALODU ZINĀŠANA 
 Krievu valoda: dzimta 
 Latviešu valoda: brīvi 
 Angļu valoda: labi 

INTEREŠU SFĒRAS: 
 Objektorientētā analīze, izstrāde un programmēšana 
 Datortīkli 
 WWW 
 XML, XSLT un citas jaunas tīmekļa tehnoloģijas 
 Datorgrafika 
 Lietišķās datorzinātnes 

 

R ĪG A S  T E H N I S KĀ  U N I V E R S I TĀ T E  
E - P A S T S :  R U S A K O V S @ E G L E . C S . R T U . L V  TĀ L R U N I S :  + 3 7 1  7 0 8 9 5 7 8   

A D R E S E :  K A ĻĶU  1 ,  R ĪG A ,  L A T V I J A  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CURRICULUM VITAE) 

 
1.  Vārds: KĀRLIS 

      2.   Uzvārds: ŠADURSKIS 
3.   Dzimšanas gads: 1959. 
4.   Izglītība: augstākā 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte Automātikas un skaitļošanas 
tehnikas fakultāte 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1977  
06/1982 

Iegūtā izglītība: Inženieris-matemātiķis 
Diploma Nr.  P-149188 no 26.06.82 

 
5. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Krievu  5 5 5 
Latviešu (dzimtā) 5 5 5 
Angļu 5 5 5 

6. Darba pieredze: 
Datums: no (gggg) 
              līdz (gggg) 

1982.- 1986.  
 

Darba vietas nosaukums RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra  
Amata nosaukums Zinātniskais līdzstrādnieks  

Datums: no (gggg) 
              līdz (gggg 

1987-1990 

Darba vietas nosaukums RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra 
Amata nosaukums Vecākais pasniedzējs 

Datums: no (gggg) 
              līdz (gggg) 

1990.-2002. 
. 

Darba vietas nosaukums RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra 
Amata nosaukums Docents. 

Datums: no (gggg) 
              līdz (gggg) 

2002-2003 

Amata nosaukums Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas ministrs 
Datums: no (gggg) 
              līdz (gggg) 

2002-2006 

Darba vietas nosaukums RTU RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra 
Amata nosaukums Asoc. prof. 

Datums: no (gggg) 
              līdz (gggg) 

2006- 

Darba vietas nosaukums RTU RTU Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra 
Amata nosaukums Profesors 

7. Zinātniskie grādi un amati: 
 – matemātikas zinātņu doktors ( dip.Nr. C-D 000032  no 4.12.92 ) 
.  

8. Cita nozīmīga informācija: 
Zinātniskās darbības virziens: 

Matemātika/Stohastisku funkcionāldiferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija, asimptotiskās metodes , 
to lietojumi mikroekonomikas matemātisko modeļu stohastiskās dinamikas analīzei. 

 
Zinātniskā darbība: 

Raksti zinātniskos žurnālos, krājumos un monogrāfijas -  35  
Publicētie mācību metodiskie darbi                                 -    4 
Izgudrojums -                                                                         1 
Zinātniskā projekta “ZP projekts ZP/2005-01” vadītājs  
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Sabiedriskā darbība:    

  Eiropas Inženierizglītības asociācijas (SEFI) matemātikas darba grupas  (MWG) biedrs, Latvijas Matemātikas 
biedrības biedrs, Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, Latvijas Statistiķu asociācijas loceklis. 
No gada partijas “Jaunais laiks”biedrs dibinātājs, valdes loceklis, izglītības, kultūras un sporta grupu koordinators. 
 

9. Kontaktinformācija: 
Adrese:  Ausekļa iela 4-dz.15a. 
Tālruņa nr: 9239515 
E-pasta adrese skarlis@latnet.lv 
 
 
Paraksts       
 

Datums __20.01. 2007 
 



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Juris Saulītis  
Dzimšanas datums: 1939.gada 19. janvāris   
   
 » Izglītība  
Pēterburgas (Ļeņingradas) Valsts Universitāte, ekonomikas fakultāte no 1963.gada 
septembra līdz 1971.gada septembrim.  
   
 » Kvalifikācijas paaugstināšana  
 
RTU gadskārtējie semināri studiju procesa pilnveidošanai  
   
"Mācību programmu izveidošana ekspertu apmācīšanai kvalitātes ārējai novērtēšanai"  
Piezīmes: Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs, sertifikāts izsniegts 
06.12.04. 
 
 » Zinātniskie grādi  
 
Ekonomikas zinātņu doktors. Disertācija aizstāvēta 1972.gadā.   
Nostrifikācija: 1992.gadā 3. decembrī LU Habilitācijas un Promocijas padome 
 
» Valodas  
 
Krievu:  ļoti labi  
 Angļu:  labi  
   
» Darba pieredze  
 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1974.gada līdz 1976.gadam.  
Amats: lektors  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1976.gada līdz 1991.gadam.  
Amats: docents  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1985.gada   
Amats: ekonomikas teorijas katedras vadītājs  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1991.gada   
Amats: profesors  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1999.gada janvāra  
Amats: makroekonomikas profesora grupas vadītājs, TREI direktors  
   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1972.gada līdz 1974.gadam.  
Amats: asistents  
   
 
 
 



 » Dalība svarīgākajos projektos  
 
LZP projekts 01.01.01. Nr. 483 Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā 
no 2001.gada janvāra līdz 2004.gada janvārim.  
Piezīmes: galvenais vadošais pētnieks 
  
» Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikacijas: 
79 publikācijas.  
Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU,2002. 63 – 187 lpp., atb. un zin. redaktors 
(līdzautors - M. Šenfelde). Papildināts izdevums 2002.g.  
Briede L., Saulītis J. Augstākās izglītības attīstības tendences un problēmas Latvijā. 
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. Starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2005, 46 
– 52 lpp.  
Levkāns E., Saulītis J. Onkoloģisko slimnīcu darba efektivitātes paaugstināšanas 
iespējas. „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2004. – 
68 – 74 lpp.  
Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi. Drošība un tautas attīstība. 
Starptautiskās zinātniskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 2004. – 163 – 166 
lpp.   
 



CURRICULUM VITAE 
 

Paredzētais amats projektā:  projekta metodiskais uzraugs 
Projektā veicamie pienākumi: 

 
 

1. Vārds: VJAČESLAVS  
2. Uzvārds: ŠITIKOVS 
3. Dzimšanas gads: 1951 

 
4. Izglītība: 

 
Izglītības iestāde Rīgas Politehniskais Institūts (tagad Rīgas Tehniskā 

Universitāte) 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1968 
06/1973 

Iegūtā izglītība: inženieris – matemātiķis 
Diploma Nr. 1973. g. 27. jūnijā N 388130 

 
5. Papildu izglītība/kursi: 
 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
līdz (mm/gggg)

   
Project Management 
Institute, St. Pēterburga 
nod. 

Projektu vadība. Pamatkurs-
apmācības kurss. Sertifikāts 
C211-SP2008 

05/2003 
05/2003 

Project Management 
Institute, St. Pēterburga 
nod. 

Projektu vadība kompānijā 
(ANSI PMBOK 2000 standarts). 
Sertifikāts C211-S15026 

01/2003 
01/2003 

RPI (tagad Rīgas 
Tehniskā Universitāte) 

aspirantūra 09/1977 
08/1980 

 
6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu 5 5 5 
Angļu 5 5 5 
Krievu 5 5 5 

 
7. Darba pieredze: 
 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1985 
tagad 

Darba vietas nosaukums RPI (tagad Rīgas Tehniskā Universitāte) 
Amata nosaukums As. profesors 
Galvenie pienākumi Galvenie lasītie lekciju kursi: 1. Lietojumprogrammatūra 

(bakalauri 2 k.p., koledža 6.k.p.); 2. Funkcionāla 



programmēšana (2 k.p.) ; 3. Informatīvo sistēmu drošība (2 
k.p.). 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1984  
08/1985 

Darba vietas nosaukums RPI (tagad Rīgas Tehniskā Universitāte) 
Amata nosaukums Vecākais pasniedzējs 
Galvenie pienākumi Galvenie lasītie lekciju kursi 1. Operētājsistēmas; 2. Lokālie 

tīkli; 3. Sistēmprogrammēšana. 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1974 
08/1984 

Darba vietas nosaukums PRI (tagad Rīgas Tehniskā Universitāte) 
Amata nosaukums Asistents 
Galvenie pienākumi Galvenie kursi: 1. Programmēšanas automatizācijas pamati; 

2. Programmēšana; 3. Datoru matemātiskas  nodrošināšanas 
sistēmas 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1973  
08/1984 

Darba vietas nosaukums RPI(tagad Rīgas Tehniskā Universitāte) 
Amata nosaukums Vecākais inženieris 
Galvenie pienākumi Programmatūras izstrāde 

 
8. Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā 

veicamajiem pienākumiem): 
 
Darba stāžs – 31 gads, no tiem:  augstskolā – 35 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Docents - 1987. gada 8. aprīlī atestāts N 097747. 
Dr.sc.ing (Inženierzinātņu doktora) grāds – 1983. gada 13. jūlijā  diploms TH N 064169 un 1993. 
gada 19. janvāra diploms B-D N 000537 
PMP (Project Management Professional) – 2003. gada 26. augustā PMI (Project Management 
Institute) sertifikāts 72736. 
 

9. Kontaktinformācija: 
 
Adrese: Salaspils iela 18/3-23, Rīga, LV-1057, Latvija 
Tālruņa nr: +371-7189917 (mājas)   +371-9214062 (mob.) 
Faksa nr: +371-7089572 
E-pasta adrese vss@latnet.lv 
 



Curriculum Vitae 
 
 

Airisa ŠTEINBERGA (1968) 
Vārds, Uzvārds, Dzimšanas gads 

 
RTU Humanitārais institūts, docente 

Darba vieta un ieņemamais amats  
 

airisasteinberga@inbox.lv, +371-26178824 
Kontaktinformācija  

 
Izglītība 
 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitāte 1990. Bioloģija, ķīmija Biologs, bioloģijas un 
ķīmijas pasniedzēja 

Latvijas Universitāte 1990. – 1994. Pedagoģija Pedagoģijas maģistra grāds 
Latvijas Universitāte 1994. – 1997. Psiholoģija Psiholoģijas doktora (Dr. 

psych) grāds 
 
Darba pieredze 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Darba vieta Amats 

1998. -  RTU Humanitārais institūts, Socioloģijas un 
pedagoģijas katedra 

Docente 

1994. – 1998. RTU Lektore 
1990. – 1999. Rīgas komercskola Skolotāja 
1988. – 1990. Ādažu vidusskola Psihologs 
1986. – 1988. Rīgas 9. maiņu vidusskola Skolotāja 
 
Pedagoģiskā darbība, lekciju kursi 
 
RTU: 

Vispārīgā un personības psiholoģija 
Attīstības psiholoģija 
Pedagoģiskā psiholoģija 

 
 
Zinātniskās darbības virzieni 
 
Attīstības psiholoģija 
 
 
Projekti, granti 
 



Sākuma gads – 
beigu gads 

Finansētājs Projekts Amats 

    
    
    
 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās organizācijās 
 
 
 
 
 
Profesionālās aktivitātes 
 

1. Starptautiskajā projektā ‘Pingist Pinki’ un tā ietvaros organizētajā konferencē Magdeburgā, 
Vācijā,1995. g. 

 
2. Starptautiskajā projektā ‘Internationales Lernen’ un tā ietvaros organizētajās konferencēs 

Freidenštatē 1995. g. un Rīgā 1997. gadā. 
 

3. Studiju apmaiņas programmā Tībingenas universitātē, Vācijā 1991. gada aprīlī - maijā. 
 

4. Starptautiskajā seminārā “Innovationen in Hochschuldidaktik”, 1994. gadā, Rīgā. 
 

5. Seminārā “Inovācijas augstskolu didaktikā”, Bernes universitātē, Šveicē 1995. gada maijā. 
 

6. Seminārā augstskolu mācībspēkiem Kristiansandā, Norvēģijā, Agderas augstskolā, 1997. 
gada maijā. 

 
7. Konferencē „Jauniešu situācija un orientācija Eiropā” Soloniki, Grieķija, 1998.gada 18.-

20.septembris. 
 

8. Starptautiskajā projektā „Nākotnes perspektīvas arodizglītībā Latvijā un Lietuvā”, 2000.gadā, 
Latvijas, Lietuvas IZM, Somijas izglītības centrs. 

 
9. Starptautiskā seminārā-treniņā „Attīstības psiholoģiskais pavadījums. Perinatālās 

psiholoģijas pamati” Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra 
vadītājs Dr. med. I.Dobrjakovs. Rīga, 18.-20.februāris, 2005.gads. 

 
 
Goda nosaukumi, apbalvojumi, īpaši nopelni 
 
 
 
 
Zinātniskās publikācijas 
 

1. Šteinberga A. “Iemācītā bezpalīdzība” // Skola un Ģimene, 1992, Nr. 4 
 

2. Šteinberga A. “Humāna personība nevar būt vardarbīga” // Skola un Ģimene, 1997, Nr. 5, 24. lp



 
3. Šteinberga A. “Vidusskolēnu pašizjūta un darbības produktivitāte” // krāj. “Personības 

veidošanās pedagoģiskās un psiholoģiskās problēmas”, R., LU, 1994, 11.-13. lpp. 
 

4. Šteinberga A. “Vidusskolēnu pašizjūtas veidošanās fons” // krāj. “Pašizjūtas un identitātes 
veidošanās”, R., LU, 1997, 159.-164. lpp. 

 
5. Steinberga A. “Probleme des Selbstgefuehles Jugendliche” // “Jugend zwischen 

Ausgrenzung und Integration”, Zagreb, 1997, S. 94.-98. 
 

6. Šteinberga A. “Individuālā pašizjūta kā sabiedrības problēma” // krāj. “Latvijas sabiedrība 
mūsdienās”, R., 1998, RTU Humanitārais institūts, 37.-39. lpp. 

 
7. Šteinberga A., Tunne I. “Jauniešu pašizjūta un vērtības” // R., RAKA, 1999. 

 
8. Steinberga A. “Agressivität als Faktor der Ausgrenzung Jugendliche in der lettischen 

Gesellschaft” // “Jugend zwischen Ausgrenzung und Integration”, Band 2. Riga, Mācību 
apgāds, 1999. 

 
9. Šteinberga A. “Pašaudzināšanas pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti”, zinātniski 

praktiskā konference “Personība. Laiks. Komunikācija”, 2001.g. 1.-2. marts, Rēzekne. 
 

10. Šteinberga A. “Agresija kā vardarbīgas rīcības cēlonis un tās izpausmes jauniešu vecumā”, 
zinātniski praktiskā konference “Jaunatne mūsdienu Latvijas mainīgajā vidē”. 2000.g. 10.-
11. marts, Rīga. 

 
11. Šteinberga A. „Pašizjūtas un dzīvesdarbības mijattiecības jauniešu vecumā”, RTU 

42.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2001.g.11.-13.oktobris, referāts. 
 

12. Šteinberga A. Metodiskais materiāls “Ievads attīstības psiholoģijā”, RTU, 2001. g. 
 

13. Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU 43. starptautiskā 
zinātniskā konference, Rīga, 2002.g., 10.-14. oktobris, referāts. 

 
14. Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU Zinātniskie raksti, 

4.sējums, izdevniecība „RTU”, R. 2003., 36.-40.lpp. 
 

15. Šteinberga A. Emocionālais fons un darbības efektivitāte mācību stundā. RTU 
44.starptautiskā zinātniskā konference Rīgā, 2003.g. 9.-11.oktobris, referāts. 

 
16. ŠponaA., Šteinberga A. „Aktuelle pảdagogische und politische Problematik  der Integratio

Schuljugend in Lettland” // „Jugend in Europa – Integrationsprobleme und Partizipationscha
Bericht Nr.48, Universitảt Tủbingen, 2004. 

 
17. Šteinberga A. Zinātniskās pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā 

mācīšanās” ietvaros (1990.2001.g.). RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 
2004.g., 14.-16. oktobris, referāts. 

 
18. Šteinberga A. Das individuelle Wissenschafliche Wachstum im Rahmen des 

internationalen Projektes „Internationales Lernen”. Referāts konferencē „Perspektiven der 



multikulturellen Gesellschaft” , Rīga, 3.-7.marts, 2005.gads. 
 

19. Šteinberga A. Bērnu attīstība no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam perinatālās psiholoģijas 
kontekstā. RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2005.g., 13.-15. oktobris, 
referāts. 

 
20. Šteinberga A. Pētniecības metožu attīstība starptautiskā projekta „Internationales lernen” 

ietvaros no 1990.gada līdz 2005.gadam. RTU Zinātniskie  raksti.8.sēr. „Humanitārās un 
sociālās zinātnes”, 8.sēj. R.,RTU,2005. 111.-115.lpp. 

 
 
Cita informācija 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 

PERSONAS INFORMĀCIJA  
Vārds, uzvārds Uldis Sukovskis  
Dzimšanas datums un vieta 08/07/1952, Rīga, Latvija 
Pilsonība Latvijas Republika 

IZGLĪTĪBA  
1992 Dr.sci.ing., Informācijas tehnoloģija (diploms B-D Nr.000385) 
1988 Tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds (diploms TH Nr. 117846). Disertācijas 

tēma "Vadības modeļi un metodes daudzfunkcionālā kolektīvās lietošanas apmācības 
sistēmā" 

1975 Rīgas Politehniskais institūts. Augstākā izglītība specialitātē Lietišķā matemātika 
SEMINĀRI UN KURSI 
2002 Information Systems Audit and Control Association (ISACA), Certified Information 

Systems Auditor (CISA). 
2001 Lloyd's Register Quality Assurance ISO 9001:2000 Course for internal auditors, Rīga 
2001 Rapid Economic Justification Workshop, Microsoft, Rīga 
1999 Decision Base, Celemi International AB, Sweden, Komercizglītības centrs, Rīga  
1998 Kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits, RITI, Rīga 

DARBA PIEREDZE  
1975 - pašlaik Rīgas Tehniskā universitāte. Asistents, lektors, docents, asociētais profesors, profesors 

(no 2004.g.). Lietišķo datorzinātņu katedras vadītājs, Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes dekāns (no 2005.g.). 

1995 - pašlaik Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts. IT konsultāciju un audita direktors (no 
2004.g.).  

1994 - 1995 SWH Informatīvās Sistēmas. Grupas vadītājs. 
1991 - 1993 Software House Riga. Programmatūras izstrādātājs.  
  
PROJEKTI  
2007 Informācijas sistēmu drošības audits, SIA “Stora Enso Packaging”. Projekta vadītājs. 
2007 ESF līdzfinansēts projekts “Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai programmatūras 

attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā”, 
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0008/0007. Projekta vadītājs. 

2007 Latvijā esošās situācijas publiskajā pārvaldē izpēte informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) jomā un attīstības stratēģijas 2007.-2013. gadam izstrāde, 
PricewaterhouseCoopers, ĪUMEPLS. Projekta vadītājs. 

2006 Informācijas sistēmu drošības audits, SIA “SPILVA”. Projekta vadītājs. 
2006 Informācijas sistēmu drošības audits, Latvijas tirdzniecības banka. Projekta vadītājs. 
2006 Informācijas sistēmu drošības audits, Reģionālā investīciju banka. Projekta vadītājs. 
2005 Informācijas sistēmu drošības audits, Latvijas Biznesa banka. Projekta vadītājs. 
2005 RAS Training, Ernst & Young Baltic. Lektors, projekta vadītājs. 
2005 Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja koncepcijas un prasību izstrāde, Latvijas pasts. 

Projekta vadītājs. 
2005 IT stratēģijas izstrāde, Latvijas pasts. Konsultants. 
2005 Informācijas sistēmu drošības audits, “Rīgas satiksme”. Projekta vadītājs. 



 

 

2005 IT pārvaldības audits, Veselības ministrija. Projekta vadītājs. 
2004 - 2005 Informācijas sistēmu audits, Ernst&Young, “Latvijas Mobilais Telefons”. Projekta 

vadītājs. 
2004 Informācijas sistēmas iegādes projekta audits, Tiesu administrācija. Projekta vadītājs. 
2004 Informācijas sistēmu audits, Valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”. Projekta 

vadītājs. 
2004 Informācijas sistēmu drošības normatīvo dokumentu izstrāde un ieviešana, Valsts 

ieņēmumu dienests. Projekta vadītājs. 
2004 Informācijas tehnoloģijas stratēģijas audits, VAS Latvijas Valsts meži. IS auditors. 
2004 Informācijas sistēmu drošības audits, Latvijas Izglītības informācijas sistēma. Projekta 

vadītājs. 
2003 Informācijas tehnoloģijas procesa audits, Rīgas Stradiņa universitāte. IS auditors. 
2003 Informācijas sistēmu drošības normatīvo dokumentu izstrāde un ieviešana, Vides 

ministrija. Projekta vadītājs. 
2002 Informācijas sistēmu audits, Abonēšanas centrs Diena. IS auditors. 
2001 Informācijas sistēmu audits, Valsts kanceleja. IS auditors. 
2001 Valsts kancelejas tehniskās politikas audits un sabiedrības informēšanas procesa 

kvalitātes audits, Valsts kanceleja. IS auditors. 
2001 Development of Knowledge Management System, Anite Group plc., Lielbritānija. 

Biznesa konsultants, produktu eksperts. 
2001 Information Systems and Application Services Providing Cluster in Latvia, Phare, 

Arthur Andersen. Ekspertu grupas vadītājs. 
2000 IT Professional Education Program Development in Latvia, Phare. Ekspertu grupas 

vadītājs. 
1998 - 1999 Informācijas sistēmu testēšana 2000.gada problēmas novēršanai,  Lattelekom. Projekta 

vadītājs. 
1998 Eiro konvertors ES valstīm, Lexware Inc., Vācija. Projekta pārvaldnieks, 

sistēmanalītiķis. 
1997 Valsts Ieņēmumu dienesta informācijas plūsmu analīze, VID. Projekta pārvaldnieks, 

sistēmanalītiķis. 
1997 Automašīnu remonta informācijas sistēmas izstrāde, VAW aluminium AG, Vācija. 

Projekta pārvaldnieks, sistēmanalītiķis. 
1996 Projektu pārvaldības IS izstrāde, DATI. Sistēmanalītiķis, programmētājs. 
1990 - 1995 CASE rīka GRADE izstrāde, Infologistik GmbH, Siemens Nixdorf, Vācija. 

Sistēmanalītiķis, programmētājs. 
MĀCĪBU DARBS 
1980 - pašlaik Koledžas, bakalauru, maģistru un inženieru studiju priekšmeti “Procesu 

programmēšana”, “Programmatūras risku analīze”, “Objektorientētā programmēšana”, 
“Datoru organizācija un asambleri” u.c., Rīgas Tehniskā universitāte.  

1998 - pašlaik EMBA un MBA programmu priekšmets "Management Information Systems", RTU 
Rīgas Biznesa skola. 

2003 - 2004 Sertificētu informācijas sistēmu auditoru (CISA) mācību kurss, ISACA Latvijas nodaļa, 
Latvijas Komercbanku asociācija. 

  

TEHNISKĀS PRASMES  
IT pārvaldība, COBIT 
Sistēmanalīze, biznesprocesu reinženierija. 
Lietojumu integrācija. 



 

 

Programmēšana: C++, Visual Basic. 
Datu bāzes: MS Access, Oracle. 

VALODAS  
Latviešu: dzimtā 
Krievu: brīvi 
Angļu: brīvi 

CITAS AKTIVITĀTES 
ISACA Latvija. Viceprezidents. 
ISACA. Biedrs.  
Rīgas Tehniskās universitātes Senāts. Loceklis. 
RTU Senāta Informācijas tehnoloģijas komisija. Loceklis. 
RTU Senāta Likumdošanas komisija. Loceklis. 
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome. Priekšsēdētājs. 
Lietišķo datorsistēmu institūta Padome. Loceklis. 
RTU Rīgas Biznesa skolas Dome. Priekšsēdētājs. 
Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome P-07. Loceklis. 
Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta Dome. Loceklis. 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija. Loceklis. 
International Software Testing Qualification Board Latvijas nodaļas Padome. Loceklis. 
 
 



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Zoja Sundukova  
Dzimšanas datums: 1950.gada 1. februāris   
   
 » Izglītība  
 
Kauņas politehniskais institūts, Viļņas filiāle no 1967.gada līdz 1968.gadam.  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1968.gada līdz 1972.gadam.  
Specialitāte: inženiere-ekonomiste   
   
 » Kvalifikācijas paaugstināšana  
 
Rīgas pilsētas kontrolinga centrs “Latvicon”   
Specialitāte: Grāmatvedības kvalifikācijas celšanas kursi, sertifikāts   
   
 » Zinātniskie grādi  
 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds(Dr. oec. Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds 
piešķirts 1989. gadā (Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts)  
Nostrifikācija: 1992.gadā nostrificēta.Rīgas Tehniskā universitāte, H-09 
  
» Valodas  
 
 Latviešu:  ļoti labi  
 Krievu:  dzimtā  
 Angļu:  labi  
  
  
» Darba pieredze  
 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1990.gada   
Amats: docente  
   
Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte no 1973.gada līdz 
1975.gadam.  
Amats: vecākā laborante  
   
SIA "Vairogs 89" no 1998.gada septembra līdz 2002.gada janvārim.  
Amats: galvenā grāmatvede  
   
Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte no 1975.gada līdz 
1990.gadam.  
Amats: vecākā pasniedzēja  
   
 
 
 
  



» Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikācijas: 
Zinātniski metodisko darbu skaits - 48, apjoms 54,3 iesp.l.  
No 2000. gada 16 publikācijas, apjoms 18,75 iesp.l. (zinātniskās - 12, apjoms 2 iesp.l., 
metodiskās - 4, apjoms (16,75).  
Metodisko darbu saraksts no 1999. - 2005. gadam:  
1. Finanšu grāmatvedības pamati: Mācību līdzeklis. Nodrukāts. RTU, 2004 7,00. lpp., 
I.Jevinga;  
2. Uzņēmuma ekonomika: Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādāšanai. 
Nodrukāts. RTU, 2003. 3,00. lpp., N.Lāce;   
  
» Pedagoģiskā darbība  
 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Uznēmējdarbības ekonomika;  
Uzņēmuma ekonomika;  
Ražošanas uzskaite;  
Vadības grāmatvedība;  
Ekonomiskās analīzes metodes.  
 



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Tatjana Survilo   
Dzimšanas datums: 1949.gada 21. septembris   
   
 » Izglītība  
 
Latvijas Universitāte līdz 1973.gadam.  
ZA Ekonomikas Institūts, aspirantūra līdz 1979.gadam.  
   
» Kvalifikācijas paaugstināšana  
 
kursi “Euro innovation manager” Čehijā no 2002.gada februāra līdz 2002.gada 
martam.  
   
seminārs “BALTECH” no 2000.gada marta līdz 2000.gada aprīlim.  
Piezīmes: projektā ietvaros; “Productivity Management” mācību programmas 
prezentācija; Stokholmā 
 
 “Business English” un “Mārketings no 1994.gada maija līdz 1994.gada jūlijam.  
Piezīmes: organizēja LU un International Language School "Grove House", Anglijā 
 
 “Menedžments” no 1993.gada septembra līdz 1993.gada oktobrim.  
Piezīmes: organizēja LU un Zviedru firma OMNIA, Stokholmā. 
  
“Unemployement and education problems in Riga”, konference no 1993.gada marta 
līdz 1993.gada aprīlim.  
Piezīmes: Combatting unemployment through vocational training: the role of the city. 
Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe. Stockholm  
 
   
» Zinātniskie grādi  
Dr. oec., 1993 gadā  
   
 » Valodas  
Angļu:  labi  
 Krievu:  dzimtā  
 Latviešu:  ļoti labi  
Piezīmes: 3. pakāpe 
 
 » Darba pieredze  
 
Rīgas Tehniskā Universitāte no 1995.gada   
Amats: docente  
   
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas pašvaldība no 1991.gada līdz 1994.gadam.  
Amats: Tautsaimniecības nodaļas vadītāja  
   
ZA Ekonomikas Institūts no 1974.gada līdz 1991.gadam.  
Amats: vecākā zinātniskā līdzstrādniece  



  » Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikacijas: 
26 publ., 24,5 iesp.l.  
Productivity as indicator of the development of the territories, Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 2004.;  
Tautsaimniecības strukturālo izmaiņu ietekme uz darba ražīgumu, RTU zinātniskie 
raksti, sērija "Ekonomika un uzņēmējdarbība", Rīga, 2003, 10. lpp.;  
Tirgzinības pētījums jūras kravu pārvadājumos, RTU Zinātniskie raksti, Sērija 
"Ekonomika un uzņēmējdarbība", Rīga, RTU, 2000., 9. lpp.;  
Rūpniecības attīstības tendences Rīgā pārejas pirodā. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences "Rūpniecības attīstība pārejas preriodā" materiāli. Rīga, RTU, 
1999., 2. lpp.  
 



   CURRICULUM  VITAE 
1.Personiskie dati: 
 Vārds, uzvārts: Ronalds Taraškevičs 
 Dzimis:  1942.gada 23.novembrī, Rīgā 
 Tautība:  polis 
 Ģimenes stāvoklis: precējies 
 Adrese:  Zeiferta ielā 20 dz. 68, Olainē, LV-2114 
 Tālrunis:  m. 7962572, d. 7089440 
2.Izglītība:   1971.g. Rīgas politehniskais institūts, kvalifikācija- 
    mašīnbūves inženieris-ekonomists; 
    1983.g. ekonomisko zinātņu kandidāts; 
    1988.g. docents; 
    1992.g. Dr.oec., docents 
    1999.g. Dr.oec., asociētais profesors 
3.Papildus iemaņas:  krievu un poļu valodās; 
    darbā ar tehniskiem,ekonomiskiem,finansu un 
    grāmatvedības datiem, darbā ar datoru 
4.Darba pieredze:  no 1971.g. līdz 1989.g. Rīgas politehniskais institūts, 
    vec.laborants, mācību daļas vadītāja vietnieks, mācību 
    daļas vadītājs, vec.pasniedzējs, docents, mācību prorek- 
    tora palīgs, vadošais zinātniskais līdzstrādnieks; 
    no 1989.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte, 
    vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, mācību prorektora 
    vietnieks, kanclers, docents, asociētais profesors 
5.Zinātniskās darb. virzieni: ekonomikas nozare, sociālās ekonomikas apakšnozare, 
    ekonomiskā reģiona speciālistu kadru un augstākās iz- 
    glītības ekonomikas un finansēšanas problēmas 
6.Galvenās apkopojošas Augstākās kvalifikācijas kadru vajadzības prognozēša- 
publikācijas:   nas daži metodoloģiskie aspekti.-Speciālistu kadru tau- 
    tas saimniecības vajadzības noteikšanas problēmas, Vis- 
    savienības III simpozija materiāli, Viļņa, 1983.g.; 
    Reģionālie faktori un to ietekme uz speciālistu kadru  
    vajadzību. Sibīrijas tehnoloģiskais institūts, Krasnojar- 
    ska, 1989.g.; 
    Augstskolas kopējā darba algas fonda automatizētās sa- 
    dales pa katedrām metodika. RPI, 1989.g.; 
    LR izglītības sistēmas finansēšanas metodika. RTU,  
    1991.g.; 
    Vadības saocioloģija. RTU, 1993.g. 
    Augstākās izglītības finansējuma aprēķina metodika. 
    RTU, 1996.g.; 
    Studiju izmaksu normatīvu ekonomiskā analīze un pa- 
    matojums. RTU, 1997.g.,1998.g.,1999.g.; 
    Studiju izmaksu aprēķins un analīze pilna laika un ne- 
    pilna laika studentiem. RTU, 2000.g. 
    Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti.  RTU 

Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās 
zinātnes, 1.sēj.,Rīga, RTU, 2002.. 

 



Dabas un inženierzinātņu speciālistu prognoze Latvijā. RTU 
Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes, 
6.sēj.,Rīga, RTU, 2004. 

 
7.Aizraušanās:   Menedžmenta sociālie aspekti, Vadības socioloģija, 
    Tirgzinība. 
 
 
 
 
 
 
 
Rīgā, 2007.g.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Referāti zinātniskās konferencēs: 
 

1. Taraškevičs R. Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti. Referāts 
nolasīts RTU 42.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2001.gada 
11.oktobrī. 

2. Taraškevičs R. Dabas un inženierzinātņu speciālistu prognoze Latvijā. 
Referāts nolasīts RTU 44.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada 
10.oktobrī. 

3. Taraškevičs R. Speciālistu darba perspektīvas tautsaimniecībā. Referāts 
nolasīts RTU 45.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 
15.oktobrī. 

4.  
 



CURRICULUM VITAE 

 

personas informācija 
Vārds, uzvārds - Valdis Turins 
Dzimšanas dati – 18.03.1945. 
Adrese – Rīgā, Gregora ielā 8 dz. 45 
Tālrunis – 7459745 
Mobilais tālrunis – 29611699 
E-pasts – vturins@inbox.lv 
 

izglītība 
Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas universitāte 

laika periods 2003.g. 11.jūnijā 
piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 
Piešķirtā kvalifikacija 

aizstāvēts maģistra darbs filozofijā un iegūts maģistra diploms ar nr. 
013564, mag. phil. 

  
  
Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas universitāte, Filozofijas fakultāte 

laika periods  1974-1979 
piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums/ 
Piešķirtā kvalifikacija 

Г-1. Nr. 308891, izd. 29.06.1979. Filozofs, pasniedzējs. 

 

Darba pieredze 
Nozare – Ētika 
Laika periods – Kopš 2007 
Profesija vai ieņemamais amats – Docents 
Darba vietas nosaukums un adrese – Filozofijas un socioloģijas katedra,RTU, Kaļķu 1 
 
Nozare – Filozofija 
Laika periods – Kopš 1993 
Profesija vai ieņemamais amats – Lektors 
Darba vietas nosaukums un adrese – RPIVA, Imantas 7. līnija 1 
 
Nozare - Filozofija 
Darba vietas nosaukums un adrese – Politiskais patvērums BRD, Nienkamp 22, Minstere 
Profesija vai ieņememais amats – Minsteres universitātes students 
Laika periods – 1989-1993 
 



Nozare – Sabiedrības mācība 
Darba vietas nosaukums un adrese – 2. Pagarinātās dienas skola, Juglā, Rīgā. 
Laika periods – 1987-1988 
Profesija vai ieņememais amats – Skolotājs 
 
Nozare – Vēsture un sabiedrības mācība 
Darba vietas nosaukums un adrese – 25. Rīgas vakara vidusskola 
Laika periods – 1983-1986 
Profesija vai ieņememais amats – Pasniedzējs 
 
Nozare – Filozofija 
Darba vietas nosaukums un adrese – ZA, Filozofijas un Tiesību institūts, Meistaru ielā 10, LV1050, 
Rīgā 
Laika periods – 1979-1982 
Profesija vai ieņememais amats – Zinātniskais līdzstrādnieks 
 

Valodu prasmes 
Latviešu – dzimtā 
Krievu – brīvi 
Vācu – labi 
 

Papildus informācija 
Referāti starptautiskās konferencēs: 

 “Valoda un augstākā pedagoģiskā izglītība”, Rīgā, 2001. g. 27. aprīlis RPIVA 
 “Teorija un prakse skoloāju izglītībā”, Rīga, 2002.g. 25. marts, RPIVA 
 “Personības brieduma akmeoloģiksie asplekti”, Rīga, 2003.g. maijs, RPIVA. 
 “Kreativitātes izpēte un atraisīšana”, Rīga, 2004.g. 12. novembris RPIVA. 
 “Fr. Nīčem 160”, Rīga, 2004.g. 15. oktobris, LU, Rīgā. 
 Starptautiskā konference “Sabiedrība un kultūra”, 2005. gada 28. aprīlis, LPA, Liepājā. 
 10. Starptautiskā kreativitātes konference “Kreativitātes kompleksa izpēte un tās rezultātu 
īstenošana izglītības praksē”, 2005. gada 11.-12. Novembrī, RPIVA, Rīga 

 Starptautiskā konference “Pirmsskolas pedagoģija: zinātniskās pētniecības aktualitātes”. 
Referāts “Pirmsskolas pedagoģija eksistenciālās semantikas noteiksmēs”, 2006. gada 2. 
februārī, LU, Rīga 

 Starptautiskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Referāts 
“Cilvēkorientēta pedagoģija un tai adekvāta metodoloģija”, 2006. gada 6.-8. aprīlī, RPIVA, 
Rīga 

 Starptautiskā konference “Humānisma idejas mūsdienu pedagoģijā”. Referāts “Humāni 
orientēts pasaules uzskats un tam atbilstošs cilvēka projekts”, 2006. gada 29. aprīlī, Saldus 
ģimnāzija, Saldus 

•  *     RTU 47.starptautiskā zinātniskā konference.Referāts “ Vērtību pedagoģija: problēmas un
  perspektīve”, 2006.g.12-14 okt.,RTU 11.starptautiskā kreativitātes  konference . 

   Referāts.”Vērtību pārdzīvojums un personifikācijas process cilvēkā”,Rīga,2006.g. 
   10-11.nov., RPIVA. 
Publikācijas 

 Turins V. “Filozofija tekstu fragmentos”, Rīga, RPIVA, 2001 
 Turins V. “Eksistenciāli semantiskās krīzes cilvēka ontoģenēzē”, Rīga, LU, 2003 
 Turins V. “Valoda, runa, realitāte Ž. Lakāna psihoanalīzē”, Teorija un prakse skolotāju 

izglītībā, Rīga, RPIVA, 2002 



 Turins V. “Cilvēka personifikācijas fenomens filozofijā”, Sabiedrība un kultūra. Rakstu 
krājums, VIII - Liepāja, LiePA, 2006 

 Turins V. “Pusaudža personības ekoloģija eksistenciālajā semantikā”, Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā zinātniskā konference, 2006 

 
Mācību līdzekļi 

 Turins V. “Filozofija tekstu fragmentos”, Antoloģija, RPIVA, 2001 
 Turins V. “Filozofija tekstu fragmentos”, Antoloģija humanitārajās zinātnēs, sagatavota 

izdošanai, RPIVA, 2004 
 
Papildus izglītība 

 LLU, Doktorantūra pedagoģijā (2004) 
 LU, Maģistrantūra filozofijā (2001 – 2003) 
 Sorosa fonda – Latvija programmā “Pārmaiņas izglītībā” projektā “Lasīšana un rakstīšana 

kritskās domāšānas attīštīšanā” (1999. g. novembris līdz 2000. g. oktobris – 75 stundas). 
 RPIVA MA Pedagoģijas meistarības fakultāte, 4 kp, 2000/2001. m.g. 
 Piešķirts grāds – Philosop, Lehrer/Lektor in der Bundesrepublik Deutschland – 13.11.1990., 

Diseldorfa 
 Bildungsinstitut Műnster e.V. Zertifikat (830 Stunden Unterrichtsumgang tailgenommen, 

Műnster, den 15.06.1990.) 
 
Organizatoriska darbība 

 1997-2001 MA RPIVA direktora vietnieks un Filozofijas fakultātes dekāns 
 
Apbalvojumi 

 “Studentu atzinība”, Studentu parlaments, RPIVA, 2002 
 “Atzinības raksts”, RPIVA 10 g. jubilejā, 2004 

 
 
 
Rīga,  2007. g..       V.Turins 



» Personīgā informācija  
 
Vārds uzvārds: Valentīna Urbane  
Dzimšanas datums: 1945.gada 8. marts   
   
 » Izglītība  
 
Rīgas Politehniskais institūts līdz 1968.gadam.  
Specialitāte: ķīmiķis tehnologs  
   
Rīgas Politehniskais institūts no 1968.gada līdz 1972.gadam.  
Specialitāte: aspirantūra  
    
» Zinātniskie grādi  
 
1972. g. Ķīmijas zinātņu kandidāts. 1992. g. Ķīmijas doktora zinātniskais grāds.   
   
 » Valodas  
 
Angļu:  mazliet  
 Krievu:  ļoti labi  
   
» Darba pieredze  
 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1973.gada   
Amats: docente  
   
Rīgas politehniskais institūts no 1973.gada līdz 1989.gadam.  
Amats: Zinātniski-metodiskās daļas vadītāja  
   
Rīgas medicīnas institūts no 1971.gada līdz 1973.gadam.  
   
 » Publikācijas  
 
Pēdējo gadu publikacijas: 
16 publ.; 24 iesp.l. 
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LIETIŠĶĀ BIOGRĀFIJA (CV) 
 

Inta  Volodko 
Vārds  Uzvārds 

130764-12903   
Personas kods   
Krāslava  1965. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

RTU, Inženiermatemātikas katedra, prof., katedras vadītāja; 
    LLU, Matemātikas katedra,  as.prof. 

Darba vieta un ieņemamais amats 
 

Darba vietas adrese:  Dzīves vietas adrese; 
Meža ielā ¼ - 148, Rīga  Meldru 64 – 55, Rīga 

Lielā ielā 2 – 271, Jelgava   
   
   

Tālruņa Nr.  7089528, 26535757    
Fakss: 7089694   

E-pasts: inta.volodko@cs.rtu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija

Studijas LVU Fizikas un matemātikas 
fakultātē  
 
Aspirantūra RTU Lietišķās matemātikas 
katedrā 
 
Maģistra grāda iegūšana, diploms 
Nr.000993 

1983. – 1988. 
 
 

1989. – 1992. 
 
 

1995. 

Lietišķā 
matemātika 
 
Matemātika 
 
  
Matemātika 

 

matemātiķe 

Zinātniskā kvalifikācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma 
Nr. 

Latvijas Universitātes 
habilitācijas un promocijas 
padome, LU, Latvija 

 

1995. Matemātika Doktors 
(Dr.math.) 

C-D Nr. 
001316 
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Darba pieredze 

2007. -               - profesore RTU Inženiermatemātikas katedrā 
2004.-.               - as. profesore LLU Matemātikas katedrā uz  0.5 slodzi    
2003.-  2007. g - as. profesore RTU Inženiermatemātikas katedrā 
2002. -                -  RTU Inženiermatemātikas katedras vadītāja  
2000. - 2004. g.  -  docente LLU Matemātikas katedrā uz  0.5 slodzi    
1998. - 2003. g.  -  docente RTU Inženiermatemātikas katedrā/Inženiermatemātikas institūtā 
1996. – 1998. g.  -  lektore RTU Inženiermatemātikas katedrā 
1992. – 1996. g.  -  asistente RPI/RTU Lietišķās matemātikas/Inženiermatemātikas katedrā 
1988. - 1989. g.   -  stažiere RPI Lietišķās matemātikas katedrā 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maģistrantu un doktorantu vadīšana 

Piedalīšanās grantos: 
04.1239 “Šķidruma plūsmas analīze kanālos un atklātās hidrodinamiskās sistēmās” (2004. – 
2007.) 
01.0578, “Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un elektrodinamikas 
problēmu skaitliskie un asimptotiskie atrisinājumi” (2001. – 2003.), 
 

Piedalīšanās ESF projektos: 
1. „Vispārīgo dabas zinātņu multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu 
inženierzinātņu studentiem”.  
Līgums Nr.2005/0127/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0021/0007 
2. „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā”  
Līgums Nr.2006/0254/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0093/0063 
 

Doktorantu vadīšana: 
I. Dzenīte “ Dažu problēmu atrisinājums par nehomogēnas vadītspējīgas vides ietekmi uz 
strāvas avotu”. 
J. Liģere “Magnetohidrodinamisko plūsmu uzdevumu risinājumi, šķidrumam ietekot stipru 
magnētisko lauku kanālos”. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo 6 gadu laikā) 

Zinātniskās konferencēs: 
 
1. A. Kolyshkin,  I. Volodko, I. Iltins, M. Iltina. Transient method for leak and partial 

blockage detection in pipelines. Third International Conference of Applied Mathematics, 
Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2006, p.158. 

 

2. M.S. Ghidaoui, A. Kolyshkin,  I. Volodko. A mathematical model for detection of a partial 
blockage in pipelines using fluid transients. 5th Vienna Symposium on Mathematical 
Modelling, Abstract Volume, Full Papers CD, Vienna, Austria, February 8-10, 2006, 
p.282. 

 

3. A. Kolyshkin,  R. Vaillancourt, I. Volodko. Complex Ginzburg-Landau equation for 
suddenly blocked unsteady channel flow. 3rd IASME/WSEAS International Conference on 
Fluid Dynamics and Aerodynamics, Corfu, Greece, August 20-22, 2005. 

 

4. I. Volodko. Nestacionāra iekšējā konvekcija kanālā starp diviem koncentriskiem 
cilindriem. RTU 45. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2004.gada 14.-16. oktobrī. 
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5. A. Kolyshkin, A. Camishev and I. Volodko. Boundary layer development in unsteady 
flows,  Abstracts of the 21st International Congress “Theoretical and Applied Mechanics”, 
2004., 15.-21. august, Warsaw, Poland, p. 59.  

 

6. A. Kolyshkin,  I. Volodko. Unsteady intrinsic convection in an annulus. Abstracts of the 
9th International Conference “Mathematical Modelling and Analysis”, May 27-29, 2004,  
Jurmala, Latvia,  p. 34. 

 
7. M.Я.Aнтимиров, И.М.Володко. Аналитическое решение задачи о поле температур 

при обтекании однородным потоком криволинейного источника тепла 
произвольной формы. Тезисы докладов и сообщений. Том 1., V Минский 
международный форум по тепло- и массообмену, 24-28 мая 2004 г., стр. 24-26. 

 

8. M.S. Ghidaoui, A. Koliškins, I. Volodko. Seklu ūdens plūsmu vāji nelineāras stabilitātes 
analīze. RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003.gada 9.-11. oktobrī. 

 

9. A. Kolyshkin,  I. Volodko. On an unsteady viscous flow in an annulus. Abstracts of the 8th 
International Conference “Mathematical Modelling and Analysis”, May 28-31, 2003,  
Trakai, Lithuania,  p. 37. 

 

10. A. Kolyshkin,  I. Volodko. Transient viscous flow in an annulus. Mathematical Modelling 
and Analysis, Abstracts of the 7th International Conference MMA2002, Kääriku, Estonia, 
2002,  p. 32. 

 

11.  I.Volodko. Nestacionāra viskoza šķidruma plūsma apgabalā starp diviem koncentriskiem 
cilindriem: analītiskais atrisinājums. RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 
2002.gada 10.-14. oktobrī. 

 

12. A. Kolyshkin,  I. Volodko. On the stability of unsteady viscous flow in an annulus. ACTA 
Societatis Mathematicae Latviensis N0.5, Abstracts of the 4th Latvian Mathematical 
Conference, 26 – 27 April, Ventspils, Latvia,  2002., p. 24. 

 

13. A. Kolyshkin,  I. Volodko.  On  the  linear stability  of  unsteady flow in a plane channel. 
RTU Starptautiskā zinātniskā konference, Datorzinātne. Referātu tēzes,  Rīga, 2001., 60. - 
61. lpp. 

 
Metodiskās konferencēs: 
 
1. I. Volodko, I. Iltiņa, I. Iltiņš, V. Gošteine. Blackboard Learning System

Application for Teaching Mathematics. 35th International Symposium „Engineering 
Education – the Priority for Global Development”, Book for Abstracts, Tallinn, Estonia, 
September 18-21, 2006, p.76. 

 

2. И. Володко, В. Гоштейн. Использование виртуальной среды Blackboard в 
преподавании математики. VI International conference “Teaching mathematics: 
retrospective and perspectives”. Abstacts, Vilnius,13 –14 May 2005, p. 84.- 86. 

 

3. И. Володко. Преподавание математики в Рижском техническом университете: 
проблемы и поиски решений. 5. starptautiskā konference “Matemātikas mācīšana: 
vēsture un perspektīvas”, Liepāja, 2004, 73.-75.lpp. 

 

4. И. Володко. Обучение математики в Рижском техническом университете и 
Латвийском сельскохозяйственном университете. Тезисы докладов. Вторая 
Международная конференция ″Функциональные пространства. Дифференциальные 
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операторы. Проблемы математического образования.″ Москва, Физматлит, 2003, 
267-268 с. 

 

5. J.Grundspeņķis, I.Volodko. Changes in teaching of mathematics at Riga Technical 
University. Starptautiskā konference “Tehnomathematics”, Drēzdene, Vācija, 2003.g. 11.-
14.septembris. 

 

6. I. Volodko. Studentu patstāvīgā darba nozīme matemātikas apgūšanā. Mācību-metodiskā 
konference “Patstāvīgo studiju organizēšana”, Referātu materiāli, Jelgava, 2003., 21.- 24. 
lpp. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Matemātika RTU akadēmiskajām studijām – 9 KP 
Matemātika RTU 1. līmeņa profesionālās izglītības studijām – 6 KP 
Diskrētā matemātika RTU Datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas fakultātes  
akadēmiskajām studijām – 2 KP 
Matemātika  LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes akadēmiskajām un profesionālajām 
studijām – 10 KP 
Diskrētā matemātika  LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes akadēmiskajām un 
profesionālajām studijām – 2 KP 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli): 
47 

Zinātniskās publikācijas (pēdējo 6 gadu laikā) 

 
1. A. Kolyshkin, R. Vaillancourt  and I. Volodko. Complex Ginzburg-Landau equation for 

suddenly blocked unsteady channel flow. ESI preprint 1656, The Erwin Schrödinger 
International Institute for Mathematical Physics, Vienna, Austria (raksts pieņemts 
publicēšanai). 

 

2. A. Kolyshkin,  I. Volodko, I. Iltins, M. Iltina. Transient method for leak and partial 
blockage detection in pipelines. Third International Conference of Applied Mathematics, 
Plovdiv, Bulgaria, August 12-18, 2006, p.158. 

 

3. M.S. Ghidaoui, A. Kolyshkin,  I. Volodko. A mathematical model for detection of a 
partial blockage in pipelines using fluid transients. 5th Vienna Symposium on 
Mathematical Modelling, Abstract Volume, Full Papers CD, Vienna, Austria, February 8-
10, 2006, p.282. 

 

4. A. Kolyshkin, R. Vaillancourt  and I. Volodko. On the stability of transient viscous flow 
in an annulus. Advances in Mechanics of Solids, World Scientific, Series B, Volume 15, 
2006, p. 139 - 150. 

 

5. A. Kolyshkin,  R. Vaillancourt, I. Volodko. Weakly nonlinear analysis of rapidly 
decelerated channel flow. IASME Transactions, Issue 7, Volume 2, September 2005, p. 
1157-1165. 

 

6. I. Volodko. Unsteady intrinsic convection in an annulus. RTU Zinātniskie raksti.  
Datorzinātne. Sērija 5, sējums 21, Rīga, 2004, 88. – 94. lpp. 

 

7. A. Kolyshkin, A. Camishev and I. Volodko. Boundary layer development in unsteady 
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flows,  Abstracts of the 21st International Congress “Theoretical and Applied Mechanics”, 
2004., 15.-21. august, Warsaw, Poland, p. 59.  

 

8. A. Kolyshkin,  I. Volodko. Unsteady intrinsic convection in an annulus. Abstracts of the 
9th International Conference “Mathematical Modelling and Analysis”, May 27-29, 2004,  
Jurmala, Latvia,  p. 34. 

 

9. M.Я.Aнтимиров, И.М.Володко. Аналитическое решение задачи о поле температур 
при обтекании однородным потоком криволинейного источника тепла 
произвольной формы. Тезисы докладов и сообщений. Том 1., V Минский 
международный форум по тепло- и массообмену, 24-28 мая 2004 г., стр. 24-26. 

 

10. M.S. Ghidaoui, A. Koliškins, I. Volodko. Weakly Nonlinear Stability Analyses of Flows in 
Shallow  Water. RTU Zinātniskie raksti.  Datorzinātne. Sērija 5, Rīga, 2003, 44. – 49. lpp.  

 

11. A. Kolyshkin,  I. Volodko. On an unsteady viscous flow in an annulus. Abstracts of the 8th 
International Conference “Mathematical Modelling and Analysis”, May 28-31, 2003,  
Trakai, Lithuania,  p. 37. 

 

12. S. Guseinov, I. Volodko. Convergence order of one regularization method. Mathematical 
Modelling and Analysis, Vol.8, Nr.1, 2003., pp.25 - 32. 

 
13. A. Kolyshkin,  I. Volodko. Transient viscous flow in an annulus. Mathematical Modelling 

and Analysis, Vol.7, Nr.2, 2002., pp.263 - 270. 
 

14. A. Kolyshkin,  I. Volodko. Transient viscous flow in an annulus. Mathematical Modelling 
and Analysis, Abstracts of the 7th International Conference MMA2002, Kääriku, Estonia, 
2002,  p. 32. 

 

15. I. Volodko. Unsteady viscous flow in an annulus. RTU Zinātniskie raksti.  Datorzinātne. 
Sērija 5, sējums 12(44), Rīga, 2002., 43. - 47. lpp. 

 

16. A. Kolyshkin,  I. Volodko. On the stability of unsteady viscous flow in an annulus. ACTA 
Societatis Mathematicae Latviensis N0.5, Abstracts of the 4th Latvian Mathematical 
Conference, 26 – 27 April, Ventspils, Latvia,  2002., p. 24. 

 

17. A. Kolyshkin,  I. Volodko. On the linear stability of unsteady flow in a plane channel. 
RTU Zinātniskie raksti.  Datorzinātne. Sērija 5, sējums 7(43), Rīga, 2001., 26. - 31. lpp. 

 

18. A. Kolyshkin,  I. Volodko.  On  the  linear stability  of  unsteady flow in a plane channel. 
RTU Starptautiskā zinātniskā konference, Datorzinātne. Referātu tēzes,  Rīga, 2001., 60. - 
61. lpp. 

Metodiskās publikācijas (pēdējo 6 gadu laikā) 

1. I. Volodko. Augstākā matemātika piemēros. I daļa, Rīga, Zvaigzne ABC, 210. lpp. 
(pieņemts publicēšanai). 

 

2. N. Orbidāne, V.Gošteine, Dz. Lūse, I. Volodko. Tipveida uzdevumi matemātikas 
papildnodaļās transporta un mašīnzinību spacialitātēm. RTU, 2006, 73 lpp. (Atkārtots, 
papildināts izdevums). 

 

3. A.  Koliškins, I. Volodko. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. RTU, 2004, 2006, 81 
lpp. (Atkārtots, papildināts izdevums). 

 

4. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga, RTU 
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izdevniecība, 2002, 2005, 288 lpp. 
 

5. A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika II tehnisko augstskolu studentiem. 
RTU, 2005, 244 lpp. 

 

6. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. RTU, 2001, 2003, 2005, 
206 lpp. 

 

7. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums diskrētajā matemātikā. RTU, 2004, 77 lpp. 
(Atkārtots papildināts izdevums). 

 

8. A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika I tehnisko augstskolu studentiem. 
RTU, 2004, 337 lpp. 

 

9. I.Volodko. Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. RTU, 2004, 126 lpp. 
 

10. L.Biezā, I.Volodko, Dz.Lūse, V.Gošteina, B.Bunde, N.Orbidāne. Mathematics – 2003. 
RTU, 2004, 45 lpp.  

 

11. N. Orbidāne, Dz. Lūse, I. Volodko. Tipveida uzdevumi matemātikas papildnodaļās 
transporta un mašīnzinību spacialitātēm. RTU, 2003, 49 lpp. 

 

12. M. Antimirovs, A. Panfjorova, I. Volodko, J. Liģere. Vairākkārtīgie integrāļi, lauku 
teorija un Laplasa transformācijas. RTU, 2003, 215 lpp. 

 

13. L. Biezā,  I. Volodko.  Matemātika - 2002 ar atrisinājumiem.  RTU, 2003, 34 lpp. 
 

14. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Jelgava, 
2002, 288 lpp. 

 

15. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums diskrētajā matemātikā. RTU, 2002, 62 lpp. 
 

16. L. Biezā,  I. Volodko.  Matemātika - 2001 ar atrisinājumiem.  RTU, 2002, 34 lpp. 
 

17. A. Āboltiņš,  I. Volodko.  Rindas.  LLU, 2001, 49 lpp. 
 

18. L. Biezā,  I. Volodko.  Matemātika - 2000 ar atrisinājumiem.  RTU, 2001, 63 lpp. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo 6 gadu laikā) 

Angļu valodas kursi: 
28.09.2005. – 01.02.2006. – 108 akadēmiskās stundas; 
06.03.2006. – 12.07.2006. – 108 akadēmiskās stundas; 
12.09.2006. – 09.01.2007. – 98 akadēmiskās stundas; 
16.01.2007. – 28.05.2007. – 98 akadēmiskās stundas  
 
Kursi „Virtuālās studiju vides Blackboard izmantošana” 2004. gada jūnijs. 
 
Kursi „Datoru lietojumprogrammas” 2004. gada februāris – maijs. 
 
Lekciju lasīšana Aveiru universitātē Portugālē 2006. gada 15. – 24. februārī Socrates/Erasmus 
programmas ietvaros (8 stundas). 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Matemātikas biedrības valdes locekle, 
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Latvijas Zinātnieku savienības biedre, 
RTU Senāta locekle, 
RTU Studiju kvalitātes un programmu komisijas locekle, 
RTU DITF Domes locekle, 
RTU Zinātnisko rakstu „Datorzinātne. Datormodelēšana un robežproblēmas” redkolēģijas 
locekle. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda        

Krievu valoda        

Angļu valoda                                       

Vācu valoda                                                                                                         

 
02.05.2007.   

(Datums)  (Paraksts) 
   



Curriculum Vitae 
 
 

Ģirts VULFS (1943) 
Vārds, Uzvārds, Dzimšanas gads 

 
Profesors, VIT katedras vadītājs, ITI direktors 

Darba vieta un ieņemamais amats  
 

vulfs@iti.rtu.lv, + 371 7089509 
Kontaktinformācija  

 
Izglītība 
 
Pamatstudijas, maģistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 
Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Tehniskā universitāte 1990 Informācijas 
tehnoloģija 

Inženierzinātņu doktors 

Rīgas Politehniskais institūts, 
aspirantūra 

1969.-1972.g. Tehniskā 
kibernētika 

Tehnisko zinātņu kandidāts 

Rīgas Politehniskais institūts, 
Automātikas un skaitļošanas 
tehnikas fakultāte 

1961.-1966.g. Automātika un 
telemehānika 

Inženieris-elektriķis  

 
Darba pieredze 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Darba vieta Amats 

Kopš 1995.g. Rīgas Tehniskā universitāte Profesors, Vadības informācijas 
tehnoloģijas katedras vadītājs 

Kopš 1991.g. Rīgas Tehniskā universitāte Informācijas tehnoloģijas 
institūta direktors 

1991.-1995.gg. Rīgas Tehniskā universitāte Profesors, Skaitļošanas tehnikas 
katedras vadītājs 

1976.-1995.gg. Rīgas Tehniskā universitāte Automātikas un skaitļošanas 
tehnikas fakultātes dekāns 

1972.-1991.gg. Rīgas Tehniskā universitāte Automatizēto vadības sistēmu 
katedras docents 

1966.-1969.gg. Rīgas Politehniskais institūts, Tehniskās 
diagnostikas laboratorija 

jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

1961.-1962.gg. Rīgas Popova radiorūpnīca Radio regulētājs 
 

Pedagoģiskā darbība, lekciju kursi 
 

• Doktora un maģistra darbu vadīšana. 

„Projekta risku pārvalde”, „Sistēmu analīze un projektēšana”, „Restrukturizācija un izmaiņu vadība”, 
„Darbību sistēmas un stratēģijas”, “Operāciju pētīšana”, “Projekta vadība”, “Ievads operāciju 



pētīšanā”, “Ievads projekta vadībā”, “Vadības zinātne”, “Vadības zinātnes asociatīvās metodes”. 
 
 
Zinātniskās darbības virzieni 
 

• Asociatīvās metodes informācijas tehnoloģijā 

 
Projekti, granti 
 
Sākuma gads – 
beigu gads 

Finansētājs Projekts Amats 

2005. – 2008.g. ESF „RTU studiju programmas 
„Informācijas tehnoloģija” 
restrukturizācija un integrācija 
Eiropas izglītības telpā” 

Projekta vadītājs 

2006. – 2008.g. ESF „RTU akadēmisko bakalauru 
studiju programmas 
“Datorsistēmas” datorzinātnes 
pamatkursu pilnveidošana” 

Izpildītājs 

2005.g. ES PHARE  Phare 2002.gada programmas 
„Baltijas jūras reģiona sadarbības 
programma Latvijai” projekts 
„Galileo – zvaigznāja bākugunis 
Baltijā”. Aktivitāte „GNSS 
tehnoloģiju pārneses tīkla 
izveide” 

Aktivitātes vadītājs 

2004. – 2007.g.  Latvijas Zinātnes 
Padome 

„Informācijas apstrādes asociatīvie 
modeļi un algoritmi” 

Projekta vadītājs 

2001. – 2003.g. Latvijas Zinātnes 
Padome 

„Informācijas apstrādes asociatīvie 
modeļi un algoritmi identifikācijas 
un vadības uzdevumos” 

Projekta vadītājs 

1996. – 2000.g. Latvijas Zinātnes 
Padome 

„Matemātiskais un algoritmiskais 
nodrošinājums analogo dinamisko 
objektu diagnosticēšanai” 

Izpildītājs 

 
Dalība akadēmiskajās un profesionālajās organizācijās 
 

Promocijas padomes “Informācijas tehnoloģija” loceklis 
Informācijas tehnoloģijas nozares Profesoru padomes loceklis  
RTU Senāta loceklis, Infrastruktūras komisijas loceklis 
RTU Akadēmiskās sapulces loceklis 
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes loceklis 
Latvijas Zinātnieku apvienības loceklis 
Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis 
Baltijas valstu Operāciju pētīšanas savienība (BaltORS) (kopš 1996)  

 
Zinātniskās publikācijas 



 

Zinātniskās publikācijas kopš 2005. gada: 

Minkevics V., Slihte J., Vulfs G. (2006). Use of real-time risk management in organisation. Scientific 
Proceedings of Riga Technical University. Computer science, Vol.5, 23 – 29    

Matvejevs Al., Matvejevs An., Vulfs G. (2006) Adaptive control of the dynamic systems based on 
parametric identification. Scientific Proceedings of Riga Technical University. Computer science, 
Vol.5, 41 – 5 

Minkevičs V., Vulfs Ģ. (2005), Modelling risk management for unified threat management systems, 
19th European Conference on Modelling and Simulation "European Simulation Multiconference", 
ESM2005, June 1st - 4th, 2005 Riga, Latvia 

Matvejev Al., Matvejev An., Vulfs Ģ. (2005), Parametric Adaptations of Associative control, 19th 
European Conference on Modelling and Simulation "European Simulation Multiconference", 
ESM2005, June 1st - 4th, 2005 Riga, Latvia  

Minkevics V., Slihte J., Vulfs G. (2005). Modelling risk management system using neural networks. 
Scientific Proceedings of Riga Technical University. Computer science, Vol.5, 66 – 73    

Matvejevs Al., Matvejevs An., Vulfs G. (2005) Associative control based on the object parametric 
identification. Scientific Proceedings of Riga Technical University. Computer science, Vol.5, 73 – 82 

 



                                               CURRICULUM VITAE 
 
 
Vārds:                                 Valerijs 
 
Uzvārds:                             Zagurskis 
 
Personas kods:                   100743-11215 
 
Dzimusi:                            1943.gadā 10. julijā ,Vorkuta ( Krievija) 
 
Zinātniskais grāds:             Datorzinatņu habilitētais doktors ( Dr.habil.sc. comp.)                            
 
Darba vieta:                        Rīgas  Tehniskā universitāte 
 
Ieņemamais amats:             Profesors 
                                            Datoru tīklu profesora grupas vadītajs 
 
Telefons darbā:                    (+371) 7089543 
 
Mobil. tel:                            (+371)  6321545 
 
Fax:                                      (+371)  7089552 
 
E-mail:                                zagursky@edi.lv 
 
WWW lapas:                      http://www.lza.lv, http://www.edi.lv,  
                                            http://www.cs.rtu.lv/DADI/tikli.html 
 
Mājas adrese                        Dravnieku 2/39, Rīga, LV-1024 
 
Izglītība:              1950-1960. gg. Rīgas 35. vidusskola 
                              
                             1960- 1965. gg, Rīgas Politehniskajā institūtā, Inženieris -    
                                                  elektriķis , Matemātisko un skaitļojamo mašīnu un aparātu 
                                                  specialitātē, ( Diploms  O No 415351) 
                              
                             1972.g.         Tehnisko zinātņu kandidāts, Tehniska kibernētika  un                 

informācijas teorija, Latvijas Zinātņu akadēmija,                 
(diploms  MKD No 018304 )  

                              
                             1978.g.         Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka  zinātniskais nosaukums  
                                                  ( diploms CH No 002253) Krievijas Zinātņu akadēmija 
                              
                             1990.g.         Tehnisko zinātņu doktors, Augstākās atestācijas komisija , 
                                                  Latvijas Zinātņu akadēmija ( diploms DT No 002109) 



                              
                             1992.g.         Datorzinātņu habilitētais doktors, Latvijas Universitātes, 
                                                  ( Diploms C-Dh No 000011) , Informātika 
 
Darba gaitas:      1960-1962.gg.   Tehniķis, Rīgas Radio rūpnīca 
                              
                             1965-1968.gg.    Inženieris elektroniķis, Elektronikas un datorzinātņu  
                                                    institūts, Latvijas Zinātņu Akadēmija 
                              
                             1969-1973.gg.    Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. Elektronikas un  
                                                    datorzinātnes institūts, Latvijas Zinātņu Akadēmija 
                              
                             1973-1983.gg.     Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, Elektronikas un  
                                                    datorzinātnes institūts, Latvijas Zinātņu Akadēmija 
                              
                              no 1983.g.  Laboratoriju vadītājs, Elektronikas un  
                                                    datorzinātnes institūts, Latvijas Zinātņu Akadēmija un no  
                                                    1991.g. Latvijas Universitāte. 
                              
                              no1993. g.     Profesors, Elektronikas un datorzinātnes institūts,                                           
                                                     Latvijas Universitāte  ( Profesora diploms P-D No 004) 
                               
                             1982-1988.g.   Vecākais pasniedzējs , Rīgas Politehniskais institūts                                           
                              
                             1989- 1996.g. Profesors, Rīgas tehniska universitāte  
                              

                   no  1996.g.       Valsts profesors, datoru tīklu profesora grupas vadītājs,           
Rīgas tehniskā universitāte 

 
Publikācijas:    1 monogrāfija, 2 monogrāfijas elektroniskā versijā, 135 zinātniskie un    

65 metodiskie darbi 
 
Zinātniskā darba virzieni: Informācijas tehnoloģija  un arhitektūra datoru sistēmās un        

datoru    tīklos, multimediju sistēmas un metodes, datu savākšanas, 
monitoringa un signālu apstrādes sistēmas 

 
Valodu zināšanas:      Angļu, krievu, latviešu, poļu. 
 
Sabiedriskā darbība: Latvian Union of Scientists member, from 1992, 
IEEE member, Computer,  Instrumentation & Measurement, Communications, Circuits 
& Systems Societies, from 1997, Association for Computing member, from 1997,  
Member of Institute of Electronics and Computer Science Council for doctor degree 
awarding, from 1991, Member of editorial board, Journal Automatic Control & 
Computers, from 1993, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesoru 
padomes loceklis  no 1997, RTU Elektronikas un telekomunikāciju apakšnozarē 
profesoru padomes loceklis. 



CURRICULUM  VITAE 
 

 
Vārds: Larisa  
Uzvārds: ZAICEVA 
 
Dzimusi: 

 
1949. gada 10. martā Rīgā 

Zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr.Sc.ing.) 
Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte 
Ieņemamais amats: Profesore, 

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas vadītāja 
Telefons darbā: 
Mobil.tel.: 
FAX: 
E-mail 
Mājas adrese: 

(+371) 7089522 
(+371) 9412273 
(+371) 7089571 
Larisa.Zaiceva@cs.rtu.lv 
Ozolciema 40/1 – 117, Rīga, LV-1058 

  
Izglītība 

1992. gads 
 

1981. gads 
 

1972. gads 

 
Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.), Rīgas Tehniskā Universitāte  
(Diploms B – D Nr. 000456 ) 
Tehnisko zinātņu kandidāts. Tehniskā kibernetika un informācijas teorija, 
Rīgas Politehniskais institūts. (Diploms TH Nr. 053443).  
Inženieris elektriķis. Automātika un telemehānika, Rīgas Politehniskais 
institūts. (Diploms Ю  Nr. 385752) 

  
Darba gaitas: 

No 2002. gada 
1998. g. – 2002. g.  

 
1994. g. – 1998.g. 

 
1986. g. – 1998.g. 
1974. g. – 1986.g. 

 
1973. g. – 1974.g. 
1972. g. – 1973.g. 
1967. g. – 1972.g. 

 
Profesore 
Asociētā profesore, 
Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupas vadītāja 
Docente,  
Informātikas un programmēšanas katedras vadītāja 
Informātikas un programmēšanas katedras docente 
ESM matemātiskās apgādes (Informātikas un programmēšanas katedrās) 
vecākā pasniedzēja 
ESM matemātiskās apgādes katedras asistente 
Skaitļošanas tehnikas katedras asistente 
Skaitļošanas tehnikas katedras laborante (līdz 1968. g.) un mācību meistare  

  
Publikācijas: 1 monogrāfija, 73 zinātniskie un 21 metodiskie darbi 
  
Valodu zināšanas: Krievu – dzimtā valoda, Latviešu – brīvi, angļu – sarunu valodas līmenī. 

 



Personīgā informācija  
Vārds uzvārds: Jānis Zvanītājs  
Dzimšanas datums: 1957.gada 13. janvāris   

» Izglītība  
Rīgas Politehniskais institūts līdz 1980.gadam.  
Specialitāte: Inženieris ekonomists  

» Kvalifikācijas paaugstināšana  
Eiroinovāciju menedžeru kurss, sertifikāts no 2002.gada janvāra līdz 2002.gada 
decembrim.  
Piezīmes: ES apmācību projekts 
BALTEX mācību programmu apgūšana no 1998.gada janvāra līdz 1998.gada 
decembrim.  
Piezīmes: izstrāde Zviedrijā 
Zviedrijas valdes akadēmiskais kurss “Īpašuma tiesības un valdes darbs” no 
1995.gada janvāra līdz 1995.gada decembrim.  
Belgradas Universitāte, stažēšanās (10 mēneši) no 1989.gada janvāra līdz 1989.gada 
oktobrim.  

» Zinātniskie grādi  
1985. g. aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija Maskavas 
Tekstilinstitūtā 1992. g. piešķirts Latvijas Dr. oec. grāds   

» Valodas  
Angļu:  labi  
 Krievu:  ļoti labi  

» Darba pieredze  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1990.gada līdz 2002.gadam.  
Amats: katedras vadītājs, RUO profesoru grupas vadītājs  
Rīgas aviācijas institūts no 1999.gada līdz 2000.gadam.  
Amats: Administratora darbs   
VAS “VNĪA” no 1997.gada līdz 1999.gadam.  
Amats: Valsts pilnvarnieks   
A/S “Daugavpils ķīmiskās šķiedras kombināts no 1994.gada līdz 1995.gadam.  
Amats: Valsts pilnvarnieks   
LR Ekonomikas ministrs no 1994.gada līdz 1995.gadam.  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1990.gada līdz 1994.gadam.  
Amats: katedras vadītājs  
Belgradas universitāte(Dienvidslāvija) no 1989.gada līdz 1990.gadam.  
Amats: Zinātniski pētnieciskā darbība  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1985.gada līdz 1989.gadam.  
Amats: lektors  
Rīgas Politehniskais institūts no 1983.gada līdz 1985.gadam.  
Amats: mērķa aspirants Maskavas tekstilinstitūtā  
Rīgas Politehniskais institūts no 1980.gada līdz 1982.gadam.  
Amats: asistents  



» Dalība svarīgākajos projektos  
PHARE projekts “LAA informātikas nodrošinājums” no 2000.gada janvāra līdz 
2000.gada decembrim.  
Piezīmes: vērtētājs ekonomiski – finansiālajos jautājumos 
SCORE projekts “Sabiedrisko ēku energoresursu patēriņa analīze” no 1999.gada 
janvāra līdz 1999.gada decembrim.  
Piezīmes: projekta vadītājs 
BALTEX projekts “Menedžmenta apmācība inženierzinātnēs” no 1999.gada janvāra 
līdz 1999.gada decembrim.  
Piezīmes: lokālais eksperts 
PHARE projekts “Stratēģiskā partnera, konsultanta izvēle LAA” no 1995.gada 
janvāra līdz 1995.gada decembrim.  
Piezīmes: vērtētājs ekonomiski – finansiālajos jautājumos, Brisele 
“Valsts investīciju programma” no 1995.gada janvāra līdz 1995.gada decembrim.  
Piezīmes: izstrāde, vadība, prezentācija 

» Publikācijas  
Pēdējo gadu publikacijas: 
26 zinātniskās publikācijas 

» Pedagoģiskā darbība  
Cita pedagoģiskā darbība: 
Bakalauru, maģistru, doktorantu darbu vadītājs.  
Doktorantūra no 1999.g.  
Bakalauru, maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas vadītājs RUO katedrā  
Starptautiskās BALTEX maģistru programmas aizstāvēšanas komisijas loceklis RTU  
Lekciju kursu izstrāde un vadīšana bakalauru, inženieru, maģistru, doktorantūras 
studijās RTU IEF  
Starptautiskā pedagoģiskā pieredze:  
Lekciju kursa “Ekonomika un uzņēmējdarbība Baltijas valstīs” lasīšana (36 st.) 
Nīšopingas komerckoledžā (Zviedrija) 1999.  

» Cita informācija  
Aktivitātes: Zinātniski praktisko darbu izstrāde: Vadījis darba grupas zinātnisko darbu 
izpildei sekojošām valsts institūcijām: (LR Ekonomikas ministrija, LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, LR Valsts nodarbinātības dienests, LR 
Satiksmes ministrija u.c. Izstrādāto darbu piemēri: - Valsts rūpniecības stratēģijas 
izstrāde. - Ēku renovācijas pamatojums un biznesa plāna izstrādes metodika. - Valsts 
nodarbinātības dienesta attīstības koncepcija. - Valsts investīciju programmas 
efektivitātes rādītāju noteikšana. - Civiltiesiskās apdrošināšanas limitu noteikšana 
būvniecībā. Vadījis darba grupas zinātniski praktisko darbu izstrādē pašvaldībām un 
organizācijām (Jūrmalas pilsēta, Rīgas reģions attīstības padomes, Baltijas jūras 
piekrastes attīstības aģentūra, Valmieras pagasts, Mežotnes pagasts, Ādažu pagasts 
u.c.) Izstrādāto darbu piemēri: - Jūrmalas transporta attīstības koncepcija. - Lielrīgas 
reģiona ekonomiskās attīstības analīze. - Baltijas jūras piekrastes reģiona attīstības 
koncepcija - Pieteikumu izstrāde Valsts investīciju programmai. Kā konsultants, darba 
grupu vadītājs izpildījis pasūtījumus: - uzņēmējsabiedrībās (VAS “Latvijas 
dzelzceļš”, Rīgas ostas pārvaldes, a/s “Skonto”, a/s “Brocēnu šīferis” u.c.) - 
investīciju un attīstības fondos (Latvijas biznesa konsultāciju fonds, Pašvaldību 
kreditēšanas fonds, Vides fonds u.c.)   



Atzinības: 1998.g. – LR Ekonomikas ministrijas goda raksts par labākā inženierdarba 
vadīšanu Piešķirts Latvijas izglītības fonda (LIF) atzinības raksts par: 2001.g. – 
labākā inženierdarba vadīšanu; 2002.g. – labākā maģistra darba vadīšanu   
Papildus informācija: Galvenās profesionālās darbības sfēras: Ražošanas un 
uzņēmējdarbības organizēšana Investīciju projektu izstrāde; Finansu – ekonomiskā 
analīze; Projektu finansu – ekonomiskās efektivitātes noteikšana; Biznesa plānu 
izstrāde; Marketinga stratēģijas izstrāde; Attīstības programmu izstrāde.   
 



3.pielikums 

 
 
 
 
 
 

Studiju kursu apraksti 



Mācību priekšmeta apraksts 
 
Mācību priekšmeta nosaukums: 

Datorgrafikas  un attēlu apstrādes pamati 
Mācību spēks: Aleksandrs Glazs, Dr.h.inž., profesors. 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP 
 
Mācību priekšmeta mērķis: 

Sniegt profesionālo izglītību datoru grafikā un attēlu apstrādē.  
 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
Apgūt rastru grafikas algoritmus, 2D un 3D objektu attēlošanu un 

transformāciju, atpazīšanas algoritmus, attēlu apstrādes metodes un algoritmus. Iegūst 
prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un 
datora risināšanai.  
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. J.Foley, A.van Dam, S.Feiner,J.Hughes. Computer Graphics. Principles and 

Practice. Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1993. 
2. D.Hearn, M.Pauline-Baker. Computer Graphics. Second Edition, Prentice-Hall, Inc., 

1994. 
3. Д.Роджерс, Дж.Адамс. Математические основы машинной графики. Москва, 

Мир, 2001. 
4. W.Pratt. Digital Image Processing. Second Edition, I.Wiley & Sons, Inc., 1991. 
5. A.Glazs. Tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes algoritmi un metodes. Mācību 

līdzeklis, RTU, 1997. 
6. Дж.Миано. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии. Москва, 

Триумф, 2003. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas, laboratorijas darbi. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme: 

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un 
pētnieciskajam darbam. 

 
Vērtējuma svari: 

Eksāmens                                    40% 
Laboratorijas darbi                     20 % 
Studiju darbs                               20% 
Piedalīšanās diskusijās                10% 
Nodarbību apmeklēšana              10% 
Kopā                                           100% 

 
Prasības priekšmeta apguvei: 

Regulāra nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana noteiktajos 
termiņos. Studiju darba pildīšana un aizstāvēšana. 

 
Priekšmeta situācijas apraksts un analīze: 

Reālo situāciju apraksts un analīze, kur tiek izmantotas datorgrafikas, tēlu 
atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes,  



 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 

Pirms lekcijas jāatkārto iepriekšējās lekcijas viela. Pirms laboratorijas darbu 
izpildes ir jāiepazīstas ar konkrētu algoritmu un izstrādāt programmu, kas realizē šo 
algoritmu ar datora palīdzību. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 

Datorgrafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes attīstības tendences 
un lietošanas sfēras. 
 
Kalendārais plāns.  
 
Ne 
dēļa 

Lekcijas temats Laboratorijas darbi 

1 Ievads datorgrafikā un attēlu 
apstrādē 

 

2 Grafiskie primitīvi. Rastru grafikas 
algoritmi. Taisnas līnijas 
veidošanas algoritms. 

 

3  Rastru grafikas algoritmi. Taisnas 
līnijas veidošanas algoritms. 

4 Riņķa un elipses līnijas veidošanas 
algoritms. 

 

5  Riņķa un elipses līnijas veidošanas 
algoritms. 

6 Līknes veidošanas algoritmi. 
Interpolācija un aproksimācija. 

 

7  Interpolācijas un aproksimācijas 
algoritmi. 

8 Bezje līknes. 
 

 

9  Bezje līknes. 
 

10 2D objektu attēlošanas uzdevumu 
realizācija. 2D objektu ģeometriskā 
transformācija. 

 

11  2D objektu attēlošanas uzdevumu 
realizācija. 2D objektu ģeometriskā 
transformācija. 

12 3D objektu attēlošanas uzdevumu 
realizācija. Projekcijas. 

 

13 Attēlu apstrāde. Attēlu kodēšana un 
kvantēšana. 

 

14 Attēlu uzlabošana. Kontrasta 
mainīšana. Trokšņu attīrīšana. 

 

15  Attēlu uzlabošana. Kontrasta 
izmaiņas. Trokšņu attīrīšana. 

16 Attēlu saspiešana. 
 

 

 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 
Mācību priekšmeta nosaukums: 

Automātikas pamati 
Mācību spēks:            Vitauts  Klimavičius, Dr.inž., docents 
 
Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA 
Studiju veids: Akadēmiskā programma 
Studiju līmenis: Bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms: 2KP 
 
Mācību priekšmeta mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar automātisku sistēmu darbības principiem. 
 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
Iemācīt studentus iegūt sistēmas matemātisko aprakstu un veikt sistēmas analīzi. 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. V. Klimavičius. Automātiskā vadība, Rīga, RTU,2002. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme: 

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un 
pētnieciskajam darbam, ieskate. 

 
Vērtējuma svari: 

Ieskaite                   80% 
Piedalīšanās diskusijās                10% 
Nodarbību apmeklēšana              10% 
Kopā                                           100% 

 
 
Prasības priekšmeta apguvei: 

Regulāra nodarbību apmeklēšana. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 

Pirms lekcijas jāatkārto iepriekšējās lekcijas viela.  
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 
 
Kalendārais plāns.  
 
Nedēļa Lekcijas temats 
1 Jēdziens par automātiskām sistēmā, vadības principi 
2 Sistēmu elementi un to slēgumi 
3 Dinamiskie posmi, to raksturojumi 
4 Sistēmu matemātiskā apraksta iegūšana 



5 Sistēmu stabilitāte 
6 Sistēmu kvalitāte 
7 Korekcijas iekārtu iespaids uz sistēmas kvalitāti 
8 Jēdziens par gadījuma procesiem, to raksturojumi 
9 Gadījuma procesa pārvadīšana lineārās sistēmās 
10 Impulsu sistēmas 
11 Nelineārās sistēmas, to pētīšanas īpatnības 
12 Jēdziens par ekstremālām vadības sistēmām 
13 Ekstremuma noteikšana daudzdimensionāliem objektiem 
14 Dinamiskā programmēšana un maksimuma principi 
15 Vadības objektu identifikācija 
16 Tipveida uzdevumu risināšana 

 



Mācību priekšmeta apraksts 
Mācību spēks  Līga Biezā, Dr. math., docente 
    (vārds, uzvārds, grāds, amats) 
 
Mācību priekšmeta nosaukums  

MATEMĀTIKA (DDM 101) 
 

Studiju programma  – Datorsistēmas 
Studiju līmenis          – Bakalaura akadēmiskās studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms – 9 KP, lekcijas  - 80 stundas, praktiskie darbi - 64 stundas, 
laboratorijas darbi -32 stundas. 

 
Kontrole –eksāmens un studiju darbs 1. un 2. semestrī. 
             (eksāmens, ieskaite, studiju darbs) 
 
Mācību priekšmeta mērķis: Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.   
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Iemācīt studentiem matemātikas pamatjēdzienus un metodes, 
pielietot tās uzdevumu risināšanā, loģiski un precīzi formulēt apgalvojumus. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. Kronbergs  E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa,  Rīga, Zvaigzne, 1988,  
    534 lpp., 527 lpp. 
2. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I tehnisko augstskolu  
    studentiem. Rīga, RTU, 2004, 340 lpp. 
3. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga, RTU, 2003, 204 lpp. 
4. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā.  Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga, RTU,  
    LLU, 2002, 288 lpp. 
5. Kārlis Šteiners, Biruta Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts  inženierzinātņu un    
    dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2.daļa, Zvaigzne, 1998,  115 lpp. 
6. Kārlis Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts  inženierzinātņu un dabaszinātņu  
   studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp., 4. daļa, Zvaigzne, 1999, 168 lpp., 5. daļa,  
   Zvaigzne ABC, 2000, 132 lpp., 6. daļa, Zvaigzne ABC, 2001, 208 lpp. 
7. Māris Buiķis, Biruta Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu algoritmi. Zvaigzne,  
   1997, 288 lpp. 
8. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Zvaigzne,  
   1996, 328 lpp. 
9. Aivars Āboltiņš, Inta Volodko. Rindas. Jelgava, LLU, 2001, 49 lpp. 
10. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika II tehnisko  
     augstskolu studentiem. Rīga, RTU, 2005, 244 lpp. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: Lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, studiju darbi. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās 
zināšanas un prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā. 

Vērtējuma “svari” eksāmenam: 
      Eksāmeni un kontroldarbi 70% 
        Darbs grupā 5% 



        Nodarbību apmeklēšana un        
        piedalīšanās diskusijās – aktivitāte 5% 
        Patstāvīgais darbs 20% 

              Kopā:                                                100% 
 

Prasības priekšmeta apguvei: Kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde, 
eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms semināriem sagatavot 
iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt patstāvīgo darbu 
mājās. 

Kalendārais plāns 
Lekcijas 

1. semestris 
 

Nr. p/k Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību 
grāmatas

1 Matricas un determinanta jēdziens. Otrās un trešās kārtas 
determinanti, to īpašības. Jēdziens par augstākas kārtas 
determinantiem. 

[1,2,5 ] 

2 Matricu veidi. Lineāras darbības ar matricām. Matricu 
reizināšana. Inversā matrica.  

[ 1,2,5 ] 

3. Lineāru vienādojumu sistēmas ar diviem nezināmiem un to 
atrisināšana ar Krāmera formulām un Gausa metodi. 

[ 1,2,5] 

4. Skalāri un vektori. Lineāras darbības ar vektoriem. Vektora 
projekcija uz ass. Lineārā neatkarība, bāze. Vektora 
koordinātas Dekarta koordinātu sistēmā. 

[1,2,5] 

5. Vektora moduļa aprēķināšana, virziena kosinusi. Lineāras 
darbības ar vektoriem, kam dotas koordinātas. Kolinearitātes 
nosacījums. Vektoru skalārais reizinājums, tā lietojumi.  

[1,2,5] 

6. Vektoriālais reizinājums, tā īpašības, lietojumi. Triju vektoru 
jauktais reizinājums.  

[1,2,5] 

7. Dekarta un polārā koordinātu sistēma plaknē, līnijas 
vienādojumi. Taisnes vienādojuma sastādīšana. Leņķis starp 
divām taisnēm. 

[1,2,5] 

8. Otrās kārtas līniju kanoniskie vienādojumi (riņķa līnija, 
elipse, hiperbola, parabola). 

[1,2,5] 

9. Virsmas un līniju vienādojumi trīsdimensiju telpā. Plaknes 
vienādojuma sastādīšana. Taisnes vienādojumi telpā.  

[1,2,5] 

10. Funkcija. Apslēpti un parametriski dota funkcija. Inversā 
funkcija. Funkciju klasifikācija. (Elementārās funkcijas, to 
grafiki – atkārtot patstāvīgi). Hiperboliskās funkcijas. Pāra, 
nepāra, periodiskas funkcijas. 

[1,2,6] 

11. Bezgalīgi mazi un bezgalīgi lieli lielumi (funkcijas), to 
īpašības. Vienpusīgas  robežas. Skaitļu virknes un funkcijas 
robeža. Nenoteiktības, to novēršana. 

[1,2,6] 

12. Pirmā un otrā ievērojamā robeža. Funkcijas pieaugums. 
Funkcijas nepārtrauktība punktā un intervālā. Pārtraukuma 
punkti, to veidi. Slēgtā    intervālā nepārtrauktu funkciju 
īpašības. 

[1,2,6] 



13. Atvasinājuma definīcija. Atvasinājuma ģeometriskā un 
fizikālā jēga. Atvasināšanas  pamatlikumi. Saliktas un 
inversas funkcijas atvasināšana. Elementāro funkciju 
atvasināšanas funkcijas (dažas pierādīt). 

[1,2,6] 

14. Apslēpti un parametriski dotas funkcijas atvasināšana. 
Logaritmiskā atvasināšana. Funkcijas diferenciālis, tā 
lietojumi, īpašības.  

[1,2,6] 

15. Augstāku kārtu atvasinājumi un diferenciāļi. Lagranža 
teorēma. Lopitāla teorēma (kārtula, likums). 

[1,2,6] 

16. Funkcijas monotonitātes nosacījumi. Ekstrēmu definīcija, to 
nepieciešamā un pietiekamā pazīme. Funkcijas vislielākā un 
vismazākā vērtība slēgtā intervālā. 

[1,2,6] 

17. Funkcijas grafika ieliektība un izliektība, pārliekuma punkti, 
to noteikšana. Funkcijas grafika asimptotas. 

[1,2,6] 

18. Funkciju pētīšanas vispārīgā shēma. Piemēri. [1,2,6] 
19. Vairāku argumentu funkcijas jēdziens. Divu argumentu 

funkcijas ģeometriskā jēga, virsmas vienādojums, 
cilindriskas un koniskas virsmas vienādojumi. Parciālie 
pieaugumi un pilnais pieaugums. 

[1,2,6] 

20. Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. 
Divu argumentu funkcijas ekstrēmu definīcija, to 
nepieciešamā un pietiekamā pazīme. 

[1,2,6] 

21. Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. 
Divu argumentu funkcijas ekstrēmu definīcija, to 
nepieciešamā un pietiekamā pazīme. 

[1,2,6] 

22. Divu argumentu funkcijas vislielākā un vismazākā vērtība 
slēgtā apgabalā. Piemēri. 

[1,2,6] 

23. Kompleksie skaitļi, to algebriskā un trigonometriskā forma. [1,2] 
24. Pārskata lekcija.  

 
Patstāvīgi apgūstamie jautājumi: Elementārās funkcijas un to grafiki. 
 

 
Praktiskās  nodarbības 

1. semestris 
 

Nr. p/k Praktisko  nodarbību tēmas 
Sagatavot 
nākamai 

nodarbībai 

Mācību 
Grāmatas 

1 Determinanti, to aprēķināšana, 
īpašības. 

2. lekciju [ 1-3, 5, 7,8 ] 

2 Darbības ar matricām, inversā 
matrica. 

3. lekcija [ 1-3, 5, 7,8 ] 

3. Lineāru vienādojumu sistēmas, to 
atrisināšana ar Krāmera formulām, 
matricu un Gausa metodi. 

 

4. lekcija [ 1-3, 5, 7,8 ] 

4. Vektoru algebra. 5. lekcija [ 1-3, 5, 7,8 ] 
5. Vektoru algebra. 6. lekcija [ 1-3, 5, 7,8 ] 



6. Analītiskā ģeometrija plaknē. 7.,8. lekcija [ 1-3, 5, 7,8 ] 
7. Analītiskā ģeometrija telpā. 9. lekcija [ 1-3, 5, 7,8 ] 
8. Pamatjēdzieni par funkcijām. 10. lekcija [ 1-3, 6-8 ] 
9. Robežas. 11. lekcija [ 1-3, 6-8 ] 
10. Robežas.. 12. lekcija [ 1-3, 6-8 ] 
11. Atvasināšana (saliktas funkcijas). 13.,14. lekcija [ 1-3, 6-8 ] 
12. Saliktas funkcijas atvasināšana. 

Parametriski un apslēpti dotas 
funkcijas atvasināšana. 

13.,14. lekcija [ 1-3, 6-8 ] 

13. Atvasinājuma ģeometriskā jēga. 
Lopitāla likums.  
Funkcijas monotonitātes un ekstrēmu 
noteikšana. 

15., 16. lekcija [ 1-3, 6-8 ] 

14. Funkcijas grafika pārliekuma punktu 
noteikšana. Funkciju grafika 
asimptotas. Funkciju pētīšana. 

17., 18. lekcija [ 1-3, 6-8 ] 

15. Parciālā atvasināšana. 19. lekcija [ 1-3, 6-8 ] 
16. Augstākas kārtas parciālie 

atvasinājumi. Pilnais diferenciālis. 
Divu argumentu funkciju ekstrēmu 
noteikšana. 

20.,21.,22. 
lekcija 

[ 1-3, 6-8 ] 

 
Laboratorijas darbi 

 
Nr. 
p/k 

Darba nosaukums Sagatavot 
nākamai 

nodarbībai 

 Mācību 
grāmatas  

1. Ievads. Skaitliskās operācijas. Pamatfunkcijas.  [1,2] 
2. Vienargumenta un divargumenta funkciju 

grafiki, parametriski dotu funkciju grafiki, 
līnijas parametri, skata punkts. 

 [1,2,5,6] 

3. Līmeņlīniju konstruēšana. Mathematica 
dokumenta kopēšana Wordā. Izteiksmju 
pārveidošana. 

 [1,2] 

4.  Operācijas ar matricām, vektoriem. Lineāru 
vienādojumu sistēmu atrisināšana. 

1.,2.,3.,4.,5.,6. 
lekcija 

[1,2,5] 

5.   Vienādojumu, vienādojumu sistēmu 
atrisināšana. Robežas, vienpusīgās robežas. 

3.,11.,12. 
lekcija 

[1,2,5,6] 

6. Vienargumenta un vairāku argumentu funkciju 
atvasinājumi, diferenciāļi. 

13.,14.,15. 
lekcija 

[1,2,6] 

7. Funkciju pētīšana. 16.,17.,18. 
lekcija 

[1,2,6] 

8. Pārbaudes darbs.   
 
 
 
 
 



Kontroldarbu un mājas darbu saraksts 
 

Nr. 
P/k 

 Darba nosaukums Atskaites forma Izsniegšanas 
datums 

Nodošanas 
termiņš 

1 Lineārā algebra Mājas darbs 1. nodarbība 4. nodarbība 
2. Vektoru algebra Kontroldarbs 6. nodarbība 6. nodarbība 
3. Analītiskā ģeometrija Mājas darbs 6. nodarbība 8. nodarbība 
4. Robežas un 

atvasinājumi 
Kontroldarbs 13. nodarbība 13. nodarbība 

5. Viena argumenta 
funkciju  pētīšana 

Mājas darbs 13. nodarbība 15. nodarbība 

6. Divu argumentu 
funkciju  
diferenciālrēķini 

Mājas darbs 15. nodarbība 16. nodarbība 

 
Kalendārais plāns 

Lekcijas 
2. semestris 

 

Nr. p/k Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību 
Grāmatas 

1 Primitīvā funkcija, nenoteiktais integrālis, tā īpašības. 
Substitūcijas metode. Parciālā integrēšana. 

[1,6, 10 ] 

2 Racionālas daļas, īstas un neīstas. Racionālas elementārdaļas, 
to integrēšana. Īstas racionālas daļas izteikšana elementārdaļu 
summas veidā. 

[1,6,10 ] 

3. Iracionālu izteiksmju integrēšana. Trigonometrisku 
izteiksmju integrēšana. Noteiktā integrāļa definīcija. 

[1,6,10 ] 

4. Noteiktā integrāļa definīcija. Noteiktā integrāļa īpašības. 
Ņūtona – Leibnica formula. Substitūcijas metode un parciālā 
integrēšana noteiktajam integrālim.  

[1,6,10 ] 

5. Noteiktā integrāļa lietojumi plaknes figūras laukuma 
aprēķināšanai Dekarta un polārajās koordinātās. 

[1,6,10] 

6. Noteiktā integrāļa lietojumi tilpuma un līnijas loka garuma 
aprēķināšanai (bez pierādījuma). Noteiktā integrāļa lietojumi 
fizikā. Jēdziens par neīstajiem integrāļiem. 

[1,6,10 ] 

7. Divkāršais integrālis, tā aprēķināšana Dekarta un polārajās 
koordinātās. Divkāršā integrāļa lietojumi tilpuma un plaknes 
figūras laukuma aprēķināšanai. Trīskāršā integrāļa jēdziens. 

[1,6,10 ] 

8. Diferenciālvienādojuma jēdziens. Vispārīgais un partikulārais 
atrisinājums, sākuma nosacījumi. Pirmās kārtas 
diferenciālvienādojumi, Košī problēma pirmās kārtas 
diferenciālvienādojumam. Diferenciālvienādojumi ar 
atdalāmiem mainīgiem, homogēnie pirmās kārtas 
diferenciālvienādojumi. 

[1,6,10 ] 

9. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – lineārie, Bernulli un 
eksaktie. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi, kuriem var 
pazemināt kārtu.  

[1,6,10 ] 

10. Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to atrisinājumu [1,6,10 ] 



īpašības. Lineāri  homogēni  2. kārtas vienādojumi ar 
konstantiem koeficientiem, to vispārīgais atrisinājums. 

11. Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to 
atrisināšana (nenoteikto koeficientu metode, Lagranža 
metode). 

[1,6,10 ] 

12. Laplasa transformācijas. Lineāru nehomogēnu otrās kārtas 
diferenciālvienādojumu atrisināšana, izmantojot Laplasa 
transformācijas. 

[1.10] 

13. Skaitļu rinda, rindas parciālsumma. Skaitļu rindas 
konverģences definīcija, konverģences nepieciešamā pazīme. 
Pozitīvu skaitļu rindu konverģences pietiekamās pazīmes 
(bez pierādījuma). 

[1,6,9,10] 

14. Maiņzīmju rinda. Leibnica pazīme (bez pierādījuma). 
Pakāpju rindas, tās konverģences intervāls. Funkciju 
izvirzīšana pakāpju rindā. Teilora rinda. Dažu elementāro 
funkciju izvirzījumi Maklorēna rindā. 
 

[1,6,9,10 ] 

15. Pakāpju rindu lietojumi funkciju vērtību un noteiktā integrāļa 
tuvinātai aprēķināšanai. Diferenciālvienādojuma partikulārā 
atrisinājuma atrašana, izmantojot pakāpju rindas. Kompleksā 
skaitļa eksponentforma. 

[1,6,9,10 ] 

16. Pārskata lekcija.  
 

Praktiskās  nodarbības 
2. semestris 

 

Nr. p/k Praktisko  nodarbību tēmas Sagatavot nākamai 
nodarbībai 

Mācību 
Grāmatas 

1 Integrēšanas metodes. 1. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 
2 Integrēšanas metodes. 1. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 
3. Integrēšanas metodes. 2. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 
4. Integrēšanas metodes. 3. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 
5. Noteiktā integrāļa aprēķināšana, 

lietojumi. 
4. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 

6. Noteiktā integrāļa lietojumi. 5. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 
7. Neīstie integrāļi. 6. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 
8. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi – ar 

atdalāmiem mainīgiem, homogēni. 
8. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 

9. Lineārie, Bernulli vienādojumi. Eksaktie 
diferenciālvienādojumi. 

9. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 

10. Otrās kārtas lineāri 
diferenciālvienādojumi, kas reducējami 
uz pirmās kārtas vienādojumu. 2. kārtas 
lineāri homogēni diferenciālvienādojumi 
ar konstantiem koeficientiem. 

10. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 

11. Otrās kārtas lineāri 
diferenciālvienādojumi ar konstantiem 
koeficientiem, atrisināšana ar konstanšu 
variācijas metodi un Lagranža metodi. 

10.,11. lekciju [ 1,4,6-8,10 ] 



12. Lineāru nehomogēnu otrās kārtas 
diferenciālvienādojumu atrisināšana, 
izmantojot Laplasa transformāciju. 

12. lekciju [1,10] 

13. Pozitīvu skaitļu rindu konverģences 
pazīmes. 

13. lekciju [ 1,4,6-9,10 ] 

14. Alternējošas rindas, to konverģence. 
Pakāpju rindu konverģences intervāls. 

14. lekciju [ 1,4,6-9,10 ] 

15. Funkciju izvirzīšana pakāpju rindā. 14. lekciju [ 1,4,6-9,10 ] 
16. Pakāpju rindu lietojumi tuvinātos 

aprēķinos. 
15. lekciju [ 1,4,6-9,10 ] 

 
 

Laboratorijas darbi 
 
Nr. 
p/k 

Darba nosaukums Sagatavot 
nākamai 

nodarbībai 

 Mācību 
grāmatas  

1. Darbības ar kompleksajiem skaitļiem. 
Izteiksmju vienkāršošana. Darbības ar daļām. 
Substitūcijas. 

23. lekcija [1,2] 

2. Nenoteiktais un noteiktais integrālis.  1.,2.,3.,4. 
lekcija 

[1,6, 10] 

3. Noteiktā integrāļa lietojumi. 5.,6. lekcija [1,6, 10] 
4.  Divkāršie un trīskāršie integrāļi, to lietojumi. 7. lekcija [1,6,10] 
5.   Diferenciālvienādojumu risināšana. 8.,9.,10. 

lekcija 
[1,6,10] 

6. Laplasa transformācijas. 12. lekcija [1,6,10] 
7. Rindas, to lietojumi. 13.,14.,15. 

lekcija 
[1,6,10] 

8. Pārbaudes darbs.   
 
 
 

Kontroldarbu un mājas darbu saraksts 
2. semestris 

Nr. 
p/k 

 Darba nosaukums Atskaites forma Izsniegšanas 
datums 

Nodošanas 
termiņš 

1 Nenoteiktais integrālis; Mājas darbs 1. nodarbība 5. nodarbība 
2. Integrēšanas metodes; Kontroldarbs 5. nodarbība 5. nodarbība 
3. Noteiktā integrāļa 

pielietojumi; 
Mājas darbs 5. nodarbība 7. nodarbība 

4. Diferenciālvienādojumi 
(pirmās kārtas un otrās  
reducējamie tipi ) .           

Kontroldarbs 12. nodarbība 12. nodarbība 

5. Diferenciālvienādojumi  Mājas darbs 8. nodarbība 13. nodarbība 
6. Rindas, to lietojumi. Mājas darbs 13. nodarbība 16. nodarbība 

 
 
 



 
 

 



Mācību priekšmeta apraksts 
Mācību spēks:  Aleksandrs Matvejevs Dr. math., docents 
    (vārds, uzvārds, grāds, amats) 
Mācību priekšmeta nosaukums  
DISKRĒTĀ MATEMĀTIKA ( DIM 204) 

 
Studiju programma  – Datorsistēmas 
Studiju līmenis          – Bakalaura akadēmiskās studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP, lekcijas  -16 stundas, praktiskie darbi – 16 stundas, 
laboratorijas darbi - - stundas. 
 
Kontrole – eksāmens un studiju darbs 2. semestrī. 
             (eksāmens, ieskaite, studiju darbs) 
 
Mācību priekšmeta mērķis: sniegt pārskatu par diskrētās matemātikas pamatjēdzieniem, 
kuri nepieciešami skaitļošanas procedūru izpratnei;  
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: iemācīt risināt kombinatorikas uzdevumus, operēt ar 
kopām, vienkāršot Būla algebras izteiksmes, sniegt priekšstatu par grafiem. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. I.Strazdiņš. Diskrētā matemātika. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001. 
2. I. Strazdiņš Diskrētās matemātikas pamati. Rīga, Zvaigzne, 1980, 312 lpp. 
3. I.Volodko. Tipveida uzdevumu krājums diskrētajā matemātikā. Rīga, RTU, 2004., 

77 lpp.  
4. I.Volodko. Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. Rīga, RTU, 2004., 127 

lpp.  
5. A. Matvejevs. Kombinatorika. Ņūtona binoma formula. Gadījumnotikumi un to 

varbūtības. Rīga, RTU, 1997, 35 lpp. 
6. S. B. Maurer, A.Ralston. Discrete algorithmic mathematics. Peters: Natick, Ma., 

1990, 19982.  
7. K.A. Ross, C. Wright. Discrete mathematics. Prentice-Hall: NJ, 1988, 626 p. 
8. A.P. Hillman, G.L. Alexanderson. Discrete and combinatorial mathematics. 

Macmillan : London, 1987., 626 lpp. 
9. Андерсон Д. А. Дискретная математика и комбинаторика. Москва, Вильямс, 

2003, 960 стр. 
10. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. Москва, Техносфера, 

2003, 320  стр, 
11. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Санкт-Петербург, 

Питер, 2002, 304  стр 
12. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. Москва, 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001, 376 стр.  
13. P.Daugulis. Diskrētā matemātika. Rēzeknes Augstskola, 2001, 117 lpp. 
14. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для 

инженера. Москва, Энергоавтоиздатб 1988, 480 стр. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri un studiju darbi. 
 
 



Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot 
teorētiskās zināšanas un prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā. 

 
Vērtējuma “svari” eksāmenam: 

       Eksāmeni un kontroldarbi 80% 
        Darbs grupā 5% 
        Nodarbību apmeklēšana un        
        piedalīšanās diskusijās – aktivitāte 5% 
        Patstāvīgais darbs 10% 

              Kopā:                                                100% 
 

 
Prasības priekšmeta apguvei: kontroldarbu un individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde, 
eksāmena nokārtošana paredzētajā laikā. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: studēt literatūru, zināt 
iepriekšējo lekciju vielu, atrisināt uzdevumus semināriem. 
 
 
 

Kalendārais plāns 
Lekcijas 

 
Nr. 
P/k Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību 

grāmatas 
1 Izlases (kombinācijas, permutācijas, variācijas), to skaita 

aprēķināšana. Matemātiskā indukcija. Ņūtona binoms. Paskāla 
trijstūris. Binomiālkoeficientu īpašības. 

[1,2,4,5,15 ] 

2 Kopas jēdziens. Operācijas ar kopām. Kopu Dekarta 
reizinājums. Kopu attēlojumi, to veidi. 

[ 1,2,4,15]  

3. Kopu attēlojumi, to veidi. Kopu binārās attieksmes, operācijas 
ar tām. 

[ 1,2,4,15]  

4. Kopu attieksmju veidi. Sakarība starp ekvivalencēm un kopu 
sadalījumiem. Faktorkopas jēdziens. 

[ 1,2,4,15 ] 

5. Matemātiskās loģikas izteikumi, operācijas ar tiem. Būla 
algebra. Disjunktīvās un konjunktīvās normālformas. Pilnīgās 
disjunktīvās un konjunktīvās normālformas. 

[1,2,4,12,15] 

6. Polinomi pēc moduļa 2. Būla funkciju pilnās sistēmas. Būla 
funkciju dualitāte. Priekšpilnās sistēmas. 

[1,2,4,12,15] 

7. Būla funkciju ģeometriskais attēlojums. Minimizācijas 
jēdziens. Diskrētās shēmas. 

[1,2,4,12,15] 

8. Predikāti, kvantori.  [1,2,4,15] 
 

 
 
 
 

 



Praktiskās  nodarbības 
 

Nr. p/k Praktisko  nodarbību tēmas Sagatavot nākamai 
nodarbībai 

Mācību 
Grāmatas 

1 Izlases (kombinācijas, permutācijas, 
variācijas), to skaita aprēķināšana. 
Matemātiskā indukcija. Izvirzījums pēc 
Ņūtona binoma.  

2. lekciju [ 1-5 ] 

2 Operācijas ar kopām. Kopu Dekarta 
reizinājums.  

3. lekciju [ 1-4 ] 

3. Kopu attēlojumi, to veidi. Kopu binārās 
attieksmes, operācijas ar tām. 

4. lekciju [ 1-4 ] 

4. Kopu attieksmju veidi.  5. lekciju [ 1-4 ] 
5. Operācijas ar matemātiskās loģikas 

izteikumiem. Būla funkciju disjunktīvās 
un konjunktīvās normālformas. Pilnīgās 
disjunktīvās un konjunktīvās 
normālformas. 

6. lekciju [ 1-4 ] 

6. Polinomi pēc moduļa 2. Būla funkciju 
pilnās sistēmas. Būla funkciju dualitāte. 
Priekšpilnās sistēmas. 
 

7. lekciju [1-4] 

7. Būla funkciju ģeometriskais attēlojums 
un minimizācija. 

8. lekciju [1-4] 

8. Operācijas ar predikātiem un kvantoriem. Atkārtot 3. lekciju un 
8.. lekciju 

[3,9,11] 

 
 

Kontroldarbu un mājas darbu saraksts 
 

Nr. 
p/k 

Darba nosaukums Atskaites forma Izsniegšanas 
datums 

Nodošanas 
termiņš 

1 Kombinatorika Mājas darbs  1. nodarbība  2. nodarbība 
2 Kopu algebra Mājas darbs 2. nodarbība 5. nodarbība 
3. Kopu algebra Kontroldarbs 5. nodarbība  5. nodarbība 
4. Matemātiskā loģika Mājas darbs 5. nodarbība 8. nodarbība 
5. Matemātiskā loģika Kontroldarbs  8. nodarbība 8. nodarbība 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 
Mācību spēki J. Lavendels, as.prof., inž.zin.dr., S. Kozlova, as.prof., inž.zin.dr., 

M.Uhanova,  inž.zin.maģ,   A.Ratnieks, inž.zin.maģ.  
 
 Mācību priekšmeta nosaukums DIP106 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana 
 
     

Studiju programma Datorsistēmas 
    Studiju veids  akadēmiskā bakalaura 
     
 
Mācību priekšmeta apjoms  2 KP; ieskaite, studiju darbs 
 
Mācību priekšmeta mērķis apgūt datoru pielietojumu praktisku lietojumprogrammu izstrādei 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi   pilnveidot algoritmizācijas un programmēšanas iemaņas, 
praktiski apgūt lietojumprogrammu izstrādi 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts Informātikas un 
programmēšanas katedras izstrādātie datorizētie mācību līdzekļi un izdales materiāli Spalis 
Turbo PASCAL for WINDOWS ikvienam Rīga Datorzinību centrs, 1998, 170 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode lekcijas un laboratorijas darbi, studiju darbs 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - ieskaite, studiju darba radošas spējas attīstīt un 
izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajām un  pētnieciskajam darbam iegūtās prasmes 
un iemaņas 
 Vērtējuma "svari" - 
      studiju darbs  50% 
      laboratorijas darbi  50% 
               100%    
Prasības priekšmeta apguvei lekciju materiāla apgūšana, laboratorijas un studiju darbu izpilde 
 
Priekšmeta situāciju aprakstu un analīze  studiju darbam līdzīga projekta apskats no analīzes 
posma līdz reālas aplikācijas izveidošanai 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām individuāls darbs ar datoru, lai praksē 
apgūtu lekciju materiālu 
      
 
 
 
 
 
 



Tematiskais plāns 
 
 Lekcijās aplūkojamās tēmas 
 
• Sarežģītu programmu struktūra. Apakšprogrammu bibliotēkas 
• Datu izveidošana uz  magnētiskiem nesējiem Datnes ar virknes un tiešo pieeju 
• Lietojumprogrammu izstrāde, projektēšana, izstrāde, skaņošana, uzturēšana 
 

Laboratorijas darbu tēmas 
 

• Komplicētas aplikācijas programmēšana 
• Ārējo apakšprogrammu izstrāde un implementēšana 
• Darbs ar datiem uz magnētiskiem nesējiem 
• Tiešās pieejas datņu izveidošana un apkalpošana 
 

Studiju darbs 
 
Vienkāršas informatīvas sistēmas izstrāde: analīze, algoritmizācija, projektēšana, realizācija 
skaņošana, dokumentācijas izstrāde. . 
 

Studiju darbu tēmas reālas informācijas sistēmas izstrāde 
 

Mācību procesu nodrošina Informātikas un programmēšanas katedras datorklases ar 
datorizētiem mācību līdzekļiem. Katram studentam ir nodrošināta individuāla darba vieta 
 
  



Mācību priekšmeta apraksts 
 

  
Mācību spēki J. Lavendels, as.prof., inž.zin.dr., S. Kozlova, as.prof..,inž.zin.dr.   

 A.Ratnieks, inž.zin.maģ.,M.Uhanova, inž.zin.maģ.  
 
 Mācību priekšmeta nosaukums DIP106   Risinājumu algoritmizācija un programmēšana 
        
 
    Studiju programma Datorsistēmas 
    Studiju veids  akadēmiskā bakalaura 
     
 
Mācību priekšmeta apjoms  3 KP; eksāmens 
 
Mācību priekšmeta mērķis apgūt: risinājumu algoritmizāciju un programmēšanas pamatus 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi  apgūt: datorizēto darba vietu, aprēķinu uzdevumu algoritmizāciju, 
programmēšanas pamatus, prasmi pašam pilnveidot savas zināšanas priekšmetā. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts Informātikas un 
programmēšanas katedras izstrādātie datorizētie mācību līdzekļi un izdales materiāli Spalis 
Turbo PASCAL for WINDOWS ikvienam Rīga Datorzinību centrs, 1998, 170 lpp. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode lekcijas un laboratorijas darbi 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme, radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā 
iegūtās zināšanas praktiskajām un  pētnieciskajam darbam  
  
Vērtējuma “svari” - 
      eksāmens  70% 
      laboratorijas darbi 30% 
              100%    
    
Prasības priekšmeta apguvei lekciju saturu apgūšana un laboratorijas darbu izpilde, patstāvīgs 
darbs ar datoru. 
 
Priekšmeta situāciju aprakstu un analīze  Reālu aprēķinu uzdevumu analīze, algoritmizācija, 
algoritmizācija datorrisinājumiem, prasību specifikāciju, projektēšana, reālu aplikāciju 
izveidošana. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām lekciju materiāla apguve,  praktisks 
patstāvīgs darbs ar datoru.      
 
 
 
 



Tematiskais plāns 
 
 Lekcijās aplūkojamās tēmas 
 
• Algoritma jēdziens. Algoritmi sadzīvē, matemātikā, datorzinātnē. Algoritma izpildītājs 
• Algoritma attēlošānas veidi, shēmas. 
• Jēdziens par programmu augsta līmeņa valodā. 
• Algoritms, blokshēma, programma, kā risinājuma datorizācijas etapi. 
• Programmēšanas valodas, to elementi. 
• Algoritmu un programmu projektēšana, izstrāde, lāgošana. 
• Rekursija algoritmos un programmās cikliski aprēķini. 
• Apakšprogrammas 
• Programmēšanas valodas dažādiem pielietojumiem.   
 

Laboratorijas darbu tēmas 
 

• Datorizētā darba vieta. Darbs ar datoru 
• Aprēķinu algoritmizācija un programmēšana. 
• Vektoru algebras uzdevums. 
• Sarežģītāki cikliski aprēķini. 
• Iteratīvas skaitliskās metodes implementācija 
• Apakšprogrammu pielietošana 
 

 
Mācību procesu nodrošina Informātikas un programmēšanas katedras datorklases ar 

datorizētiem mācību līdzekļiem. Katram studentam ir nodrošināta individuāla darba vieta. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks   Gunārs MATISONS, docents 
 
Mācību priekšmeta nosaukums 

DATU STRUKTŪRAS (DIP203) 
 

Studiju programma -  Datorsistēmas 
Studiju veids             - Akadēmiskā programma  
Studiju līmenis          - Bakalaura programma 

 
Mācību priekšmeta apjoms – 3 KP, lekcijas  - 32 stundas, lab. darbi - 16 stundas. 
Kontrole - eksāmens un studiju darbs 2. semestrī 
 
Mācību priekšmeta mērķis ir prasi izvēlēties un izveidot vispiemērotāko un visoptimālāko datu 
struktūru katrā konkrētā informācijas apstrādes procesā. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

- apgūt datu struktūru pamatjēdzienus, klasifikāciju un izstrādes pamatprincipus; 
- apgūt lineāru datu struktūru lietojuma specifiku, specifikāciju, attēlojuma formas un 

paņēmienus, apstrādes operāciju izveidi un realizāciju uz programmēšanas valodas 
Pascal bāzes; 

- iepazīsties ar nelineāru datu struktūru uzbūvi, raksturlielumiem un izveidošanas 
paņēmieniem; 

- izveidot teorētisku bāzi nākamo mācību priekšmetu : “Datu bāzes vadības sistēmas”, 
“Objektorientētā programmēšana”, “Ekspertu sistēmas” u.c. studijām. 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

 
1. Daniel F. Stubbs, Neil W.Webre. Data structure with Abstract DataTypes and Pascal. 

Brooks/Cole Publishing Company, Pasific Growe, Ca, - 1989. – p. 404. 
2. Ellis Horowitz, sartaj Sahni. Fundamentals of data Structures in Pascal. Fouth Edition. 

W.H.Freeman and Company, New York, - 1990. – p. 609. 
3. Aho Alfred V., Jh.E. Hopcrof, J.D. Ullman. Data Structures and Algorithms. Addison Wesley, 

Mass, - 1983. – p. 427. 
4. Bupm H. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир, - 1989. - 360 с. 
5. Трамбле Ж., Соренсон П. Введение в структуры данных. М.: Машиностроение, - 1982. - 

784 с. 
6. G. Matisons. Datu struktūras. Lekciju konspekts (rokrakstā). 

 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, laboratorijas darbi, mājas darbi, studiju darba izstrāde 

pārrunas, konsultācijas, darbs grupā, pieredzes apgūšana. 
 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme un studija darba atzīme, ņemot vērā : 

1) spējas un sasniegumus atbilstoši akadēmiskajiem mērķiem un profesionālisma prasībām; 
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2) radošās spējas attīstīt un izmantot mācību priekšmetā iegūtās zināšanas mācību procesā 
un zinātniskās pētniecības darbā; 

3) aktivitāti, nodarbību apmeklēšanu, un veicamo darbu savlaicīgu izpildi un eksāmena 
kārtošanu termiņa. 

 
Vērtējuma “svari” :  

eksāmens un kontroldarbi    –  70 % 
darbs grupā – 2 % 
aktivitāte, piedalīšanās diskusijās – 3 % 
mājas darbi un projekti – 20 % 
nodarbību apmeklēšana – 5 % 

Ja visām sadaļām ir maksimālais vērtējums, summā var iegūt 10 balles ( atzīme “izcili” ).                                    
 
Prasības priekšmeta apguvei :  

- patstāvīgs darbs ar mācību literatūru, sagatavošanās lekcijām un laboratorijas darbiem un 
nodarbību apmeklēšana; 

- mājas un laboratorijas darbu un studiju darba uzdevuma savlaicīga saņemšana, izstrāde 
un sekmīga aizstāvēšana paredzētājā termiņā; 

- aktivitāte, ieinteresētība un piedalīšanās diskusijās; 
- piedalīšanās grupas darbā un pārrunās; 
- profesionālas pieejas apliecināšana mācību priekšmeta apguves procesā, eksāmena 

kārtošana paredzētajā termiņā. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs  

1. Abstrakcija. Abstrakti datu tipi, to priekšrocības. 
2. Skalāri un strukturētie datu tipi. Piedefinēti un lietotāja definēti skalāri un strukturēti datu tipi. 
3. Rādītāji, to lietojuma specifika. Statiskas un dinamiskas datu struktūras, to salīdzināšana. 
4. Lietotāja saskarnes nozīme un lietojums darbā ar datu struktūrām. Lietotāja saskarnes 

galvenās izstrādes tehnoloģijas, to demonstrēšana, analīze un novērtējums.  
 
Kalendārais plāns 

Lekcijas 
 
Lekcijas
numurs 

Lekcijās aplūkojamās tēmas 

1 Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi. Datu struktūras jēdziens. Datu tipa 
koncepcija. Datu struktūru klasifikācija. Biežāk lietoto datu struktūru raksturojums. 
Loģiskas un fiziskas datu struktūras. 

2 Abstrakcija. Abstrakts datu tips, tā priekšrocības un raksturojums. Elementārās datu 
struktūras. Alfabēta simbolu attēlošana tekstos ar mainīgu bitu skaitu, Hafmeņa kods. 

3 Metrika. Datu struktūru un algoritmu sarežģītības pakāpes un efektivitātes vērtēšana. 
Vienkāršas strukturētas datu struktūras. 

4 Rakstzīmju virknes, to izveidošanas paņēmieni. Rakstzīmju virknes specifikācija, 
attēlojums un izveide. Rakstzīmju virkņu meklēšanas algoritmi. 

5 Lineāras un sakārtotas datu struktūras. Deskriptors, tā lietojums. Statiskas lineāras 
datu struktūras, to raksturojums. Masīvi, to veidi, specifikācija, attēlojums un izveide. 
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Masīva adresācijas funkcijas un tās lietojums. Vektori, algoritmi vektora elementa 
sameklēšanai. 

6 Matricas, vairākdimensiju masīvi, to adresācijas funkcijas. Speciālie masīvi: 
trijstūrmatricas, simetriskās matricas, retinātās matricas, to specifikācija, attēlojums un 
izveide. Rādītāja masīvi. Dinamiskie masīvi. 

7 Ieraksti, ieraksti ar variantiem. Ierakstu specifikācija, attēlojums un izveide. Nobīdes 
izmantošana ieraksta elementu pieejai. Ierakstu masīvi (tabulas) un masīvi ieraksti. 

8 Lineāras datu struktūras jēdziens un veidi. Saraksti, to raksturojums un apstrādes 
operācijas. Vektora formā realizēta saraksta specifikācija, attēlojums un izveide. 

9 Rādītāji un vienkāršsaistīti saraksti. Vienkāršsaistīti saraksta specifikācija, attēlojums 
un izveide. Divkāršsaistīti saraksti, to lietojums un izveidošanas paņēmieni. 

10 Divkāršsaistīta cirkularā saraksta specifikācija, attēlojums un izveide. Saraksta 
apstrādes operāciju efektivitātes vērtējums. 

11 Sakārtota saraksta jēdziens un veidi. Hronoloģiski sakārtoti saraksti. Sašķiroti 
saraksti. Binārās meklēšanas algoritms un tā paveidi sašķirota saraksta elementa 
sameklēšanai. Pēc lietojuma biežuma sakārtoti saraksti. Pašorganizēti saraksti. 

12 Steka jēdziens. Vektora formā realizēta steka specifikācija, attēlojums un izveide. 
Steka pāra specifikācija, attēlojums un izveide. Saistīta saraksta formā realizēta steka 
specifikācija, attēlojums un izveide. Hronoloģiski sakārtota saraksta izmantošana 
steka izveidei. 

13 Rindas jēdziens. Vektora formā realizētas rindas specifikācija, attēlojums un izveide. 
Cirkulārais rindas izveidošana. Rindas realizācija saistīta saraksta formā. Prioritārās 
rindas, to izveidošanas paņēmieni. Deka jēdziens un izveides un izmantošanas 
paņēmieni. 

14 Nelineāras datu struktūras jēdziens un klasifikācija. Kokveida datu struktūras jēdziens 
un raksturlielumi. Koku klasifikācija. Binārie koki, to raksturojums, raksturlielumi un 
izmantošanas iespēja, koku apiešanas veidi: preorderālā, inorderālā un postorderālā 
apiešana. 

15 Bināro koku klasifikācijas veidi, attēlojums un izveides principi. Binārās meklēšanas 
koka jēdziens un lietojums. APL – koka jēdziens un lietojums. B – koka jēdziens un 
lietojums. 

16 Grafa jēdziens. Grafa apiešana un tā realizācijas veidi. Grafa attēlojuma paņēmieni. 
Orientēti grafi. Tīkli, to raksturojums un izmantošanas iespējas. Strukturētas kopas 
jēdziens. 

 
Patstāvīgi apgūstamie jautājumi: 

1. Sakārtotie saraksti, to specifikācija, attēlojums un izveide. 
2. Hronoloģiski sakārtota saraksta izmantošana steka izveidei. 
3. Deka izveidošanas un izmantošanas paņēmieni. 
4. Binārā meklēšanas koka specifikācija, attēlojums un izveide. 
5. APL – koks specifikācija, attēlojums un izveide. 
6. B – koku specifikācija, attēlojums un izveide. 
7. Grafu specifikācija, attēlojums un izveide. 
8. Strukturētu kopu specifikācija, attēlojums un izveide. 
9. Faili un sekvences, to specifikācija, attēlojums, izveide un lietojums.   

 



 4

 
Laboratorijas un mājas darbu saraksts 

 
Lab.darba  

Nr. 
Laboratorijas darba nosaukums 

1 Rakstzīmju virknes izveide un realizācija, izmantojot: 
a) vektoriālo attēlojuma formu ar tekošā garumu fiksēšanu; 
b) vektoriālo attēlojuma formu ar garuma beigu pazīmi; 
c) saistīta saraksta attēlojuma formu. 

2 Sarakstu izveide un realizācija, izmantojot : 
a) vektoriālo attēlojuma formu; 
b) vienkāršsaistītu sarakstu; 
c) divkāršsaistītu sarakstu. 

3 Sakārtotu sarakstu izveide un realizācija: 
a) sašķiroti saraksti; 
b) pēc lietojuma biežuma sakārtoti saraksti; 
c) hronoloģiski sakārtoti saraksti; 
d) pašorganizēti saraksti. 

4 Pusstatisko datu struktūru: steku un rindu izveide un realizācija, izmantojot: 
a) vektoriālo attēlojuma formu un tās paveidus; 
b) saistīta saraksta attēlojuma formu. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP208 Programmēšanas valodas  

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

L.Zaiceva 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2 Ieskaite, studiju darbs ar atzīmi 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 1  Prakt. d.   Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk. X  Eks.   St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Akadēmiskā bakalaura studiju 
programma 

3. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

  

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Programmēšanas valoda, sintakse, semantika, programma, datu apraksts, operācija, 
operators, mainīgais, masīvs, rādītājs, struktūra, funkcija, fails 
 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Iepazīstināt studentus ar dažādām programmēšanas valodām, programmēšanas valodu 
izveides koncepcijām un lietošanas iespējām, kā arī iemācīt studentiem izstrādāt un 
implementēt programmas valodā C dažādu uzdevumu risināšanai. 
 

 2.2.2. Uzdevumi 
No mācībspēka viedokļa: 
1. Aplūkot dažādu klašu programmēšanas valodas, analizējot to sintaksi un lietošanas 

iespējas; 
2. Aplūkot programmēšanas valodas C pamata konstrukcijas, to sintaksi un semantiku; 
3. Iemācīt studentiem izstrādāt programmas valodā C, lai sagatavotu turpmāko 

priekšmetu studijām. 
No studenta viedokļa: 
4. Zināt programmēšanas valodu īpašības un lietošanas sfēras; 
5. Apgūt programmu izveides tehnoloģiju, lietojot programmēšanas vidi; 
6. Zināt programmēšanas valodas C pamata konstrukcijas, to sintaksi un semantiku; 
7. Prast izstrādāt programmas valodā C, lietojot masīvus, struktūras, funkcijas, rādītājus, 

failus un grafiskos līdzekļus. 
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2.3. Tēmas  
1. Programmēšanas valodas jēdziens un valodu raksturīgas īpašības. Valodas 

standarts un versijas. Valodas alfabēts, sintakse un semantika. Definīcijas. 
Programmēšanas valodas līmeņi un valodas versijas. Programmēšanas valodu 
raksturīgas īpašības. Programmēšanas valodu pamatjēdzieni. Programmēšanas valodu 
semantika. Programmēšanas valodu darbību apraksta pamatlīdzekļi. Programmēšanas 
valodu papildus iespējas. 

2. Programmēšanas valodu klasifikācijas. Problēmorientēto valodu apskats. 
Programmēšanas valodu klasifikācijas. Programmēšanas valodu klasifikācija atkarībā 
no piesaistes datora struktūrai: mašīnneatkarīgas un mašīnatkarīgas valodas. 
Programmēšanas valodu klasifikācija atkarībā no lietojumsfēras: universālās un 
problēmorientētās valodas. Problēmorientēto valodu apskats. Programmēšanas valodas 
atkarībā no valodas uzbūves. Valodas: procedurālās, uz datiem orientētās, 
objektorientētās un neprocedurālās valodas. 

3. Programmu veidošanas tehnoloģija. Programmu veidošanas posmi. Teksta 
redaktors, kompilators, saišu redaktors, ielādētājs. Programmas veidošanas process. 
Programmēšanas vide. Vienkāršots programmas veidošanas process 

4. Programmēšanas valodas C raksturīgas īpašības. Programmas struktūra un 
vienkāršas programmas piemērs. Programmēšanas valodas pamatobjekti. 
Vadības operatoru pārskats. Programmēšanas valodu C un C++ vēsture. 
Programmēšanas valodas C raksturīgas īpašības. Programmēšanas valodas C 
nosacījuma operators if. Programmēšanas valodas C cikla operatori while, do-while un 
for. Programmēšanas valodas C vadības operatoru lietošanas piemēri. 

5. Datu tipi. Konstantes un mainīgo apraksts. Operācijas ar datiem. Operāciju 
prioritāte. Datu tipi programmēšanas valodā C. Skaitliskas konstantes. Simbolu 
konstantes. Simbolu virknes (konstantes). Mainīgo apraksts. Operācijas 
programmēšanas valodā C. Aritmētiskās operācijas. Palielināšanas un samazināšanas 
operācijas. Salīdzināšanas operācijas. Loģiskās operācijas. Nosacījuma operācija. 
Operāciju prioritāte programmēšanas valodā C. Piešķires operācijas. 

6. Masīvu apraksts un lietošana. Rādītāji. Masīvu apraksts programmēšanas valodā C. 
Masīvi programmēšanas valodā C. Rādītāji programmēšanas valodā C. Masīvi un 
radītāji programmēšanas valodā C. Masīvu un rādītāju lietošanas piemēri. 

7. Funkcijas. Argumenti un parametri. Funkciju izsaukums pēc vērtības un pēc adreses. 
Funkciju lietošanas piemēri programmēšanas valodā C. Funkciju un masīvu lietošanas 
piemēri programmēšanas valodā C. Rekursīvas funkcijas.  

8. Objektu un aprakstu darbības sfēras un atmiņas klases. Atmiņas klases 
programmēšanas valodā C. Aprakstu darbības sfēras programmēšanas valodā C. 
Aprakstu darbības sfēras piemēri programmēšanas valodā C.  

9. Simbolu virknes, to apraksts un lietošana. Simbolu virkņu apraksts 
programmēšanas valodā C. Simbolu virkņu ievadizvade. Darbs ar simbolu virknēm. 
Funkcijas darbam ar simbolu virknēm valodā C. Simbolu virkņu apstrādes piemēri. 

10. Struktūras, to apraksts un lietošanas piemēri. Struktūras kā funkcijas parametri. 
Struktūras programmēšanas valodā C. Atmiņas iedalīšana struktūrām. Struktūru 
apraksts. Struktūru lietošanas piemēri. Struktūru masīvi. Struktūras un funkcijas. 
Galvenās funkcijas parametri programmēšanas valodā C. 

11. Faili, to apraksts, atvēršana un aizvēršana. Secīga un tieša pieeja failiem. Darbs 
ar failiem programmēšanas valodā C. Faili programmēšanas valodā C. Standarti 
faili. Failu apraksts, atvēršana un aizvēršana. Failu atvēršanas un aizvēršanas piemēri. 
Secīgā pieeja failiem. Funkciju apskats, kas nodrošina secīgu piekļuvi datiem. Failu 
izveidošanas piemēri programmēšanas valodā C. Buferis datu pārsūtīšanas procesā. 
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Datu secīgas nolasīšanas no faila piemēri. Tiešā pieeja failiem. Tiešās piekļuves 
datiem piemēri. Blokveida ievadizvade. Failu izveides un datu nolasīšanas piemēri, 
lietojot blokveida ievadizvadi. Papildus funkcijas darbam ar failiem. 

12. Dinamiskā atmiņas iedalīšana. Funkcijas malloc, calloc un free atmiņas dinamiskai 
iedalīšanai un atbrīvošanai. Dinamiskās atmiņas iedalīšana un atbrīvošanas piemēri. 

13. Grafiskie līdzekļi programmēšanas valodā C. Pikseļa, videoatmiņas un 
videoadaptera jēdzieni. Grafiskie adapteri (draiveri) programmēšanas valodā C. 
Grafiskās programmas struktūra. Darbs ar pikseļu rastru. Grafiskās pamatfunkcijas. 
Darbs ar krāsām. Grafikas lietošanas piemēri programmēšanas valodā C. Grafiskā 
attēla saglabāšana datora atmiņā un nolasīšana. Grafiskās programmas piemērs 
programmēšanas valodā C. 

14. Apvienības un uzskaitījumi programmēšanas valodā C, to apraksts un lietošanas 
piemēri. Tipu pārnosaukšana. Apvienības un to apraksts programmēšanas valodā C. 
Atmiņas iedalīšana apvienībām. Apvienību lietošanas piemēri. Uzskaitījumi un to 
apraksts programmēšanas valodā C. Uzskaitījumu lietošanas piemēri. Tipu 
pārnosaukšanas funkcija typedef un tās lietošana. Funkcijas typedef un 
makrokomandas #define atšķirības. 

15. Datu formatēšana programmēšanas valodā C. Formāti un to elementi ievadizvades 
funkcijās. Datu formatēšanas piemēri.. 

16. Programmēšanas valodu attīstība. Programmēšanas valodas C pēcteči. 
 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Ben-Ari M. Understanding programming languages. - WILEY  (Бен-Ари М. Языки 

программирования. Практический сравнительный анализ. – М.: Мир, 2000. - 366 
с.) 
Grāmatā aplūkoti programmēšanas valodu pamata jēdzieni: datu tipi, vadības 
struktūras, apakšprogrammas utt., kā arī aplūkotas un analizētas vairākas procedurālās 
un neprocedurālās valodas. (grāmata atbilst pirmām divām lekcijām). 

2. Johnsonbaugh R., Kalin M. Applications programming in ANSI C. – 2nd edition. – 
N.Y.: Macmillan Pub. Comp., 1993. – 683 p. 
Grāmata ietver programmēšanas valodas C sīku aprakstu ar vairākiem piemēriem un 
uzdevumiem paškontrolei 

3. Sukovskis U. Ievads programmēšanas valodā C. - Rīga: RTU, 1990. – 104 lpp. 
Grāmatā ietver programmēšanas valodas C pamata operāciju un operatoru aprakstu ar 
lietošanas piemēriem, kas atbilst 3.- 5. lekcijām. 

4. Ziemelis J. Ievads programmēšanas valodā C. - Rīga: RTU, 1997. – 124 lpp. 
Grāmatā aprakstīti programmēšanas valodas C pamata operācijas, operatori un faili. 

5. Кауфман В.Ш. Языки программирования: концепции и принципы. – М.: Радио и 
связь, 1993. – 430 с. 
Grāmatā pēc satura ir līdzīga [1]. 

6. Юлин В.А., Булатова И.Р. Приглашение к Си. – Минск: Высш.шк., 1990. – 223 с.
Grāmatā saprotamā valodā ar vairākiem piemēriem ir aprakstīta programmēšanas 
valoda C, iekļaujot arī grafisko līdzekļu izmantošanu. 
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Ieteicamā literatūra 
 
1. Ален И. Голуб. С и С++. Правила программирования. - М.: БИНОM, 1996. - 272 

с. 
Grāmata ietver ieteikumus kā rakstīt „labas” programmas programmēšanas valodās C 
un C++, t.i., tajā aprakstīti programmēšanas stila noteikumi.  

2. Matisons G., Zaiceva L., Prokofjeva N. Studiju darbu izstrāde. Norādījumi, uzdevumi, 
piemēri. – Rīga: RTU, 2004. – 122 lpp. 
Grāmatā ir vajadzīga studiju darba (SD) izpildei, jo tā ietver dažādas sarežģītības 
uzdevumus, metodiskos norādījumus studiju darba izpildei, SD pārskata noformēšanas 
piemēru un SD aizstāvēšanas noteikumus.  

3. Pappas C.H., Murray W.H. The Visual C++ Handbook. – 2nd edition. – Osborne 
McGraw-Hill, 1995 (Паппас К., Мюррей У. Visual C++. Руководство для 
профессионалов. – Спб.: BHV – Санкт-Петербург, 1996. – 912 с.) 
Grāmatā ir aplūkoti programmēšanas valodas C un C++ vizuālie līdzekļi. Tā apraksta 
kā izpildīt programmas valodā C un C++ un Windows vidē.  

4. Zaiceva L., Rudzīte D. Laboratorijas darbi programmēšanā valodā C. –  Rīga: RTU, 
1997. – 69 lpp. 
Grāmatā ir vajadzīga laboratorijas darbu izpildei, jo tā ietver gan uzdevumus 
laboratorijas darbiem, gan to izpildes piemērus.  

5. Берри Р., Микинз Б. Язык Си. Введение для программистов. – М.: Финансы и 
статистика, 1988. – 189 с. 
Grāmata ietver programmēšanas valodas C aprakstu un paredzēta programmētājiem, 
jo ietver vairākus sarežģītus piemērus. 

6. Джехани Н. Программирование на языке Си. – М.: Радио и связь, 1988. – 270 с. 
Grāmata ietver programmēšanas valodas C aprakstu un vairākus sarežģītus piemērus. 

7. Касаткин А.И., Вальвачев А.Н. Профессиональное программирование на языке 
Си: От Turbo C к Borland C ++: Справ. пособие. – Минск: Высш. шк., 1992. – 240 
с. 
Grāmatā īsi aprakstīti programmēšanas valodas C konstrukcijas, kā arī skaidrotas 
valodas C++ atšķirības no valodas C. 

8. Прокофьев Б.П., Сухарев Н.Н., Храмов Ю.Е. Графические средства Turbo C и 
Turbo C++. – М.: Финансы и статистика, СП ''Ланит'', 1992. - 160 с. 
Grāmatā ir lietderīga 6. laboratorijas darba izpildei, jo tajā aprakstītas operācijas ar 
grafiku valodā C. 

9. Справочник по функциям Borland C++ 3.1-4.0. – Киев: Диалектика, 1994. – 416 c.
Grāmata ietver valodas C un C++ funkciju aprakstu. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Programmēšanas valodas jēdziens. Valodas standarts un versijas. 
Programmēšanas valodu raksturīgas īpašības. Valodas alfabēts, sintakse un semantika.  
2. lekcija. Programmēšanas valodu klasifikācijas. Problēmorientēto valodu apskats. 
Programmu veidošanas posmi. Programmēšanas vide. Teksta redaktors, kompilators, saišu 
redaktors, ielādētājs. 
3. lekcija. Programmas valodā C struktūra. Vienkāršas programmas piemērs. 
Programmēšanas valodas pamatobjekti. Vadības operatoru pārskats. 
4. lekcija. Datu tipi. Konstantes un mainīgo apraksts. Operācijas ar datiem. Operāciju 
prioritāte. Masīvu apraksts un lietošana. Rādītāji. Masīvi un radītāji programmēšanas 
valodā C. Masīvu un rādītāju lietošanas piemēri. 
5. lekcija. Funkcijas. Argumenti un parametri. Funkciju izsaukums pēc vērtības un pēc 
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adreses. Rekursīvas funkcijas. Funkciju lietošanas piemēri. 
6. lekcija. Objektu un aprakstu darbības sfēras un atmiņas klases. Simbolu virknes, to 
apraksts un lietošana. Simbolu virkņu apstrādes piemēri. Struktūras, to apraksts un 
lietošanas piemēri. Struktūras kā funkcijas parametri. 
7. lekcija. Faili, to apraksts, atvēršana un aizvēršana. Secīga un tieša pieeja failiem. Darbs 
ar failiem programmēšanas valodā C. 
8. lekcija. Grafiskie līdzekļi programmēšanas valodā C. Grafiskās programmas struktūra. 
Grafiskās pamatfunkcijas. Darbs ar krāsām. Grafikas lietošanas piemēri. Attēlu 
saglabāšana datora atmiņā. Apvienības un uzskaitījumi programmēšanas valodā C. To 
apraksts un lietošanas piemēri. Tipu pārnosaukšana. Datu formatēšana. Programmēšanas 
valodu attīstības perspektīvas. 
 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Studentam jāparāda izpratne par programmēšanas metodēm un principiem, zināšanas 

par programmēšanas valodas C pamatobjektiem un konstrukcijām, par sintaksi un 
semantiku, un spējas lietot tos programmēšanā (ieskaite). 

• Studentam jāparāda darba iemaņas un prasmes iegūto zināšanu praktiskā lietojumā 
programmas izstrādē un pārskata sagatavošanā (studiju darbs). 

 
 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 

 
Laboratorijas darbi 
 
Ir paredzēti seši laboratorijas darbi. Uzdevumi laboratorijas darbiem ir pieejami tīmeklī 
(http://www.cs.rtu.lv/pit/prieksmeti/C_valoda/C_valoda_frame.htm). Laboratorijas darbu 
apraksts ar uzdevumu variantiem un piemēriem ir grāmatā: Zaiceva L., Rudzīte D. 
Laboratorijas darbi programmēšanā valodā C. - Rīga: RTU, 1997. - 69 lpp. 
 
Nr. Laboratorijas darba nosaukums  Izsniegšanas   Nodošanas 
       datums   termiņš 
1.  Sazaroto procesu programmēšana  1. nodarbība  3. nodarbība 
2. Masīvu apstrādes funkcijas   2. nodarbība  4. nodarbība 
3. Teksta informācijas apstrāde   3. nodarbība  5. nodarbība 
4. Datu apstrāde, izmantojot struktūras un failus 4. nodarbība 6. nodarbība 
5. Dinamisko datu struktūru veidošana  5. nodarbība  7. nodarbība 
6. Grafisko līdzekļu izmantošana  6. nodarbība  8. nodarbība 
 
 
Studiju darbs 
 
Studiju darba (SD) uzdevumi, metodiskie norādījumi tā izpildei, studiju darba izpildes 
grafiks, kā arī studiju darba noformēšanas piemērs ir atrodami grāmatā: Matisons G., 
Zaiceva L., Prokofjeva N. Studiju darbu izstrāde. Norādījumi, uzdevumi, piemēri. – Rīga: 
RTU, 2004. – 122 lpp. Grāmatā iekļauti dažādas sarežģītības un grūtības uzdevumi 
(vissarežģītākie atzīmēti ar trim „zvaigznītēm”). 
 
Studiju darba tēmu saraksts: 
1. Studentu sekmība 
2. Akermaņa funkcija 
3. Lodes grūšanas rezultātu atkarība no lidojuma sākumparametriem 
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4. Horoskops 
5. Studentu stipendiju aprēķins 
6. Optimālais cilvēku pārvadājums 
7. Somas optimālā iepakošana 
8. Valūtas uzskaites sistēma 
9. Studentu uzskaites sistēma ierobežotās un brīvās izvēles priekšmetu pierakstīšanai 
10. Studentu testēšana 
11. Programmas teksta izvade atbilstoši programmēšanas stila prasībām 
12. Krustvārdu mīkla. 
 
Studiju darba uzdevums: 
1. Izstrādāt algoritmu un izveidot programmu pēc individuāla uzdevuma ar 

programmēšanas valodas C palīdzību 
2. Programmas pārbaudei izveidot nepieciešamus datu kopumus 
 
Speciālās prasības programmai: 
1. Programma sastāv no vairākām funkcijām 
2. Funkcijas, kuras sastāda programmu, glabāt dažādos failos (vismaz divos failos) 
3. Ziņojumu izvade (piemēram, lietotāja nepareizas darbības rezultātā) 
4. Informācijas izvade tabulu veidā 
5. Informācijas izvade ar printeri pēc lietotāja pieprasījuma 
 
Šis prasību saraksts jāpapildina ar prasībām, kas norādītas uzdotā varianta izklāstā. 
 
Studiju darba pārskats jānoformē drukātā veidā uz A4 formāta lapām, izmantojot jebkuru 
teksta redaktoru. Tekstu nepieciešams izvietot uz lapām, atstājot brīvu 20 mm platu malu 
no augšas un apakšas, 25 mm platu kreiso malu, 15 mm platu labo malu. Nodaļas, 
apakšnodaļas, tabulas, attēli un pārskata lappuses ir jānumurē, pie kam nodaļu 
(apakšnodaļu) numuriem tekstā un saturā jāsakrīt. Nodaļu virsraksti rakstāmi ar lieliem 
burtiem, apakšnodaļu virsraksti ar maziem burtiem. Vārdu pārnešana jaunā rindā 
virsrakstos nav pieļaujama. 
 
Studiju darba pārskata jāiekļauj: 
1. Anotācija, kura ietver sevī ziņas par studiju darba apjomu, attēlu un tabulu skaitu, īsu 

uzdevuma saturu, rezultātu novērtējumu u.c. 
2. Saturs, kurā tiek uzskaitītas nodaļas un apakšnodaļas, kā arī pielikumi ar  numurētām 

lappusēm 
3. Darba pamatteksts ar šādām nodaļām: 

a. Uzdevuma nostādne (uzdevuma analīze un prasības programmai, uzdevuma 
risināšanas projektējums, datu vārdnīca) 

b. Algoritma apraksts un kopējā shēma 
c. Programmas apraksts, kurā ietilpst sadaļas: programmas lietojumsfēra 

ievaddati; izvaddati; ziņas par programmas apjomu un izpildes laiku; moduļu 
apraksts, kuri veido programmu, kā arī starpmoduļu interfeisa apraksts un/vai 
shēma 

d. Lietotāja ceļvedis 
e. Programmas atkļūdošanas kļūdu analīze, kurā aprakstīti pamatkļūdu iemesli un 

izmaiņas programmā to novēršanai 
f. Programmas funkcionēšanas kontrolpiemērs 
g. Secinājumi, kuros tiek apkopoti darba rezultāti, paskaidroti pozitīvie momenti 
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un radušās grūtības, analizēta programmas efektivitāte un tās pilnveidošanas 
iespējas 

4. Literatūras saraksts 
5. Pielikumi ar programmas pirmkodu un tās darbības rezultātiem 
 
Studiju darba izpildes grafiks: 
Nr. Darba posmi     Nodošanas termiņš 
1. Uzdevuma izsniegšana   2. nedēļa 
2. Programmas prasību definēšana  4. nedēļa 
3. Programmas projektējuma izstrādāšana 7. nedēļa 
4. Programmas izstrādāšana   9. nedēļa 
5. Programmas atkļūdošana un testēšana 13. nedēļa 
6. Pārskata nodošana    14. nedēļa 
7. Pārskata aizstāvēšana    16. nedēļa 
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Ieskaites jautājumu saraksts: 
1. Programmēšanas valodas jēdziens un valodu raksturīgas īpašības. Valodas standarts 

un versijas. Valodas alfabēts, sintakse un semantika 
2. Programmēšanas valodu klasifikācijas. Valodu lietošanas iespējas un sfēras 
3. Programmu veidošanas tehnoloģija: programmu veidošanas posmi; programmēšanas 

vide; teksta redaktors, kompilators, saišu redaktors, ielādētājs 
4. Programmēšanas valodas C raksturīgas īpašības un programmas struktūra 
5. Programmēšanas valodas pamatobjekti un vadības operatori 
6. Datu tipi. Konstantes un mainīgo apraksts. Operācijas ar datiem. Operāciju prioritāte. 
7. Masīvu apraksts un lietošana 
8. Rādītāji. Masīvi un radītāji programmēšanas valodā C 
9. Funkcijas. Argumenti un parametri. Funkciju izsaukums pēc vērtības un pēc adreses. 

Rekursīvas funkcijas 
10. Objektu un aprakstu darbības sfēras un atmiņas klases 
11. Simbolu virknes, to apraksts un apstrāde 
12. Struktūras, to apraksts un lietošana. Struktūras kā funkcijas parametri 
13. Faili, to apraksts, atvēršana un aizvēršana. Secīga un tieša pieeja failiem 
14. Grafiskie līdzekļi programmēšanas valodā C. Grafiskās programmas struktūra. 

Grafiskās pamatfunkcijas 
15. Krāsainu attēlu zīmēšana un saglabāšana datora atmiņā 
16. Apvienības programmēšanas valodā C, to apraksts un lietošana 
17. Uzskaitījumi programmēšanas valodā C, to apraksts un lietošana 
18. Tipu pārnosaukšanas iespējas 
19. Datu formatēšana programmēšanas valodā C 
 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Kontrole – ieskaite un studiju darbs 3. semestrī.  
 
Ieskaite 
 
Ieskaite skaitās nokārtota, ja ir izstrādāti un nodoti seši laboratorijas darbi.  
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Laboratorijas darbs ir uzskatīts par nodotu, ja mācībspēkam ir nodemonstrēta sintaktiski 
korektas programmas darbība, programma izvada ne mazāk kā pusi korektu rezultātu un 
students pareizi atbildējis uz trim mācībspēka jautājumiem par programmu.  
 
Vērtējuma “svari”: ieskaite : laboratorijas darbi – 100 % 
    
Studiju darbs 
 
Studiju darbs (SD) tiek vērtēts ar atzīmi. Atzīme ir atkarīga no: 
1. Uzdevuma, kuru izvēlējis students, jo tiem dažāda sarežģītības un grūtības pakāpe un 

līdz ar to dažāda maksimāli iespējama atzīme 
2. Algoritma izstrādes un programmas izveides kvalitātes 
3. SD pārskata noformēšanas kvalitātes 
4. Uzdevuma izpildes plānveidības (SD izpildes grafika ievērošana) 
5. SD aizstāvēšanas (darba prezentācijas un atbildēm uz komisijas locekļu jautājumiem).  
 
Vērtējuma “svari”: studiju darbs – 100 % 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori).  
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



Mācību priekšmeta apraksts 
 
 

 
Mācību spēks V.Šitikovs, Dr.sc.ing., docents 

 
 Mācību priekšmeta nosaukums DIP       Lietojumprogrammatūra 
 
 
    Studiju programma datorsistēmas 
    Studiju veids  akadēmiskā, profesionālā 
    Studiju līmenis bakalaurs 
    Studiju virziens visiem DITF virzieniem  
 
 
Mācību priekšmeta apjoms  2 KP; ieskaite 
 
Mācību priekšmeta mērķis  Sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus programmatūras 
pielietošanas un izstrādes speciālistus 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi iepazīstināt studentus ar integrētās lietojumprogrammatūras 
uzbūves principiem un metodēm uz MS Office piemēra; iemācīt pielietot praksē savstarpēji 
saistītās dažādas lietojumu programmas, t. sk. izmantojot makro un VBA; praktiski izmantot 
dažādus MS Office komponentus: 
1.uzdevums -  iemācīt studentiem automatizēt saistošas informācijas uzturēšanu; 
2.uzdevums -  iemācīt lietot izklājlapas kā programmēšanas līdzekli; 
3.uzdevums - uzdevums ar vieglu paškontroli, tā  mērķis ir iepazīstināt ar VBA lietošanu konkrētā 
lietojumprogrammā; 
4.uzdevums – iepazīstināt ar interaktīvās dokumenta caurskatīšanas specifiku; 
5.uzdevums – iepazīstināt ar lietojumprogrammatūras dažādu komponentu mijiedarbībām; 
6.uzdevums – iemācīt pielietot dažādus prezentācijas līdzekļus dažādiem mērķiem. 
 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts  
 
1. Berovskis A. Strādāsim ar Microsoft Word 2000, Rīga, Mācību grāmata, 2000. 139 lpp. 
2. Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai, Rīga, Mācību grāmata, 2002. 252 lpp. 
3. Ziemelis J. Valodas HTML un JavaScript, Rīga, RTU, 2000. 100 lpp. 
4. Microsoft FrontPage 2000. Шаг за шагом: практ. пособ., Москва, ЭКОМ, 2000. 328 с. 
5. Nāgelis J. Microsoft Access 2000--no A līdz Z, Rīga, Datorzinību centrs, 2000. 181 lpp. 
6. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint /Viestura Vēža red., 

Rīga, Mācību grāmata, 2000. 109 lpp. 
7. Microsoft Visio 2002 :краткий курс, Санкт-Петербург, Питер, 2002. 248 с. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode lekcijas, prakt. nodarbības, ieskaites 
 



Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:  spējas izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas 
praktiskajam darbam  
  
Vērtējuma ‘’svari’’ - 
      ieskaite    50%       
      prakt.uzdevumi   25% 
                            mājas darbi     25% 
                                      100%    
 
 
 
Prasības priekšmeta apguvei mājas un praktisko darbu izpildīšana, ieskaites kārtošana laikā 
 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze praktisko darbu rezultātu analīze 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām apgūt iepriekšējās  lekcijas  materiālus 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to tēmas un saturs MS Office 2000 un MS Office XP atšķirība 
 
Kalendārais plāns  
 
 Lekcijās aplūkojamās tēmas 
 
1.ned.  Ievads. MS Word. Darbs ar lielu dokumentu. Stili, virsraksti, satura rādītājs. [1] 
3.ned.  MS Word. Norāde uz citu elementu. Uzraksti, piezīmes, grāmatzīmes. Sekcijas. [1] 
5.ned.  MS Excel. Datu apstiprināšana, revīzija un trasēšana. Nosacījumi. Datu bāzes. [2] 
7.ned.  MS Excel. Makrosi. Ieraksts, rediģēšana, tiešā rakstīšana. Pieskaņots dialoga logs. [2] 
9.ned.  HTML pamati. MS FrontPage. Interaktīvā dokumenta specifika un pielāgošana. [3],[4] 
11.ned. Integritāte. Sakaru veidi. Ieguldījums un savienojums. Eksports un imports. [2],[5] 
13.ned. MS PowerPoint. Slaidu modeļi, animācija, darbības pogas, slaidu skate.  [6] 
15.ned. MS Visio. Plūsmas shēmas. Pārejošas funkcijas. Darbs ar lielu diagrammu. 

Domu attēlošanas diagramma. MS Outlook. Darba organizēšanas līdzekļi.  [7]  
 
 

Praktiskie uzdevumi: 
 

• Darbs ar lielu dokumentu (MS Word – stili, norādes, lapas noformējums u.t.t.) 
• Naudas apgrozījuma uzskaite (MS Excel – ievaddatu pārbaude, dinamiskie saraksti, datu 

bāzes funkcijas u.t.t.) 
• Kalendāra ģenerācija (MS Excel – makro, VBA, lietotāja dialoga formas) 
• Dokumenta pielāgošana pārlūkprogrammai (HTML, MS FrontPage, Word-dokumenta 

pielāgošana) 
• Informāciju un tās īpašību konvertēšana (pārnešana no MS Excel uz MS Access) 
• Prezentācija par vienu no iepriekšējiem darbiem (MS PowerPoint, MS Visio) 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP320 Adaptīvas datu apstrādes sistēmas (ADAS) 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

L. Novickis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2 Eksāmens; Studiju darbs 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 1  Prakt. d. 1  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. +  St. d. +  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalauri 5. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

Algoritmu 
realizācija 

 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Biznesa procesu modelēšana un analīze, ADAS uzbūves metodoloģijas, lietotāja modelis, 
adaptīvais interfeiss, tēlu atpazīšana, klasifikācijas algoritmi, biznesa tabulas, 
komunikāciju diagrammas, dialoga grafu modelis programmēšanā 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

ADAS uzbūves metodes, kas nodrošina adaptāciju lietotājiem, balstoties uz tēlu 
atpazīšanas algoritmiem. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Apgūt ADAS uzbūves pamatkoncepcijas un metodiku; 
2. Apgūt lietotāja modeļu klasifikācijas algoritmu realizācijas metodes; 
3. Spēt praksē apvienot ADAS modelēšanas ar programmatūras izstrādes tehnoloģijām; 
4. Spēt izstrādāt ADAS demonstrācijas prototipus. 

2.3. Tēmas  
1. Ieskats ADAS uzbūves metodes: LIS Tehnoloģija – ADAS izstrādes līdzeklis. 

Ievads LIS tehnoloģijā: galvenie elementi un pielietošanas iespējas; 
2. Business System Planning (BSP) metode. 

Tiek izskatīta sistēmu plānošanas metode BSP, kas ir instrumentāls līdzeklis datu 
apstrādes sistēmu izstrādāšanai; 

3. Infoloģiskā modeļa izveidošana: hierarhiskas komunikāciju diagrammas. 
Tiek izskatītas: ORG diagramma; CD, PD, MPDL diagrammas; interfeisa formas un 
tabulas; 

4. DB struktūras modelēšana: E – R modelis. 
E – R modeļa pielietošana DB struktūras modelēšanā kā LIS tehnoloģijas sastāvdaļa; 

5. Adaptīvā dialoga organizācijas vispārēja shēma. 
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Tiek izskatīta divu līmeņu adaptācijas shēma: 1) adaptācija lietotāju grupai; 2) 
individuālā adaptācija katras grupas ietvaros; 

6. Lietotāju modeļa izstrāde. 
Ekspertu aptaujas mehānismu pielietošana lietotāja modeļa izstrādē; 

7. Lietotāju modeļu klasifikācijas algoritms. 
Tiek izskatīts klasifikācijas algoritms, kura pamatā ir J. Žuravļova tēla atpazīšanas 
metode; 

8. ADAS uzbūves piemēri. 
Tiek izskatīts klasifikācijas algoritms, kura pamatā ir J. Žuravļova tēla atpazīšanas 
metode. Tiek parādīts, kā LIS tehnoloģija, kura ir paplašināta ar adaptīvā interfeisa 
organizācijas metodēm, ir izmantota dažādu ADAS uzbūves gaitā 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Ginters E. Ievads informācijas apstrādes sistēmu projektēšanas metodoloģijā LIS 

Technology. Rīga, RTU. 
LIS tehnoloģijas pamati 

2. Зайцева Л., Новицкий Л., Грибкова В. Разработка и применение 
автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ. Рига, Зинатне. 
Adaptīvā dialoga organizācijas metodes 

3. Application of Simulation and IT Solutions in the Baltic Port Areas of the Associated 
Candidate Countries/Edited by E.Bluemel, J.Babot, L.Novickis. Riga, JUMI. 
ADAS piemēri 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Data Processing Systems Design / Bluemel E., Novickis L., Ginters E., Viktorova E. 

Riga, RTU. 
Paplašināta LIS tehnoloģija 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Ieskats ADAS uzbūves metodēs: LIS Tehnoloģija – ADAS izstrādes līdzeklis 
2. lekcija. Business System Planning (BSP) metode 
3. lekcija. Infoloģiskā modeļa izveidošana: hierarhiskas komunikāciju diagrammas 
4. lekcija. DB struktūras modelēšana: E – R modelis 
5. lekcija. Adaptīvā dialoga organizācijas vispārēja shēma 
6. lekcija. Lietotāju modeļa izstrāde 
7. lekcija. Lietotāju modeļu klasifikācijas algoritms 
8. lekcija. ADAS uzbūves piemēri 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Izprast ADAS uzbūves metožu teorētiskos pamatus; 
• Apvienot biznesa procesu analīzi, ADAS modelēšanas un programmēšanas metodes; 
• Izstrādāt ADAS demonstrācijas prototipus (lokālās, tīkla un Web versijas); 
• Pielietot tēlu atpazīšanas teorijas metodes, lai organizētu adaptīvo interfeisu. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• Biznesa procesu analīze (BSP metode – business charts); 
• Infoloģiskā modeļa izstrāde; 
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• Adaptīvā dialoga organizācijas algoritmu programmēšana; 
• ADAS demonstrācijas prototipa izstrāde 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Ievads LIS tehnoloģijā; 
• „Business System Planning” metode: biznesa tabulas; 
• ORG diagrammas un vides identifikācija; 
• Infoloģiskais modelis (CD, PD, MPDL); 
• Datu bāzes struktūras modelēšana; 
• Adaptīvā dialoga organizācijas pamati; 
• Lietotāja modeļa izstrāde; 
• Apmācības tabulas izveide; 
• Lietotāju modeļu klasifikācijas algoritms; 
• ADAS izstrādes mācību prototipi. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
• Prasības priekšmeta apguvei: eksāmens, praktiskie darbi, studiju darbs; 
• Vērtējuma „svari”: 

- Eksāmens  - 40% 
- Praktiskie darbi - 25% 
- Studiju darbs - 35% 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). L. Novickis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. M. Uhanova 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionāla, ar slaidu izmantošanu (daļā no lekcijām). 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Nodarbības parasti notiek IP/LDP datorklasē, dažreiz – klasē (konsultācijas un mājās 
sagatavota materiāla pārbaude). Datorklases aprīkojums visumā apmierina. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Priekšmets papildina zināšanas, iegūtās sistēmu analīzes priekšmetos, ar praktiskām 
iemaņām DAS modelēšanā un izstrādē. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Ir metodiskā grāmata: „E. Ginters. Ievads informācijas sistēmu izstrādes metodoloģijā 
LIS”. Ir jāsagatavo metodiskie norādījumi (rekomendācijas) studiju darbu izpildīšanai. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Normāla 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Situācija ir normāla 
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3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Ir jāizstrādā metodiskie norādījumi studiju darbu izpildīšanai. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP321 Algoritmi un programmēšanas metodes 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

S. Kozlova  

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2 Ieskaite; Studiju darbs 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 1  Prakt. d. 1  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk. X  Eks.   St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalaura 6. semestris 

 
1.5. Modulis, kurā ieiet 

priekšmets 
 Algoritmu realizācija 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Klasiskā algoritmu teorija, datu struktūru un programmēšanas valodu formālas 
gramatikas, rekursija, sintakse, semantika, algoritmu sadarbības organizēšana integrētā 
programmatūrā. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Iemācīt studentiem algoritmu teorijas elementu implementēšanai datorizēto uzdevumu 
risinājumos 

2. Sagatavot studentus apgūt sarežģītākus programmēšanas līdzekļus – algoritmu 
sadarbības organizēšana, integrētas programmatūras izstrāde 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Formālā gramatika ( VBA, SQL, Java, HTML u.c. valodu apraksts)   

a. Deduktīvas gramatikas un leksiskā analīze (lekcijas un datorizētie materiāli, 
kas ir pieejami datorklasē ) 

b. Individuāls darbs laboratorijas darbu izstrādē 
2. Iterācija un rekursija algoritmos un datu pārveidošanā  

a. Iterācija un rekursija no programmatūras izstrādes viedokļa (lekcija) 
b. Individuāls praktiskais darbs – atrast rekursijas operatoru funkcijai 

3. Apgūt darba iemaņas integrētas programmatūras izstrādē 
a. Klient-servera arhitektūra un programmēšanas līdzekļi (lekcija) 
b. Individuāls darbs studiju darba izstrādē 

2.3. Tēmas  
1. Formālas gramatikas pamatjēdzieni 
2. Iterācija un rekursija algoritma un programmas izstrādē 
3. Leksiskā analīze (Tjuringa mašīna un galīgie automāti) 
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4. Algoritmu sadarbības organizēšana 
2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. B.W. Keninghan, R.Pike. The Practicle programming. Cambridge, 2001 

Grāmatā izklāstīta pieredzējušu programmētāju pieredze. Apskatīti rekursīvi un 
iteratīvi algoritmi 

2. Course of Theory of Computation-Appalachian State University, The Department of 
Computer Science 
http://www.cs.appstate.edu/~dap/classes/2490/lectures.html 
Liela un nopietna mācību grāmata lekciju kursam “Skaitļošanas teorija”, satur 
informāciju ar vairākiem piemēriem par visiem vajadzīgiem tematiem: formālās 
valodas, rekursija, Tjuringa mašīnas un galīgie automāti 

3. Datorizētie mācību materiāli datorklasē 
Materiāli speciāli dotajam kursam, arī literatūra 

4. Citas grāmatas, kas tiek izdotas ik gadu un tiek operatīvi ieteiktas studentiem 
 
Ieteicamā literatūra 
 
1. В. Дж.Рейуорд-Смит. Теория формальных языков. М.  Радио и связь, 128 стр.

Grāmatā ir ir aprakstīti formālu valodu pamati, ir dots kopu teorijas, grafu teorijas un 
matemātiskas loģikas vajadzīgo jautājumu apraksts 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Ievads. Mākslīgais intelekts un valoda. Dabīgās un formālās valodas.  
2. lekcija. Formāla deduktīvā gramatika. 
3. lekcija. Induktīvā gramatika. Hiperteksti. 
4., 5. lekcija. Galīgie automāti, Tjuringa mašīnas. Leksiskā analīze. 
6. lekcija. Iterācija un rekursija algoritma un programmas izstrādē.  
6. lekcija. Normālie Markova algoritmi. 
7., 8. lekcija. Klient-servera arhitektūras programmēšana. Integrēta programmatūra. 
8. lekcija. Noslēguma lekcija. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Priekšmets dod priekšstatu par algoritmu teorijas pielietošanu algoritma un 

programmatūras izstrādē. Praktiski tiek apgūtas situācijas, kas rodas realizējot 
matemātiskus aprēķinus – matemātisku algoritmu izstrāde, datu struktūru projektēšana 
u.c. Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj piedalīties mākslīgā intelekta uzdevumu 
programmatūras sagatavošanā – problēmas analīze, matemātisko aspektu izzināšana, 
matemātiskā modeļa izstrāde (piemēram, hipertekstuāla modelēšana). Var veikt 
integrētas programmatūras izstrādi. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
 
Laboratorijas darbi 
 
1. Aprakstīt variantā norādīta formālo gramatiku 
2. Uzdod pārējas tabulu (galīgais automāts programmēšanai) leksiskai analīzei 
3. Atrast rekursijas operatoru funkcijai. Atrast funkciju rekursijas operatoram   
4. DDE, OLE kanālu programmēšana 
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Visiem laboratorijas darbiem ir individuāli uzdevumi. 
      
Studiju darbu tēmas – algoritmu aprakstīšanas metodes (klasiskā teorija), formālas 
gramatikas valodas konstrukciju ģenerēšana, iterācija un rekursija (programmēšanā, datu 
pārveidošanā, spēlēs), leksiskā analīze un galīgie automāti, universālā Tjuringa mašīna, 
klient-servera mehānismu evolūcija un programmēšana u.c. 
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Ieskaiti veido aizstāvētie laboratorijas darbi, alternatīva-testēšana. 
 
Testēšanas jautājumi: 
• rekursīva funkcija (definīcija, piemēri); 
• primitīvās rekursijas operators (uzdevumi); 
• bāzes funkcijas. Čerča tēze; 
• formālas gramatikas pamatjēdzieni; 
• deduktīvo gramatiku klasifikācija; 
• uzdot Context Free gramatiku (uzdevumi); 
• galīgais automāts leksiskai analīzei (uzdevumi); 
• galīga automāta definīcija; 
• Tjuringa funkcionālā tabula vārdu S alfabētā A pārveidošanai (uzdevumi) 
 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Ieskaiti veido aizstāvētie laboratorijas darbi vai testēšanas rezultāti. 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). S. Kozlova 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. S. Kozlova 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Slaidi, projektora pielietošana, datorizēta informācija tīklā. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Nodarbības notiek datorklasē. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nekonfliktē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Slaidi, mācību grāmatas un metodiskie norādījumi, izdales materiāli (daļēji jau ir). 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Pietiekama 
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3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Metodiskais nodrošinājums nepietiekošs (mācību grāmatu un norādījumu trūkums). 
Mācību spēku sagatavotības līmenis un pieredze pietiekoša. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Mācību grāmatu un līdzekļu sagatavošana, metodisko nodrošinājumu paplašināšana un 
uzlabošana Tīmeklī. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP330  Funkcionālā programmēšana 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

V. Šitikovs 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2 Studiju darbs; Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 1  Prakt. d. 1  Lab. d. ?  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalauri 5. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Algoritmu realizācija 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Nealgoritmiska programmēšanas valoda, funkciju valoda, sarakstu apstrādāšana, rekursija, 
rekursīvas funkcijas, funkciju noteikšana, nealgoritmiskās un algoritmiskās pieejas 
kombinācija 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Funkcionāla pieeja algoritmu izstrādei. Rekursīva pieeja funkciju aprakstam. Problēmu 
risināšana, sākot no gaidāmā rezultāta. Programmatūras riku izvēle specifiskas problēmas 
risināšanai. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Apgūt konkrētos funkcionālas programmēšanas valodas LISP pamatus, sagatavot 

pirmo nesarežģīto programmu (sarakstu apstrāde). 
2. Apgūt valodas LISP realizācijas LispWorks pamatus praktiski, izpildot pirmo 

programmu. Mērījums – strādājoša programma un atskaite. 
3. Apgūt daudzlīmeņu sarakstu rekursīvo apstrādi. Mērījums – strādājoša programma un 

atskaite. 
4. Apgūt sarežģīto problēmu risināšanu, kurai vispiemērotākā ir funkcionāla rekursīva 

pieeja. Mērījums – atskaite par studijas darbu, tā aizstāvēšana un atzīme. 
2.3. Tēmas  

1. Ievads. Valodas apraksts - alfabēts, pamatkonstrukcijas (atomi, saraksti, izteiksmes, 
apakšsaraksti). 

2. Rekursija. Tieša un netieša rekursija. Cikliskas un rekursīvas pieejas salīdzinājums. 
3. Funkciju izveidošana – sintakse, semantika, pieejas, paņēmieni, parametri. 
4. Funkcijas sarakstu apstrādei. Ievade-izvade. Interaktīvas funkcijas 
5. Predikāti un to pielietošana sarakstu apstrādei.  
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6. Nosacījuma izteiksmes, nosacījuma funkcijas. 
7. Rekursīvas funkcijas – sarakstu rekursīvā apstrāde, apakšsaraksti un rekursija, 

rekursīvie predikāti. 
8. Loģiskie operatori un to pielietošana sarakstu apstrādei. 
9. Rekursīvās funkcijas no diviem sarakstiem.  
10. Funkcijas tipu izzināšanai. Argumentu validācija. 
11. PROG-izteiksmes – apraksti, operatori, iezīmes, vadības nodošana, nosacījuma 

izteiksmes, vērtības atgriešana. PROG-izteiksmes sarakstu apstrādei, sarakstu 
veidošana. 

12. Funkcijas darbība. 
13. Predikāti, kuri uzrakstīti ar PROG palīdzību. 
14. Rekursija PROG-izteiksmēs. 
15. Funkciju apvienošana.  
16. Izskaitļošanas noteikums, izskaitļojoša funkcija. 
17. Programma kā dati. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Šitikovs V. “Programmēšanas valoda LISP. Lekciju konspekts“ // RTU, 2002, 36 lpp. 

Valodas LISP īss apraksts ar piemēriem un paskaidrojumiem. 
2. Šitikovs V. “Programmēšanas valoda LISP. Lekciju konspekts“ // RTU, 2002 

Internetā - http://www.cs.rtu.lv/PubsLoc/Sitikovs/saturs.htm 
Valodas LISP īsa apraksta Internet-versija ar piemēriem un paskaidrojumiem. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Маурер У. Введение в программирование на языке ЛИСП. – М.: Мир, 1976. – 

104. 
Valodas LISP īss apraksts ar piemēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. 

2. Graham P. “On Lisp. Advanced Techniques for Common Lisp”// Prentice Hall, 1993, 
432 pages (free download from http://www.paulgraham.com/onlisptext.html). 
Valodas LISP detalizēts apraksts. 

3. Schwarz M. „LISP Tutorial“ / Internetā - 
http://cs1.cs.nyu.edu/phd_students/schwarz/NLCP/lisp.html. 
Valodas LISP detalizēta apraksta interaktīva versija. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Ievads. Valodas apraksts – alfabēts, pamatkonstrukcijas (atomi, saraksti, 
izteiksmes, apakšsaraksti). 
2. lekcija. Rekursija. Funkciju izveidošana – funkcijas valodā LISP, parametri. Funkcijas 
sarakstu apstrādei. 
3. lekcija. Predikāti. Nosacījuma izteiksmes. 
4. lekcija. Rekursīvas funkcijas – sarakstu rekursīvā apstrāde, apakšsaraksti un rekursija, 
rekursīvie predikāti. Loģiskie operatori. 
5. lekcija. Rekursīvās funkcijas no diviem sarakstiem. Funkcijas tipu izzināšanai. 
6. lekcija. PROG–izteiksmes – apraksti, operatori, iezīmes, vadības nodošana, nosacījuma 
izteiksmes, vērtības atgriešana, faktoriāls, PROG- izteiksmes sarakstu apstrādei, sarakstu 
veidošana. Funkcijas darbība. 
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7. lekcija. Predikāti, kuri uzrakstīti ar PROG palīdzību, rekursija PROG-izteiksmēs, 
funkciju apvienošana. 
8. lekcija. Izskaitļošanas noteikums, izskaitļojoša funkcija, programma kā dati. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Izprast atšķirību starp algoritmisku (imperatīvu) un nealgoritmisku programmēšanas 

valodu. 
• Izprast funkcionālas valodas pielietošanas sfēru (problēmas klasi). 
• Projektēt programmatūru no beigām uz sākumu (no gaidāmā rezultāta līdz 

ievaddatiem). 
• Lietot konkrēto funkcionālas programmēšanas valodu LISP, izmantojot šīs valodas 

konkrēto realizāciju LispWorks. 
 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 

Praktiskie darbi ir saistīti ar katru apskatāmo tēmu. Studentiem ir dots uzdevums un pēc 
kāda laika lektors dod savu risinājuma variantu. Studenti salīdzina savējos variantus ar 
lektora variantu, un, ja ir atšķirības, vai nu labo savas kļūdas (ja piekrīt, ka viņiem bija 
nepareizi), vai nu piedāvā savējos variantus, kuri tiek publiski apspriesti. 
Divi laboratorijas darbi ir saistīti ar sarakstu apstrādi un ir paredzēti sagatavošanai studiju 
darba izpildīšanai. Uzdevumiem ir viegli pārbaudāmi (iepriekš zināmi) rezultāti. Otrais 
uzdevums ir pirmā uzdevuma sarežģītais variants. Studentiem vajag praktiski parādīt 
programmas izpildi un sagatavot atskaites. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Valodas pamatkonstrukcijas. 
• Pamatfunkcijas sarakstu apstrādei. 
• Sarakstu izveidošana. 
• Daudzlīmeņu sarakstu izveidošana. 
• Jauno funkciju definēšana. 
• Sarakstu apstrādes jauno funkciju definēšana. 
• Rekursīvas funkcijas. 
• Funkcijas argumentu validācija. 
• Daudzdimensiju rekursija. 
• Ievade-izvade. Interaktīvas funkcijas. 
• Programmas kā dati. 
• PROG–izteiksmes. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Pie eksāmena ir pielaisti tikai tie studenti, kuri nodevuši atskaites par abiem laboratorijas 
darbiem. 
Eksāmenam ir pilnīgi praktiskā novirze. Katra atbilde ir kāds programmas fragments 
(tādejādi teorijas zināšana ir pārbaudīta caur praktisku pielietojumu). Eksāmenā ir 14 
jautājumi ar dažādiem punktu skaitiem (no 1 līdz 6). Maksimālais punktu skaits par katru 
atbildi ir piešķirts tad, ja programmas fragments dot prasīto rezultātu (neskatoties uz 
programmas koda efektivitāti vai „eleganci”). Kopumā par visiem pareizi atbildētiem 
jautājumiem var saņemt 30 punktus. Nepareizas atbildes ir novērtētas ar precizitāti 0,5 
(subjektīvi, atkarībā no pieļautām kļūdām). Galīgā atzīme ir atkarīga no kopējo punktu 
skaita. 
 
Atzīme  Kopējais punktu skaits 
10   29-30 
  9   26-28 
  8   23-25 
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  7  20-22 
  6   17-19 
  5   14-16 
  4   11-13   

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). V. Šitikovs 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. V. Šitikovs 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Klasiskais lekciju veids – ar krītu uz tāfeles. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Priekšmetam pēc būtības ir nepieciešami kā praktiskie darbi, tā arī laboratorijas darbi. 
Lekcijas laikā ir iespēja nelieliem praktiskajiem darbiem. Laboratorijas darbi notiek 
M1/3-525. Programmatūra ir bezmaksas, bet datoru mazāk nekā studentu. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Protams, ir vēlami slaidi, bet kādā neparastā veidā, lai nezaudētu saiti ar auditoriju, jo 
lekciju metodika paredz kopīgu ar auditoriju problēmu risināšanu (uzdevuma 
izpildīšanu). 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Ļoti laba, vai laba 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Mācību spēkam praktiskas pielietošanas pieredzes nav, bet tas nav vajadzīgs, jo 
priekšmets galvenokārt ir teorētisks – alternatīva domāšana („smadzeņu vingrinājumi”).   

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Paredzēt vienu un to pašu problēmu risināšanu paralēli ar imperatīvu (šeit ir acīmredzama 
saistība ar citiem moduļa priekšmetiem) un funkcionālo pieeju. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP381 Operētājsistēmas 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

E.Latiševa 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Akadēmiskie bakalauri 4. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.3 Datoru sistēmas darbības pamati 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Operētājsistēma (OS), OS interfeisi, OS resursi, procesi, uzdevumi un uzdevumu plūsmas, 
semafors, monitors, OS kodols, atmiņas pārvaldība, failu pārvaldība, ievades/izvades 
sistēma, procesu organizēšana, procesu plānošanas algoritmi, OS aizsardzības jēdziens 
 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Sagatavot datorzinību speciālista jaunu sarežģītu informācijas sistēmu, programmu 
kompleksu un atsevišķu pielietojumu izstrādei plaši izplatītās OS vidēs, kas nav iespējams 
bez OS pamatprincipu un funkcionēšanas metožu zināšanas un saprašanas. Priekšmets 
raksturo operētājsistēmu, kā sistēmas programmatūras svarīgāko komponentu, OS 
funkcionēšanas principus, skaitļošanas procesu organizēšanas metodes un problēmas, 
multiprogrammēšanu, sistēmas resursus un tās efektīvu izmantošanu. Praktiski tiek 
apgūtas situācijas, kas rodas pamatojot OS izvēli un pielāgojot to jaunas programmatūras 
izstrādei. 
 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Izprast OS pamatfunkcijas 
2. Uzzināt par OS arhitektūru un klasifikāciju 
3. Apgūt procesa, uzdevuma un uzdevuma plūsmas jēdzienus 
4. Izprast un apgūt procesu sinhronizācijas, savstarpējas izslēgšanas un bloķēšanas 

paņēmienus (semafori, monitori u.tml.) 
5. Iepazīt atmiņas vadības prasības, virtuālas atmiņas jēdzienu un apgūt to realizācijas 

paņēmienus – lapošana un segmentācija 
6. Uzzināt par ievades/izvades organizēšanu OS līmenī – režīmi, virtuālas ierīces, 
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spolēšana, buferizācija, kešatmiņa, disku plānošana, RAID tehnoloģija 
7. Apgūt un izprast failu sistēmas organizāciju un uzzināt par dažādam failu sistēmām – 

FAT, VFAT, HPFS, NTFS 
8. Apgūt OS drošības pamatus un sistēmas resursu aizsardzības paņēmienus – pieejas 

matrica, paroļu sistēma, pieejas marķeris, drošības monitors 
 

2.3. Tēmas  
1. Ievads. Sistēmas programmatūras definējums, klasifikācija, sastāvdaļu īss 

raksturojums un OS vieta kopējā programmatūras struktūrā. 
2. OS funkcijas un resursi. OS definējums, OS resursu jēdziens, OS interfeisi – 

programmas un lietotāju, OS galvenās funkcijas. 
3. OS struktūras modeļi. Monolīta, slāņu, klientserveru un objektu orientētas pieejas 

OS struktūras organizēšanai. OS klasifikācija ar piemēriem. 
4. OS pārtraukumu sistēma. Pārtraukuma jēdziens, apstrāde, pārtraukumu apdarinātāja 

jēdziens, funkcijas un darbības. 
5. Laiksakritīgie procesi. Procesa jēdziens un stāvokļu diagramma, procesu 

sadarbošanās un konkurences sfēras – savstarpēja izslēgšana, sinhronizācija, strupceļi. 
Semafori, monitori un to izmantošana OS-ās. 

6. OS kodols. OS kodola sastāvdaļas – pirmā līmeņa pārtraukumu apdarinātājs (FLIH), 
dispečers (DISPATHER), procedūras WAIT un SIGNAL. Datu struktūras procesu 
attēlošanai.  

7. Atmiņas pārvaldība. Atmiņas vadības mērķi, virtuālās atmiņas jēdziens un 
implementācijas veidi – bāzes un robežas reģistri, lapošana, segmentācija. Atmiņas 
iedalīšanas stratēģijas – izstumšana (Replacement), iestumšana (Fetch), izvietošana 
(Placement). 

8. Ievades/izvades sistēma. Organizācijas mērķi un to apmierināšanas paņēmieni. 
Unificētā pieeja pie ievades/izvades iekārtām. Iekārtas apdarinātājs. Buferizācija. 
Spolēšana. 

9. Failu pārvaldība. Galvenās prasības un paņēmieni to nodrošināšanai – direktoriji, 
lietotāju klases un privilēģijas, sekundāras atmiņas vadība, failu atvēršanas un 
aizvēršanas procedūras. 

10. Resursu iedalīšana un plānošana. Mērķi, iedalīšanas mehānismi. Plānotājs 
(Scheduler) un to funkcijas. Plānošanas algoritmi – FCFS, SJF, FIFO, HPF, RR, FB, 
TLQ. 

11. Mūsdienu operētājsistēmu raksturojums. Windows klases OS, UNIX klases OS. 
 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А.В.Гордеев.- СПб.: 

Питер,  2004. – 416 с.: ил.  ISBN 5-94723-632-X 
Grāmatā tiek izklāstīti operētājsistēmu galvenie jēdzieni, OS izveidošanas un 
funkcionēšanas principi. Izskatītas obligātas tēmas, tādas kā resursu un uzdevumu 
vadība, laiksakritīgo procesu organizēšana un ar to saistītas problēmas, atmiņas 
pārvaldība, failu sistēmas, ievades/izvades sistēmas organizācija. Izskatītas mūsdienu 
OS arhitektūras īpatnības un  tiek dots to pārskats. 

2. Операционные системы, 4-е издание. : Пер. с англ. – М. : Изд. Дом «Вильямс»,  
2002. – 848 с.: ил.   ISBN 5-8459-0310-6(рус.) 
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Grāmatu var uzskatīt par pilnu un sistematizētu ievadu operētājsistēmu teorijā. Tā 
satur OS projektēšanas fundamentālo principu apspriešanu un mūsdienu 
operētājsistēmu īpašību analīzi. Grāmatas materiāls dod priekšstatu par OS bāzes datu 
struktūrām un mehānismiem, kā arī par svarīgākiem konstruktīviem risinājumiem kas 
tiek  izmantoti OS izstrādē. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Сетевые операционные системы / В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. - СПб.: Питер,  

2001. – 544 с.: ил.  ISBN 5-272-00120-6 
Grāmatā tiek izskatītas operētājsistēmu fundamentālas koncepcijas un izveidošanas 
principi, arhitektūra, drošība, tiek piedāvāti praktiskie uzdevumi un atbildes uz tiem. 

2. Холмогов В. Windows XP.Самоучитель.2-е изд. СПб.: Питер,  2003. – 384  с.: ил.  
ISBN 5-94723-473-4 
Grāmata dod priekšstatu par OS Windows XP, ļauj uzzināt par OS īpašībām, 
priekšrocībām un iespējām, tiek dots materiāls par sistēmas administrēšanu. 

3. Робачевский А.М. Операционная система UNIX. – СПб.:БВХ – Санкт-
Петербург, 1999.- 528 с., ил. ISBN 5-8206-0030-4 
Grāmata dod priekšstatu par OS UNIX, ļauj uzzināt par OS īpašībām, organizācijas 
principiem, ideoloģiju un arhitektūru, kas apvieno visas versijas. 

4. Р. Петерсон. LINIX:Полное руководство: пер. с англ.  – 3-е изд. – К.: 
Издательская группа BHV, 2000. – 800 с., ил.  ISBN 5-7315-0076-2 
Grāmatā tiek izskatītas operētājsistēmu fundamentālas koncepcijas un izveidošanas 
principi, arhitektūra, drošība, sistēmas administrēšana. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Ievads. OS funkcijas un resursi. 
2. lekcija. OS struktūras modeļi. 
3. lekcija. OS pārtraukumu sistēma. 
4. un 5. lekcija. Laiksakritīgie procesi. 
6. lekcija. OS kodols. 
7. un 8. lekcija. Atmiņas pārvaldība. 
9. un 10. lekcija. Ievades/izvades sistēma. 
11 un 12.. lekcija. Failu pārvaldība. 
13. un 14. lekcija. Resursu iedalīšana un plānošana. 
15. un 16. lekcija. Mūsdienu operētājsistēmu raksturojums. 
 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj: 
• Izskaidrot OS funkcionēšanas principus un skaitļošanas procesu organizēšanas 

metodes 
• Analizēt OS arhitektūru 
• Izprast procesu un plūsmu jēdzienus un ar to saistītas problēmas, ko risina OS 
• Izskaidrot atmiņas pārvaldības paņēmienus 
• Veikt OS resursu monitoringu 
• Instalēt un noskaņot OS 
• Pievienot dažādas perifērijas ierīces; 
• Paskaidrot un mainīt OS inicializācijas failus 
• Izprast failu sistēmas organizāciju 
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• Lietot OS sistēmas utilītas 
• Izpildīt OS analīzi un pamatot OS izvēli veicamajiem uzdevumiem un jaunas 

programmatūras izstrādei 
 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
1. darbs – „OS interfeisi un to modificēšana” – ļauj iepazināties ar OS lietotāju un 
programmu interfeisiem un ar dažādām servisa sistēmām (shell, utility, interface), kas 
modificē to. 
2. darbs – „OS konfigurācijas faili” – ļauj apgūt dažādu OS konfigurēšanas komandas, 
analizējot piedāvātus failu config.sys, boot.ini, system.ini fragmentus. 
3. darbs – „Komandu faili un skripti” – ļauj apgūt OS komandas darbībām ar failiem un 
ievades/izvades plūsmu pārsūtīšanas mehānismu.  
4. darbs – „Laiksakritīgie procesi: strupceļu novēršanas politikas” – ļauj iepazināties ar 
vienu no strupceļu novēršanas algoritmiem – „Baņķiera algoritms” – un realizēt to 
programmas veidā nedrošo sistēmas stāvokļa konstatēšanai viena sistēmas resursa 
iedalīšanā vairākiem konkurējošiem procesiem.  
5. darbs – „Laiksakritīgie procesi: procesu sinhronizēšanas problēma” – ļauj modelēt 
semafora darbību un izmantot to praktiski procesu sinhronizācijas un savstarpējas 
izslēgšanas problēmu atrisināšanas gaitā realizējot praktiski uzdevumu „Filozofi pie 
pusdienas galda”. 
 
4. un 5. darbus studenti realizē programmas veidā, izmantojot programmēšanas vidi pēc 
savas izvēles. 
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Eksāmena jautājumi: 
1. Personāla datora programmatūra. Sistēmas un lietišķā programmatūra. Sistēmas 

programmatūras struktūra. 
2. Operētājsistēmas: definējums, lietotāju un programmas interfeisi, klasificēšana un 

veidi. 
3. Servisa sistēmas: veidi, nozīme, raksturojums, piemēri. 
4. Čaula NORTON COMMANDER: raksturojums, darbības principi. 
5. Windows Explorer – raksturojums, darbības principi. 
6. Norton Utility – raksturojums, darbības principi. 
7. DOS saimes operētājsistēmas: raksturojums, attīstības etapi. 
8. OS UNIX saimes operētājsistēmas: raksturojums, attīstības etapi. 
9. OS Windows saimes operētājsistēmas: raksturojums, attīstības etapi. 
10. MS DOS: struktūras komponenti un to raksturojums. 
11. MS DOS: failu sistēma,  funkcijas un struktūra (FAT12, FAT16, FAT32). 
12. Komandu un programmu izpildīšana OS vidē. 
13. Atmiņas vadība DOS vidē – atmiņas veidi, struktūra, izmantojamie draiveri. 
14. Atmiņas vadība – virtuālo disku organizēšana, draiveris RAMDRIVE.SYS. 
15. Atmiņas vadība – kešatmiņa, tās funkcionēšana, draiveris SMARTDRV.EXE. 
16. OS konfigurācijas faili - nozīme, komandu raksturojums. 
17. Komandu faili un skripti – nozīme, veidi, izpildīšanas kārtība. 
18. Ievades/izvades pārsūtīšana jēdziens – definīcija, standartā, virtuālā un reālā 

ievades/izvades ierīce, ierīces nomaiņa ar OS komandām. 
19. Konveijeri un filtri – pamattēzes, filtra komandas. 
20. Ierīču ielādējamie draiveri – nozīme, galveno draiveru raksturojums. 
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21. OS sistēmas vide – nozīme, noteikšana, izmantošana. 
22. Komandu klasifikācija (MS DOS), komandas tipveida struktūra, iekšējās un ārējās 

komandas un tās izpildīšana. 
23. Disku manipulēšanas komandas.  
24. Katalogu manipulēšanas komandas – izveidošana, dzēšana, maiņa, attēlošana. 
25. Failu manipulēšanas komandu raksturojums. 
26. Sistēmas rekonfigurācijas komandu raksturojums. 
27. Sistēmas konfigurēšanas komandas. 
28. Failu arhivēšana: pamattēzes, populārākas programmas, palaišanas komandas 

struktūra, darba režīmi. 
29. Procesa koncepcija. Procesu stāvokļi. 
30. Procesa stāvokļu diagramma. 
31. Asinhronie procesi. Savstarpējās izslēgšanas problēma. 
32. Asinhronie procesi. Sinhronizācijas problēma. 
33. Asinhronie procesi. Strupceļu problēma. 
34. Semafors. Savstarpējās izslēgšanas problēmas atrisināšana. 
35. Semafors. Sinhronizēšanas mehānisma realizēšana. 
36. Semafors. Problēmas “Ražotājs – Patērētājs” risinājums. 
37. Monitors. Resursu plānotāja izveidošana ar monitora palīdzību. 
38. Strupceļš. Strupceļu novēršanas politika. 
39. Strupceļš. Strupceļu automātiskās atklāšanas politika. 
40. Strupceļš. “Baņķiera” algoritms. 
41. Operētājsistēmas hierarhiskā struktūra. OS kodols. 
42. Procesu attēlošana operētājsistēmās. 
43. Pirmā līmeņa pārtraukumu apdarinātājs (FLIH). 
44. OS dispečera funkcijas. 
45. Operāciju WAIT un SIGNAL implementēšana. 
46. Atmiņas vadības mērķi. Virtuālās atmiņas jēdziens. 
47. Virtuālās atmiņas implementēšana ar bāzes un robežas reģistru izmantošanu. 
48. Virtuālās atmiņas implementēšana – lapošanas jēdziens. 
49. Virtuālās atmiņas implementēšana – lapošanas jēdziens ar asociatīvu atmiņu. 
50. Virtuālās atmiņas implementēšana – segmentācijas jēdziens. 
51. Virtuālās atmiņas implementēšana – lapošanas un segmentācijas kombinācija. 
52. OS tabulu struktūra sistēmai ar lapošanas – segmentācijas adreses pārveidošanas 

tehnoloģiju. 
53. Atmiņas iedalīšanas stratēģijas – izvietošanas stratēģijas. 
54. Atmiņas iedalīšanas stratēģijas – izstumšanas stratēģijas. 
55. Atmiņas iedalīšanas stratēģijas – iestumšanas stratēģijas. 
56. I/O organizēšana: projektēšanas mērķi, I/O iekārtu un procedūru apraksts. 
57. I/O organizēšana: procedūra DOIO. 
58. I/O organizēšana: iekārtas apdarinātājs. 
59. I/O organizēšana: buferizācijas paņēmiens. 
60. I/O organizēšana: failu iekārtas. 
61. I/O organizēšana: spolēšanas paņēmiens. 
62. Failu sistēma: galvenās prasības, failu direktoriji, failu koplietojuma un drošības 

nodrošināšana. 
63. Failu sistēma: sekundāras atmiņas organizēšana failos. 
64. Failu sistēma: integritātes nodrošināšana. 
65. Failu sistēma: failu atvēršanas un aizvēršanas procedūras. 
66. Resursu iedalīšana un plānošana: prasības koplietojamo resursu izmantošanai un 
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resursu iedalīšanas mehānismi. 
67. Resursu iedalīšana un plānošana: sistēmas plānotāja funkcijas un to realizēšana. 
68. Resursu iedalīšana un plānošana: plānošanas algoritmi. 
69. OS struktūras organizācija: monolīta OS. 
70. OS struktūras organizācija: slāņu OS. 
71. OS struktūras organizācija: klient-serveris OS modelis. 
72. OS struktūras organizācija: objektu OS modelis un hipotētiskais OS modelis. 
 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Lai mācību norises laikā pārbaudītu studentu teorētisko zināšanu apguvi, četras reizes 
semestrī studentiem būs jāraksta kontroldarbs, kas sastāvēs no testiem (vingrinājumiem) 
un teorētiskiem jautājumiem, kuri prasa īsu atbildi. Semināros tiks vērtēta studentu 
aktivitāte, darbs grupās, prasme risināt uzdotās problēmas. Lai tiktu pielaisti pie gala 
pārbaudījuma semestra beigās, studentiem būs jāizpilda visi uzdotie praktiski un 
laboratorijas darbi. 4. semestra beigās ir paredzēts eksāmens (rakstisks), ilgums 2 stundas. 
Tas ietvers visu semestra teorētisko vielu un sastāvēs no testiem (vingrinājumiem) un 
teorētiskiem jautājumiem. Atzīme veidosies sekojoši: 
 Teorija    60% 
 Praktiskie darbi   30% 
 Semināri un darbs grupās  10% 

Tie studenti, kuri studiju norises laikā būs sekmīgi uzrakstījuši visus kontroldarbus, 
izpildījuši visus praktiskus darbus un aktīvi piedalīsies semināros, varēs dabūt atzīmi 
automātiski. 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori).  
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
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3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP392 Lietišķo datorsistēmu programmatūra 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

L.Novickis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 1  Prakt. d. 1  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalauri 6. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Informātika IV 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Lietišķā programmatūra, biznesmodelēšana, eLoģistika, lietojumprogrammas, dinamiskas 
Web lapas, finanšu informācijas sistēmas, banku informācijas sistēmas, transporta portāli, 
Interneta tehnoloģijas, lietišķas programmatūras formālie modeļi 
 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķis 

Apgūt uz mūsdienu tehnoloģijām balstītās lietišķas programmatūras uzbūves piemērus. 
 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Iepazīties ar mūsdienu LDP izstrādes tehnoloģijām un līdzekļiem 
2. Iepazīsties ar finanšu informācijas sistēmu izstrādes piemēriem 
3. Iepazīsties ar transporta un loģistikas informācijas sistēmu izstrādes piemēriem 
 

2.3. Tēmas  
1. LDP izstrādes tehnoloģiju un līdzekļu apskats (MVC arhitektūra) 
2. LDP izstrādes tehnoloģiju un līdzekļu apskats (Struts un alternatīvas arhitektūra) 
3. Arhitektūras Web sistēmu izstrādei 
4. ORACLE 9i AS lietojumprogrammatūras izstrāde 
5. Finanšu informācijas sistēmu (FIS) izstrādes piemēri 
6. Loģistikas informācijas sistēmu izstrādes piemēri 
7. Transporta un jūras informācijas sistēmu izstrādes piemēri 
8. LDP izstrādes piemēru izmantošana bakalaura darba sagatavošanā 
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2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Ginters E. Informācijas apstrādes sistēmu lingvistiskais nodrošinājums. SIA „MA – 

1”, Rīga 
2. Bārzdiņš J., Tenteris J., Viļums Ē. u.c. Biznesmodelēšanas valoda GRAPES – BM un 

tas lietošana. – LU, Rīga 
3. Application of Simulation and IT Solutions in the Baltic Port Areas. Edited by 

E.Bluemel, J.Babot, L.Novickis, Rīga, JUMI 
4. Art of Java Web Development. Neal Ford, Manning Publication co. 
 
Ieteicamā literatūra 
 
1. www.diasoft.ru 
2. www.zalktis.ru 
3. www.fktk.lv 
4. Oracle 9i Application Server (www.oracle.com) 
 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. LDP izstrādes tehnoloģiju un līdzekļu apskats (MVC arhitektūra) 
2. lekcija. LDP izstrādes tehnoloģiju un līdzekļu apskats (Struts un alternatīvas 
arhitektūra) 
3. lekcija. Arhitektūras Web sistēmu izstrādei 
4. lekcija. ORACLE 9i AS lietojumprogrammatūras izstrāde 
5. lekcija. Finanšu informācijas sistēmu (FIS) izstrādes piemēri 
6. lekcija. Loģistikas informācijas sistēmu izstrādes piemēri 
7. lekcija. Transporta un jūras informācijas sistēmu izstrādes piemēri 
8. lekcija. LDP izstrādes piemēru izmantošana bakalaura darba sagatavošanā 
 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Lietot atsevišķas tehnoloģijas un instrumentālos līdzekļus lietišķas programmatūras 

izstrādē 
• Izprast lietišķas programmatūras izstrādes principus finanšu jomā 
• Izprast lietišķas programmatūras izstrādes principus transporta un loģistikas jomā 
 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• Lietišķo programmatūras izstrādes tehnoloģiju un līdzekļu apskats (referāta 

sagatavošana un prezentācija) 
• Darbs ar FIS mācību prototipu 
• Darbs ar transporta un loģistikas IS mācību prototipu 
• Bakalaura darba praktiskas daļas demonstrācijas prototipa izstrāde 
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Ievads LDP 
• MVC arhitektūra 
• Arhitektūras lietojumu Web – sistēmu izstrādē 
• BPR instrumentālie līdzekļi 
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• Oracle 9i AS pamatfunkcijas 
• Prasības informācijas sistēmai finanšu jomā 
• FIS paraugu izstrādes pamatprincipi: 

o Banku karšu sistēma 
o Banku darbības automatizācijas sistēmas 
o Apdrošināšanas informācijas sistēmas 
o Grāmatvedības un uzskaites sistēmas 

• Transportu un loģistikas IS paraugu izstrādes pamatprincipi 
• Bakalaura darba praktiskas daļas demonstrācijas prototipa izstrāde 
 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
• Eksāmens    - 40% 
• Praktiskie darbi   - 20% 
• Referātu sagatavošana 

un aizstāvēšana   - 10% 
• Bakalaura darba praktiskas 

daļas demonstrācijas prototips - 30% 
 

 
 
 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori).  
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
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3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DMI201 Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

G.Merkurjeva 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Akadēmiskā bakalaura studiju 
programma 

3.semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.5. Modelēšana un operāciju pētīšana 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Sistēma, sistēmas struktūra, sistēmas elementi un dinamika, modelis, modeļa adekvātums, 
datormodelēšana, matemātiskais modelis, analītiskais modelis, imitācijas modelis, laika 
diagrammas 
 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Iepazīties ar pamatjēdzieniem, kas saistīti ar sistēmu modelēšanu, kā arī analītiskās un 
imitācijas modelēšanas pamatu apguve 

2. Iegūt iemaņas darbam ar modernu modelēšanas programmatūru 
 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Apgūt sistēmu analīzes un modelēšanas pamatjēdzienus, analītiskās un imitācijas 

modelēšanas metodes un programmatūru (eksāmens) 
2. Apgūt imitācijas modelēšanas pamatprincipus, t.s. laika skaitīšanu, gadījuma faktora 

modelēšanu, paralēli notikušus un savstarpēji saistītus procesu attēlošanu un 
modelēšanas rezultātu apstrādi ar atbilstošu uzdevumu risināšanu individuālā studiju 
darbā (ieskaite studiju darbam ar atzīmi) 

3. Iegūt iemaņas darbam ar modernu modelēšanas programmatūru un to pielietošanā 
praktisko uzdevumu risināšanai izstrādājot trīs darbus laboratorijā ar MATLAB un 
Promodel modelēšanas sistēmām (ieskaite par laboratorijas darbiem) 

 
2.3. Tēmas  

Ievads. Kursa mērķis. Kursa struktūra. Lekciju tēmas. Laboratorijas darbi. Studiju 
darbs. Programmatūra. Kursa virtuālā universitāte (Blackboard Learning System 
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ML™) www.vu.lv. Atskaites veidi. Zināšanu vērtēšanas shēma. 
1. Sistēmu analīzes pamatjēdzieni. Sistēmas definīcijas. Sistēmas struktūra. Sistēmas 

elementi un dinamika. Sistēmas raksturojums. Sistēmas klasifikācija. Nepārtrauktās un 
diskrētās sistēmas. Nepārtraukta laikā – diskrētu notikumu sistēmas. Sistēmas 
sarežģītība. 

2. Sistēmu modelēšanas pamatjēdzieni. Modelēšanas jēdziens. Modeļa definīcija. 
Prasības modelim. Pareto likums. Modeļa adekvātuma jēdziens. Datormodelēšanas 
jēdziens. Modelēšanas motivācijas. Modelēšanas pamat paņēmieni. Modelēšanas 
uzdevumi. Datormodelēšanas procedūras tipiska struktūra. Modeļu klasifikācija. 
Matemātisko modeļu klasifikācija. Matemātisko modeļu raksturojums. 

3. Analītiskās sistēmu modelēšanas pamati. Diferenciālvienādojumi. Diferenču 
vienādojumi. Bula funkcijas. Galīgi automāti. Tikla veida modeļi. Petri tīkli. 
(Definīcijas. Tipi. Piemēri. Pielietojumi). 

4. Statistiskās modelēšanas pamati. Statistiskās sistēmu modelēšanas definīcija. 
Piemērs. Montēšanas ceha statistiskā modelēšana. Montekarlo modelēšana. Integrāļa 
vērtības novērtēšana. Imitācijas modelēšanas definīcija un veidi. Imitācijas 
modelēšanas uzdevumi. Imitācijas modeļa struktūra. Laika skaitīšana imitācijas 
modeļos. Imitācijas modelēšanas stratēģijas. Programmatūras izstrādes stratēģijas. 
Imitācijas modelēšanas procedūra. Animācija.  

5. Modeļa adekvātums. Modeļa adekvātuma uzdevums. Modeļa validācija un 
verifikācija. Modelēšanas un programmēšanas kļūdas. Modeļa validācijas un 
verifikācijas procedūras. 

6. Imitācijas modelēšanas tehnoloģijas apgūšana ar ProModel palīdzību. Imitācijas 
modelēšanas pamatposmi ProModel vidē. Imitācijas modelēšanas programmlīdzeklis 
ProModel. Grafiskais interfeiss. Datu bāze. Failu struktūra. Modeļu piemēri. 

7. Modelēšanas programmatūras apskats. Modelēšanas programmlīdzekļu 
klasifikācija. Universālās programmēšanas valodas. Modelēšanas valodas (prasības, 
īpašības, piemēri). Integrētas modelēšanas sistēmas. Modelēšanas vides. 

 
2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. www.vu.lv// Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati. 
2. Michael Pidd. Computer Simulation in Management Science, Willey & Sons, 1998. 

(RTU abonements) 
3. Grundspeņķis, J. Tolujevs. Sistēmu modelēšana. Lekciju konspekts. 1. daļa, Rīgas 

Politehniskais institūts, J. 1983. (RTU abonements) 
4. Grundspeņķis, J. Tolujevs. Sistēmu modelēšana. Lekciju konspekts. 2. daļa, Rīgas 

Politehniskais institūts, J. 1984. (RTU abonements) 
 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Б.Я.Советов, С.А. Яковлев. Моделирование систем. М., Высшая школа, 1985. 

(RTU abonements) 
2. J. Banks, J.S.Carson, B.L.Nelson. Discrete-event Simulation. Prentice Hall, 2006. – 

549 lpp. (ITI MIK) 
3. L. Frolova. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedāmentā. Teorija un prakse. 

Izglītības soļi, Rīga, 2005. 
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4. V. Jansons, V. Jurenoks. Ekonomiskā modelēšana. RTU izdevniecība, 2005. - 219 lpp. 
 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Ievads. Kursa mērķis. Kursa struktūra. Lekciju tēmas. Laboratorijas darbi. 
Studiju darbs. Programmatūra. Kursa virtuālā universitāte (Blackboard Learning System 
ML™) www.vu.lv. Atskaites veidi. Zināšanu vērtēšanas shēma. 
2. lekcija. 1. tēma. Sistēmu analīzes pamatjēdzieni. 1.1. Sistēmas definīcijas. 
Konceptuālā definīcija. Matemātiskā definīcija. Sistēmas pazīmes. Sistēmas robežas. 
Sistēmas struktūra. Sistēmas nedalāmības princips. 1.2. Sistēmas elementi un dinamika. 
Entītijas. Procesi. Resursi. Vadības signāli. 1.3. Sistēmas raksturojums. 1.4. Sistēmas 
klasifikācija. Abstraktās sistēmas. Materiālās sistēmas. Dabiskās sistēmas. Dabiskās 
sistēmas. Vadības sistēmās. Nepārtrauktās un diskrētās sistēmas. Nepārtraukta laikā – 
diskrētu notikumu sistēmas. 1.5. Sistēmas sarežģītība.  
3. lekcija. 2. tēma. Sistēmu modelēšanas pamatjēdzieni. 2.1.Modelēšanas jēdziens. 
Modelēšanas būtība. Modelēšana mērķis. Modelēšanas definīcija. 2.2. Modeļa definīcija. 
Prasības modelim. Pareto likums. Modeļa adekvātuma jēdziens. 2.3. Datormodelēšanas 
jēdziens. 2.4. Modelēšanas motivācijas. 
4. lekcija. 2. tēma. Sistēmu modelēšanas pamatjēdzieni. 2.5. Modelēšanas pamat 
paņēmieni. 2.6. Modelēšanas uzdevumi. Piemēri. 2.7. Datormodelēšanas procedūras 
tipiska struktūra. 
5. lekcija. 2. tēma. Sistēmu modelēšanas pamatjēdzieni. 2.7. Modeļu klasifikācija. 
Fizikālie modeļi. Abstraktie modeļi. Aprakstošie modeļi. Matemātiskie modeļi. 
Analītiskais modelis. Algoritmiskais modelis Grafiskie modeļi. Mentālie modeļi. Piemēri. 
6. lekcija. 2. tēma. Sistēmu modelēšanas pamatjēdzieni. 2.8. Matemātisko modeļu 
klasifikācija. Lineārie un nelineārie modeļi. Dinamiskie un statiskie modeļi. Diskrētie un 
nepārtrauktie modeļi. Determinētie un stohastiskie modeļi. Stacionārie un nestacionārie 
modeļi. 2.9. Matemātisko modeļu raksturojums. Piemēri. 
7. lekcija. 3. tēma. Analītiskās sistēmu modelēšanas pamati. 3.1. 
Diferenciālvienādojumi. 3.2. Diferenču vienādojumi. 3.3. Bula funkcijas un algebra. 3.4. 
Galīgi automāti. 3.5. Tikla veida modeļi. 3.6. Petri tīkli. (Definīcijas. Tipi. Piemēri. 
Pielietojumi). 
8. lekcija. 4. tēma. Statistiskās modelēšanas pamati. 4.1. Statistiskās sistēmu 
modelēšanas definīcija. Piemērs. Montēšanas ceha statistiskā modelēšana. 4.2. 
Montekarlo modelēšana. Integrāļa vērtības novērtēšana. 4.3. Imitācijas modelēšanas 
definīcija un veidi.  
9. lekcija. 4. tēma. Statistiskās modelēšanas pamati. 4.4. Imitācijas modelēšanas 
uzdevumi. 4.5. Imitācijas modeļa struktūra. 4.6. Laika skaitīšana imitācijas modeļos. 
Pamatprincipi. Algoritmi. Piemēri.  
10. lekcija. 4. tēma. Statistiskās modelēšanas pamati. 4.7. Manuālā modelēšana ar laika 
diagrammām. (Studiju darba izstrādes norādījumi, pamatprincipi, metodes un piemēri). 
Uzdevuma nostādne. Laika diagrammas. Laika skaitīšana. Gadījuma faktora modelēšana. 
Paralēli notikušus un savstarpēji saistītus procesu attēlošana.  
11. lekcija. 4. tēma. Statistiskās modelēšanas pamati. 4.7. Manuālā modelēšana ar laika 
diagrammām. (Studiju darba izstrādes norādījumi, pamatprincipi, metodes un piemēri). 
Modelēšanas rezultātu apstrādi. Reālas sistēmas attēlošana grafiskā veidā. Studiju darba 
izstrādes norādījumi. Piemērs.   
12. lekcija. 4. tēma. Statistiskās modelēšanas pamati. 4.7. Imitācijas modelēšanas 
stratēģijas. Programmatūras izstrādes stratēģijas. Uz notikumiem orientēta modelēšana. 
Uz procesiem orientēta modelēšana. Uz darbībām orientēta modelēšana. 4.8.Imitācijas 
modelēšanas procedūra. 4.9. Animācija.  
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13. lekcija. 5. tēma. Modeļa adekvātums. 5.1. Modeļa adekvātuma uzdevums. 5.2. 
Modeļa validācija un verifikācija. 5.3. Modelēšanas un programmēšanas kļūdas. 5.4. 
Modeļa validācijas un verifikācijas procedūras. 
14. lekcija. 6. tēma. Imitācijas modelēšanas tehnoloģijas apgūšana ar ProModel 
palīdzību. 6.1. Imitācijas modelēšanas pamatposmi ProModel vidē. 6.2. Imitācijas 
modelēšanas programmlīdzeklis ProModel. 6.3. Grafiskais interfeiss. 6.4..Datu bāze. 6.4. 
Failu struktūra. 6.5. Modeļu piemēri 
15. lekcija. 7. tēma. Modelēšanas programmatūras apskats. Modelēšanas 
programmlīdzekļu klasifikācija. Universālās programmēšanas valodas. Modelēšanas 
valodas (prasības, īpašības, piemēri). Integrētas modelēšanas sistēmas. Modelēšanas 
vides. 
16. Lekcija. Vieslektora no partnera universitātes Erasmus apmaiņas projekta ietvaros 
lekcija angļu valodā Modelēšanas projektu izstrāde un piemēri. 
 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj: 
• 1) Lietot modelēšanas pamatjēdzienus un metodes. 
• 2) Izprast un formulēt modelēšanas uzdevumu. 
• 3) Manuāli modelēt masu apkalpošanas sistēmas. 
• 4) Izveidot vienkāršus datormodeļus Promodel vidē. 
• 5) Pielietot Matlab Simulink and Promodel modelēšanas sistēmās praktisko 

uzdevumu risināšanā. 
 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
 
1. laboratorijas darbs. Nepārtrauktu sistēmu modelēšana ar MATLAB līdzekļiem. Mājas 
termodinamikas sistēmas modelēšana. 
2. laboratorijas darbs. Ražošanas sistēmas imitācijas modelēšana ar PROMODEL 
līdzekļiem. 
3. laboratorijas darbs. Servisa sistēmas imitācijas modelēšana ar PROMODEL līdzekļiem. 
 
Studiju darbs  
Manuālā imitācijas modelēšana ar laika diagrammām. 
 
Laboratorijas darbu apraksti un programmatūra, studiju darba metodiskie norādījumi un 
lekciju slaidi studentiem ir pieejami Blackboard Learning System ML™ www.vu.lv.    
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Eksāmena jautājumu saraksts ar sadalījumu pa tēmām: 
 
1. tēma. Sistēmu analīzes pamatjēdzieni 
1. Sistēmu pamatjēdzieni (sistēmas definīcijas un pazīmes, sistēmas struktūra un 

raksturojums, piemērs). 
2. Sistēmu klasifikācijas.  
3. Sarežģītas sistēmas. Piemēri. 
 
2. tēma. Sistēmu modelēšanas pamatjēdzieni 
4. Modelēšanas pamatjēdzieni (modelēšanas mērķis un definīcija, modeļa definīcija, 

prasības modelim, modeļa adekvātums). 
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5. Modelēšanas motivācijas. 
6. Modelēšanas pamatpaņēmieni. 
7. Modelēšanas uzdevumi. Piemēri.  
8. Modelēšanas interpretācijas.  
9. Modelēšanas veidi. 
10. Modelēšanas procedūras tipiskā struktūra. 
11. Modelēšanas programmlīdzekļu grupas. 
12. Modeļu klasifikācija un piemēri. 
13. Matemātisko modeļu klasifikācija un piemēri. 
14. Matemātisko modeļu raksturojums. 
15. Modeļu lietošanas piemēri (elektroniskais pastiprinātājs, kopēšanas mašīnas izvēle, 

diferencējošais četrpols, utt.). 
 
3. tēma. Analītiskās sistēmu modelēšanas pamati 
16. Analītiskās modelēšanas definīcija un veidi. 
17. Analītiskā sistēmu modelēšana diferenciālvienādojumu veidā. Vadības sistēmas. 

Mājas pašregulējošās sistēmas modelēšana.  
18. Analītiskā sistēmu modelēšana diferenču veidā. Piemērs. 
19. Bula funkcijas un algebra. 
20. Galīgie automāti. 
21. Tīkla veida modeļi. Petri tīkli.  
 
4. tēma. Statistiskās modelēšanas pamati 
22. Statistiskās sistēmu modelēšanas būtība un veidi.  
23. Montēšanas ceha statistiskās modelēšanas piemērs. 
24. Montekarlo modelēšana (Montekarlo modelēšanas jēdziens, integrāļa vērtības 

novērtēšana). 
25. Imitācijas modelēšanas jēdzieni (imitācijas modelēšanas jēdziens un praktiskā 

definīcija, tipiskie modelējamie objekti, imitācijas modelēšanas process.  
26. Imitācijas modelēšanas uzdevumi. Piemērs. 
27. Imitācijas modeļa definīcija un struktūra. Imitācijas modeļa datorprogrammas 

piemērs. 
28. Imitācijas modelēšanas interpretācijas un veidi. 
29. Imitācijas modelēšanas procedūra (struktūra, galvenie posmi un to uzdevumi).  
30. Animācija un imitācijas modelēšana. Animācijas veidi un programmlīdzekļi. 
31. Laika skaitīšana imitācijas modeļos (definīcijas, interpretācijas, laika skaitīšanas 

principi un to attēlošana). 
32. Laika skaitīšana ar fiksēta soļa garumu (loģika, algoritms, piemērs un īpašības). 
33. Laika skaitīšana pēc īpašo stāvokļu principa (loģika, algoritms, piemērs un īpašības). 
34. Imitācijas modelēšanas stratēģijas definīcijas, īpašības un programmlīdzekļi.  
35. Uz notikumiem orientēta imitācijas modelēšana (datorprogrammas struktūra, 

programmas piemērs, īpašības). 
36. Uz procesiem orientēta imitācijas modelēšana (datorprogrammas struktūra, GPSS 

programmas piemērs, īpašības). 
37. Uz darbībām procesiem orientēta imitācijas modelēšana (simulatora struktūra, 

programmas piemērs SLAM valodā, īpašības). 
38. Modelēšana ar laika diagrammām. Galvenie modelēšanas posmi, principi un metodes. 
 
5. tēma. Modeļa adekvātums 
39. Modeļa adekvātuma definīcija. Modelēšanas kļūdas. Imitācijas modeļa adekvātuma 



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

pārbaudes principi un veidi. 
40. Imitācijas modeļa verifikācija (modeļa verifikācijas definīcija, mērķis, procedūras, 

piemēri). 
41. Imitācijas modeļa validācija (modeļa validācijas definīcija, mērķis, procedūras, 

piemēri).  
 
6. tēma. Imitācijas modelēšanas tehnoloģijas apgūšana ar ProModel palīdzību 
42. Imitācijas modelēšanas pamatposmi ProModel vidē. 
43. ProModel grafiskais interfeiss. 
44. ProModel datu bāze un failu struktūra.  
45. Ieejas datu apstrāde ar PROMODEL programmlīdzekļi.  
46. Datu statistiskā apstrāde ar PROMODEL programmlīdzekļi. 
 
7. tēma. Modelēšanas programmatūras apskats 
47. Modelēšanas programmlīdzekļu klasifikācija.  
48. Universālās programmēšanas valodas un pielietošanas īpašības modelēšanā.    
49. Modelēšanas valodas (prasības, īpašības, GPSS programmas piemērs, SLAM valodas 

programmas piemērs). 
50. Integrētas modelēšanas sistēmas (definīcija, klasifikācija, struktūra, piemēri, attīstības 

līdzekļi). 
 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
30% – laboratorijas darbi, 
10 % – studiju darbs (papildus  studiju darba ieskaitei ar atzīmi) 
60 % – eksāmens 
 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori).  
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
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3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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Mācību priekšmeta apraksts 
Mācību priekšmets:  
                         DMS 212 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika.  
Struktūrvienība: DITF Informācijas tehnoloģijas institūts 
    Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra 
Mācību spēks:  Jevgeņijs Carkovs, Dr.habil.math., profesors 
 
 Studiju programma:_Datorsistēmas 
 Studiju veids: akadēmiskā 
 Studiju līmenis: bakalaura  

 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas, no tām 
                                                           16 stundas lekcijas, 
                                                           16 stundas praktiskie darbi. 
                                                            
Mācību priekšmeta mērķis: Šis ir statistikas un varbūtību teorijas kurss inženierzinātņu bakalauriem. 
Kursa mērķis ir dot pamatzināšanas lietišķajā statistikā, kas ir sevišķi svarīga reālās dzīves datu analīzē, 
varbūtību teorijas formulu un likumu izmantošanā, gadījuma lieluma jēdziena un sadalījuma likuma 
izprašanā, datu izmantošanu hipotēžu pārbaudēs un varbūtisko modeļu konstrukcijai. 
Objectives:  
This is a course in applied statistics and probability for undergraduate students in engineering sciences. 
The aim of this course is to provide a grounding in the aspects of statistics that are of particular 
relevance to the analysis of data from a practical point of view, the use of probability statements, an 
understanding of random variables and distributions, the use of data to test and to modify hypotheses, 
and for a construction of probabilistic models.  
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
Šī  kursa uzdevums ir iemācīt studentiem: 

• summēt datu kopu galvenās pazīmes; 
• paskaidrot gadījuma lieluma varbūtību sadalījuma jēdzienus; 
• aprēķināt matemātisko cerību, dispersiju un augstākās kārtas momentus, un aprēķināt varbūtības, 

kas saistītas ar sadalījumu; 
• paskaidrot nosacītās matemātiskās cerības un kopīgā sadalījuma jēdzienus un lietot tos, formulēt 

lielo skaitļu likumu un centrālo robežteorēmu; 
• paskaidrot gadījuma izlases statistisko novērtējumu jēdzienus un lietot bāzes sadalījuma izlasi, 

aprakstīt galvenās novērtēšanas metodes un lietot tās; 
• konstruēt nezināmo parametru ticamības intervalus, konstruēt vienkāršākos hipotēžu pārbaudes 

kritērijus; 
• pētīt lineāras sakarības starp diviem gadījuma lielumiem ar korelācijas un regresijas analīzes 

metodēm. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

1. E.Kronbergs, P.Rivža, Dz.Bože. Augstākā matemātika,2.d., izd, “Zvaigzne”, Rīga, 1988. 
2. J.Carkovs, M.Buiķis. Diskrētā varbūtība un statistika. Izd. RTU,Rīga, 1995. 
3. M.Bārzdiņa. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas tabulas un to lietošana. RPI Izd. 

Rīga, 1982. 
4. M.Buiķis Varbūtību teorijas robežteorēmas.Izd.RPI, Rīga 1985. 
5. O.Krastiņš. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Izd.Zvaigzne, Rīga, 1978. 
6. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Izd. 

Zvaigzne, Rīga, 1986. 
7. V.Carkova Matemātiskā statistika, Izd. LVU, Rīga, 1979. 
8. M.Buiķis. V.Pekka. Varbūtību teorija. Izd. RPI, Rīga, 1981. 
9. Douglas C. Montgomery & George C.Runger. Applied Statistics and Probability for Engineers. 

Second Edition. John Wiley& Sons, Ny, 1999. 
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10. В.П.Чистяков. Курс теории вероятностейю. М., Наука, 1987. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: 
Lekcijas, praktiskie darbi. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:  
Sasniegumi atbilstoši akadēmiskajiem mērķiem un spēja izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas 
praktiskajam darbam. 
Vērtējuma “svari”: 
 Eksāmeni ………………………….80% 
 Darbs grupā ……………………….10% 
 Mājas darbi…………………………10% 
 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Mājas darbu un kontroldarbu savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā un eksāmena kārtošana 
terminā. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
Pirms lekcijām un praktiskajiem darbiem jātkārto iepriekšejo lekciju viela. 
 
Priekšmeta pasniegšanas plāns: 
Lekciju tēmas: 
Nr. Tēma Stundu 

skaits 
1. Kombinatorikas elementi. Iznākumu telpa. Varbūtības aksiomas. Klasiskā varbūtības 

definīcija. Statistiskā varbūtības definīcija. Nosacītās varbūtības.. 
4 

2. Notikumu varbūtību noteikšana.. Pilnās varbūtības formula un Baijesa teorēma. 
Bernulli shēma.  

4 

3. Diskrēti gadījuma lielumi. Matemātiskā cerība un dispersija. Vienmērīgais, 
ģeometriskais un Puasona sadalījums. Binomiā-lais sadalījums. Puasona un Muavra-
Laplasa tuvinājums.       

4 

4. Nepārtraukti gadījuma lielumi. Varbūtību sadalījums un varbūtību blīvuma funkcija. 
Nepārtrauktu gadījuma lielumu matemātiskā cerība un dispersija  

4 

5. Nepārtrauktais vienmērīgais sadalījums.. Normālais sadalījums  un normālā 
sadalījuma tabulas. 

4 

6. Eksponenciālais sadalījums. Čebiševa teorēma. Lielā skaitļa likums un centrālā 
robežteorēma. 

4 

7. Statistiskie novērtējumi. Izlase un statistiskās hipotēzes. Statistisko hipotēžu pārbaude. 
Ticamības intervals. 

4 

8. Kovariācija un korelācija. Mazāko kvadrātu metode. Lineārās regresijas modelis. 4 
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               Mācību priekšmeta 
                                   “Gadījuma procesi” 
                                           apraksts 
 
Mācību priekšmets: DMS 214 Gadījuma procesi     
 
Struktūrvienība: Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra. 12131 
Mācību spēks: Kārlis Šadurskis, Dr.math., docents 
 
Dati par mācību priekšmetu:              

Studiju programma: Datorsistēmas 
Studiju veids: Akadēmiskā 
Studiju līmenis: Bakalaura studijas 

 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas, no tām 
                                                           16 stundas lekcijas, 
                                                           16 stundas praktiskie darbi 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  
 
 Šī kursa mērķis ir iemācīt studentiem: 

• izprast un apgūt gadījuma procesa definēšanas paņēmienus un to principiālo atšķirību no gadījuma lieluma 
definīcijas, 

• apgūt vienkāršāko un biežāk lietojamo gadījuma procesu klases 
• iemācīties lietot apgūtās zināšanas dabas  un ekonomikas parādību modelēšanā. 

 
Objectives:  
 
This course is addressed to students acquired with the course "Probability and Mathematical Statistics" The 
objective of the course is to pass a basic knowledge about the essential subjects of stochastic processes as well as to 
give the review of the major classes of processes playing a significant role for mathematical modeling of a natural 
phenomena.  
 
Mācību priekšmeta anotācija: 
Šis kurss ir paredzēts studentiem, kas apguvuši Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas kursu. Kursa mērķis 
ir dot pamatzināšanas par gadījumu procesu teorijas pamatjautājumiem un svarīgākajām procesu klasēm, kas bieži 
ir nepieciešamas reālās dzīves objektu matemātisko modeļu izveidē un analīzē. 
 
 
Priekšmeta pasniegšanas plāns: 
 
                                            Lekciju tēmas: 
N.p.k. Lekcijas tēma Stundu skaits 

1. Eksponenciālā sadalījuma īpašības. Puasona process. 
 

2 

2. Puasona procesa vispārinājumi. Nehomogēns un salikts 
Puasona process. 

2 

3. Kolmogorova diferenciālvienādojumu sistēmas. 
Robežvarbūtības. Pārejas varbūtību aprēķināšana. 
 

2 

4. Atjaunošanās procesi. Robežteorēmas un to pielietojumi. 
Reģenerācijas procesi. 

2 

5. 
 

Ievads masu apkalpošanas teorijā. Eksponenciāli modeļi. 
Vienkanāla masu apkalpošanas sistēma. Erlanga atteikumu 
sistēma. 

2 

6. Brauna kustība. Maksimālās  novirzes un tās sasniegšanas 
laika varbūtību sadalījumi. 

2 
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7. Gausa procesi. Baltais troksnis. Vāji stacionāri procesi. 2 
8. Kursa apskats 2 

 
 
                              Praktiskā darba tēmas: 
Nr Praktisko darbu tēma Stundu skaits 
1. Pārejas un gaidīšanas laika sadalījumi. Nosacītie pārejas 

varbūtību sadalījumi.  
2 

2. Markova process ar diskrētu stāvokļu telpu. Vairošanās un 
bojāejas process. 

2 

3. Alternējoši atjaunošanas procesi. Pusmarkova procesi. 
Atjaunošanas funkcijas aprēķināšana 

2 

4. Brauna kustības speciālgadījumi. Brauna kustība ar dreifu. 
Ģeometriskā Brauna kustība. 

2 

5. 
 

Piemērs par opciju biržas cenu veidošanos. Arbitrāžas 
teorēma. Bleka-Šola opciju cenas formula 

2 

6. Vāji stacionāru procesu harmoniskā analīze. 2 
7. Nepārtrauktu gadījuma lielumu imitācijas pamatprincipi. 

Diskrētu gadījuma lielumu imitācija. 
2 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: 
Lekcijas, praktiskie darbi. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:  
Sasniegumi atbilstoši akadēmiskajiem mērķiem un spēja izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas 
praktiskajam darbam. 
Vērtējuma “svari”: 
 Ieskaite.... ………………………. ..60% 
 Darbs grupā ……………………….10% 
 Kontroldarbi.………………………30% 
 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Mājas darbu un kontroldarbu savlaicīga izpilde, piedalīšanās grupu darbā un eksāmena kārtošana 
terminā. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
Pirms lekcijām un praktiskajiem darbiem jātkārto iepriekšejo lekciju viela. 
        

- lekciju un praktisko darbu apmeklēšana 
- kontroldarbu un ieskaites darba izpildīšana. 

 
Mācību literatūras  saraksts: 
 
1. V. Carkova, D.Kalniņa. Gadījuma procesi. , Izd LU, Rīga,1981.g. 
2. Sh.Ross. Introduction to Probability Models. Fifth Eddition, Academic Press, NY, 1995. 
3. В.Е.Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика. Гзд.Высшая школа.М. 1977. 
4. K.Šadurskis, V.Carkova. Markova procesi, Izd.RTU, 2002. 
5. K.Šadurskis , V.Carkova. Gadījuma procesi , K.Šadurska mājaslapā. 
 
 

 
 
 
 



DOP201   Ievads operāciju pētīšanā 

Studiju programma  – Datorsistēmas 

Studiju līmenis          – Bakalaura studijas 
 
 KP Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārb. 

Priekšmeta apjoms 3.0 2.0 0.0 1.0 D E 

Atbildīgais pasniedzējs:  Ģirts Vulfs RTU profesors, Dr.sc.ing  

Kursa WEB lapa: http://iti.rtu.lv/elearning/ 

1. Kursa mērķis un uzdevumi 
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par vadības zinātnes matemātiskajām metodēm, lai 
students noklausoties kursu varētu sekmīgi izstrādāt un ieviest modernās informācijas 
tehnoloģijas resursus praktisku uzdevumu risināšanā visdažādākajās cilvēka 
mērķtiecīgas darbības sfērās: biznesā, ekonomikā, valsts pārvaldē.  
Kursa uzdevums ir apgūt: operāciju pētīšanas metodoloģiju; matemātiskās plānošanas 
metodes; Rindu teorijas pamatus; Markova procesu analīzi; Uzkrājumu vadības un 
sagādes ķēdes elementus; Ekonomisko procesu prognozēšanu; Projekta vadības 
elementus.   
2. Kursa realizācijas kārtība 
Kursa satura izklāsts tiek realizēts lekciju (teorētiskā un informatīvā materiāla 
izklāsts) un praktisko darbu (apgūto metožu un paņēmienu ilustratīvs lietojums un 
individuālu uzdevumu izpilde) veidā. Paralēli kontaktnodarbībām mācību darba 
atbalstam nepieciešamā informācija tiek izvietota e-apmācības mājas lapā. Mācību 
kursa noslēgumā paredzēts rakstisks eksāmens. 
3. Piedalīšanās nodarbībās /kritēriji/ 
Piedalīšanās lekcijās nav obligāta, bet vēlama. Studentiem ir jāizstrādā visi praktiskie 
darbi. 
4. Zināšanu novērtēšana 
Kursā studenti saņem vērtējumu par kursu kopumā 10 baļļu sistēmā un par kursa 
darbu. Kopējo vērtējumu veido: 
 
Vērtējuma veids Svars 
Praktiskie darbi Ieskaitīts/Neieskaitīts 
Patstāvīgais darbs ar literatūru 10% 
Kontroldarbi 30% 
Rakstisks eksāmens 50% 
Kursa darbs 10% 

5. Literatūra 
1. Curran, T.A., Ladd, A. (2000), SAP R/3 Business Blueprint, Prentice Hall PTR. 
2. O’Leary, D.E (2000), Enterprise Resource Planning Systems, Cambridge 
University Press. 



Mācību priekšmeta apraksts 
Mācību spēks: Ilmārs Iltiņš, Dr. sc. ing., docents. 
(vārds, uzvārds, grāds, amats) 
 
Mācību priekšmeta nosaukums 

SKAITLISKĀS METODES (DOP 204) 
 
Studiju programma  – Datorsistēmas 
Studiju līmenis          – Bakalaura akadēmiskās studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP, lekcijas  - 16 stundas, laboratorijas darbi - 16 stundas.  
 
Kontrole - ieskaite, studiju darbs  1. semestrī. 
             (eksāmens, ieskaite, studiju darbs) 
 
Mācību priekšmeta mērķis: apgūt matemātikas uzdevumu skaitliskās risināšanas metodes.  
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) apgūt skaitliskajās metodēs izmantojamo matemātisko 
aparātu, 2) apgūt biežāk pielietotās skaitliskās metodes, 3) iegūt praktiskas iemaņas skaitlisko 
metožu pielietošanā. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

1. M. Iltiņa, I. Iltiņš. Skaitliskās metodes. Rīga, RTU, 2002, 95 lpp. 
2. R.Smirnova, M. Iltiņa, I. Iltiņš. Skaitlisko metožu pielietojumi Mathcad vidē. Rīga, RTU, 

2003, 93 lpp. 
3. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М., Наука., 1989. 
4. Турчак Л.И. Основы чиспенных методов. M. М., Наука., 1987. 
5. Калиткин Н.Н. Численные методы. М., Наука., 1978. 
6. Икрамов Х.Д. Численные методы для симметрических линейных систем. М., 

Наука., 1988. 
7. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М., Наука., 

1980. 
8. Волков Е.А. Численные методы. М., Наука., 1987. 
9. Бахвалов Н.С.,Жидков Г.М. Численные методы. М., Наука., 1987. 
10. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М., Наука., 1989. 
11. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некоректных задач. М., Наука., 1987. 
12. H. Kalis. Diferenciālvienādojumu tuvinātās risināšanas metodes. R., Zvaigzne, 1986.  

 
Priekšmeta mācīšanas metode:  Lekcijas un laboratorijas darbi. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – Atzīme 10 punktu sistēmā, vērtējot teorētiskās 
zināšanas un prasmi tās izmantot uzdevumu risināšanā. 
Vērtējuma  “svari” (ieskaitei): 
        Mājas darbi                                     80% 
        Nodarbību apmeklēšana un        
        piedalīšanās diskusijās - aktivitāte  20% 
           Kopā :                                          100% 
 
Prasības priekšmeta apguvei: Individuālo mājas darbu savlaicīga izpilde, ieskaites nokārtošana 
paredzētajā laikā. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Pirms laboratorijas darbiem 
sagatavot iepriekšējās lekcijās un grāmatās doto materiālu. Precīzi un savlaicīgi izpildīt 
patstāvīgo darbu mājās. 



 
Kalendārais plāns 

 
Lekcijas 

 

Nr. P/k             Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību 
grāmatas 

1   Tiešās lineāru vienādojumu sistēmu risināšanas metodes. To  
  pielietojums determinantu aprēķināšanā un inversās matricas  
  atrašanā. 

[1,3-10 ] 

2   Iterāciju metodes lineāru vienādojumu sistēmu risināšanā.  
  Jēdziens par iterāciju metožu konverģenci. 

[ 1,3-10] 

3.   Iterāciju metožu konverģenci raksturojošās teorēmas un ar   
  tām  saistītās pielietojumu problēmas. 

[1,3-10] 

4.   Interpolācija un aproksimācija, to pielietojums dažādu          
  matemātikas uzdevumu risināšanā. 

[1,3-10] 

5.   Nelineāru algebrisku vienādojumu un to sistēmu risināšanas  
  metodes.  

[1,3-10] 

6.   Skaitliskā diferencēšana un integrēšana. [1,3-10] 
7.   Eilera un Runges- Kutta  metodes Košī uzdevumam. [1,3-10,12] 
8.   Jēdziens par nekorektiem uzdevumiem. Uzdevuma  

  korektuma raksturojošie  parametri. Tihonova regularizācijas  
  metode lineārām vienādojumu sistēmām. 

[1,5,11] 

 
 

Laboratorijas darbi 
 
 

Nr. p/k Laboratorijas darbu tēmas Sagatavot nākamai 
nodarbībai 

Mācību 
grāmatas 

1. Tiešās lineāru vienādojumu sistēmu 
risināšanas metodes. To pielietojums 
determinantu aprēķināšanā un inversās 
matricas atrašanā. 

2. lekciju [1,3-10] 

2 Iterāciju metodes lineāru vienādojumu 
sistēmu risināšanā. Jēdziens par iterāciju 
metožu konverģenci. 

3. lekciju [1,3-10] 

3. Iterāciju metožu konverģenci 
raksturojošās teorēmas un ar tām  
saistītās pielietojumu problēmas. 

4. lekciju [1,3-10] 

4. Interpolācija un aproksimācija, to 
pielietojums dažādu matemātikas 
uzdevumu risināšanā. 

5. lekciju [1,3-10] 

5. Nelineāru algebrisku vienādojumu un to 
sistēmu risināšanas metodes.  

6. lekciju [1,3-10] 

6. Skaitliskā diferencēšana un integrēšana. 7. lekciju [1,3-10] 
7. Eilera un Runges- Kutta  metodes Košī 

uzdevumam. 
8. lekciju [1,3-10,12] 

8. Jēdziens par nekorektiem uzdevumiem. 
Uzdevuma korektuma  raksturojošie  
parametri. Tihonova regularizācijas 
metode  lineārām vienādojumu sistēmām. 

 [1,11,5] 



 
 

Mājas darbu saraksts 
 
 
Nr. 
p/k 

 Darba nosaukums Atskaites forma Izsniegšanas 
datums 

Nodošanas 
termiņš 

1. Lineāras vienādojumu 
sistēmas 

Mājas darbs 1. nodarbība 4. nodarbība 

2 Nelineāri uzdevumi Mājas darbs  4. nodarbība 7. nodarbība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 
Mācību priekšmeta nosaukums:Datoru tīkli 
 
Mācību spēks: Zagurskis Valērijs, datorzinātņu doktors, docents 
 
Studiju programma: Datorsistēmas   
Studiju veids: Akadēmiskā programma    
Studiju līmenis: Bakalaura studijas   
 
Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP 
 
Mācību priekšmeta mērķis: 

Sniegt akadēmisko izglītību datoru tīklos  
 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
1. Apgūt sapratni par DT darbību kā arī teorētiskās zināšanas datoru tīklu arhitektūrā, 
2. Apgūt protokolu, servisu, pārvaldību un operētāju sistēmu  pamat elementus un to 

lietošanu atbilstošos tīklu ekspluatācijas un izstrādes etapos. 
3. Apgūt praktiskās iemaņas datoru tīklu konfigurēšanā un atsevišķu tīklu kontroles 

rīku  lietošanā un veikt eksperimentus nelielu sistēmu administrēšanā un pārvaldībā. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Laura A. Chappel, Ed Tittel. Guide to TCP/IP. Couse Technology, a division of 

Thomson Learning, 2003. 
2. W. Stallings.  High-speed Networks and Internets - performance and quality of 

service. Second Edition, Prentice-Hall, Inc., 2003. 
3. James F. Kurrose, Keith W. Ross. Computer Networking. Second Edition, Addison 

Wesley, 2004. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs (pēc izvēles) 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme: 

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un 
pētnieciskajam darbam. 

 
Vērtējuma svari: 

Eksāmens                                    40% 
Laboratorijas darbi                     20 % 
Studiju darbs                               20% 
Piedalīšanās diskusijās                10% 
Nodarbību apmeklēšana              10% 
Kopā                                           100% 

 
Prasības priekšmeta apguvei: 

Regulāra nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana noteiktajos 
termiņos, to aizstāvēšana. Studiju darba pildīšana un aizstāvēšana. 
 
 



Priekšmeta situācijas apraksts un analīze: 
Reālo situāciju apraksts un analīze, kur tiek izmantoti datortīklu  kalkulatori un 

analīzes rīki 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 

Pirms lekcijas jāatkārto iepriekšējās lekcijas viela. Pirms laboratorijas darbu 
izpildes ir jāiepazīstas ar konkrēto lekciju materiālu, kas attiecas uz darbu. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 
 Laboratorijas darbu un studiju darbu rezultātu apspriešana, diskusijas par 
attīstības perspektīvām 
 
Kalendārais plāns.  
 
Ne 
dēļa 

Lekcijas temats Laboratorijas darbi 

1 Datortīklu attīstības vēsture un to 
arhitektūras pamati. 

Animāciju izpēte par atsevišķām 
datortīklos bieži lietojamām 
tehnoloģijām. 

2 Tīkla etalonmodelis un tā slāņu 
funkcijas 

 

3 TCP/IP steka galvenie protokoli un 
to lietošana 

 

4  Atsevišķu tīkla tehnoloģiju 
detalizēta izpēte 

5 Platjoslas tīklu piekļuves 
tehnoloģijas un to lietošana 

 

6 Pakešu analizatora lietošana Tīkla kalkulatora izmantošana 
apakštīklu un supertīklu IP adrešu 
noteikšanai 

7 Kadru retranslācijas (Frame Relay) 
un asinhronā pārraides režīma 
(ATM) tīklu arhitektūra/lietošana  

 

8  Pakešu analizatora lietošanas darbi 
dažādu tīkla situāciju analīzei. 

9 Maršrutēšana IP tīklos. Algoritmi 
un metrikas. 

 

10  Tīkla kalkulatora izmantošana 
aizkaves parametru noteikšanai 

11 Servisa kvalitātes (QoS) prasības 
un to nodrošināšanas metodes 

 

12 Audio  un video datu pārraide tīklos 
un to QoS prasību nodrošināšana 

 

13 Ipv6 adresācija   
14 Bezvadu tīkli un to klasifikācija  
15 Sensoru tīkli   
16 Datortīklu attīstības tendences  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DPI230 Objektorientētā programmēšana 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

U.Sukovskis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalauru studijas 4.semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.2 Informātika IV 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Objekts, klase, abstrakcija, iekapsulēšana, hierarhija, polimorfisms, konstruktori, 
destruktori, metodes, preprocesors, izņēmumu apstrāde, virtuālās funkcijas 
 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Sniegt izpratni par objektorientētās programmēšanas principiem un tehnoloģijām, 
iemācīt tās lietot praksē programmatūras izstrādes procesā, izmantojot objektorientēto 
programmēšanas valodu. 

 
 2.2.2. Uzdevumi 

1. Apgūt objektorientētās programmēšanas metodi, analizēt tās priekšrocības un 
trūkumus, salīdzinājumā ar citām metodēm. 

2. Iemācīt praktiskās programmēšanas paņēmienus, lietojot objektorientētu 
programmēšanas valodu. 

3. Iemācīt lietot modernus objektorientētās programmēšanas rīkus. 
 

2.3. Tēmas  
1. Ievads. Programmatūras dzīves cikls. Objektorientētā metode analīzē un 

programmēšanā.  
2. Objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieni - object, message, class, instance, 

method un valodas īpašības - abstrakcija, iekapsulēšana, mantošana un polimorfisms.  
3. Abstrakcija. Klases. Klases locekļi un klases funkcijas. Iebūvētās (inline) funkcijas. 

Iekapsulēšana - public un private. 
4. Konstruktori un destruktori. Aprakstu darbības apgabali. Atmiņas klases. 
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5. Hierarhija. Atvasinātās klases. Mantošanas noteikumi. Klašu locekļu pieejamība - 
public, private un protected. Daudzkārtējā mantošana. Konstruktoru un destruktoru 
darbība. 

6. Polimorfisms. Operāciju pārdefinēšana klasēm. 
7. Statiskie klases locekļi. Klases draugi - friend.  
8. Programmēšanas prakse. Datu pamattipi un konstantes. Masīvi. Simbolu virknes. 

Struktūras un apvienojumi. Rādītāji, to lietošana. Funkciju definīcijas un deklarācijas. 
Parametru lietošana. Rekursīvas funkcijas. Pamatoperācijas ar datiem, izteiksmes un 
operatori. Ievades un izvades plūsmas. Vadības operatori. 

9. Šabloni. 
10. Izņēmumu apstrāde valodā C++. Izņēmumu apstrādātāju bloki (try, catch). 
11. Virtuālās funkcijas. Tīrās virtuālās funkcijas un abstraktās klases. 
12. Ievads valodā Java. Programmu izstrāde. Java virtuālā mašīna. Tipi, klases un objekti 

valodā Java. 
 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Joyce Farrell Object-Oriented Programming Using C++. Third edition, Course 

Technology, 2006, 731 lpp. ISBN: 1-4188-3626-5 
Izsmeļoša informācija par objektorientētās programmēšanas konceptu realizāciju ar 
valodas C++ līdzekļiem. Viena no atzītākajām mācību grāmatām par C++ pasaulē. 

2. Bjarne Stroustrup. C++ Programming Language Special Edition. ISBN 0201700735, 
Addison-Wesley, 2000, 1020 lappuses. 
Valodas C++ „klasiskā literatūra”. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Scott Meyers. Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and 

Designs, 3rd Edition. ISBN 0321334876, Addison-Wesley, 2005, 297 lpp. 
Sniedz paņēmienus programmatūras efektivitātes paaugstināšanai un ļauj apgūt labu 
programmēšanas stilu. 

2. Herb Sutter, Andrei Alexandrescu. C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and 
Best Practices. ISBN 0321113586, Addison-Wesley, 2004, 220 lpp. 
Vadlīnijas programmēšanas labākajā praksē un programmēšanas stilā. 

3. Julian Templeman, Andy Olsen. Microsoft Visual C++ .NET Step by Step - Version 
2003. ISBN 0735619077, Microsoft Press, 2003, 581 lpp. 
Valodas C++ lietošana programmatūras izstrādei Microsoft .NET vidē. 

4. Java Programming: Comprehensive Concepts and Techniques, Third Edition, by: 
Gary B. Shelly, Joy L. Starks, Michael L. Mick, Thomas J. Cashman. Course 
Technology, 2006, 1008 lpp. ISBN: 1-4188-5985-0 
Grāmata par programmēšanas valodu Java, kas noder dažādu OO valodu iespēju 
salīdzinājumam. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Kursa saturs. Programmatūras dzīves cikls. Objektorientētā metode analīzē un 
programmēšanā. Vienkāršas objektorientētas programmas piemērs. C++ programmas 
veidošana, tās failu struktūra. Preprocesors. 
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2. lekcija. Objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieni - object, message, class, 
instance, method un valodas īpašības - abstrakcija, iekapsulēšana, mantošana un 
polimorfisms. To realizācija valodā C++. 
3. lekcija. Abstrakcija. Klases. Klases locekļi un klases funkcijas. Iebūvētās (inline) 
funkcijas. Iekapsulēšana - public un private. 
4. lekcija. Konstruktori un destruktori. Aprakstu darbības apgabali. Atmiņas klases. 
5. lekcija. Hierarhija. Atvasinātās klases. Mantošanas noteikumi. Klašu locekļu 
pieejamība - public, private un protected. Daudzkārtējā mantošana. Konstruktoru un 
destruktoru darbība. 
6. lekcija. Polimorfisms. Operāciju pārdefinēšana klasēm. 
7. lekcija. Statiskie klases locekļi. Klases draugi - friend. 
8. lekcija. Programmēšanas prakse. Datu pamattipi un konstantes. Masīvi. Simbolu 
virknes. Stuktūras un apvienojumi. Sākumvērtību piešķire. (Daļu tēmas sagatavo 
patstāvīgi) 
9. lekcija. Programmēšanas prakse. Rādītāji, to lietošana. Operatori new un delete. 
Atslēgvārds this. (Daļu tēmas sagatavo patstāvīgi) 
10. lekcija. Programmēšanas prakse. Funkciju definīcijas un deklarācijas. Parametru 
lietošana. Rekursīvas funkcijas. (Daļu tēmas sagatavo patstāvīgi) 
11. lekcija. Programmēšanas prakse. Pamatoperācijas ar datiem, izteiksmes un operatori. 
Ievades un izvades plūsmas. Vadības operatori. (Daļu tēmas sagatavo patstāvīgi) 
12. lekcija. Šabloni. 
13. lekcija. Izņēmumu apstrāde valodā C++.  Izņēmumu apstrādātāju bloki (try, catch). 
14. lekcija. Virtuālās funkcijas. Tīrās virtuālās funkcijas un abstraktās klases. 
15. lekcija. Ievads valodā Java. Programmu izstrāde. Java virtuālā mašīna. Tipi, klases un 
objekti valodā Java. 
16. lekcija. Noslēguma diskusija. Eksāmena jautājumu apskats. 
 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Izskaidrot objektorientētās programmatūras projektēšanas principus. 
• Izskaidrot objektorientētās pieejas koncepcijas: abstrakciju, iekapsulēšanu, hierarhiju, 

polimorfismu. 
• Praktiski lietot savas zināšanas par klasēm un objektiem, veidojot praktisku uzdevumu 

risināšanai piemērotas klašu hierarhijas. 
• Veidot kvalitatīvu programmas kodu objektorientētā programmēšanas valodā, brīvi 

orientējoties konkrētās valodas iespējās. 
• Prast lietot vizuālās programmēšanas vidi programmatūras izstrādei. 
 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
Studenti izpilda laboratorijas darbus datorklasē. Katram studentam ir individuāls 
uzdevuma variants. Visi laboratorijas darbi ir praktiski programmēšanas uzdevumi 
objektorientētā programmēšanas valodā. 
 
Laboratorijas darbu uzdevumu tēmas: 
1. Abstrakcija un iekapsulēšana. Izveidot klasi pēc varianta specifikācijas. 
2. Vienkāršā mantošana. Metožu pārdefinēšana. Izveidot jaunu apakšklasi (subclass) 

pirmajā laboratorijas darbā realizētajai superklasei (superclass). 
3. Agregācija (kompozīcija). Statika. Izņēmumu apstrāde. Izveidot jaunu klasi ar private 

masīvu no otrajā laboratorijas darbā realizētās apakšklases objektiem. 
4. Vizuālās programmēšanas pamati vidē Borland C++ Builder. Lietotāja saskarnes un 

elementāro matemātisko izteiksmju programmēšana. 
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5. Šabloni un parametriskais polimorfisms. Aprakstīt klasi no  trešā  laboratorijas darba 
kā šablonu (template) ar parametru. 

6. Moduļi un projekts. Draugi. Operatoru pārlāde. Izvietot programmu no 5. laboratorijas 
darba vairākos failos: klašu interfeiss (3 faili), metožu realizācija (3 faili), galvenā 
programma (1 fails). 

7. Java valodas pamati. Izpildīt programmu no 1. laboratorijas darba valodā Java. 
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
Studenti kārto rakstisku eksāmenu. Katrā eksāmena biļetē ir 5 - 9 jautājumi, no kuriem 
vismaz puse ir praktiski uzdevumi, kas saistīti ar programmēšanu objektorientētā 
programmēšanas valodā. 
 
Eksāmena jautājumu tematika: 
1. Objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieni - object, message, class, instance, 

method un valodas īpašības - abstrakcija, iekapsulēšana, mantošana un polimorfisms.  
2. Klases. Klases locekļi un klases funkcijas.  
3. Iekapsulēšana. Klašu locekļu pieejamība - public, private un protected. 
4. Konstruktori un destruktori.  
5. Aprakstu darbības apgabali. Atmiņas klases. 
6. Atvasinātās klases. Mantošanas noteikumi. Daudzkārtējā mantošana.  
7. Polimorfisms. Operāciju pārdefinēšana klasēm. 
8. Statiskie klases locekļi. Klases draugi - friend.  
9. Datu pamattipi un konstantes.  
10. Masīvi. Simbolu virknes.  
11. Rādītāji, to lietošana.  
12. Funkciju definīcijas un deklarācijas. Parametru lietošana. Pamatoperācijas ar datiem, 

izteiksmes un operatori. Vadības operatori. 
13. Šabloni. 
14. Izņēmumu apstrāde. Izņēmumu apstrādātāju bloki (try, catch). 
15. Virtuālās funkcijas. Tīrās virtuālās funkcijas un abstraktās klases. 
 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Katrs izpildītais laboratorijas darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Semestra beidzamajā nedēļā 
izpildītie laboratorijas darbi tiek novērtēti ar vienu kopēju atzīmi par laboratorijas 
darbiem. Gala zināšanu kontroles forma ir eksāmens, kas tiek vērtēts ar atzīmi. 
 
Gala atzīmi priekšmetā aprēķina pēc formulas: 
gala atzīme = 0,65 x eksāmena_atzīme + 0,35 x laboratorijas_darbu_atzīme 
 

 
 
 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori).  
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 
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3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DPI343 Datoru organizācija un asambleri 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

U. Sukovskis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalauru studijas 5. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.5 OS servisi 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Procesors, reģistrs, atmiņa, adresācija, asamblers, steks, pārtraukums, pārtraukumu 
apstrāde, tastatūras programmēšana, taimera programmēšana, videoadaptera 
programmēšana, disku atmiņas organizācija. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Sniegt izpratni par datora un sistēmas programmatūras komponentu darbību, iemācīt 
programmēšanas pamatus asamblera valodā un lietot praksē "zemā līmeņa" 
programmēšanas iespējas. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Apgūt asamblera valodas pamatus, salīdzinot to ar citām, augstāka līmeņa 

programmēšanas valodām. Analizēt tās priekšrocības un trūkumus. 
2. Aplūkot datora galveno komponentu organizāciju, savstarpējo saistību un 

programmēšanas iespējas, lietojot asamblera valodu. 
3. Apgūt pārtraukumu apstrādes paņēmienus un darbu ar operētājsistēmu, lietojot "zemā 

līmeņa" programmēšanas paņēmienus. 
2.3. Tēmas  

1. Datoru procesori. 
2. Vienkāršas programmas piemērs. 
3. Ievads asamblera valodā. 
4. Operētājsistēmas funkciju lietošana. 
5. Programmu veidošana un izpilde. 
6. Komandrindas parametru apstrādes paņēmieni. 
7. Ciklu programmēšana.  
8. Virkņu apstrādes komandas. 
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9. Apakšprogrammu lietošana.  
10. Atmiņas sadalījuma plāns.  
11. Pārtraukumu apstrāde. 
12. Pārtraukumu apstrādes programmu veidošana asamblerā.  
13. Darbs ar tastatūru.  
14. Darbs ar videoadapteri.   
15. Taimera programmēšana.  
16. Disku atmiņas organizācija. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Randall Hyde. The Art of Assembly Language. ISBN 1886411972, No Starch, 2003, 

928 lappuses. 
Izsmeļoša informācija par programmēšanu asamblera valodā Intel x86 procesoriem, 
programmēšanas paņēmieni, darbs ar datora iekārtām. Grāmatas teksts brīvi pieejams 
internetā. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Peter Abel. IBM PC Assembly Language and Programming. ISBN 013030655X, 

Prentice Hall, 2000, 545 lappuses. 
Mācību grāmata par IBM PC asambleru, kas ietver ne tikai valodas pamatus, bet arī 
darbu ar tastatūru, videoadapteri un disku. Sniedz informāciju koncentrētākā un 
vienkāršākā formā. 

2. Kip R. Irvine. Assembly Language for Intel-Based Computers, 5th Edition. ISBN 
0132383101, Prentice Hall, 2006, 752 lappuses. 
Mācību grāmata kas ietver ne tikai valodas pamatus, bet arī darbu ar tastatūru, 
videoadapteri, peli un disku. Ietver C/C++ programmu lietošanu kopā ar asamblera 
kodu. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Kursa saturs. Datoru procesori. Personāldatoru vēstures apskats.  Procesoru 
raksturlielumi. Vienkāršas programmas piemērs. Assemblera sintakse.Asamblera 
programmas teksta noformēšana un sagatavošana kompilācijai. Kompilatora direktīvas un 
mašīnkomandas. Bieži lietojamu komandu izpildes skaidrojums. Asamblera kompilatora 
un saišu redaktora lietošana.  
2. lekcija. Procesoru reģistri, to pielietojums. Atmiņas adresācija reālajā režīmā. Segmenti, 
nobīdes (offset). Virtuālās adreses režīms. Ievads asamblera valodā.  
3. lekcija. Adresācijas veidi (tiešā, netiešā, indeksu, bāzes, u.c.) Segmentu reģistu 
izmantošanas noteikumi. Komanda LEA.Ciklu programmēšana. Nosacītās pārejas 
lietošana. Komanda LOOP. Iekļauti cikli ar reģistra cx saglabāšanu stekā. 
4. lekcija. Operētājsistēmas funkciju lietošana. Pārtraukuma int 21h lietošanas principi. 
Viena simbola ievade no klaviatūras. Simbolu virknes ievade buferī. Simbolu izvade uz 
ekrāna. Programmas beigas.  
5. lekcija. Virkņu apstrādes komandas. Virkņu salīdzināšana (CMPS, CMPSB, CMPSW). 
Virknes pārsūtīšana (MOVS, MOVSB, MOVSW). Virknes skanēšana (SCASB, SCASW, 
SCAS). Atkārtotāja REP lietošana. 
6. lekcija. Programmu (COM un EXE) veidošana un izpilde. Reģistru vērtības sākot 



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

izpildi. PSP struktūra. Environment skaidrojums un datu struktūra. Komandrindas 
parametru apstrādes paņēmieni. 
7. lekcija. Apakšprogrammu lietošana. Tuvās (near) un tālās (far) apakšprogrammas. 
Komandes CALL un RET. Reģistru vērtību saglabāšana stekā un atjaunošana. Parametru 
nodošana stekā. Adresācija stekā ar reģistra bp palīdzību. Apakšprogrammu atsevišķa 
kompilācija. 
8. lekcija. Atmiņas sadalījuma plāns. Pārtraukumu apstrāde. Pārtraukumu  vektori. 
Software un hardware pārtraukumi. Hardware pārtraukumu apstrādes shēma. PIC.  
Pārtraukumu maskēšana. 
9. lekcija. Pārtraukumu apstrādes programmu veidošana asamblerā. Rezidentas  
programmas (TSR) struktūra. Operētājsistēmas funkcijas darbam ar pārtraukumu 
vektoriem (25h un 35h). Programmas atstāšana atmiņā (int 27h un operētājsistēmas 
funkcija 31h).  
10. lekcija. Piemērs rezidentai tastatūras pārtraukumu apstrādes programmai. 
11. lekcija. Darbs ar tastatūru. Pārtraukuma 09h apstrāde. Tastatūras stāvokļa biti. 
Tastatūras buferis. Pārtraukuma int 16h funkcijas darbam ar tastatūru. 
12. lekcija. Darbs ar  videoadapteri. Videoadapteru raksturojums. Pārtraukums 10h 
videorežīmu pārslēgšanai u.c. funkcijām. Darbs ar videoatmiņu teksta režīmā. Teksta 
videobufera struktūra. Simbola atribūtu baits. Paletes reģistri, to lietošana. Overscan 
boarder. 
13. lekcija. Darbs grafiskajos režīmos. Grafiskā režīma videobufera organizācija.  
14. lekcija. Taimera programmēšana. Taimera pārtraukuma apstrāde. Operētājsistēmas 
funkcijas darbam ar taimeri. Taimera mikroshēmas darbības principi. Taimera kanālu 
programmēšanas iespējas. Skaņas ģenerēšana.  
15. lekcija. Disku atmiņas organizācija. Disketes un cietā diska celiņi, cilindri, sektori, 
segmenti un klāsteri. Boot record. Cietā diska Master Boot Record un nodaļu tabula 
(Partition Table). Failu izvietojuma tabula (FAT). Diska sektora lasīšana ar pārtraukumu 
int 25h. Pārtraukuma int 13h lietošana 
16. lekcija. Pārskats par priekšmeta tēmām. Eksāmena jautājumu apspriešana. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Izskaidrot datora galveno komponentu organizāciju, savstarpējo saistību un to 

programmēšanas iespējas, lietojot asamblera valodu. 
• Lietot asamblera valodu programmatūras komponentu veidošanai. 
• Izskaidrot programmēšanas asamblera valodā priekšrocības un trūkumus. 
• Izprast pārtraukumu apstrādes paņēmienus un darbu ar operētājsistēmu, lietojot "zemā 

līmeņa" programmēšanas paņēmienus. 
 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 

Studenti izpilda laboratorijas darbus datorklasē. Katram studentam ir individuāls 
uzdevuma variants. Visi laboratorijas darbi ir praktiski programmēšanas uzdevumi 
asamblera valodā. 
Laboratorijas darbu uzdevumu tēmas: 
 funkcijas izskaitļošana 
 darbs ar viendimensijas masīviem 
 darbs ar matricām 
 apakšprogrammas 
 makrodefinīcijas 
 teksta virkņu apstrāde 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
Studenti kārto rakstisku eksāmenu. Katrā eksāmena biļetē ir 5 - 9 jautājumi, no kuriem 
vismaz puse ir praktiski uzdevumi, kas saistīti ar programmēšanu asamblera valodā. 
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Eksāmena jautājumu tematika: 
 Datoru procesori, reģistri, to lietojums. 
 Asamblera valodas sintakse. 
 Operētājsistēmas funkciju lietošanas principi. 
 Asamblera programmu veidošana un izpilde. 
 Komandrindas parametru apstrādes paņēmieni. 
 Ciklu programmēšana asamblerā.  
 Virkņu apstrādes komandas asamblerā. 
 Apakšprogrammu lietošana asamblerā.  
 Atmiņas sadalījuma plāns.  
 Pārtraukumu apstrāde. 
 Darbs ar tastatūru.  
 Darbs ar videoadapteri.   
 Taimera programmēšana.  
 Disku atmiņas organizācija. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Katrs izpildītais laboratorijas darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Semestra beidzamajā nedēļā 
izpildītie laboratorijas darbi tiek novērtēti ar vienu kopēju atzīmi par laboratorijas 
darbiem. Gala zināšanu kontroles forma ir eksāmens, kas tiek vērtēts ar atzīmi. 
 
Gala atzīmi priekšmetā aprēķina pēc formulas: 
gala atzīme = 0,6 x eksāmena_atzīme + 0,4 x laboratorijas_darbu_atzīme 
 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). U. Sukovskis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. P. Rusakovs, G. Alksnis 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionālas lekcijas, iekļaujot reālu programmu veidošanas un darbināšanas 
demonstrējumus. Lekciju prezentācijas sagatavotas PowerPoint vidē, lekcijās tiek 
izmantots projektors un portatīvais dators. Prezentācijas ir pieejamas studentiem katedras 
tīmekļa lapā (piekļuve tikai priekšmetam reģistrētajiem studentiem). 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Laboratorijas darbi notiek LDK datorklasē. Aprīkojums ir pietiekams. Tie pēc būtības ir 
īsti laboratorijas darbi. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Šo priekšmetu būtu ieteicams iekļaut bakalaura studiju otrajā mācību gadā, saskaņojot 
laiku ar priekšmetu DST203 “Ievads datoru arhitektūrā”. 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā. Studiju darbs šajā mācību gadā bija pēdējo reizi. Turpmāk zināšanu un prasmju 
vērtējums tiks iekļauts vienā gala atzīmē. 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Tiešu konfliktu nav, bet ir nepieciešama precīza saskaņošana ar priekšmeta DST203 
“Ievads datoru arhitektūrā” saturu. 
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3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Ir tīmeklī publicēti lekciju prezentāciju materiāli, asamblera programmu piemēru 
komplekts, laboratorijas darbu apraksti, internetā pieejamo mācību materiālu saraksts, 
kas, manuprāt, ir pietiekams nodrošinājums. Vēlams to saturiski pilnveidot. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Pietiekama, bet ir grūtības skaitīšanas sistēmās un Būla algebrā. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Situācija ir apmierinoša. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Varētu modernizēt priekšmeta saturu sadaļās par operētājsistēmas Windows servisu 
izmantošanu, programmējot asamblera līmenī. Tomēr tas varētu padarīt šīs sadaļas pārāk 
komplicētas un smagnējas, jo ievērojami pieaugtu tehnisko detaļu apjoms. Tāpēc 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt šādu uzlabojumu ieviešanu. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks:  
Oksana Ņikiforova, Dr.sc.ing, asoc.prof. 

Mācību priekšmeta nosaukums: 
IEVADS LIETIŠĶĀS DATORZINĀTNĒS (DPI 348) 

Studiju programma: Datorsistēmas 

Studiju profils: Datorzinātņu 

Studiju veids: Akadēmiskā programma 

Studiju līmenis: Bakalaura programma 

Studiju virziens: Lietišķās datorzinātnes 

Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, lekcijas 16 stundas, lab.darbi - 16 stundas  

Kontrole: eksāmens 6.semestrī 

Mācību priekšmeta mērķis: iepazīstināt studentus ar metodēm un paņēmieniem zinātniskā 

pētījuma veikšanai un rezultātu noformēšanu zinātniskajā darbā, atbilstoši pētījuma specifikai 

lietišķās datorzinātnēs.   

Mācību priekšmeta uzdevumi: 

- Iepazīties ar lietišķo datorzinātņu lomu informācijas tehnoloģijās; 

- Iemācīt studentiem zinātniskā pētījuma veikšanas pamatprincipus un zinātniskajā pasaulē 

vispārpieņemtās prasības zinātniskajam darbam 

- Sagatavot studentus inženierzinātņu bakalaura darba lietišķās datorzinātnēs izstrādāšanā; 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Barrow, J., 1991 . Theories of Everything, Oxford University Press. 
2. Bunge, M., 1967. Scientific Research. Springer, Berlín, 2 vols.  
3. Dobson, P. J., 2001. The Philosophy of Critical Realism-An Opportunity for Information 

Systems Research. In Information Systems Frontiers, 3:2, pp. 199-210.  
4. Glass, R.L., Vessey, I., Ramesh, V., 2002. Research in software engineering: an analysis of 

the literature. In Information and Software Technology, Elsevier Science B.V. N.44, pp. 
491-506.  

5. Gregg, D. G., Kulkarni, U. R., Vinzé, A. S., 2001. Understanding the Philosophical 
Underpinnings of Software Engineering Research in Information Systems. In Information 
Systems Frontiers, 3:2, pp. 169-183.  

6. Kuhn, T., 1962. The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press.  
7. Marcos, E., 2005. Software Engineering Research versus Software Development. In ACM 

SIGSOFT Software Engineering Notes, July 2005, Vol. 30, No. 4, pp. 1-7. 
8. Marcos, E., Marcos, A., 1998. An Aristotelian Approach to the Methodological Research: a 

Method for Data Models Construction. In Information Systems- The Next Generation. L. 
Brooks and C. Kimble (Eds.). Mc Graw-Hill, pp. 532-543.  
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2007 (in press) 
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Miskolc, Hungary, 1-4 July, 2007 (in press)    
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Prasības priekšmeta apguvei: 
- regulārā laboratorijas darbu apmeklēšana; 

- eksāmena kārtošana termiņā. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: nav, visi darbi tiek izstrādāti klasē 

nodarbību laikā. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  

Attiecība un būtība starp lietišķām iemaņām un radošu zinātnisku darbību datorzinātnēs; 

Sākotnējas iemaņas zinātniskās literatūras izmantošanā; 

Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, diskusijas, 

semināri, darbs komandā 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: 
Studentam ir jāparāda zināšanas pētījuma veikšanas metodēs, pētījuma rezultātu apstrādē un 

prezentēšanā, kā arī darbā ar zinātnisko literatūru. 

Vērtējuma “svari”: 

Eksāmens un kontroldarbi  - 60% 

Piedalīšanās praktiskās nodarbībās  - 40% 

Kalendārais plāns: 

Lekcijas 
numurs 

Lab.darba 
numurs 

Lekcijās aplūkojamās tēmas un laboratorijas darbu saraksts 

1  Lietišķo datorzinātņu loma informācijas tehnoloģijas. Zinātniskā 
pētījuma būtība. Kursa kopskats. 

 1 Zinātnisko rakstu studēšana. Risināmas problēmas identificēšana un 
diskusija par to, vai autoram ir izdevies atrisināt problēmu. 

2  Zinātnes jēdziens, pētījuma objekts, pētījuma priekšmets. Zinātniskā 
hipotēze. 

 2 Zinātnisko rakstu studēšana. Pētījuma objekta, priekšmeta identificēšana. 
Hipotēžu pārbaudesanalīze 

3  Pētījuma veikšanas organizācijas paņēmieni, orientēšanas citu autoru 
pētījumos svarīgums un avotu izmantošanas un tās noformēšanas 
principi. Informācijas meklēšanas principi Internetā.   

 3 Pētījuma jomai atbilstošās papildus literatūras meklēšana zinātniskajās 
datu bāzēs. Literatūras kataloga sastādīšana 

4  Pētījumu veikšanas metodes un to klasifikācija. Zinātniskās metodes 
dzīvescikls.  

 4 Ekspertu aptaujas organizēšana un rezultātu apstrāde 
5  Pirmā līmeņa zinātniskā darba (t.i. bakalaura darba) būtība, 

pamatdaļas, izstrādes etapi. 
 5 Iepriekšējo gadu bakalaura darbu lietišķo datorzinātņu jomā izskatīšana, 

analīze, diskusija par darbu trūkumiem un priekšrocībām 
6  Pētījuma būtība, apjoms un robežas bakalaura darbam. 
 6 Kontroldarbs 
7  Zinātniskā darba stils, valoda un struktūra 
 7 Studentu savstarpēja apmaiņa ar sava zinātniskā darba uzmetumiem un 

to apspriešana valodas, stila un struktūras ziņā 
8  Pētījuma rezultātu prezentācijas veidošanas principi.  
 8 Prezentācijas izstrāde vienam zinātniskajam rakstam studentu grupās, to 

demonstrācijas, diskusija par priekšrocībām un trūkumiem  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DPI349 Programmatūras attīstības tehnoloģijas 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

O. Ņikiforova 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 32  Prakt. d.   Lab. d. 16  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Akadēmiskais bakalaurs 5. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Programmatūras attīstība 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Tehnoloģija, programmatūras izstrādes process, programmatūras dzīves cikls, 
„ūdenskrituma” dzīves cikla modelis, „spirāles” dzīves cikla modelis, „strūklakas” dzīves 
cikla modelis, RUP, MSF, spējā („agile”) programmatūras izstrāde, ekstremālā 
programmēšana, objektorientēta tehnoloģija, UML, MDA, cilvēku lomas programmatūras 
izstrādē, programmatūras izstrādes komandas organizācija 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Iepazīties ar programmatūras attīstības dzīves ciklu, tā dažādiem modeļiem un 
modernām tehnoloģijām programmatūras attīstībā  

2. Iemācīties analizēt dažāda tipa tehnikas, metodes, metodoloģijas, tehnoloģijas 
programmatūras procesā un izvēlēties piemērotāko risinājumu noteiktas problēmas 
specifikai 

3. Attīstīt analītisko domāšanu, spriešanas un zinātniskās diskusijas veikšanas spēju 
kursa ietvaros organizētajos semināros 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Apgūt sekojošu terminoloģiju: metode, metodoloģija, tehnika, tehnoloģija, valoda, 

rīks. 
2. Saprast programmatūras dzīves cikla uzbūvi un sekojošu fāžu mērķus un uzdevumus: 

prasību ģenerēšana, lietojuma analīze un projektēšana, sistēmas realizācija 
3. Iemācīties atšķirt modeļus vienu no otra un analizēt projekta specifiku, veidojot 

programmatūru pēc sekojošiem programmatūras dzīves cikla modeļiem: 
„ūdenskrituma” modelis, „spirāles” modelis, „strūklakas” modelis 

4. Apgūt programmatūras izstrādes fāžu sadalījumu, artefaktu komplektu un komandas 
organizāciju pēc sekojošiem procesu modeļiem: MSF, RUP 
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5. Iepazīties ar spējās programmatūras izstrādes principiem, mācēt formulēt to atšķirību 
no „disciplinētas” izstrādes, orientēties spējās izstrādes metodoloģiju daudzumā  

6. Apgūt ekstremālās programmēšanas fāžu un prakšu komplektu, prast formulēt katras 
prakses būtību 

7. Saprast objektorientētas tehnoloģijas būtību 
8. Iemācīties UML valodas diagrammu notāciju un konstruēšanas mērķus 
9. Iepazīties ar tekošā studiju gada jaunumiem un modernām tehnoloģijām 

programmatūras attīstībā  
10. Iepazīties ar programmatūras izstrādes profesiju klāstu un apgūt prasības 

sistēmanalītiķa un programmēšanas inženiera profesijām 
11. Iepazīties ar programmatūras izstrādes komandas veidošanas principiem, mācēt atšķirt 

komandu organizācijas modeļus vienu no otra un definēt tam atbilstoša projekta 
specifiku 

2.3. Tēmas  
1. Terminoloģija (tehnoloģija; tehnika; metodoloģija; metode; rīks; valoda) 
2. Programmatūras izstrādes process  
2.1. Programmatūras attīstības etapi un to mērķi (tikai galveno soļu un mērķu līmenī) 
2.2. Programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļu attīstība  
2.2.1. Disciplinēta izstrāde (dažiem dzīves cikliem, tādiem kā "ūdenskrituma", "spirāles”, 
„strūklakas” modeļi - kopējas uzbūves princips, priekšrocības un trūkumi, MSF un RUP - 
detalizēta uzbūve, galvenie soļi un aktivitātes, artefakti) 
2.2.2. Spējā programmatūras izstrāde (Agile Software Development) (dažām metodēm - 
kopējas uzbūves princips, priekšrocības un trūkumi; XP (eXtreme Programming)- 
detalizēta uzbūve, galvenie soļi un aktivitātes, artefakti, prakses)    
2.3. Programmatūras izstrādes procesu ietekmējoši faktori 
2.3.1. Programmatūras attīstības standarti (tikai informācija, ka tādi ir, kam ir veidoti, kur 
meklēt) 
2.3.2. CMM modelis (tikai informācija, ka tāds ir, kam ir veidots, katra līmeņa īss 
apraksts) 
3. Modernas tehnoloģijas programmatūras attīstībā 
3.1. Objektorientēta tehnoloģija 
3.1.1. Objektorientētā modelēšana (UML) (kas tas tāds ir, kam veidots, diagrammas 
konstruēšanas mērķi un elementi) 
3.1.2. Objektorientētas programmēšanas pamatkoncepcijas  
3.2. Modeļvadāmās arhitektūras izstrādes principi (kopējas uzbūves princips tajā aspektā, 
ka tas ir jauns slānis programmatūras attīstībā) 
3.3. Komponentos bāzēta programmatūras attīstība (kopējas uzbūves princips tajā aspektā, 
ka tas ir jauns slānis programmatūras attīstībā)  
3.4. Uz servisiem orientēta programmatūras attīstība (Service Oriented Architecture - 
SOA) (kopējas uzbūves princips tajā aspektā, ka tas ir jauns slānis programmatūras 
attīstībā) 
4. Cilvēku faktors programmatūras attīstībā 
4.1. Lomu apraksti (kādi ir, un kādi ir viņu galvenie pienākumi) 
4.2. Komandas organizācijas principi (demokrātiskā / autoritāra / decentralizēta un 
modernāko programmatūras izstrādes procesu dažādas komandu veidošanas) 
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2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Советский энциклопедический словарь, третье издание, главный редактор А.М. 

Прохоров, Москва, изд. Советская энциклопедия, 1985. 
Kursa galveno jēdzienu definīcijas 

2. Dahl O.-J., Nygaard K., Myrhaug B. Simula 67 Common Base Language. Technical 
Report Publ. No S-2, Norwegian Computing Center, Oslo, 1968. 
Programmēšanas krīzes un programmatūras inženierijas aizsākuma apskats 

3. Sommerville I. Software Engineering (7th Edition) (International Computer Science 
Series), 2005. 
Programmatūras izstrādes procesa apskats, dzīves cikla definīcija, modeļu 
daudzveidība. Dzīves cikla fāžu detalizēts apskats.  

4. Hamilton M. Software Development, Prentice Hall, 1999. 
Programmatūras izstrādes procesa apskats, dzīves cikla definīcija, modeļu 
daudzveidība 

5. Pressman R.S., Pressman R. Software Engineering: A Practitioner's Approach, 
McGraw-Hill, 6-th Edition, 2005, ISBN 0-07-285318-2. 
Programmatūras izstrādes procesa apskats, dzīves cikla definīcija, modeļu 
daudzveidība. Dzīves cikla fāžu detalizēts apskats 

6. Hoffman M., Beaumont T. Application Development: Managing the Project Life 
Cycle, Midrange Computing, 1997, ISBN 1-883884-45-4. 
Programmatūras dzīves cikla, tā fāžu un mērķu apskats 

7. Boehm B. W. A Spiral Model of Development and Enhancement. Software 
Engineering Notes, Vol. 11, No. 4, August, 1986. 
Spirāles modeļa apraksts un specifika 

8. Henderson-Sellers B., Edwards J.M. The Object-Oriented Systems Lifecycle, 
Communications of the ACM, 33(9), 1993. 
Strūklakas modeļa apraksts un specifika 

9. Henderson-Sellers B. The OPEN-Mentor Methodology, Object Magazine, 1998. 
OPEN metodoloģijas apraksts un specifika 

10. MCSD Self-Paced Training Kit: Analyzing Requirements and Defining Microsoft 
.NET Solution Architectures, Exam 70-300, by Microsoft Corporation, Microsoft 
Corporation, 2003, ISBN 0-7356-1894-1. 
MSF procesa apraksts un specifika 

11. Jacobson I., Booch G. Rumbaugh J. The Unified Software Development Process, 
Addison Wesley, 1999. 
RUP procesa apraksts un specifika 

12. Cockburn A. Agile Software Development, Addison-Wesley Pearson Education, 
2001, ISBN 0-201-69969-9. 
Spējās programmatūras izstrādes galveno uzbūves principu apskats. Vadošo spējās 
izstrādes metodoloģiju īss apraksts 

13. Ambler S.W. Approaches to Agile Model Driven Development (AMDD) /Internets.- 
http://www.agilemodeling.com/essays/amddApproaches.htm#Manual 
Dažādu spējās programmatūras izstrādes metodoloģiju apskats pēc vienota ietvara 

14. Schach S.R. Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGrawhill, 6-th 
Edition 2005, ISBN 0-07-286551-2. 
OO pieeja un klasiskā pieeja programmatūras izstrādei. Saskares punkti un atšķirības 
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15. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 
Third Edition, Addison-Wesley, Object Technology series, 2004, ISBN 0-321-19368-
7. 
UML notācijas īss, bet pamatīgs apraksts 

16. Kleppe A., Warmer J., Bast W. MDA Explained: The Model Driven Architecture--
Practice and Promise, 2003, Addison-Wesley, Object Technology series. 
MDA pamatprincipu īss, bet pamatīgs apraksts 

17. Erl T. Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design, 
Prentice Hall, 2005. 
SOA pamatu apraksts, esošās situācijas analīze 

18. Component-Based Software Development for Embedded Systems : An Overview of 
Current Research Trends (Lecture Notes in Computer Science) Edited by Colin 
Atkinson, Christian Bunse, Hans-Gerhard Gross, Christian Peper, Springer, 2005. 
CBD pamatu apraksts, esošās situācijas analīze 

19. Whitehead R. Leading a Software Development Team: A Developer's Guide to 
Successfully Leading People and Projects, Addison Wesley, ISBN 0-201-67526-9, 
2001. 
Programmatūras izstrādes komandas organizācijas specifika, vadības iespējas, 
veiksmīga projekta pazīmes 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Hansen J.E., Thomsen C. Enterprise Development with Visual Studio .NET, UML, 

and MSF, Apress, 2004. 
Papildus informācija par MSF lietošanu sadarbībā ar UML un .NET  

2. Marks E.A., Bell M. Service-Oriented Architecture (SOA): A Planning and 
Implementation Guide for Business and Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2006, 
ISBN 0-471-76894-4. 
Papildus informācija par SOA arhitektūru 

3. Pollice G., , Augustine L., Lowe C., Madhur J.  Software Development for Small 
Teams: A RUP-Centric Approach, Addison-Wesley, Object Technology series, 2003. 
„Mazo” komandu organizēšanas specifikas apraksts, kā vadīt, kā sadalīt uzdevumus, 
kā izveidot. 

4. Rational Unified Process, Rational Corp. web-site – www.rational.com. 
Izstrādātāja oficiāla informācija par pašu radīto produktu - RUP  

5. Microsoft Solutions Framework, Microsoft web-site - www.microsoft.com. 
Izstrādātāja oficiāla informācija par pašu radīto produktu - MSF 

6. Royce W.W. Managing the development of large software systems. Proceedings of 
WESTCON, San Francisco, 1970. 
Lielo projektu vadības specifika, komandas organizācija, uzdevumu sadale, komandas 
vadības decentralizēta pieeja. 

7. Whitehead K. Component-Based Development: Principles and Planning for Business 
Systems, 2002, Addison-Wesley, ISBN 0-201-67528-5. 
Papildus informācija par CBD pieeju 

8. Michele Marchesi, Giancarlo Succi, Don Wells, Laurie Williams, Extreme 
Programming Perspectives, Addison Wesley, 2002. 
Labākā grāmata, ko esmu redzējusi, par ekstremālo programmēšanu 

9. Larman C. Agile and Iterative Development: A Manager's Guide, Addison-Wesley, 
Pearson Education, 2004, ISBN 0-13-111155-8. 
Citādāks skats uz spējo programmatūras izstrādi, kombinācija ar „disciplinēto” izstrādi
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10. Mellor S.J., Scott K., Uhl A., Weise D. MDA Distilled Addison-Wesley, Object 
Technology series, 2004. 
MDA arhitektūras detalizēts skaidrojums ar piemēriem 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Terminoloģija (tehnoloģija; tehnika; metodoloģija; metode; rīks; valoda) Kursa 
kopapskats (iepazīšanās, par ko ies runa šajā priekšmetā, visa lekciju kursa dažu galveno 
slaidu uzmetums ar īsiem komentāriem) 
2. lekcija. Programmatūras izstrādes uzbūve, etapi un to mērķi. Problēmvides analīze 
3. lekcija. Lietojumvides analīze un projektēšana 
4. lekcija. Sistēmas realizācija. Testēšana. Uzturēšana 
5. lekcija. Programmatūras attīstības standarti (tikai informācija, ka tādi ir, kam ir veidoti, 
kur meklēt) 
6. lekcija. Programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļu attīstība - Disciplinētā izstrāde 
(dažiem dzīves cikliem, tādiem kā "ūdenskrituma", "spirāles”, „strūklakas” modeļi - 
kopējas uzbūves princips, priekšrocības un trūkumi) 
7. lekcija. MSF - detalizēta uzbūve, galvenie soļi un aktivitātes, artefakti 
8. lekcija. RUP - detalizēta uzbūve, galvenie soļi un aktivitātes, artefakti 
9. lekcija. Programmatūras izstrādes dzīves cikla modeļu attīstība - Spējā programmatūras 
izstrāde (Agile Software Development) (dažām metodēm - kopējas uzbūves princips, 
priekšrocības un trūkumi)  
10. lekcija. XP (eXtreme Programming)- detalizēta uzbūve, galvenie soļi un aktivitātes, 
artefakti, prakses    
11., 12. lekcija. Objektorientēta tehnoloģija. Objektorientētā modelēšana (UML) (kas tas 
tāds ir, kam veidots, diagrammas konstruēšanas mērķi un elementi). Neliels 
demonstrācijas piemērs Objektorientētas programmēšanas pamatkoncepcijas 
13. lekcija. Modernās tehnoloģijas programmatūras attīstībā: MDA, SOA, CBD (kopējas 
uzbūves princips katrai tehnoloģijai tajā aspektā, ka tas ir jauns slānis programmatūras 
attīstībā) 
14. lekcija. Cilvēku faktors programmatūras attīstībā. 
Lomu apraksti (kādi ir un kādi ir viņu galvenie pienākumi) 
15. lekcija. Komandas organizācijas principi (demokrātiskā / autoritārā / decentralizētā un 
modernāko programmatūras izstrādes procesu dažādas komandu veidošanas) 
16. lekcija. Kursa kopapskats (atgādinājums, par ko gāja runa šajā priekšmetā, visa lekciju 
kursa dažu galveno slaidu uzmetums ar īsiem komentāriem) 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Sakrīt ar 2.2.2. punktā definēto sarakstu 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
Praktiskās nodarbības ir organizētas semināru veidā: studentiem tiek izdalīti “svaigie” 
zinātniski – pētnieciskie raksti par mūsdienās aktuālām problēmām, virzieniem un 
pieejām programmatūras izstrādē un attīstībā. Studenti pēc raksta materiāliem sagatavo 
īsu ziņojumu par esošo problēmu, tās risināšanas ceļiem un savu viedokli par šo situāciju. 
Sagatavotie ziņojumi tiek prezentēti semināros, kuru gaitā notiek to apspriešana un 
vērtēšana.    

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
Sakrīt ar 2.3. punkta sarakstu 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Studentiem ir iespēja saņemt atzīmi divos ceļos: 
1. Semestra laikā uzrakstot 2 kontroldarbus un piedaloties visos semināros, šajā 

gadījumā vērtējumu sastāda sekojošu punktu summa: 
2 punkti – par 1. kontroldarbu  
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2 punkti – par 2. kontroldarbu  
3 punkti – par semināram sagatavoto referātu un tā prezentāciju 
3 punkti – par semināra apmeklēšanu un aktīvo piedalīšanos diskusijā  

2. Sesijas laikā atnākot uz eksāmenu un atbildot uz eksāmenā uzdotajiem jautājumiem 
 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). O. Ņikiforova 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. O. Ņikiforova 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Projektora pielietošana – PowerPoint slaidi. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Šajā priekšmetā laboratorijas darbu vietā notiek praktiskās nodarbības auditorijās. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Var domāt par to, vai nevajag šāda tipa apskata kursu sniegt studentiem agrāk. 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Vēlētos nomainīt laboratorijas darbus 16 stundu apjomā uz praktiskajām nodarbībām tādā 
pašā apjomā. 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Man pretenziju nav. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Studentiem ir sniegtas dažu slaidu kopijas, būtu labi izdod lekciju slaidu komplektu. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Studenti ir gatavi uztvert un saprast sniegto mācību vielu. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Manuprāt, esmu savā vietā šim kursam, jo pietiekami labi orientējos programmatūras 
attīstības tehnoloģijās, kuru klasiskā daļa bija izklāstīta promocijas darbā, kā arī ir 
pietiekama praktiskā pieredze projektu realizācijā, izmantojot dažādus dzīves cikla 
modeļus un tehnoloģijas. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Būtu labi dabūt materiālo atbalstu lekciju slaidu komplekta izdošanai mācību metodiskajā 
grāmatā. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

 
MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DPI371 Objektorientēta sistēmanalīze un projektēšana 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

O. Ņikiforova 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 32  Prakt. d.   Lab. d. 32  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Akadēmiskie bakalauri 5. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Objektorientēta sistēmanalīze 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Objektorientēta modelēšana, objektorientēta analīze, objektorientēta projektēšana, objekts, 
klase, attiecības starp klasēm, UML, lietošanas gadījumu diagramma, objektu 
mijiedarbība, klašu diagramma, komponentu diagramma, koda ģenerēšana 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Iepazīties ar objektorientēto modelēšanas metodoloģiju un tās pielietošanu sistēmu 
analīzē un projektēšana 

2. Saprast objektorientētās pieejas jēdzienus (objekti un to attiecības, abstrakcija, 
iekapsulēšana, mantošana, u.c.) 

3. Prast veidot pamata UML diagrammas analīzei un projektēšanai 
4. Apzināt firmas Rational rīku Rational Rose, un to lietošanu dažādos programmatūras 

izstrādes posmos 
 2.2.2. Uzdevumi 

1. Saprast programmatūras izstrādes analīzes un projektēšanas aktivitāšu būtību un 
mērķus 

2. Saprast objektorientētas pieejas jēdzienus un prast tos pielietot praktisko uzdevumu 
risināšanā: 

a. Abstrakcija 
b. Iekapsulēšana 
c. Mantošana 
d. Hierarhija 
e. Objekts 
f. Klase 
g. Attiecības starp klasēm 
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3. Saprast UML valodas vietu objektorientētā programmatūras izstrādē 
4. Iemācīties veidot sekojošas UML valodas diagrammas: 

a. Lietošanas gadījumu diagramma 
b. Secību diagramma 
c. Klašu diagramma 
d. Komponentu diagramma 

5. Apgūt rīka Rational Rose lietošanu sistēmas modelēšanā un koda ģenerēšanā 
2.3. Tēmas  

1. Ievads kursa mērķos, apjomā un kontroles formā 
2. Programmatūras izstrādes vispārējā uzbūve 
3. Objektorientētās tehnoloģijas konceptuālā bāze  
4. Objektorientētās pieejas pamatkoncepcijas 
5. UML vieta objektorientētā sistēmanalīzē un projektēšanā 
6. UML diagrammu veidošanas piemērs  
7. Koda ģenerācijas uzdevums programmatūras izstrādē 
8. Kursa kopapskats 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Booch G. Object Oriented Design with Applications,  2nd edition, Englewood City, 

California, 1994. 
Objektorientētas pieejas konceptuālā bāze 

2. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. Unified Modeling Language Reference Manual, 
The (2nd Edition), Addison-Wesley, Object Technology series, 2005, ISBN 0-201-
57168-4. 
UML notācijas detalizēts apraksts 

3. de Champeaux D., Lea D., Faure P. Object-Oriented System Development, Addison 
Wesley, Hewlet-Packard Company, 1993. 
Objektorientētas analīzes un projektēšanas specifika un vieta programmatūras izstrādē 

4. Larman C. Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis 
and Design, Prentice Hall, 2000. 
Viena no pieejām UML diarammu veidošanas stratēģijā 

5. Odell J. Advanced Object-Oriented Analysis and Design Using UML, Cambridge 
University Press, SIGS Books, 1998. 
Viena no pieejām UML diarammu veidošanas stratēģijā 

6. OMG Unified Modeling Language Specification, Ver. 2.0. / Internets.- http://www.tu-
chemnitz.de/wirtschaft/wi2/lehre/2005_ws/pris_1/uml_2.0.pdf. 
UML notācijas oficiālais dokuments 

7. Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorensen, W., Object-Oriented 
Modeling and Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991. 
Objektorientētas analīzes un projektēšanas pamati 

8. Khoshsfian S., Copeland G. Object Identity, SIGPLAN Notices, November 1986, 
vol.21 (11), p.406. 
Objektorientētas pieejas īpašības 

9. Kleppe A., Warmer J., Bast W. MDA Explained: The Model Driven Architecture - 
Practice and Promise, Addison-Wesley, Object Technology series, 2003. 
Ieskats modeļvadītā programmatūras izstrādē atšķirībā no kodā centrētas pieejas 
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Ieteicamā literatūra 
 
1. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 

Third Edition, Addison-Wesley, Object Technology series, 2004, ISBN 0-321-19368-
7. 
Īsi un konspektīvi apskatītas UML diagrammas un to notācija, daudz piemēru 

2. Alhir S. S. Learning UML, Published by O'Reilly, 2003. 
Īsi un konspektīvi apskatītas UML diagrammas un to notācija, daudz piemēru 

3. Filev A., Loton T., McNeish K., Schoellmann B., Slater J., Wu C.G. Professional 
UML with Visual Studio .NET, Wiley Publishing, 2003, ISBN, 0-7645-4376-8  

4. Kendall Scott, Fast Track UML 2.0, Apress, 2004. 
Īsi un konspektīvi apskatītas UML diagrammas un to notācija, daudz piemēru 

5. Quatrani T. Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML, Addison Wesley, 
2000 Pamācība rīka Rational lietošanai (2000 versijai). 
Ir bibliotēkā 

6. Quatrani T. Visual Modeling with Rational Rose 2002 and UML (3rd Edition), 
Addison-Wesley, Object Technology series, 2002, ISBN 0-201-72932-6. 
Pamācība rīka Rational lietošanai (2000 versijai) 

7. Rogues P. UML in Practice : The Art of Modeling Software Systems Demonstrated 
through Worked Examples and Solutions, Translation from French language edition, 
Translation copyright John Wiley & Sons, 2004, ISBN 0-470-84831-6. 
Piemērs reālai UML lietošanai projektā ar skaidrojumiem 

8. Schach S.R. An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design with UML and 
the Unified Process, McGraw-Hill, New York, 2003. 
Ieskats objektorientētā pieejā, UML valodā un vienotajā procesā, daudz definīciju, 
fundamentālo koncepciju 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Ievads kursa mērķos, apjomā un kontroles formā. Kursa kopapskats 
(iepazīšanās, par ko ies runa šajā priekšmetā, visa lekciju kursa dažu pamata slaidu 
uzmetums ar īsiem komentāriem) 
2. lekcija. Programmatūras izstrādes vispārējā uzbūve. Sistēmanalīzes un projektēšanas 
uzdevums. Objektorientētā sistēmanalīzes un projektēšanas specifika 
3. lekcija. Objektorientētās tehnoloģijas konceptuālā bāze. Objektorientētās tehnoloģijas 
lietošanas motivācija.  
4. lekcija. Objektorientētās pieejas pamatkoncepcijas: Objekts un klase. Sistēmas klašu 
definēšanas principi. Attiecības starp klasēm 
5. lekcija. UML vieta objektorientētā sistēmanalīzē un projektēšanā. UML diagrammu 
kopa. Pamata diagrammas programmatūras izstrādē. UML diagrammu veidošanas piemērs
6. lekcija. UML diagrammu veidošanas piemērs (turpinājums). Rīka Rational Rose 
lietošana UML diagrammu veidošanā  
7. lekcija. Koda ģenerācijas uzdevums programmatūras izstrādē. Koda ģenerācijas 
piemērs rīkā Rational Rose 
8. lekcija. Kursa kopapskats (atgādinājums, par ko gāja runa šajā priekšmetā, visa lekciju 
kursa dažu galveno slaidu uzmetums ar īsiem komentāriem) 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Sakrīt ar 2.2.2. punktā definēto sarakstu 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• 1. daļa – Dažādās definētajās problēmvidēs: 

- Lietojot abstrakcijas un iekapsulēšanas principus, identificēt objektus 
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- Veikt objektu klasifikāciju un veidot klašu hierarhiju 
- Definēt dažāda tipa attiecības starp klasēm 
- Pierakstīt attiecīgus koda gabalus katrai specificētai struktūrai un salīdzināt tos ar 

rīka ģenerēto kodu 
• 2. daļa – Vienotai problēmvidei veidot sekojošās UML diagrammas: 

- Lietošanas gadījumu diagrammu 
- Secību diagrammas diviem izvēlētiem lietošanas gadījumiem 
- Klašu diagrammu 
- Komponentu diagrammu.  

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
Sakrīt ar 2.2.2. punktā definēto sarakstu 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Galīgā atzīme studiju priekšmetā veidojas kā sekojošo punktu summa: 
• Praktisko uzdevumu 1.daļa tiek novērtēta maksimāli ar 4 punktiem, katru izpildīto 

uzdevumu vērtējot no 0 līdz 1 (šie uzdevumi tiek veikti tikai auditorijā un datorklasē) 
• Praktisko uzdevumu 2.daļa tiek novērtēta maksimāli ar 4 punktiem, novērtējot 

izveidoto modeli kopumā, ko sastāda visas prasītas diagrammas (šis uzdevums var tikt 
veikts arī individuāli), un šī uzdevuma izpilde ir priekšnosacījums eksāmena 
kārtošanai 

• Atbildes uz eksāmena jautājumiem (teorētiskajiem) tiek novērtētas maksimāli ar 2 
punktiem 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). Priekšmets netiek lasīts 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. Laboratorijas darbi netiek vadīti 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Daļēji jau ir izstrādāti PowerPoint slaidi. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Priekšmeta apgūšanai būtu nepieciešams laboratorijas nodrošinājums ar CASE rīkiem!!! 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Nē. Priekšmets būtu jālasa akadēmiskās bakalaurantūras 4. semestrī, paralēli ar 
priekšmetu „Objektorientēta programmēšana” 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Ieteicams priekšmetam iedalīt 16 stundas lekcijām, 16 stundas laboratorijas darbiem un 
16 stundas praktiskām nodarbībām. Kā arī kontroles veids – eksāmens un studiju darbs, 
vai tikai studiju darbs. 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Man pretenziju nav, kā arī nav zināms vai kādā citā priekšmetā nenotiek pārklāšanās ar 
zināšanām. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Daļēji ir izstrādāti lekciju slaidi. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Būtu jābūt sagatavotiem. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Manuprāt, esmu savā vietā šim kursam, jo ir pietiekama teorētiskā sagatavotība šāda 
kursa pasniegšanai, ar to saistošas maģistra un doktora darba tēmas, kā arī praktiskā 
pieredze projektu realizācijā sistēmanalīzes fāzē un pieredze sistēmanalītiķa darbā. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Būtu lietderīgi ievietot šo priekšmetu 4. semestrī paralēli ar priekšmetu „Objektorientēta 
programmēšana”, jo abi šie kursi papildinātu viens otru kopējās zināšanās par 
objektorientēto tehnoloģiju programmatūras izstrādē. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



RTU mācību priekšmeta pieteikums. 
 
 
Struktūrvienība: 

12307. Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 
 
 

A. Dati par mācību priekšmetu. 
 
1. Priekšmeta šifrs:  DSP105 
 
2. Priekšmeta statuss:  Programmas obligātais priekšmets 
 
3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: 

Profesionālās izglītības bakalaura studijas (pamatstudijas) 
 
4. Priekšmeta nosaukums: Ievads specialitātē 
 

Introduction into study area 
 

Daļa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Darbs Pārbaudes
nedalāms 1.0 kr. 1.0 0.0 0.0  I 
 
5. Priekšmeta satura anotācija: 
 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes vēsture, 
struktūra un studiju process. Ievads automātikā un datortehnikā, 
datorvadības sistēmās, datortīklos, datorgrafikā, attēlu apstrādē un 
scēnu analīzē. Ievads datorsistēmās. Informācijas, datu bāzu un 
intelektuālu sistēmu projektēšanas pamati. Ievads 
programminženierijā. Lietišķo datorzinātņu pamati. Informācijas 
tehnoloģija un vadīšana, loģistikas sistēmu vadīšana, lēmumu 
pieņemšana, finansu informācijas tehnoloģija. 
 
 

B. Dati par atbildīgo pasniedzēju. 
 
Grundspeņķis Jānis 
Habilitētais doktors, Profesors 
Latviešu, Angļu, Krievu val. 
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Mācību priekšmeta programma 

 
1. Mācību priekšmeta nosaukums 
Datu bāzes vadības sistēmas 
Amerikas Savienoto Valstu, Anglijas un Skandināvijas augstskolās atbilstošie kursi saucas Database 
Systems, Database management Systems, Database 1, Fundamentals of database.Daudzos gadījumos tiek 
lietots kursa nosaukumam konkrētas datu bāzes vadības sistēmas nosaukums: piemēram, Database 
Management System MS Access. 
Alternatīvie mācību priekšmeta nosaukumi latviešu valodā – Ievads datu bāzēs, Datu bāzes vadības 
sistēmas, Datu bāzes. 
2. Statuss  Profila mācību priekšmets 
3.  Kredītpunkti      Mācību priekšmeta nokārtošana dod 4 kredītpunktus. 
4. Vispārīgais mērķis 
Iepazīstināt studentus ar datu bāzes (DB) tehnoloģiju, tās iespējām un izmantošanas variantiem 
informācijas sistēmu veidošanai. 
5. Sasniedzamie mērķi 
- Nodrošināt datu bāzes tehnoloģijas pamatzināšanu apguvi un nelielu informācijas sistēmu 

izveidošanas iemaņas. 
- Zināt DB tipus un to struktūras, kā arī izveidošanas principus. 
- Detalizēti pārzināt relāciju datu bāzes iespējas un ierobežojumus. 
- Apgūt nozīmīgākās datu bāzes datu manipulāciju valodas (SQL, QbE). 
- Apgūt personālo datu bāžu un vidēja lieluma datu bāžu vadības sistēmu pamatfunkcijas. 
- Apgūt navigācijas datu bāzes vadības sistēmas un SQL datu bāzes vadības sistemu izmantošanas 

atšķirības. 
- Apgūt lietojumu veidošanu ar datu bāzes vadības sistēmas programmēšanas automatizācijas rīkiem. 
- Gūt priekšstatu par DBVS iekšējo valodu izmantošanas iespējām un nepieciešamību lietojumu 

veidošanai. 
6. Ieejas nosacījumi, līmenis 
Mācību kursa apgūšanai nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas, interese par savu specialitāti, spēja 
sistematizēt informāciju, veikt loģiskus secinājumus. Nepieciešamas arī sekojošas priekšzināšanas: 

1. Matemātikas pamatos: 
1.1. Relāciju algebra un relāciju rēķini. 
1.2. Konkurences teorija (rindas, bloķēšana, sinhronizācija, ...). 
1.3. Kodēšanas teorija. 
1.4. Relāciju vaicājumu valodu pamatjēdzieni. 
1.5. Kriptogrāfija (šifrēšana). 
2. Datu struktūrās: 
2.1. Operatīvās struktūras. 
2.2. Failu un katalogu organizācija. 
2.3. Virknes pieejas metodes. 
2.4. Tiešās pieejas metodes: heš-funkcijas un heš-tabulas, datu indeksēšana, binārie meklēšanas 
koki, B* un B+ koki, TRIE struktūras. 
2.5. Šķirošana un meklēšanas metodes. 
2.6. Sekundārās pieejas metodes: invertētie faili, daudzsarakstu faili, divsaišu koki. 
3. Skaitļotāju tīklos: 
3.1. Tīklu protokoli. 
3.2. Lokālo skaitļotāju tīklu (LAN) vadība. 
3.3. Globālo skaitļotāju tīklu vadība. 
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7. Saturs 
7.1. Priekšmeta apraksts 
Datu glabāšanas un apstrādes problēmas arvien bijušas un ir skaitļošanas speciālistu un datoru lietotāju 
uzmanības centrā. Tehnoloģijas iespējas (atmiņu apjomi, ātrdarbība) ir strauji progresējušas, bet vēl 
straujāk ir augušas prasības. Kā vienu no populārākām datu apstrādes tehnoloģijām var minēt datu bāzes 
(DB) koncepciju. Sākotnēji tā veidojās kā mēģinājums novērst tos galvenos trūkumus, kas bija raksturīgi 
parastām failu vadības sistēmām, tas ir, datu loģisko un fizisko atkarību. Mainot raksta loģisko struktūru 
un failu novietojumu ārējās atmiņas iekārtās, nācās koriģētarī lietojumprogrammu kodu. Turpinājumā DB 
tehnoloģija ir ietvērusi daudzu aktuālu problēmu risinājumus. Tā ir izveidotas deduktīvās (deductive), 
temporālās (temporal), temporālās deduktīvās (temporal deductive), objeta datu bāzes un homogēnas un 
heterogēnas daudzbāzu sistēmas. Aktīvi veidojās zināšanu bāzes, kurās kā organizējošā sistēma tiek 
izmantota datu bāzes apstrādes sistēma.  
Deduktīvās DB sastāv no divām daļām - ekstencionālās, kas satur faktus,  un intencionālās, kas satur 
jaunu faktu izvedumu likumus. Likumos un informācijas pieprasījumos var tikt izmantota rekursija. 
Parastajās vai tradicionālajās (tradicional) DB uzglabājas reālās pasaules modeļa momentuzņēmums. 
Jebkuras objekta izmaiņas nosaka, ka objekta iepriekšējās vērtības nav lietotājam pieejamas (tās 
uzglabājas izmaiņu žurnālā, un tās dažreiz lieto DB adminstrators). Lai nodrošinātu iespēju ar 
pieprasījumu palīdzību iegūt informāciju par objektu no tā radīšanas momenta līdz nodzēšanas 
momentam, tiek veidotas vēstures (historical) vai tempotālās DB. 
Pēdējos gados ļoti aktuāli kļuvuši lēmumu pieņemšanas uzdevumi (datu analīze). Lai pieņemtu lēmumus 
vadītājam parasti ir vajadzīgi nevis operatīvie dati, kas tiek atsevišæās operācijās ierakstīti, koriģēti un 
precizēti, bet gan operatīvo datu vispārinājumi - agregētie dati (summas, vidējās vērtības, kopējie 
daudzumi un t.t.). Šadu uzdevumu risināšanai tiek veidota DB hierarhija. Pirmajā līmenī - operatīvo datu 
DB, otrajā - agregēto datu DB. Agregēto datu DB, kas paredzētas lēmumu pieņemšanas uzdevumu 
nodrošināšanai, sauc par datu noliktavām (data warehouse). 
DB datu ierakstīšanu, meklēšanu un glabāšanu nodrošina datu bāzes vadības sistēma (DBVS). Tas ir 
programmu kompleks, ko izstrādā speciālas firmas, lai veidojot lietojumprogrammas nebūtu jāveido datu 
glabāšanas struktūras. 
Veidojot DB jāsaskarās ar 3 dažādiem priekšstatiem par to. Pirmkārt par DB veidojas priekšstats biznesa 
pārstāvjiem. Viņi saprot kādi dati būtu jāglabā DB, kā tie tiek grupēti un apstrādāti. Šie priekšstati nav 
saistīti ar kādu konkrētu realizāciju. Biznesa pārstāvju priekštats veido datu konceptuālo modeli 
(neatkarīgs no realizācijas).  
Kad biznesa pārstāvji ir formulējuši savu DB priekšstatu (modeli), DB projektētāji stājas pie tās izstrādes. 
Zinot izmantojamās DBVS iespējas, tiek izveidots atbilstošs dat loģiskais modelis. Turpmāk tas būs arī 
lietotāju priekšstats par DB. 
DBVS realizē DB datu loģisko modeli fiziskās datu glabāšanas struktūrās. Šo priekšstatu sauc par DB 
fizisko modeli.  
Tiek pielietoti dažādi DB datu loģiskie modeļi: hierarhiskie (kokveida), tīkla, relāciju un objekta datu 
modeļi. Visplašāko lietojumu guvuši relāciju datu modeļi. Šo modeļu bāzi veido relāciju algebra (darbības 
ar tabulām). 
Relāciju datu modeļa praktiskajā izmantošanā  - atbilstošu datu bāzes vadības sistēmu izveidošanā - 
pionieri bija lielākās datoru un programmatūras izstrādes firmas IBM darbinieki. No 1975. - 1979. gadam 
tika izveidota eksperimentāla relāciju DBVS System R, bet 1981. gadā firma uzsāka pirmās komerciālās 
relāciju DBVS SQL/DS piegādes. Pilnveidojot šo sistēmu, pēc diviem gadiem tā ieguva jaunu nosaukumu 
- IBM Database 2 (DB2). 
Plašu popularitāti relāciju DBVS ieguva tad, kad tās varēja sākt izmantot personālajos datoros, piemēram, 
dBase (firma Ashton-Tate Corp.), FoxBase (Fox Software, Inc.), R:base (Microrim), Paradox (Borland 
Internatinal) un t.t. 
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Aktuāla ir lietojumu veidošanas tehnoloģija. Tiek izmantotas gan universālās programmēšanas valodas, 
gan DBVS iekšējās valodas, gan DBVS programmēšanas automatizācijas līdzekļi, gan diagrammu valoda 
(CASE –Computer Aided System Engineering rīki). To pamatotai izvēlei un lietošanai ir ļoti liela nozīme 
veiksmīgu projektu izstrādē. 
7.2. Galveno tēmu mērķi: 
- Noskaidrot datu bāzes tehnoloģijas pamatjēdzienus. Šīs tehnoloģijas pozitīvās un negatīvas īpašības. 
- Iepazīties ar datu modeļiem un to veidošanu. 
- Iemācīties veidot datu bāzes struktūru un veikt datu sākotnējo ievad. 
- Iemācīties strādāt ar populārākajām vaicājumu veidošanas neprocedūru valodām. 
- Iemācīties lietot datu bāzes vadības sistēmas programmēšanas automatizācijas līdzekļus. 
- Iepazīties ar makrokomandu jēdzienu un šo komandu lietojumu informācijas sistēmu veidošanai. 
- Gūt priekšstatu par datu bāzes vadības sistēmas iekšējās valodas izmantošanas iespējām un 

vajadzībām. 
- Gūt priekšstatu par datu bāzes izmantošanu Internetā. 
- Gūt priekšstatu par datu bāzes tehnoloģijas attīstības virzieniem . 
7.3. Priekšmetu savstarpējā saistība 
Mācību priekšmets Datu bāzes tehnoloģijas pamati izmanto zināšanas, kas iegūtas mācību kursos: 
Svešvaloda, Inženieru matemātika, Lietojumprogrammas, Datortīkli un  Operētājsistēmas. 
Mācību priekšmetā Datu bāzes tehnoloģijas pamati iegūtās zināšanas tiek izmantotas mācību kursos: Lielu 
datu bāžu adminstrēšana, Progresīvās (advanced) datu bāzes, Tīmekļa tehnoloģijas, E-bizness sistēmas, 
Informācijas sistēmu projektēšana lietojot CASE tehnoloģiju. 
 
7.4. Priekšmeta saturs 
 
Numurs Lekcijas tēma Literatūra 

1. Informācijas sistēmas: datu glabātuve, datu lietojums, lietojuma 
sasaiste ar datu glabātuvi. Datu bāzes jēdziens (datu neatkarība, 
koplietošana, veselums jeb integritāte). Datu bāzes sistēma. Trīs 
līmeņu datu bāzes shēma. Relāciju, objektu un relāciju-objektu datu 
bāzes. 

1, 2, 3, 4 

2. Datu bāzes projektēšana. Datu plūsmas diagramma (data flow 
diagram), realitāšu un saišu diagramma jeb ER-diagramma (entity 
relationship diagram). Relāciju datu bāzes projektēšana, normālformas. 

1, 2, 3, 4 

1.  CASE (computer aided system engineering) tehnoloģija datu bāzes 
sistēmas projektēšanai. CASE rīki. 

10, 11, 12 

2.  Vaicājumu valodas. SQL (structured query language). 6, 5 
3.  Vaicājumu valoda Query by Examples.  6, 5 
4.  SQL – turpinājums. 6, 5 
5.  Parastie un interneta datu bāzes lietojumi. Formu ģeneratori (vizuālā 

programmēšana). Formu tipi un to elementi. Īpašības un notikumi. 
Standartdarbības un to virknes (makrokomandas). 

7, 8, 9 

6.  Formas – turpinājums. 7, 8, 9 
7.  Pārskatu ģeneratori. 7, 8, 9 
8.  Datu bāzes vadības sistēmas iekšējās programmēšanas valodas (IPV) 

un to izmantošana. 
7, 8, 9 

9.  IPV turpinājums. 7, 8, 9 
10.  Interneta datu bāzes lietojumu veidošana. 7, 8, 9 
11.  Datu bāzes jeb SQL serveri. Lietojumu veidošana SQL serveriem (MS 7, 8, 9 
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Access projekti). 

12.  Datu noliktava (datawarehouse) un datu vitrīnas (data marts).  
13.  Lietojuma un datu bāzes sasaiste: dzimtie draiveri jeb dziņi, ODBC 

(open data conectivity) standarta risinājumi, OLE DB (object linking 
and embading for databases) standarta risinājumi. Datu eksports un 
imports, datu piesaiste (linking). 

7, 8, 9 

14.  ADO (active data objects) tehnoloģiju izmantošana lietojuma un datu 
bāzes sasaistei. 

7, 8, 9 

15.  Datu drošība un tās galvenās problēmas. Drošības nodrošināšana.. 7, 8, 9 
16.  Datu bāzes tehnoloģijas attīstība un tās perspektīvas.  

 
 
Nr. Lekciju tēmu jautājumi Lekcijas tēmas 

numurs 
1 Dati, informācija un  zināšanas.  Informācijas sistēmas sastāvdaļas: datu 

glabāšana, datu izguve, lietojums). Informācijas sistēmu dažādība. Datu 
bāzes koncepcijas rašanās nepieciešamība: datu loģiskās un fiziskās 
neatkarības nepieciešamība, datu koplietošanas problēmas. 

1 

2 Datu abstrakcija. Konceptuālais, loģiskais un fiziskais datu abstrakcijas 
līmenis. Datu modelis. Realitāšu un saišu ER (Entity Relationship) datu 
modelis. Objekt-orientēti datu modeļi. 

2 

3 Relāciju algebras pamatjēdzieni. Relāciju datu modelis: tabulas, lauki 
(fields), saites (relationships). Tabulu, lauku un saišu īpašības. 

2 

4  Datu bāzes vadības sistēma (DBVS). Tās galvenās funkcijas. Datu bāzes 
adminstrators. 

1 

5 Metadati un datu bāzes vārdnīca. 1 
6 Datu definēšanas valoda (data definition language). Datu integritātes vai 

vesaluma nodrošināšana. 
1 

7 Datu manipulēšanas valoda (data manipulation language). Procedurālās un 
neprocedurālās datu manipulēšanas valodas. Vaicājumu valodas (query 
languages). 

1 

8 Neprocedurālā vaicājumu valoda SQL (Structured Query Language). SQL 
valodas standarti. Datu definēšanas valoda un datu manipulāciju valoda. 

1 

9 Datu izgūšanas vaicājumi. Datu grupēšana SQL vaicājumos un 
agregātfunkciju izmantošana. 

2 

10 Salikta vaicājuma veidošana: SELECT izteiksme SELECT rindā, FROM 
rindā, WHERE rindā un HAVINH rindā.  

1 

11 Korelatīvie vaicājumi. Vaicājumi ar noteikumiem: vērtība – vērtību kopa. 2 
12 Datu bāzes struktūras definēšana lietojot valodu SQL. 1 
13  SQL datu manipulēšanas darbības: UPDATE, INSERT, DELETE. 1 
14 Operatoru UNION, INTERSECT, MINUS lietošana. 1 
15 Šķērstabulu vaicājumi (crosstab queries). 1 
16 Dināmiskais SQL. 1 
17 Citas relāciju vaicajumu valodas (QUEL, Query by Examle un t.t.). 1 
18 Datu definēšanas valodu iespējas populārākajās vidējā līmeņa DBVS (MS 

Access, FoxPro, Paradox un t.t.). 
1 

19 Lietojumprogrammu veidošanas tehnoloģijas: 1 
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Nr. Lekciju tēmu jautājumi Lekcijas tēmas 

numurs 
- DB un universālas programmēšanas valodas izmantošana; 
- DBVS iekšējās valodas izmantošana; 
- DBVS programmēšanas automatizācijas rīku izmantošana; 
- diagrammu valodas vai CASE (Computer Aided System Engineering) 

izmantošana. 
20 DBVS ekrānu formu veidotāju izmantošana lietojuma veidošanai. Formas 

struktūra. Formā iekļaujamie elementi. Apakšformas. 
2 

21 Formas un tās elementu īpašības un notikumi. 2 
22 DBVS Access funkcijas un to izmantošana formu veidošanai. 1 
23 DBVS pārskatu veidotāju izmantošana lietojumu izstrādei. Pārskata 

struktūra. Pārskatā iekļaujamie elementi. Apakšpārskati.  
2 

24 Pārskata un tā elementu īpašības un notikumi. 1 
25 Makrokomandas un to izmantošanas iespējas informācijas sistēmu 

veidošanai. 
1 

26 Datu šķirošana un datu filtri. Indeksu tipi un to izmantošana. 1 
27 DBVS iekšējā valoda. Tās izmantošana lietojumprogrammu veidošanai. 2 
28 Notikumu procedūras (event procedures) un standartmoduļi. 2 
 Datu iegūšana lietojumā no dažādiem datu avotiem. Microsoft ADO 

tehnoloģija. 
2 

29 ADO tehnoloģijas objekti un to izmantošanas iespējas. 1 
30 Vadības elementu ActiveX izmantošana. 1 
31 Datu eksports un imports. 1 
32 MS Database Engine serveri un tā loma MS datu bāzes sistēmu tehnoloģijā. 1 
33 MS Access projekti un to izmantošana MS SQL Server lietojumu 

veidošanai. 
 

34 Datu bāzes tabulas un vaicājuma datu publicēšana web lapaspusēs. 1 
35 Pieeja datu bāzei izmantojot Interneta vidi. 2 
36 Lietojuma un datu bāzes sasaiste izmantojot ODBC (Open Database 

Connectivity) standartu. 
1 

37 Datu drošības nodrošināšana. Lietotāji, shēmas, apakšshēmas, grupas, 
tiesības un lomas. 

2 

38 Datu noliktavas (datawarehouse) un datu vitrīnas (data marts). 
Dimensijas, hierarhijas, fakti un agregāti. 

2 

39 Datu izgūšana no datu noliktavām un datu vitrīnām. Multidimensional 
Expression Language (MDX) valodas izmantošana. 

2 

40 Lokālie hiperkubi un to izmantošana. 1 
41 ADO MD objektu izmantošana datu izgūšanai no datu noliktavām. 2 
42 DBVS darbība datortīklos: 

- failu serveris (navigācijas datu bāzes), tā darbības optimizācija; 
- datu bāzes serveris vai SQL serveris; 
- datu noliktavas (datawarehouse) jeb OLAP serveris. 

2 

43 Daudzbāzu sistēmas: homogēnas sistēmas un nehomogēnas sistēmas. 1 
44 Objektu datu bāzes. Objektu tipi. 2 
45 Datu bāzes tehnoloģijas attīstības perspektīvas. 2 
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Nr. Praktiskā darba tēmas Stundas 
1 Datu meklēšanas iespējas teksta procesoros un elektroniskajās tabulās. 

Piemēri dažādu meklēšanas iespēju demonstrēšanai. 
 

2 Datu bāzes projektēšana lietojot CASE tehnoloģiju (tiek izmantots 
CASE rīks Power Designer). Datu bāzes konceptuālā datu modeļa -  ER 
diagrammas izveidošana. Diagrammā jābūt: vismaz 5 parastām realitātēm, 
1 “vājai” realitātēi, saitēm 1:N, N:M, unārai saitei, lomām, super-
realitātei. Datu bāzes loģiskā datu modeļa (tabulas, lauki, saites) 
izveidošana un fiziskā implementācija konkrētai DBVS (piemēram, MS 
Access). Datu tipi. Lauku, saišu un tabulu īpašības. 

4 (obligāts darbs) 

3 MS Jet Engine SQL valodas vaicājumu iespējas. Iespēju 
demonstrēšana ar piemēriem (20): WHERE un HAVING izmantošana, 
EXISTS izmantošana, pakārtotie vaicājumi SELECT rindā, FROM rindā, 
WHERE un HAVING rindās, vaicājumi, kur lauku vērtības tiek 
salīdzinātas ar vērtību kopu, šķerstabulu vaicājumi.Vaicājumu realizēšana 
elektroniskajā tabulā MS Excel, MS Query izmantošana. SQL komandas 
CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE. 

4 (obligāts darbs) 

4 Vienkāršas un saliktas formas un to elementi. Formu un elementu 
īpašības un notikumi. Makrokomandu izmantošana formu sasaistē, datu 
ievades kontrolē un datu iegūšanā un apmaiņā starp formām. Funkciju 
izmantošana. Jāizveido 6 dažādas sarežģītības formas un tās jāsavieno 
kopējā sistēmā. 

4 (obligāts darbs) 

5 Vienkārši un salikti pārskati. To elementi. Pārskatu un elementu 
īpašības un notikumi. Datu grupēšana. Funkciju izmantošana pārskatos. 
Trīs dažādas sarežģītības pakāpes pārskatu izveidošana. Makrokomandas 
pārskatos. 

4 

6 Datu apmaiņas realizēšana starp dažādiem datu avotiem (Access, Excel, 
HTML lapa). Dažādu variantu izpēte un salīdzinājums. 

4 

7 Datu noliktavas (datawarehouses) un vitrīnas (data marts). 
Daudzdimensiju kubi. Dimensijas un fakti. Hierarhijas. Lokālu datu 
vitrīnu izveidošana izmantojot MS Excel palīgu (wizard) un vaicājumu 
realizēšana lietojot Pivot Table Service.Datu struktūru pārveidojumi no 
OLTP sistēmas uz OLAP sistēmu. 

4 (obligāts darbs) 

8 Daudzbāzu lietojuma veidošana izmantojot ADO objektus. ADO DB, 
ADO X un ADO MD lietošana. SQL redaktora izveidošana, kurš var 
pieslēgties dažādiem datu avotiem un realizēt SELECT, INSERT un 
UPDATE tipa komandas, lietojot ADO DB un ADO X objektus. 

4 (obligāts darbs) 

 
 
Nr. Kursa darba uzdevumi 
1 Izveidot informācijas sistēmas DB konceptuālo modeli. 
2 Izprojektēt informācijas sistēmas DB struktūru konkrētai DBVS. Realizēt DB konkrētai 

DBVS. 
3 Izprojektēt ekrāna formas un pārskatus informācijas sistēmai. Realizēt tos konkrētai DBVS. 
4 Izprojektēt izvēlnes un moduļu sasaistes informācijas sistēmai. Realizēt tās konkrētai DBVS. 
5 Ievadīt informācijas sistēmā pārbaudes piemēra datus un veikt informācijas sistēmas darbības 

pārbaudi. 
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6 Sagatavot informācijas sistēmu demonstrēšanai un izveidot tās aprakstu. 
 
7.5. Organizācija un struktūra 
7.5.1. Laika grafiks 
 
 

 1.gads 2.gads 3.gads 
 1.sem. 2.sem. 3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorija   32    
Praktiskās nodarbības   32    
Kursa darbs       
Kopā   64     
 
7.5.2. Mācīšana un mācīšanās 
Mācību priekšmetā nepieciešama pamatzināšanu apguve -lekcijas, praktisko iemaņu apguve - praktiskie 
darbi un kopēja priekšstata par informācijas sistēmu veidošanu ar datu bāzes vadības sistēmām iegūšana – 
kursa darbs. 
7.4. Literatūra  
Grāmatas papīra noformējumā 
1. C. J. Date. An Introduction to Database systems. seventh edition. Addison-Wesley, 2000, 922 pp. 

(Ir arī tulkojums krievu valodā.)  
2. C. J. Date. Database In Depth. Relational Theory for Practitioners. 2005, O`Reilly Media, 208 pp. 
3. Hector Garcia_Molina, Jeffrey D. Ullman, Jenifer Widom. Database Systems: The Complete Book. 

2002, Prentice Hall, pp. 1048. (Ir arī tulkojums krievu valodā.)  
4. Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. Database Systems. A Practical Approach to Design, 

Implementation and Management. Second Edition. 1999, Addison-Wesley, 1092 pp. (Ir arī tulkojums 
krievu valodā.) 

5. Joe Celko. SQL for smarties: advanced SQL programming. 2002, Morgan Kaufmann Publishers, 
pp. 442. (Ir arī tulkojums krievu valodā.)  

6. James R. Groff and Paul N. Weinberg. LAN Times Guide to SQL. McGraw-Hill, 1997, 750 pp. (Ir 
arī tulkojums krievu valodā.) 

7. Paul Litwin, Ken Getz, Mike Gunderloy. Access 2002. Desktop developer`s handbook. 2002, 
SYBEX, pp. 992. (Ir arī tulkojums krievu valodā.)  

8. Paul Litwin, Ken Getz, Mike Gunderloy. Access 2002. Enterprise developer`s handbook. 2002, 
SYBEX, pp. 829. (Ir arī tulkojums krievu valodā.)  

9. John L. Viescas. Microsoft Office Access 2003. Inside out. 2004, Microsoft Press, pp. 1167. (Ir arī 
tulkojums krievu valodā.)  

 
Grāmatas elektroniskā formātā 
1. Cary N. Prague, Michael R. Irwin. Access 20002 Bible. 2001, Hungry Minds, pp. 1385. 
2. Rebecca M. Riordan. Designing Relational Database Systems. 1999, Microsoft Press. 
3. Michael J. Hernandez. Databese Design for Mortals.2003, Addison Wesley, pp.672. 
8. Studentu novērtēšana 
Tiek vērtētas studenta spējas praktiski lietot lekcijās izklāstītās un patstāvīgi apgūtās zināšanas. 
Vērtējumu skala: 
       - praktisko darbu izpildes kvalitāte un regularitāte       50% 
       - pārbaudes darbi                                                           20% 
       - eksāmens                                                                     30 % 
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Prasības priekšmeta apguvei  - praktisko darbu izpildes regularutāte un pārbaudes darbu izpildes 
kvalitāte. 
 
9. Programmas nodrošinājums 
9.1. Aprīkojums 
Programmu pakete MS Office, programmu pakete Visual FoxPro. 
9.2. Norises vieta 
Lekciju telpa ar  videoprojektoru un tāfeli (rakstīšanai ar flomasteriem). 
Praktiskiem darbiem - datorklase (25 darba vietas). 
Patstāvīgam darbam – lasītava ar attiecīgo literatūru. 
10. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāparskata līdz ar jaunu DB tehnoloģiju un to būtisku lietojumu parādīšanos. 



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

 
MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP 202 Diskrētās struktūras datorzinātnē 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

J. Grundspeņķis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d. 1  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. *  St. d. *  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalaura 3. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.4 Diskrētās struktūras un metodes 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Kopa, apakškopa, kopu Dekarta reizinājums, attēlojums, attieksmes, refleksivitāte, 
simetrija, asimetrija, antisimetrija, transitivitāte, ekvivalences attieksme, sakārtojuma 
attieksme, grafs, neorientēts grafs, orientēts grafs, Ceļš grafā, īsākais ceļš, Deikstras 
algoritms, Floida algoritms, tīkls, topoloģiskā šķirošana, transporta tīkls, plūsmas 
saglabāšanas vienādojums, Forda-Falkersona teorēma, Forda-Falkersona algoritms, koks, 
grafa karkass, Prima algoritms, Kraskala algoritms, koka apiešana, pirmssakārtojums, 
iekšējs sakārtojums, pēcsakārtojums, prefiksa pieraksts, infiksa pieraksts, postfiksa 
pieraksts, prefiksa kods, datu bāze, attieksmju algebra, vaicājumu valoda, tabulu 
izskaitļošana, strukturizēta vaicājumu valoda (SQL), datu definēšana, datu pārvaldība, 
vaicājumu formēšana, iebūvētas funkcijas. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir apgūt diskrētās matemātikas jēdzienu praktiskus lietojumus, grafu 
algoritmus un datu bāzes matemātiskos pamatus. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Zināt kopu teorijas pamatjēdzienus un prast tos pielietot reālās problēmās. 
2. Zināt attēlojumu veidus. 
3. Prast analizēt attieksmju īpašības. 
4. Zināt grafu teorijas pamatjēdzienus un grafu tipus. 
5. Mācēt uzdot informāciju par grafu.  
6. Prast realizēt grafu algoritmus. 
7. Mācēt lietot grafus kā modeļus. 
8. Prast realizēt attieksmju algebras operācijas ar datu bāzes tabulām. 
9. Mācēt formēt vaicājumus attieksmju datu bāzei. 
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2.3. Tēmas  
1. Kopu teorijas pamatjēdzieni (kopas, apakškopas, kopu veidi, operācijas ar kopām, 

kopu Dekarta reizinājums, projekcija). 
2. Attēlojumi, to uzdošana un veidi (attēlojums kopā, attēlojums uz kopu, pilns un daļējs 

attēlojums, sirjekcija, injekcija, bijekcija). 
3. Attieksmes un to veidi. Attieksmju īpašības. Attieksmju speciālie veidi (ekvivalences 

attieksme, tolerance, kvazisakārtojums, sakārtojuma attieksme un tās veidi – daļējs, 
aptverošs, stingrs sakārtojums). 

4. Elementu salīdzināšana sakārtotās kopās (maksimums, minimums, suprems, infims). 
5. Attieksmes un grafi. Grafu tipi. 
6. Informācijas par grafu uzdošanas veidi (statiskie un dinamiskie atspoguļojumi). 
7. Ceļu meklēšana grafos (pārmeklēšana ar atkāpšanos). 
8. Īsāko ceļu meklēšanas problēma. Deikstras un Floida algoritmi. 
9. Tīkli. Topoloģiskā šķirošana. Transporta tīkli. Plūsmas saglabāšanas vienādojums. 

Forda-Falkersona teorēma un algoritms. 
10. Koki un to īpašības. Grafa karkass. Prima un Kraskala algoritmi. Lēmumu koks. 
11. Koku apiešanas algoritmi. Universāla adresu sistēma. Leksikografiskais princips. 

Pirmssakārtojums, iekšēja sakārtojuma un pēcsakārtojuma apiešana. Prefiksa, infiksa 
un postfiksa pieraksti. Prefiksa kods. 

12. Attieksmes un datu bāzes. Attieksmju algebras operācijas (apvienojums, šķēlums, 
starpība, Dekarta reizinājums, projekcija, selekcija, savienošana, dalīšana). Tabuli 
izskaitļošanas procedūra. 

13. Vaicājumu valodas datu bāzei. Attieksmju algebras un attieksmju rēķinu valodas.  
14. Strukturizēta vaicājumu valoda SQL. Datu definēšana, pārvaldība un vaicājumu 

formēšana. Iebūvētās funkcijas. 
2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Rosen K.H. Discrete Mathematics and its Applications, 1991. 

Grāmata satur visu dotajā priekšmetā vajadzīgo mācību materiālu. Tajā īpaša vērība 
veltīta diskrētās matemātikas praktiskiem lietojumiem. 

2. I. Strazdiņš. Diskrētās matemātikas pamati, Zvaigzne, Rīga, 1980. 
Grāmata aptver plašu diskrētās matemātikas jautājumu loku, kas aprakstīts no 
teorētiskā redzes viedokļa. Grāmata prasa samērā labu matemātisko sagatavotību, 
tādēļ bakalauriem varētu būt grūti uztverama. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Dambītis J. Modernā grafu teorija, Datorzinību centrs, 2002. 

Grāmatā aprakstīti grafu teorijas pamati. 
2. McHugh J.A. Algorithmic Graph Theory, 1990. 

Grāmatā grafu teorija apskatīta no algoritmiskā redzes viedokļa. Tā satur visus 
svarīgākos grafu algoritmus 

3. J. Grundspeņķis. Grafu teorijas pamati, Rīgas Politehniskais institūts, Rīga, 1976. 
Mācību līdzeklī apskatīti grafu teorijas pamatjēdzieni, grafa raksturīgie lielumi, 
speciāli grafu veidi un grafu un matricu savstarpējais sakars. 

4. Kristofides N. Teorija grafov. Algoritmičeskij podhod., Moskva, Mir, 1978. 
Grāmatā ir visu šajā lekciju kursā apskatīto grafu algoritmi un to realizācijas piemēri. 
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 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Kopu teorijas pamatjēdzieni. Kopu Dekarta reizinājums. 
2. lekcija. Attēlojumi. Attēlojumu uzdošana. Attēlojumu veidi.. 
3. lekcija. Attieksmes, to veidi un īpašības. 
4. lekcija. Ekvivalences un sakārtojuma attieksmes. Elementu salīdzināšana sakārtotās 
kopās. 
5. lekcija. Attieksmes un grafi. Informācijas par grafu uzdošanas veidi. 
6. lekcija. Ceļu meklēšanas procedūra grafos. Īsāko ceļu meklēšanas problēma. Deikstras 
algoritms. Floida algoritms.. 
7. lekcija. Tīkli. Topoloģiskā šķirošana. Transporta tīkla definīcija. Plūsmas saglabāšanas 
vienādojums.. 
8. lekcija. Forda-Falkersona teorēma un algoritms. 
9. lekcija. Koki un to īpašības. Koki kā sistēmu modeļi.  
10. lekcija. Grafa karkass. Prima un Kraskala algoritmi īsāko karkasu atrašanai. 
11. lekcija. Koka apiešanas algoritmi. Prefiksa, infiksa un postfiksa pieraksti. Prefiksa 
kods.  
12. lekcija. Attieksmes un datu bāzes. Attieksmju (relāciju) datu bāzes pamatjēdzieni.  
13. lekcija.  Attieksmju algebras operācijas. Tabulu izskaitļošanas procedūra. 
14. lekcija. Vaicājumu valodas datu bāzei. Attieksmju rēķinu pseidovaloda. 
15. lekcija. Strukturizēta vaicājumu valoda SQL. Datu definēšana un pārvaldība. 
15. lekcija. Vaicājumu formēšana. Iebūvētās funkcijas. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Zina kopu teorijas pamatjēdzienus un prot tos pielietot reālās problēmās. 
• Zina attēlojumu veidus un prot izveidot attēlojumu ar dažādām īpašībām. 
• Prot analizēt attieksmju īpašības un lietot attieksmju speciālus veidus reālu problēmu 

aprakstam. 
• Zina grafu teorijas pamatjēdzienus un grafu tipus. 
• Māk uzdot informāciju par grafu.  
• Prot realizēt grafu algoritmus. 
• Māk lietot grafus kā modeļus. 
• Prot realizēt attieksmju algebras operācijas ar datu bāzes tabulām. 
• Māk formēt vaicājumus attieksmju datu bāzei. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• Noteikt attēlojuma veidus (injekcija, sirjekcija, bijekcija), noteikt attēlojuma īpašības. 
• Pierakstīt attieksmi dažādos veidos, pazīt ekvivalences attieksmi. 
• Realizēt Deikstras algoritmu, atrast īsāko ceļu grafā. 
• Realizēt Forda – Falkersona algoritmu, atrast maksimālo plūsmu tīklā. 
• Realizēt koku apiešanas algoritmus. Iegūt izteiksmes prefiksa, infiksa un postfiksa 

formu. 
• Iegūt universālu adrešu sistēmu, sakārtot virsotnes pēc leksikogrāfiskā principa.  
• Realizēt Prima algoritmu, atrast grafa minimālo karkasu, pārbaudīt rezultātu ar 

Kraskāla algoritmu. 
• Realizēt attieksmju algebras operācijas, izveidot pieprasījumu, izmantojot pseidokoda 

operatorus. 
Studiju darbs 
Studiju darba mērķis ir praktiski pielietot iegūtās zināšanas, uzrakstot programmu, kas 
atrisina konkrētu uzdevumu, izmantojot lekcijās un praktiskajās nodarbībās apskatītos 
algoritmus un jēdzienus. 
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Studiju darba (maksimālā atzīme – 9) uzdevuma piemērs: 
1)  Iegūt grafa blakus virsotņu un incidences matricas.  Doto orientēto grafu ievada ar loku 
sarakstu (virsotņu pāri, kas nosaka lokus, virsotnes apzīmē ar burtiem), grafa  virsotņu 
skaits n : 9< n <15;  loku skaits l : 12< l <19. 
2)  Prima algoritma realizācija, grafu  ievada  ar blakus virsotņu matricu (ievērot simetriju, 
vieninieku vietā ievada loku svarus) grafa virsotņu skaits  
n: 9< n  <15;  loku skaits l : 12< l <19 . Jābūt iespējai izvēlēties virsotni, ar kuru  sāk būvēt 
minimālo karkasu. Rezultātā -  minimālā karkasa loki , to pievienošanas secībā. 
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Eksāmens sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. 
 
Tipiska teorētiskās daļas struktūra: 
 
1. bloks - attieksmes: 
Šī bloka jautājumi: 
1.1. Kopu Dekarta reizinājums, bināras attieksmes un to īpašības (refleksivitāte, 
antirefleksivitāte, simetrija, asimetrija, antisimetrija, tranzitivitāte, antitranzitivitāte). 
1.2. Ekvivalences attieksme, kopu sadalījums un pārklājums. 
1.3. Sakārtojuma attieksme un tās veidi (pilns, daļējs, stingrs, nestingrs sakārtojums). 
Leksikografiskais princips. 
1.4. Elementu salīdzināšana sakārtotās kopās (mažorante, minorante, maksimālais un 
minimālais elements, suprēms, infims). 
2. bloks - attēlojumi, grafi un attieksmes. 
 Šī bloka jautājumi: 
2.1. Attēlojuma jēdziens, tā grafiks un piekārtojums. Attēlojumiem atbilstošie grafi. 
2.2.Attēlojumu veidi (attēlojums kopā, uz kopu, pilns, daļējs, funkcionāls, sirjekcija, 
injekcija, bijekcija).  Attēlojumu kompozīcija. 
 
3. bloks - grafu algoritmi. 
Šī bloka jautājumi: 
3.1. Informācijas par grafu uzdošanas statiskie un dinamiskie veidi. 
3.2. Ceļu meklēšanas pamatprocedūras grafos (backtrack, pārmeklēšana dziļumā un 
plašumā). 
3.3. Topoloģiskās šķirošanas, Deijkstras, Floida, Prima, Kraskala un Forda-Falkersona 
algoritmu būtība un pamatidejas. Forda-Falkersona teorēma. Plūsmas saglabāšanas 
vienādojums. 
 
4. bloks - koki. 
Šī bloka jautājumi: 
4.1. Koki, karkasi un īsākie karkasi. 
4.2. Koki kā problēmu risināšanas modeļi (lēmumu koki, spēles, šķirošana apvienojot, 
prefiksa kodu iegūšana). 
4.3. Koku apiešana ( universālās adresu sistēmas, prefiksa, infiksa un postfiksa pieraksti to 
iegūšana un aprēķins).  
 
5. bloks - attieksmes un datu bāzes. 
Šī bloka jautājumi: 
5.1. Attieksmju datu bāzu pamatjēdzieni. 
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5.2. Attieksmju algebras operācijas un tabulu izskaitļošanas procedūras. 
5.3. Attieksmju rēķini un vaicājumu formēšana pseidokodā. 
5.4. Strukturizēta vaicājumu valoda SQL (datu definēšana, datu pārvaldība - INSERT, 
DELETE, UPDATE, vaicājumu formulēšana - SELECT, UNION, subSELECT, 
aritmētiskie operātori sum, avg, max, min, COUNT, agregatizētie operātori - GROUP BY, 
HAVING, ORDER BY. 
  
Papildjautājumi   (jāatbild vienīgi pretendējot uz atzīmi "10"): 
1. Eilera, Hamiltona, plakani un divdaļīgi grafi. 
2. Loku savienojumu un attālumu matricas un to iegūšana. 
3. Forda algoritms īsāko ceļu atrašanai. 
4. Izplūdušas attieksmes un grafi. 
5. Semantiskie tīkli un konceptuālie grafi. 
 
Literatūra papildjautājumu apgūšanai: 
J. Grundspeņķis. Grafu teorijas pamati, Rīga, RPI, 1976. 
J. Grundspeņķis. Ievads intelektuālās sistēmās, Rīga, RTU, 1993. 
А. Кофман. Введение в теории нечетких множеств. М. Радио и связью 1982. 
Н. Кристофидес. Теория графов. Алгоритмический подход. М. Мир. 1978. 
 
Eksāmena praktiskās daļas struktūra: 
 
1. bloks - Deijkstras, Prima vai Forda-Falkersona algoritms. 
2. bloks - attieksmes un datu bāzes. 
2a) attieksmju algebras operācijas. 
2b) vaicājumu formulēšana attieksmju rēķinos, lietojot pseidokodu. 
2c) tabulu izskaitļošanas procedūras. 
2d) SQL lietojumi. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Studiju darba vērtēšanas pamatprincipi  
Studiju darbs tiek vērtēts ar atzīmi, izmantojot punktu sistēmu. Maksimālā atzīme ir 
teicami (9), lai saņemtu atzīmi izcili (10), studentam jāizpilda paaugstinātas grūtības 
uzdevums, kuru sastāda individuāli. 
Punktu sadalījums:  
SD uzdevums -  60 punkti: 

programmas pareizība 25 
apraksts, kas ietver teorētisko pamatojumu 35  

Darbs semestrī - 40 punkti 
Deikstras algoritms – 10 (patstāvīgais darbs – īsākā ceļa atrašana) 
Prima algoritms – 10 (patstāvīgais darbs – minimālā karkasa atrašana) 
Forda-Falkersona algoritms – 10 (patstāvīgais darbs – maksimālās plūsmas 
atrašana) 
Ekvivalences attieksme – 5 (pārbaudes darbs ) 
Uzdevumi par tēmu „Koki” – 3 
Uzdevumi par tēmu „Attieksmes un datu bāzes” – 2 

Vērtējums:  
Iegūtā atzīme: 9  - 95 – 100  8  - 87– 94  7  - 79 – 86 
  6 - 71 – 78  5  - 63 – 70  4  - 55 – 62 
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Eksāmena teorētiskās daļas vērtēšanas pamatprincipi 
Eksāmena teorētiskajā daļā studentam ir jāatbild uz 8 jautājumiem (pēc izvēles) no 
piedāvātajiem 15. Ir atļauts pievienot arī vēl 9. atbildi, bet ne vairāk. Pretendējot uz atzīmi 
"8", "9" vai "10", obligāti ir jāievēro prasība, ka ir jāatbild vismaz pa vienam jautājumam 
no 1., 2. un 3. bloka un vismaz pa 2 jautājumiem no 4. un 5. bloka. 
 
Katrā blokā tiek piedāvāti 3 jautājumi, kas atkarībā no to grūtības pakāpes tiek vērtēti ar 1, 
2 vai 3 punktiem. Atzīme eksāmena teorētiskajā daļā tiek izlikta atkarībā no summārā 
punktu skaita pēc šādas skalas: 
Atzīme Minimālā punktu summa

10 21 
9 19 
8 17 
7 15 
6 13 
5 11 
4 9 
3 5 
2 2 
1 0 

 
Eksāmena praktiskās daļas vērtēšanas pamatprincipi 
Katrs uzdevums tiek vērtēts šādi: 
1. bloks - 4 punkti; 2. bloks - 6 punkti (2a - 2 p., 2b - 1p., 2c - 2 p., 2 d - 1 p.). 
Kopējais praktiskās daļas vērtējums atbilst iegūtajai punktu summai. 
 
Kopumā studenta zināšanas eksāmenā tiek vērtētas ar vidējo svērto atzīmi, ko veido 
Eksāmena teorētiskajā daļa iegūtā atzīme - 65% 
Eksāmena praktiskajā daļā iegūtā atzīme - 35% 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). J. Grundspeņķis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. J. Ciekure 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Lekcijās tiek lietoti slaidi 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Praktiskie darbi notiek divām grupām vienlaicīgi, speciāls aprīkojums nav vajadzīgs 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
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Moduļa izstrādes mērķis ir saskaņot tēmas starp abiem modulī iekļautajiem priekšmetiem, 
lai novērstu nevajadzīgu dublēšanos, kā arī lai modulī kopumā tiktu iekļautas visas 
vajadzīgās tēmas 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Lekciju konspekts, praktisko uzdevumu piemēri pašapmācībai, metodiskie norādījumi 
studiju darba izpildei 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Kopumā apmierinoša 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Lekciju konspekts ir pietiekami kvalitatīvs, tas izvietots internetā 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Jāpalielina praktisko uzdevumu skaits un individuālo uzdevumu skaits un daudzveidība 
studiju darbam 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



 1 
Mācību kursa Lielu datu bāzu tehnoloģija DSP303 

 apraksts 
 
Studiju programma  – Datorsistēmas 
Studiju līmenis          – Bakalaura studijas 
Mācību priekšmeta apjoms –2 KP, lekcijas  - 24 stundas, praktiskie darbi - 8 stundas.  
Apmācības semestris:  5 (piektais) 
 
Mācību spēks -  J ā n i s  E i d u k s , inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) , asoc. prof. 
 
Amerikas Savienoto Valstu, Anglijas un Skandināvijas augstskolās atbilstošie kursi saucas Large 
Database Systems, Database 2, Adminstration of Databases. Daudzos gadījumos kursa nosaukumam tiek 
lietots konkrētas lielas datu bāzes vadības sistēmas nosaukums: piemēram, DBMS Oracle, DBMS MS 
SQL-Server. 
 
1. Mācību kursa īss raksturojums 
 
Mācību kurss veltīts liela apjoma datu bāzes un attiecīgo datu bāzes vadības sistēmu struktūras un 
funkcionalitātes apgūšanai. Liela apjoma datu bāzes veidošanai tiek izmantotas datu bāzes vadības 
sistēmas, kuras būtiski atšķiras no mazu un vidēju datu bāžu vadības sistēmām jeb, tā saucamām, “galda 
datu bāzes vadības sistēmām”  (desktop database management systems).  
 
Liela apjoma datu bāzes sistēmas raksturojas ar: 1) liela apjoma datu glabāšanu (terabaiti); 2) dažādiem 
datu bāzes datu modeļiem (parasti, relācijas un relāciju-objektu datu modeļi); 3) lielu lietotāju skaitu 
(tūkstoši lietotāju); 4) izvērstām vaicājumu valodu (SQL un objektu SQL) iespējām; 5) plašām iespējām 
datu bāzes vadības sistēmu administrēšanā un noskaņošanā; 6) plašām iespējām realizēt serverī 
glabājamas procedūras un metodes; 7) izvērstām iespējām lietojumprogrammu un datu bāzes sistēmas 
sasaistē.  
 
Mācību kursā tiek apskatītas, analizētas un praktiski izmantotas dažādas populāras datu bāzes vadības 
sistēmas: Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2. Rūpīgi tiek apskatītas un izanalizētas šo sistēmu 
datu bāžu arhitektūras un datu bāzes sistēmu arhitektūras, kā arī informāciju, kuru var izgūt no datu bāzes 
vārdnīcas. Tas ļauj realizēt rūpīgu sistēmas administrēšanu un noskaņošanu.  
 
Detalizēti tiek apskatītas relāciju datu bāzes datu struktūru un relāciju-objektu datu bāzes datu struktūru 
definēšanas iespējas.  
 
Plaši tiek analizēta servera programmēšanas valodu funkcionālās iespējas. Šo glabājamo procedūru 
izmantošana datu integritātes nodrošināšanai un sarežģītu, laikietilpīgu datu izgūšanas vaicājumu 
realizēšanai.  
 
Tiek analizētas arī tehnoloģijas lietojumprogrammu piesaistei vairākām datu bāzēm (MS ADO un OO4O 
tehnoloģijas).  
 
Liela vērība tiek veltīta vaicājumu valodas SQL jaunāko un efektīvāko datu izgūšanas variantu apgūšanai 
(klona tabulu izmantošana, hierarhiskie vaicājumi, datu agregātu aprēķinu speciālās struktūras). Galvenās 
metodes, algoritmi un administrēšanas iespējas tiek ilustrētas ar piemēriem.  



 2 
 
2. Mācību kursa mērķi 
 
Lielas datu bāzes loģiskās un fiziskās struktūras veidošanas iespēju pārzināšana relāciju un relāciju-
objektu datu bāzēm. 
Lielas datu bāzes vadības sistēmas uzbūves un funkcionalitātes iespēju izpratne. 
Datu bāzes vadības sistēmas funkcionēšanas optimizācijas veikšanas pārzināšana. 
Datu bāzes darbības auditorpārbaudes veikšanas pārzināšana. 
Klientservera datu bāzes sistēmu administrēšanas pārzināšana. 
Sarežģītas bet efektīvas liela apjoma datu bāzes veidošanas iemaņu apgūšana. 
Servera programmēšanas valodu pamatprincipu pārzināšana un spēja veidot specializētus universālo datu 
bāzes sistēmu paplašinājuma. 
Vaicājumu valodas SQL un objektu SQL  jaunāko iespēju kvalitatīva pārzināšana. 
 
3. Nepieciešamās priekšzināšanas 
 
Mācību kursa apgūšanai nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas, interese par savu specialitāti, spēja 
sistematizēt informāciju, veikt loģiskus secinājumus. Nepieciešamas arī sekojošas priekšzināšanas: 
1. Mācību kursa Datu bāzes tehnoloģijas pamati (Datu bāzes vadības sistēmas – DB1) pilnvērtīga apguve. 
2. Lietojumprogrammu izstrādes pamatkoncepciju un galveno pamatjēdzienu izpratne 
3. Skaitļotāju tīkla darbības pamatprincipu apguve. 
 
4. Galvenās tēmas un to apgūšanas mērķi 
 
Mācību kursa būtiskākie, visvairāk akcentējamie jautājumi ir sekojoši: 
- Liela apjoma datu bāzes datu modeļu un to īpašību pārzināšana. 
- Lielas datu bāzes sistēmas arhitektūras pārzināšana. 
- Spēja definēt lielas datu bāzes struktūru un veikt datu sākotnējo ielādi. 
- Spējas noteikt un, ja nepieciešams koriģēt, datu bāzes un datu bāzes vadības sistēmas parametrus. 
- Spējas veikt datu bāzes vadības sistēmas darbības optimizāciju. 
- Spējas veikt datu bāzes darbības auditorpārbaudes. 
- Spējas veikt klientservera datu bāzes sistēmas konfigurēšanas procesu. 
- Spējas projektēt un definēt lietotājus un to tiesības. 
- Spējas veikt datu bāzes kopēšanu un atjaunošanu. 
- Spējas vispusīgi izmantot administrēšanā vaicājumu valodu SQL un datu bāzes vārdnīcu. 
- Spējas izmantot SQL valodas procedurālo paplašinājumu – valodu PL/SQL sarežģītu vaicājumu un 

pārskatu veidošanai. 
 
5. Mācību kursu savstarpējā saistība 
 
Mācību priekšmets Lielās datu bāzes izmanto zināšanas, kas iegūtas mācību kursos: Svešvaloda, Inženieru 
matemātika, Lietojumprogrammas, Datortīkli, Operētājsistēmas un galvenokārt Datu bāzes tehnoloģijas 
pamati. 
 
6. Mācību kursa saturs 
 
6.1. Lekciju tēmas 
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1. Liela apjoma datu bāzes un tās vadības sistēmas atšķirības no personālajām un vidēja izmēra 
           datu bāzēm. Liela apjoma universālas datu bāzes datu modeļi 
2. Liela apjoma datu bāzes atmiņas loģiskās un fiziskās struktūrvienības. Lielas datu bāzes  
           sistēmas arhitektūras 
3. DBVS darba vides veidošana. Datu bāzes veidošanas etapi.  
4. Relāciju DB informācijas objektu definēšana.  
5. Datu izgūšana no relāciju DB informācijas objektiem: 
6. Lielu objektu izmantošana (LOB) iekļaušana DB. Tabulu un indeksu sekcionēšana. Datu 
           paralēlās apstrādes iespējas. 
7. Objektorientētās tehnoloģijas principu iekļaušanas problēmas lielās datu bāzēs. Relāciju –  
           objektu informācijas objektu realizēšana DB.  
8. Objekti un metodes.  
9. Vaicājumu valoda OSQL.  
10. Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums.  
11. Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā.  
12. DBVS interfeisi un utilītprogrammas.  
13. Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB bojājuma. Datu eksports un imports.  
           Datu sākotnējā ielāde. 
14. Daudzavotu sistēmas veidošana.  
15. DB administratora grupa un tās funkcijas. 
16. Komerciālas liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas. 
 
6.2. Lekciju tēmu jautājumi 
 
Nr. Lekciju tēmu jautājumi 
1 Liela apjoma datu bāzes un tās vadības sistēmas atšķirības no personālajām un vidēja 

izmēra datu bāzēm (“desk top databases”): 
1) datu lielie apjomi (N*100GB un N*10 TB ) un daudz lielākas prasības datu ārējām glabāšanas 
iekārtām; 
2) DB loģiski – fiziskās struktūras sarežģītība; 
3) DB tipu apvienojums (relāciju – objektu DB, relāciju – daudzdimensiju DB); 
4) DB administrēšanas problēmu sarežģītība; 
5) transakciju vadība; 
6) izkliedētās (distributed) DB un citas īpatnības. 

2 Liela apjoma universālas datu bāzes datu modeļi (hierarhiskie, tīklveida, CODASYL, relāciju, 
objektu, relāciju-objektu). 

3 Liela apjoma datu bāzes atmiņas loģiskās un fiziskās struktūrvienības (tabultelpas, segmenti, 
ekstenti, bloki, klasteri un t.t.). Atmiņas struktūrvienību uzbūve un vadības parametri. 

4 Lielas datu bāzes sistēmas arhitektūra (datu bāzes vai SQL serveri, lietojumserveri), parastie 
un interneta lietojumi. Vairāklīmeņu klientserveru sistēmas. To iespējas un funkcijas.  DBVS 
eksemplāri (instances) un to arhitektūra: operatīvās struktūras, servera un fona procesi. 
Operatīvās atmiņas organizācija: sistēmas globālā atmiņa (“system global area”); datu bāzes datu 
buferi (“database buffer cashe”); izmaiņu žurnāla buferi (“redo-log buffer”); SQL vaicājumu 
koplietošanas fonds (“shared pool”); citas operatīvās struktūras. Operatīvo struktūru  parametri.  
Izdalīto (“named”) un koplietošanas (“shared”) serveru konfigurācijas, to priekšrocības un 
trūkumi. 

5 DBVS darba vides veidošana (optimal flexible architecture – OFA). Darba katalogu sistēma. 
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Nr. Lekciju tēmu jautājumi 

Eksemplāra veidošana operētājsistēmas  vidē.  
6 Datu bāzes veidošanas etapi. Etapu uzdevumi un izpildāmās funkcijas. Datu bāzes aktivizēšana 

un aizvēršana (startup, shutdown). Datu bāzes darbības analīze un koriģēšana lietojot datu bāzes 
vārdnīcas skatus un parametru maiņas komandas. 

7 Relāciju DB informācijas objektu definēšana:  
datu tabulas, domēni, datu lauki jeb kolonas un to tipi, lauku un tabulu ierobežojumi un to tipi, 
virknes, indeksi un to tipi, virtuālie skati un to tipi, datu klasteri, materializētie skati, sinonīmi).  
Relāciju DB informācijas objektu definējumu matadatu izgūšana no DB datu vārdnīcas. DB datu 
vārdnīcas tabulas un virtuālie skati. Statiskie un dināmiskie DB skati. 
Datu sākotnējā ievade DB, datu ielādes programmas (Piemēram, Oracle SQL*Loader). 
Datu integritātes nodrošināšana. Bloķēšanas mehānismi. 

8 Datu izgūšana no relāciju DB informācijas objektiem: 
1) darbības ar datu kopām (UNION, MINUS, INTERSECT); 
2) datu noliktavu tipisko vaicājumu realizēšana (ROLLUP, CUBE, GROUPING, GROUPING 
SETS, GROUPING_ID, GROUP_ID); 
3) “klona tabulu”  izmantošana SQL vaicājumos (SELECT ... ORDER BY ...); 
4) hierarhiskie vaicājumi (START WITH ... CONNECT BY , PRIOR, LEVEL); 
5) datumu un laika datu tipi un darbības ar tiem: laika zonas, datuma un laika intervāli 
(INTERVAL YEAR TO MONTH, INTERVAL DAY TO SECOND); 
6) DECODE un CASE izteiksmes; 
7) dināmiskais SQL. 

9 Lielu objektu izmantošana (LOB) iekļaušana DB. Datu ievade un izguve no lieliem datu 
objektiem.  

10 Tabulu un indeksu sekcionēšana. Datu paralēlās apstrādes iespējas. 
11 Objektorientētās tehnoloģijas principu iekļaušanas problēmas lielās datu bāzēs. Objekti datu 

bāzē. Relāciju – objektu informācijas objektu realizēšana DB: objektu tabulas tabula ar 
objektu kolonām, tabula ar iekļautām tabulām, objektu virtuālie skati. Funkciju VALUE() un 
TABLE() izmantošana. 
Salikti objekti, to veidošana. Atsauces uz objektiem (references), to realizēšana. Funkciju REF() 
un DEREF() izmantošana. 

12 Objekti un metodes. Konstruktor-metodes, statiskās metodes, MAP tipa metodes, ORDER tipa 
metodes, MEMBER tipa metodes un to izmantošana objektu SQL vaicājumos. Objekta īpašību 
mantošanas iespējas. Heterogēnu objektu veidošana un izgūšana. 

13 Relāciju - objektu informācijas objektu datu izgūšanas vipārējie principi.  Vaicājumu valoda 
OSQL un vaicājumi objektu kolekcijām. 

14 Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums PL/SQL. Anonīmie un nosauktie bloki, 
glabājamās (stored) procedūras un funkcijas, programmu paketes, trigeri, datu bāzes 
paplašinājumi (kartridži). SQL valodas papildiespējas PL/SQL valodā. PL/SQL valodas raksti un 
tabulas. Kursoru un kursoru mainīgo izmantošana.   

15 Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā. Objektu tipi un eksemplāri. Iekļautās tabulas 
(tabula tabulā) un maināmie masīvi. Metodes, to interfeisu apraksti un ķermeņu definējumi.  

16 DBVS interfeisi un utilītprogrammas (piemēram, SQL*Plus, Enterprise Manager un t.t.). Datu 
bāzes darbības un izmatošanas nodrošināšana klientservera sistēmās (SQL*Net). Tīkla 
konfigurēšanas varianti un atbilstošie konfigurācijas faili un to parametri. Replikāciju 
izmantošana un vadība. 

17 Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB bojājuma. Datu eksports un imports. 
Datu sākotnējā ielāde. 
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Nr. Lekciju tēmu jautājumi 
18 Daudzavotu sistēmas veidošana. OLE DB un ODBC interfeisu izmantošana. MS ADO un 

Oracle OO4O interfeisu izmantošana daudzavotu sistēmu realizēšanai. 
19 DB administratora grupa un tās funkcijas: 

1) metadati un to vadība lielās datu bāzes sistēmās; 
2) operatīvās atmiņas struktūru noskaņošana, ārējās atmiņas noskaņošana,  resursu izmantošanas 
analīze; 
3) DBVS auditorpārbaudes (auditing); 
4) SQL vaicājumu izpildes optimizācija. 

20 Komerciālās liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas. 
1. DBVS DB2 (IBM) un   Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix, DB2, RBD, IMS un t.t.) un 
to raksturojums. Lielas datu bāzes sistēmu attīstības tendences un būtiskākās problēmas. 

 
7. Praktiskie darbi 
 
Studentu praktiskā darbība dotajā mācību kursā ir ļoti svarīga, jo lielu apgūstamo zināšanu daļu  students 
saņem ar papildmateriāliem praktisko uzdevumu izpildei. Otrkārt, katrs students risina savu uzdevumu, 
kurā ir ietvertas noteiktās prasības. Līdz ar to,  katrā praktiskajā darbā students analizē paša izvēlēto 
priekšmetisko vidi, izdomā tās īpašības un veido tai datu bāzi un realizē izgūšanas vaicājumus.  
 
Nr. Praktiskā darba tēmas 
1 Relāciju datu bāzes informācijas objekti. 

Relāciju datu bāzes (RDB) projektēšanas problēmas un metodes. ER diagrammas izveidošana 
(vismaz 5 realitātēm). RDB izveidošana: tabulas (vismaz 4), klasteri (2), indeksi, virknes (2) un 
skati (2). Datu bāzes datu veseluma (integritātes) nodrošināšana ar deklaratīviem likumiem 
(Primary key, Unic, Check, Not Null, References). Datu bāzes datu vārdnīcas statisko skatu 
izpēte un matadatu noteikšana visām struktūrām ar SELECT vaicājumu palīdzību (attiecīgo datu 
vārdnīcas skatu izvēle, kolonu jēgas noskaidrošana, apzīmējumu precizēšana). Datu ievade 
tabulās un klastera struktūrās ar INSERT komandu un SQL*LOADER programmas palīdzību. 
SQL*Plus vides parametri un komandas interaktīvu pārskatu veidošanai (pārskatos noteikti tiek 
realizēta grupēšana un starpsummu izvade). Divu saliktu dialoga tipa pārskatu izveidošana 
(pārskatu vaicājumos jālieto vairāki SELECT un datu grupēšana gan vaicājumā, gan pārskata 
komandās, pārskatos jāizmanto vairākas tabulas). Datu izgūšana no izveidotajām  RDB datu 
glabāšanas struktūrām lietojot SQL vaicājumus (apakšvaicājumi SELECT rindā, FROM rindā, 
HAVING rindā, klona tabulu izmantošana (OVER konstrukcija), DECODE un CASE 
konstrukciju izmantošana, hierarhisko vaicājumu veidošana (START WITH ... CONNECT BY, 
PRIOR, LEVEL struktūras). 

2 Relāciju-objektu datu bāzes informācijas objekti. 
Relāciju-objektu datu bāzes (RODB) datu glabāšanas struktūras: objektu tabula, tabula ar 
objektu kolonu, tabula ar iekļautu tabulu. Tabulās iekļaujamo objektu tipi: vienkārši,  objekti,  
salikti objekti (objekti ar iekļautiem objektiem), objektu kolekcijas, objektu kolekcijas objektu 
kolekcijām. RODB datu glabāšanas struktūru izveidošana. Datu ievade RODB datu glabāšanas 
struktūrās ar INSERT komandu un ar SQL*LOADER programmu. RODB struktūru matadatu 
izgūšana no datu vārdnīcas skatiem (SELECT vaicājumi). Objektu sasaiste lietojot objektu 
atsauces. Jāizveido objektu atsauces 1:1 un 1:N. Objektu datu mantošanas iespējas. Piemērs. 
RODB glabāšanas struktūru grafiskais attēlojums – tabulu un objektu diagramma. Datu 
izgūšana no RODB izmantojot Objektu SQL (visām datu glabāšanas struktūrām), tiek 
izmantotas funkcijas VALUE(), TABLE(), REF(), DEREF(). Objektu skati. Izveidot divus 
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objektu skatus, kuru definēšanai izmantoti Objektu SQL vaicājumi ar TABLE() funkciju. Veikt 
Objektu SQL vaicājumus (4) objektu skatiem. 

3 Servera programmēšanas valodas izmantošana. 
SQL valodas paplašinājumi. Firmas Oracle SQL valodas paplašinājums PL/SQL.  PL/SQL 
valodas mainīgo tipi: raksti, objekti, tabulas, masīvi. Kursori, kursoru mainīgie. PL/SQL 
valodas programmu veidi: anonīmie bloki un nosauktie bloki, iekļautās procedūras un funkcijas, 
trigeri, pakotnes, objektu metodes (MAP, ORDER, MEMBER tipa). To definēšanas un 
izmantošanas komandas. Procedūras ar tabulveida izejas un ieejas parametriem (PL/SQL 
tabulas un kursora mainīgie). Metožu izveidošana objektu skatiem un to izmantošana objektu 
SQL vaicājumos. Informācijas iegūšana no datu bāzes vārdnīcas par PL/SQL struktūrām. Darbā 
jāizveido procedūras un paketes, kas demonstrē minēto programmēšanas iespēju realizēšanu. 
Procedūras SQL un OSQL vaicājumi veic datu izgūšanu no RDB un RODB struktūrām, izdara 
pārveidojumus un  jaunos datu atkal ieraksta datu bāzē. Galveno vērību jāpievērš variantam, kad 
no tabulas ar iekļauto tabulu tiek izveidots objektu skats ar vairākām metodēm  un šīs metodes 
tiek izmantotas OSQL vaicājumos (4) objektu skatam. 
 

4 Datu noliktavas tehnoloģijas. 
Zvaigznes un sniegpārslas shēmu izmantošana datu modeļiem datu noliktavās. Datu noliktavas 
(datawarehouse) virsbūves veidošana OLTP datu bāzei: dimensiju (>=3) un hierarhiju (arī 
multihierarhiju) definēšana OLTP DB tabulām, materializēto skatu (3) definēšana un vaicājumu 
realizēšana, kuros tiek realizēta vaicājumu pārraksti (rewriting).  Datu agregātu izgūšana (5 
vaicājumi) lietojot Rollup, Cube izteiksmes un Grouping funkciju. 

5 Datu bāzes audits un noskaņošana. 
 Datu bāzes vadības sistēmas eksemplāra parametri. Parametru vērtību iegūšana un izvērtējums. 
Datu bāzes vadības sistēmas parametriskā modeļa izveidošana. Parametru maiņas ieteikumu 
iegūšana no datu vārdnīcas dināmiskajiem skatiem. Parametru koriģēšanas komandas.  

6 Lietojumu un datu bāzes sasaiste.  
MS un Oracle ADO objektu tehnoloģijas (OO4O) izmantošana. Datu izgūšana no relāciju-
objektu datu bāzes uz MS Excel darba lapām un MS Access formām. Jāizmanto gan relāciju, 
gan relāciju-objektu datu struktūras. 

 
8. Mācību kursa pārbaudes jautājumi 
 
1. Liela apjoma datu bāzes un tās vadības sistēmas atšķirības no personālajām un vidējaizmēra 
           datu bāzēm. 
1. 1.     Kādas ir liela apjoma datu bāzes atšķirības no “galda” (desktop) datu bāzēm. 
1.2.      Kādas ir liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas atšķirības no “galda” (desktop) datu bāzes  
            vadības sistēmām. 
2. Liela apjoma universālas datu bāzes datu modeļi. 
2.1. Kādas datu glabāšanas struktūras tiek izmantotas relāciju datu bāzē. 
2.2. Kādas datu glabāšanas struktūras tiek izmantotas relāciju-objektu datu bāzē.. 
3. Liela apjoma datu bāzes atmiņas loģiskās un fiziskās struktūrvienības. 
3.1. Kas ir tabultelpas, segmenti, ekstenti, bloki, klasteri.  
3.2. Kāda ir atmiņas struktūrvienību uzbūve un konfigurēšanas parametri. 
4. Lielas datu bāzes sistēmas arhitektūra. 
4.1. Kas ir lietojumu serveri.  
4.2. Kas ir datu bāzes vadības sistēmas eksemplārs. 
4.3. Kas ir sistēmas globālā atmiņa. Kāda ir tās struktūra. 
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5. DBVS darba vides veidošana. 
5.1. Kas ir optimālā elastīgā arhitektūra. 
5.2. Kas ir darba katalogu sistēma. Kā tā tiek organizēta. 
5.3. Kā datu bāzes vadības sistēmas eksemplārs tiek organizēts operētājsistēmas vidē.  
6. Datu bāzes veidošanas etapi.  
6.1. Kādi ir datu bāzes veidošanas etapi un to uzdevumi. 
6.2. Kā tiek izmantota datu bāzes datu vārdnīca datu bāzes darbības analīzē un koriģēšanā. 
6.3. Kas ir datu bāzes datu vārdnīcas statiskie un dināmiskie skati. 
7. Relāciju DB informācijas objektu definēšana. 
7.1. Kas ir skati, kā tie tiek izmantoti. 
7.2. Kas ir klasteri. Kā tos veido.datu tabulas, domēni, datu lauki jeb kolonas un to tipi, lauku un tabulu 

ierobežojumi un to tipi, virknes, indeksi un to tipi, virtuālie skati un to tipi, datu klasteri, 
materializētie skati, sinonīmi).  

7.3. Kas ir un kā tiek nodrošināta datu bāzes datu integritāte. 
8. Datu izgūšana no relāciju DB informācijas objektiem. 
8.1. Kādas SQL-ā ir iespējamas darbības ar datu kopām. 
8.2.      Kādas SQL struktūrvienības tiek izmantotas datu noliktavu tipisko vaicājumu realizēšanai.  
8.3.      Kas ir “klona tabulu”  izmantošana SQL vaicājumos. 
8.4.      Kas ir hierarhiskie vaicājumi. 
8.5.      Kādi datuma un laika datu tipi un darbības ar tiem tiek izmantotas universālās datu bāzes sistēmās. 
8.6.      Kas ir dināmiskais SQL. 
9. Lielu objektu izmantošana (LOB) iekļaušana DB.  
9.1.     Kas ir datu bāzes lielie objekti. 
9.2.     Kā tiek realizēta datu ievade un izguve no lieliem datu objektiem.  
10. Tabulu un indeksu sekcionēšana. Datu paralēlās apstrādes iespējas. 
10.1. Kas ir tabulu sekcionēšana, kādiem nolūkiem tā nepieciešama. 
10.2. Kas ir vaicājumu paralēlā apstrāde. 
11. Objektorientētās tehnoloģijas principu iekļaušanas problēmas lielās datu bāzēs.  
11.1.    Kā var tikt organizēti objekti datu bāzē. 
12.       Relāciju – objektu informācijas objektu realizēšana DB.   
12.1.    Kas ir objektu tabulas. 
12.2.    Kas ir objektu kolonas. 
12.3.      Kas ir iekļautās tabulas. 
12.4.      Kādiem nolūkiem tiek izmantotas funkcijas VALUE() un TABLE(). 
12.5.      Kas ir objektu atsauces. Kā tās tiek izmantotas. 
13.      Objekti un metodes.  
13.1.      Kas ir un kādēļ lieto konstruktor-metodes, statiskās metodes, MAP tipa metodes, ORDER tipa 
              metodes un MEMBER tipa metodes. 
13.2.      Kā tiek realizētas objekta īpašību mantošanas iespējas.  
13.3.      Kā tiek realizēta heterogēnu objektu veidošana un izgūšana. 
14.      Vaicājumu valoda OSQL. 
14.1.      Kādas ir OSQL pamatkonstrukcijas. 
14.2.      Kādas ir OSQL iespējas strādāt ar kolekcijām. 
14.3.      Kādas ir objekta SQL iespējas saliktu vaicājumu veidošanā.  
15.       Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums. 
15.1.      Kas ir SQL valodas procedurālais paplašinājums. 
15.2.     Kas ir anonīmie un nosauktie bloki, glabājamās (stored) procedūras un funkcijas, programmu  
             paketes, un  trigeri.  
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15.3.     Kas ir servera paplašinājumi (kartridži).  
15.4.     Kādas ir SQL valodas papildiespējas PL/SQL valodā.  
15.5.     Kas ir PL/SQL valodas raksti un tabulas.  
15.6.     Kas ir kursors un kursora mainīgais.   
16.      Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā.  
16.1.     Kas ir PL/SQL iekļautās tabulas un maināmie masīvi.  
16.2.     Kas ir metodes, to interfeisu apraksti un ķermeņu definējumi.  
17.     DBVS interfeisi un utilītprogrammas.  
17.1.    Kas ir un kad tiek lietota programmu paketes SQL*Plus un  Enterprise Manager.  
17.2.    Kādi ir tīkla konfigurēšanas varianti un atbilstošie konfigurācijas faili un to parametri.  
18.     Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB bojājuma. Datu eksports un imports. 
            Datu sākotnējā ielāde. 
18.1.    Kādi režīmi tiek izmantoti veicot datu bāzes atjaunošanu. 
18.2.     Kas ir datu sākotnējā ielāde. Kādas problēmas tiek risinātas. 
19.     Daudzavotu sistēmas veidošana.  
19.1.    Kas ir OLE DB un ODBC interfeisi. Ar ko tie atšķiras. 
19.2.    Kas ir MS ADO un Oracle OO4O interfeisi. 
20.     DB administratora grupa un tās funkcijas. 
20.1.    Kas ir metadati un to vadība lielās datu bāzes sistēmās. 
20.2.    Kas ir operatīvās atmiņas struktūru noskaņošana, ārējās atmiņas noskaņošana,  resursu  
            izmantošanas analīze. 
20.3.    Kas ir DBVS auditorpārbaudes (auditing); 
20.4.    Kas ir SQL vaicājumu izpildes optimizācija. 
21.     Komerciālas liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas. 
21.1.    Kādas ir priekšrocības un trūkumi DBVS –ām Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix, DB2.. 
 
9. Izmantojamā literatūra un komentāri 
  
Pirmkārt, protams, būtu jāizmanto relāciju datu bāzes lielākā speciālista un popularizētāja C.J. Date 
mācību grāmatas. Tajās skaidri un detalizēti doti relāciju datu bāzes teorētiskie pamati. Apskatītas arī 
dažas būtiskākās inženiertehniskās problēmas. 
1. C.J. Date. An Introduction to Database systems. Seventh edition. Addison-Wesley, 2000, 938 pp. 
2.  C.J. Date. Database in depth. Relational theory for practitioners. O’Reilly, 2005, 210 pp. 
Lielo datu bāzes sistēmu teorētisko pamatkoncepciju apguvei var izmantot vairāku populāru autoru un 
autoru kolektīvu darbus. Tie ir uzrakstīti vienkāršā, skaidrā valodā un ir viegli saprotami. 
3. Thomas Conolly, Carolyn Begg. Database systems. Apractical Approach to Design, Implementation 
and Management. Third Edition. Pearson Education Limited, 2002, 1197 pp. 
4. David M. Kroenke. Eight Edition. Databases Processing. Eighth edition. Prentice Hall, 2003, 800 pp. 
5. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jenifer Widom. Database systems. Prentice Hall, 2002, 1088 
pp. 
Relāciju-objektu datu bāzes datu modeļi tiek apskatīti arī lielās datu bāzes tehnoloģijas mācību grāmatās 
(tādās, kā pirmās piecas) , tomēr detalizētāki apraksti ir meklējami grāmatās, kas veltītas konkrētām 
vadības sistēmām. Līderis šajā jomā ir firmas Oracle datu bāzes vadības sistēma un tai veltītās grāmatas. 
6. Stewen Feuerstein, W. B. Pribyl. Oracle PL/SQL Programming. Third Edition. 2002, O’Reilly, 950 pp.  
7.  Kevin Loney. Oracle Database 10G: The Complete Reference. 2004, McGraw-Hill. 
8.  Rick Greenwald, David C. Kreines. Oracle in a nutshell. A desktop quick reference. O’Reilly, 2002, 
980 pp. 
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Datu izgūšanas, definēšanas un modificēšanas pamatvaloda datu bāzes sistēmās ir SQL. Lai kvalitatīvi to 
izmantotu jāzin jaunākās SQL konstrukciju iespējas un adekvāta, atbilstoša izmantošana konkrētās 
situācijās. Šo jautājumu apgūšanai der viena no kompetentākā SQL izmantošanas speciālista Joe Celko`s 
grāmatas un arī grāmatas, kuras veltītas konkrētas datu bāzes vadības sistēma realizētajam SQL. 
9. Joe Celko’s. SQL for smarties: advanced SQL programming. Second edition. Morgan Kaufmann 
Publishers, San Fracisko, California,2000, 450 pp. Ievērojama speciālista laba mācību grāmata par SQL 
niansēm. 
10. Sanjay Mishra, Alan Beaulien. Mastering Oracle SQL. 2002, O’Reilly, 360 pp. Laba mācību grāmata 
par DBVS Oracle SQL iespējām 
Zināšanas par datu bāzes servera programmēšanas valodām glabājamo procedūru veidošanai vislabāk 
iegūt grāmatās kas veltītas konkrētai datu bāzes vadības sistēmai. Dotajā jautājumā līderis atkal ir firmas 
Oracle datu bāzes vadības sistēma ar attiecīgajām grāmatām. 
11. Bill Prybil, Steven Feurstein. Learning Oracle PL/SQL. O`Reilly, 2001, 424 pp. 
12. Benjamin Rosenzweig, Elena Silvestrova. Oracle PL/SQL interactive workbook.Second edition. 
Prentice Hall,2002, 688 pp. 
13. Thomas Kyte. Expert One-on_One Oracle. Second edition. Book 1 and 2. 2002, Pearson Education 
Limited, 680 pp. Eksperta vērtējumi un ieteikumi firmas Oracle datu bāzes tehnoloģijās. 
Gandrīz katrai lielo datu bāzes vadības sistēmu izstrādes firmai ir izveidojusies sava datu noliktavu 
realizēšanas tehnoloģija. Laba mācību grāmata par firmas Oracle datu noliktavas tehnoloģijām ir Lilian 
Hobbs un kolektīva grāmatā. 
14. Lilian Hobbs, Susan Hilson, Shilpa Lawande. Oracle 9iR2 Data Warehausing. 2003, Digital Press, 590 
pp.   
Kā mācību grāmatas par Microsoft SQL server, PostgreSQL un DB2 datu bāzes vadības sistēmām var 
izmantot sekojošas grāmatas. 
15. Marci Frohock Garcia, Jamie Reding, Edward Whalen, Steve Adrien DeLuca. Microsoft SQL Server 
2000. Adminstrator`s companion. Microsoft, 2000. 
16. John C. Worslay, Joshua D. Drake. Practical PotgreSQL. O`Reilly, 2002. 
17. Rob Cutlip, John Medicke. Integrated Solutions with DB2. Addison Wesley, 2003. 
 
10. Slēgvārdi 
 
Datu bāzes sistēmas, datu glabāšanas struktūras, relāciju-objektu datu bāze, servera programmēšanas 
valoda, datu bāzes vadības sistēmas paplašinājums 
 
11. Studentu zināšanu novērtēšana 
 
Tiek vērtētas studenta spējas praktiski lietot lekcijās izklāstītās un patstāvīgi apgūtās zināšanas. Tās 
jāparāda ar piemēru (ne pasniedzēja definētu) palīdzību. Vērtējumu skala: 
       - praktisko darbu izpildes kvalitāte un regularitāte       60% 
       - eksāmens  (pārbaudes darbi)                                       40 % 
Prasības priekšmeta apguvei  - praktisko darbu izpildes regularitāte un kvalitāte, kā arī pārbaudes darbu 
izpildes kvalitāte. Ja praktisko darbu rezultātu atskaites netiek nodotas laikā, jāizpilda papilddarbi.  
Vienādu darbu iesniegšanas gadījumā tie netiek vērtēti visiem attiecīgajiem studentiem un informācija tiek 
nodota izskatīšanai RTU Ētikas komisijai, kura var pieņemt lēmumu par studenta (-u) atskaitīšanu. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP332 Mākslīgā intelekta pamati 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

J. Grundspeņķis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. *  St. d. *  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalaura 6. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.1 Mākslīgais intelekts 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Problēmu risināšana pārmeklējot, stāvokļu telpa, stāvokļu telpas grafs, zarošanās faktors, 
vidējais zarošanās koeficients, atrisinājuma ceļš, pārmeklēšanas stratēģijas, pārmeklēšana 
atkāpjoties, pārmeklēšana dziļumā, pārmeklēšana plašumā, rekursīvā pārmeklēšana, 
heiristiski informēta pārmeklēšana, heiristiskā novērtējuma funkcija, “kalnā kāpšanas” 
stratēģija, vislabākā stāvokļa meklēšanas stratēģija, starveida pārmeklēšanas stratēģija, 
heiristikas pieļaujamība, heiristikas monotonitāte, heiristikas informētība, stāvokļu telpas 
sarežģītības novērtējums, divpersonu spēles, Minimaksa algoritms, alfa-beta algoritms, 
zināšanu atspoguļošanas shēmas, semantiskie tīkli, konceptuālie grafi, freimi, scenāriji, 
produkciju sistēmas, loģiskās zināšanu atspoguļošanas shēmas, izteikumu rēķini, 
predikātu rēķini, loģiskā secināšana, secināšanas likumi. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir apgūt mākslīgā intelekta pamatus, koncentrējoties uz diviem 
fundamentāliem pētījumu objektiem mākslīgajā intelektā – problēmu risināšanu, lietojot 
pārmeklēšanas stratēģijas, un zināšanu atspoguļošanas shēmām. Pēc priekšmeta apgūšanas 
students izprot mākslīgā intelekta pamatus, prot stāvokļu telpā realizēt dažādas 
pārmeklēšanas stratēģijas un lietot dažādas shēmas zināšanu atspoguļošanai. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Zināt mākslīgā intelekta vēsturi, attīstības etapus un pētījumu jomas. 
2. Izprast problēmu risināšanas pārmeklējot pamatidejas. 
3. Mācēt attēlot problēmu ar stāvokļu telpu. 
4. Izprast stāvokļu telpas pārmeklēšanas stratēģijas. 
5. Mācēt realizēt stāvokļu telpas pārmeklēšanas algoritmus un novērtēt to darbietilpību. 
6. Izprast heiristiku būtību un lomu stāvokļu telpas pārmeklēšanas efektivitātes 
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paaugstināšanā. 
7. Prast aprēķināt heiristiskā novērtējuma funkcijas vērtības. 
8. Mācēt realizēt heiristiskos pārmeklēšanas algoritmus. 
9. Prast aprēķināt stāvokļu telpas sarežģītību. 
10. Mācēt attēlot divpersonu spēles ar stāvokļu telpu. 
11. Mācēt realizēt Minimaksa un alfa-beta algoritmus. 
12. Zināt zināšanu atspoguļošanas pamatprincipus un nepieciešamās atspoguļojumu 

īpašības. 
13. Prast atspoguļot problēmsfēras zināšanas, lietojot loģiskas, procedurālās, tīklveida un 

strukturizētas zināšanu atspoguļošanas shēmas.  
14. Prast realizēt secināšanas procedūras. 

2.3. Tēmas  
1. Mākslīgā intelekta pirmsākumi, attīstības posmi un pētījumu pamatvirzieni. 
2. Stāvokļu telpa un tās elementi.Stāvokļu telpas grafs. Mērķa stāvokļa apraksta formas. 

Virsotnes zarošanās faktors. Stāvokļu telpas vidējais zarošanās koeficients. Stāvokļu 
telpas sarežģītības novērtējums. Atrisinājuma ceļš. 

3. Stāvokļu telpas pārmeklēšana. Virsotnes izvēršana. No datiem un no mērķa virzīta 
pārmeklēšana. Pārmeklēšana atkāpjoties. 

4. Neinformētas pārmeklēšanas stratēģijas. Pārmeklēšana plašumā un dziļumā un to 
realizācija. Rekursīva pārmeklēšana.  

5. Heiristiski informēta pārmeklēšana. Heiristika un tās lietošanas lietderība. Heiristisks 
algoritms. Heiristiskā novērtējuma funkcija. Heiristiski informētas pārmeklēšanas 
algoritmi. Kalnā kāpšanas stratēģija. Vislabākā stāvokļa meklēšanas stratēģija. 
Starveida pārmeklēšanas stratēģija. Heiristikas efektivitātes novērtējuma 3 dimensijas: 
pieļaujamība, monotonitāte, informētība. Algoritms A. Algoritms A*.  

6. Pārmeklēšana spēlēs ar pretinieku. Divpersonu spēles ar pilnu informāciju. Spēles 
koks. Divpersonu spēļu realizācijas algoritmi. Minimaksa algoritms. Horizonta efekts 
(pārlūkošana uz priekšu).Alfa-beta algoritms.  

7. Zināšanu atspoguļošana. Zināšanu bāzes konstruēšana. Atspoguļojuma kvalitāte un 
sastāvdaļas. Zināšanu atspoguļošanas shēmu klasifikācija. 

8. Tīklveida zināšanu atspoguļošanas shēmas. Asociatīvie tīkli. Semantiskie tīkli. 
Konceptuālie grafi.  

9. Strukturizētas zināšanu atspoguļošanas shēmas. Freimi. Scenāriji. 
10. Procedurālas zināšanu atspoguļošanas shēmas. Produkciju sistēmas. Parauga virzīta 

pārmeklēšana. Parauga virzītas pārmeklēšanas vadība.  
11. Loģiskās zināšanu atspoguļošanas shēmas. Izteikumu rēķinu sintakse un semantika. 

Predikātu rēķinu sintakse un semantika.  
12. Loģiskā secināšana. Secināšanas likumi un to īpašības. Unifikācijas algoritms un 

substitūciju likumi. 
2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 

 
1. Luger G.F. and Stubblefield W.A. Artificial Intelligence. Structures and Strategies for 

Complex Problem Solving. Addison-Wesley Longman, Harlow, England, 1998. 
Grāmata satur visu dotajam lekciju kursam vajadzīgo informāciju. Tajā aprakstīta 
mākslīgā intelekta vēsture, attīstības posmi un pētījumu virzieni, struktūras un 
stratēģijas stāvokļu telpas pārmeklēšanai, heiristiskā pārmeklēšana un visas četras 
zināšanu atspoguļošanas shēmu klases. Bez dotajā lekciju kursā vajadzīgā mācību 
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materiāla grāmatā vēl aprakstīti tādi jautājumi kā programmēšanas tehnikas mākslīgā 
intelekta uzdevumu risināšanai (programmēšanas valodas PROLOG un LISP), dabīgās 
valodas izpratne, automātiskās spriešanas sistēmas, un plašs mašīnas apmācības 
metožu spektrs. 

2. Winston P.H. Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1992. 
Grāmata veiksmīgi papildina pirmo minēto, dodot papildus informāciju par 
pārmeklēšanu stāvokļu telpā un zināšanu atspoguļošanu. Bez tam ir aprakstīti neironu 
tīkli un to apmācība, kā arī citi apmācības veidi. 

3. J. Grundspeņķis. Ievads intelektuālās sistēmās, Rīgas tehniskā universitāte, Rīga, 
1993. 
Lekciju konspektā apskatīta mākslīgā intelekta vēsture un pētījumu jomas, zināšanu 
atspoguļošana, problēmu risināšana, lietojot stāvokļu telpu, kā arī tādas intelektuālas 
sistēmas kā tēlu pazīšanas, dabīgās valodas izpratnes un ekspertu sistēmas. Lekciju 
konspekts satur praktiski visu dotajam kursam nepieciešamo izziņas materiālu.  

 
Ieteicamā literatūra 

 
1. J. Grundspeņķis, L. Novickis, J. Osis, V. Šitikovs. Intelektuālu sistēmu projektēšana, 

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, 1997. 
Mācību līdzeklī apskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar intelektuālu sistēmu projektēšanu 
un realizāciju: zināšanu iegūšanas un atspoguļošanas metodes, ekspertu sistēmu 
uzbūve un loģiskās secināšanas mehānisms. 

2. P. Rivža, I. Arhipova. Ievads ekspertu sistēmās, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Jelgava, 1995. 
Lekciju konspektā apskatītas mākslīgā intelekta lietojumu jomas, ekspertu sistēmas un 
to struktūra, zināšanu atspoguļošanas shēmas. Ekspertu sistēmu izveidošanas 
metodoloģija un zināšanu iegūšanas process. Lekciju konspektu var izmantot, lai 
apgūtu zināšanu iegūšanas un atspoguļošanas jautājumus. 

3. A. Borisovs. Mākslīgā intelekta metodes. Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, 1993. 
Lekciju konspektā apskatītas tiešās un inversās secināšanas procedūras un virkne 
intelektuālu sistēmu praktisku lietojumu (diagnostikas sistēmas, darbību plānošanas 
modeļi, meklējumu metodes tehnisku risinājumu ģenerēšanai, u.c.). 

4. Durkin J. Expert Systems. Design and Development. Macmillan Publishing Company, 
New York, 1994. 
Grāmatā dots tiešās un inversās secināšanas sistēmu, un freimu sistēmu apraksts, kā 
arī šādu sistēmu projektēšanas metodes. 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Mākslīgā intelekta pirmsākumi, attīstības posmi un pētījumu pamatvirzieni. 
2. lekcija.  Stāvokļu telpa, tās elementi un raksturojumi. 
3. lekcija. Stāvokļu telpas pārmeklēšanas pamatstratēģijas. 
4. lekcija. Pārmeklēšanas atkāpjoties un pārmeklēšanas plašumā un dziļumā algoritmu 
realizācija. 
5. lekcija.Heiristiskā novērtējuma funkcijas, to iegūšana un lietojums heiristiskās 
pārmeklēšanas algoritmos. 
6. lekcija. Kalnā kāpšanas, vislabākā stāvokļa meklēšanas un starveida pārmeklēšanas 
stratēģiju realizācija. 
7. lekcija. Heiristikas efektivitātes novērtējuma 3 dimensijas: pieļaujamība, monotonitāte, 
informētība. Algoritmi A un A*. 
8. lekcija. Pārmeklēšana spēlēs ar pretinieku. Spēles koka izveidošana. 
9. lekcija.  Minimaksa algoritms un alfa-beta procedūra. 
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10. lekcija.Zināšanu atspoguļošana un zināšanu bāzes konstruēšana. 
11. lekcija. Tīklveida zināšanu atspoguļošanas shēmas.  
12. lekcija. Strukturizētas zināšanu atspoguļošanas shēmas. 
13. lekcija. Produkciju sistēmas. Parauga virzīta pārmeklēšana.  
14. lekcija. Izteikumu rēķinu sintakse un semantika. 
15. lekcija. Predikātu rēķinu sintakse un semantika. 
16. lekcija. Loģiskā secināšana. Secināšanas likumi. Unifikācijas algoritms. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Zina mākslīgā intelekta vēsturi, attīstības etapus un pētījumu jomas. 
• Izprot problēmu risināšanas pārmeklējot pamatus. 
• Māk lietot stāvokļu telpu, lai atspoguļotu problēmu. 
• Izprot stāvokļu telpas pārmeklēšanas stratēģijas. 
• Māk realizēt stāvokļu telpas pārmeklēšanas algoritmus un novērtēt to darbietilpību. 
• Izprot heiristiku būtību un prot aprēķināt heiristiskā novērtējuma funkcijas vērtības. 
• Māk realizēt heiristiskos pārmeklēšanas algoritmus. 
• Prot aprēķināt stāvokļu telpas sarežģītību. 
• Māk attēlot divpersonu spēles ar stāvokļu telpu un realizēt Minimaksa un alfa-beta 

procedūras.. 
• Zina zināšanu atspoguļošanas pamatprincipus. 
• Prot atspoguļot problēmsfēras zināšanas, lietojot loģiskas, procedurālas, tīklveida un 

strukturizētas zināšanu atspoguļošanas shēmas.  
• Prot realizēt secināšanas procedūras. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
 
Pastāvīgo un studiju darba mērķis un saturs: 
 
Studiju darba mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas mākslīgā intelekta 
pamatos, realizējot praktiskus uzdevumus. 
 
Darba uzdevumi 
 
Patstāvīgie darbi: 
 
Patstāvīgo darbu izpildei ir paredzētas 16 stundas. Šajā laikā ir jāizpilda 4 uzdevumi: divi 
uzdevumi saistīti ar stāvokļu telpas definēšanu un pārmeklēšanas pamatstratēģijas 
realizāciju, un divi uzdevumi saistīti ar zināšanu atspoguļošanas shēmas konstruēšanu. 
1. uzdevums. Studentam ir jāizvēlas praktiska problēma, kurā viņš jūtas eksperts. 
Jākonstruē problēmas stāvokļu telpa, ņemot vērā atbilstošā varianta ierobežojumus. 
2. uzdevums. Konstruētajai stāvokļu telpai, lietojot sarakstus OPEN un CLOSED, 
jārealizē norādītā "aklās" pārmeklēšanas metode, fiksējot atrisinājuma atrašanai 
nepieciešamo iterāciju skaitu. 
Piezīme: studentam ir jāievēro, ka varianta datos vienmēr ir dots pārmeklēšanas mērķis, 
kas gadījumā, ja ir jārealizē no mērķa virzīta pārmeklēšana, nesakrīt ar problēmas mēŗķi. 
3. uzdevums. Studentam ir jāizvēlas reāla problēma, kurai būtu piemērota norādītā 
zināšanu atspoguļošanas shēma un ierobežojumi (shēmas piemērotība ir jāpamato). 
4. uzdevums. Zināšanu attēlošanas shēma ir jāattēlo, lietojot datoru. 
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Studiju darbs: 
 
Studiju darba veikšanai ir paredzētas 72 stundas (priekšmeta darbietilpība pēc plāna ir 3 
kredītpunkti jeb 120 stundas. Atskaitot lekcijām un praktiskajiem darbiem paredzēto laika 
budžetu, t.i., 120 - (32 + 16) = 72 stundas. Šajā laikā studentam ir jāatrisina studiju darba 
6 uzdevumi, kā arī janoformē patstāvīgo darbu un studiju darba apraksts. 
5. uzdevums. Jāizvēlas kāda divpersonu spēle (tematika jāsaskaņo ar pasniedzēju), tā 
jāattēlo ar atbilstošu stāvokļu telpu, kurā atrisinājums jāmeklē vai nu ar MIN-MAX, vai 
ALFA-BETA procedūru. 
Piezīme: Šo uzdevumu iespējams aizstāt ar referātu (apjoms nedrīkst pārsniegt 6 lpp.), 
kura tēma ir jāsaskaņo ar pasniedzēju. Referāta uzrakstīšanai iespējams izmantot 
pasniedzēja ieteikto literatūru, vai arī studenta patstāvīgi atrasto literatūru (vēlams 
internetā). Referātam obligāti jāpievieno izmantoto literatūras avotu kopijas. 
6. uzdevums. Jāaprēķina stāvokļu telpas sarežģītība. Aprēķins jāveic trīs dažādām vidējā 
zarošanās koeficienta B vērtībām, trīs reizes mainot līmeņu skaitu L. Obligāti jāizmanto 
tās B un L vērtības, kas iegūtas 2. uzdevumā konstruētajai stāvokļu telpai, kā arī 
variantam atbilstošās dotās vērtības. Jāveic pētījums, kā mainās ģenerēto stāvokļu skaits. 
Pētījuma rezultāti jāatspoguļo tabulā, kā arī jāattēlo visas trīs līknes vienā grafikā. 
7. uzdevums. Pirmajā uzdevumā izvēlētajai problēmai, kurai otrajā uzdevumā ir definēta 
stāvokļu telpa, jākonstruē heiristiskā novērtējuma funkcija. Jāpaskaidro lieluma h(n) 
semantiskā jēga un skaitliskās vērtības izvēle. 
8. un 9. uzdevumi. Patstāvīgā darba 2. uzdevumā konstruētajai stāvokļu telpai jārealizē 
divas variantā norādītās heiristiski informētās pārmeklēšanas stratēģijas, lietojot sarakstus 
OPEN un CLOSED. Jāfiksē nepieciešamo iterāciju skaits katrai no stratēģijām, un 
pārmeklēšanas rezultāti jāsalīdzina ar 2. uzdevumā iegūtajiem rezultātiem (mērķa 
atrašanai nepieciešamo iterāciju skaitu). 
10. uzdevums. Trešajā uzdevumā iegūtā zināšanu atspoguļošanas shēma jāpārraksta 
produkciju likumu formā. Lietojot iegūto zināšanu bāzi, jārealizē variantā norādītais 
izvedums. Vienai iterācijai jāapraksta, kā strādā parauga virzīta vadības stratēģija un 
unifikācijas algoritms. 
Piezīme: Zināšanu shēmu transformācijā obligāti ir jāsaglabā 3. uzdevumā lietotā 
semantika. Nedrīkst ievest jaunus objektus un saites starp tiem. Shēmas transformējot, 
konsekventi jāievēro viens un tas pats transformēšanas princips. 
 
Prasības darba noformējumam: 
 
a) darba apraksts ir jānoformē, lietojot datoru, t. i., rokrakstā izpildīts darbs netiks 
pieņemts vērtēšanai; 
b) darbs jānodod vākos iesietā veidā, un tajā ir jāapvieno praktisko darbu un studiju darba 
uzdevumu atrisinājumi; 
c) darbam ir jāpievieno titullapa, kurā norādīta augstskola, fakultāte un institūts, kurā 
mācās darba autors, kā arī priekšmeta nosaukums, darba autora vārds, uzvārds, studenta 
apliecības numurs un grupas, kurā darba autors mācās, šifrs; 
d) aprakstā ir jābūt satura rādītājam; 
e) apraksts jānoslēdz ar secinājumiem par padarīto darbu; 
f) aprakstošās daļas beigās ir jāpievieno pareizi noformēts bibliogrāfiskais saraksts; 
g) lappusēm ir jābūt numurētām. 
 
Obligāti darbam jāpievieno darba pilna elektroniskā versija 
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 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Eksāmens sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.  
 
Teorētiskās daļas jautājumi: 
                 
1. Mākslīgā intelekta definīcija, Tjūringa tests, mākslīgā intelekta pētījumu  
    virzieni. 
2. Stāvokļu telpas definīcija un piemēri. 
3. No datiem un no mērķa virzīta pārmeklēšana. 
4. Pārmeklēšanas realizācija izmantojot sarakstus OPEN un CLOSED. 
5. Pārmeklēšana dziļumā un plašumā. 
6. Stāvokļu telpas lietošana spriedumu atspoguļošanai predikātu rēķinos. 
7. Parauga virzīta pārmeklēšana. 
8. Pārmeklēšanas vadība produkciju sistēmās. 
9. Heiristiskas pārmeklēšanas pamatidejas. 
10. Kalnā kāpšanas, vislabākā stāvokļa un starveida pārmeklēšanas stratēģijas. 
11. Heiristiskā novērtējuma funkcija. 
12. Heiristiku efektivitātes novērtēšana (pieņemamas heiristikas, to mēri, A*  
      algoritms). 
13. Heiristiku monotonitāte un informētība. 
14. Koki un pārmeklēšana spēlēs ar pretinieku. MIN-MAX procedūra. 
15. ALFA-BETA procedūra. 
16. Stāvokļu telpas sarežģītības mēri un novērtēšana. 
17. Progresējošas iedziļināšanās metode un horizonta efekts. 
18. Izteikumu rēķinu sintakse un semantika. 
19. Predikātu rēķinu alfabēts un sintakse. 
20. Interpretācija un predikātu rēķinu semantika. 
21. Secināšanas likumi un to īpašības. 
22. Unifikācijas algoritms, substitūciju noteikšana un substitūciju kompozīcija. 
23. Produkciju sistēmas. 
24. Tīklveida shēmas zināšanu atspoguļošanai. 
25. Strukturizētas shēmas (freimi, scenāriji, objektorientētā pieeja) zināšanu  
      atspoguļošanā.  
Eksāmena teorētiskajā daļā katrs variants satur piecus jautājumu blokus. Katrā blokā ir 
piedāvāti divi jautājumi, no kuriem studentam ir jāatbild uz vienu pēc izvēles. 
 
Eksāmena praktiskās daļas struktūra: 
 
Jāatrisina 5 uzdevumi:  
1. uzdevums. Jārealizē uzdotais neinformētas pārmeklēšanas algoritms (pārmeklēšana 

dziļumā vai plašumā, virzoties no datiem vai mērķa). 
2. uzdevums. Jārealizē uzdotais heiristiskās pārmeklēšanas algoritms (kalnā kāpšana, 

vislabākā stāvokļa meklēšana, starveida pārmeklēšana). 
3. uzdevums. Divpersonu spēles stāvokļu telpā jārealizē Minimaksa vai alfa-beta 

procedūra. 
4. uzdevums. Jākonstruē zināšanu bāze, lietojot pirmās kārtas loģikas valodu un 

jāpielieto uzdotais secināšanas likums. 
5. uzdevums. Dotajam problēmas aprakstam jāatspoguļo zināšanas, lietojot prasīto 

zināšanu atspoguļošanas shēmu (semantisko tīklu, konceptuālo grafu, freimu tīklu). 
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 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Pastāvīgā un studiju darba vērtējums 
 
ATZĪME "10" - pilnībā atrisināti visi uzdevumi. 
ATZĪME "9" - ir atrisināti visi uzdevumi, atrisinājumos nav būtisku kļūdu, bet ir dažas 
nepilnības. 
ATZĪMES "8", "7", "6", “5”, “4” - pilnībā ir atrisināti attiecīgi 8, 7, 6, 5 un 4 uzdevumi, 
un atrisinājumos nav būtisku kļūdu, vai arī atrisināts lielāks uzdevumu skaits ar būtiskām 
kļūdām un nepilnībām. 
ATZĪMES “3”, “2” un “1” netiek izliktas. Darbi ar šādiem vērtējumiem ir jāpārstrādā, 
novēršot tajos konstatētās nepilnības un kļūdas. 
 
Eksāmena rezultātu vērtēšanas pamatprincipi 
 
Teorētiskās daļas vērtēšanas pamatprincipi: 
 
Katrs jautājums tiek vērtēts šādi: 
2 punkti - atbilde atspoguļo faktu, ka jautājums apgūts pilnībā; atbilde satur visas 
pamatkoncepcijas. 
1 punkts - atbilde atspoguļo faktu, ka jautājums apgūts daļēji, t.i. atbilde nesatur visas 
pamatkoncepcijas; atbildē ir daudz vispārīgu frāžu. 
0 punktu - uz jautājumu nav atbildēts. 
 
Kopējais teorētiskās daļas vērtējums atbilst iegūtajai punktu summai. 

 
Praktiskās daļas vērtēšanas pamatprincipi: 
 
Katrs uzdevums tiek vērtēts ar 2 punktiem, ja tas izpildīts pilnīgi pareizi. Par kļūdām un 
nepilnībām punktu skaits tiek samazināts. 
 
Kopējais praktiskās daļas vērtējums atbilst iegūtajai punktu summai. 
 
Kopumā studenta zināšanas priekšmetā tiek vērtētas ar vidējo svērto atzīmi, ko 
veido: 
 
1. Eksāmena teorētiskajā daļā iegūtais punktu skaits - 60%. 
2. Eksāmena praktiskajā daļā iegūtais punktu skaits  - 40%. 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). J. Grundspeņķis, A. Anohina 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionālā, lietojot slaidus. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Pēc būtības būtu nepieciešami gan praktiskie, gan laboratorijas darbi, kas pašreiz tiek 
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aizstāti ar apjomīgu studiju darbu. 
3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 

Jā 
3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā, eksāmens un studiju darbs ar atzīmi. 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Internetā ievietots lekciju konspekts ir, bet nepieciešami metodiskie norādījumi studiju 
darba izpildei. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Viduvēja, trūkst zināšanu matemātiskajā loģikā. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Lekciju konspekts nav pietiekami kvalitatīvs, tas jāpārstrādā. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Jāizstrādā un jāievieš praktiskie darbi (3-4) un 1-2 laboratorijas darbi (darbs ar ekspertu 
sistēmas čaulu). 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



1.pielikums 

 Mācību spēks -  Profesors JĀN I S  G R U N D S P EŅĶ I S , Dr.habil.sc.ing. 
             
 Mācību priekšmeta nosaukums - DSP 341 Datorsistēmu projektēšanas pamati 
Studiju programma - Datorsistēmas 
Studiju profils - Datorzinātņu 
Studiju veids - Akadēmiskās 
 
Mācību priekšmeta apjoms - 2 K 
Semestris: bakalaura studiju 6. semestris 
Mācību priekšmeta grupa: virziena izvēles mācību priekšmets 
 
Mācību priekšmeta mērķis - Iemācīties efektīvi strādāt projektu grupās, kas veic sarežģītu sistēmu 
projektēšanu 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi -  
 
1.  Iepazīt projekta dzīves ciklu 
2.  Iepazīties ar projektēšanas paņēmieniem 
3.  Risināt grupas darba problēmas 
4.  Gūt praktisku ieskatu projekta grupas darba vadībā 
5.  Iepazīties ar datu bāzu un intelektuālo sistēmu projektēšanas specifiku 
6.  Izstrādāt reālu projektu vai tā priekšlikumu  
 
 
Mācību grāmatas, ieteicamās un izmantojamās literatūras saraksts - 
 
[1] Andersen N.E. et al. Professional Systems Development, Prentice Hall, 1990 
[2] Kendall K.E. and Kendall J.E. Systems Analysis and Design, Prentice Hall, Inc., 1995. 
Latvijas Republikas standarti 
Kursa izdales materiāli 
 
Priekšmeta mācīšanas metode - Studentu grupa veido salīdzinoši lielu projekta grupu, kas sadalīta 
apakšgrupās. Projektu vada kāds students no grupas. Arī katrai apakšgrupai ir vadītāji. Studentu 
grupa sistēmiski izstrādā projektu atbilstoši lekcijās dotajām rekomendācijām. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - Tiek vērtēts grupas darbs kopumā, apakšgrupu darbs un 
iespēju robežās arī katra studenta individuālais ieguldījums. Projektu kopumā vērtē pasniedzējs. 
Apakšgrupu darbu vērtē projekta vadītājs. Individuālo darbu vērtē apakšgrupu vadītāji. Galīgo 
vērtējumu katram studentam izlemj pasniedzējs. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējai nodarbībai -  Aktīva regulāra piedalīšanās grupas 
darbā. 
 
 
 
 
 
 
Kalendārais plāns -  



1.pielikums 

Nedēļa Lekcijas Praktiskie/Laboratorijas darbi Literatūra 

1.  Projektu izstrādāšanas 
teorija un prakse. 
Projekta dibināšana  
Projekta grupas izvēle 
un tās darba 
koordinācija 

 [1] 15. -86. 
[1] 79. - 83. 

2.   Projekta dibināšana (1) [1] 15. -86. 

3.  Sistēmas dzīves cikls 
un projektēšanas vieta 
tajā. 
Sistēmu projektēšanas 
posmi  

  

4.   Projekta dibināšana (2) [1] 15. -86. 

5.  Projekta darba 
plānošana, vadīšana un 
novērtēšana 
Sadarbība ar lietotājiem 

 [1] 91. - 121. 
[1] 125. - 170. 
[1] 171. - 196. 

6.   Projekta darba plānošana [1] 91. - 121. 

7.  Lejupejoša un 
augšupejoša 
projektēšana 
Tradicionālās un 
modernās pieejas 
projektēšanā  

  

8.   Paveiktā darba novērtēšana [1] 125. - 148. 

9.  Datu bāzu projektēšana   

10.  Sadarbības ar lietotājiem 
novērtēšana. Projekta darba 
gaitas novērtēšana un 
koriģēšana 

[1] 171. - 196. 

11. Projekta kvalitātes 
nodrošināšana 

 [1] 223. - 270. 

12.  Projekta kvalitātes analīze [1] 223. - 270. 

13. Projekta 
dokumentācijas 
izstrādāšana un projekta 
prezentēšana 

 Latvijas 
Republikas 
standarti 
[2] 460. - 480. 

14.  Projekta dokumentācijas 
izstrādāšanas darba izvērtēšana 

Latvijas 
Republikas 
standarti 

15. Intelektuālo sistēmu 
projektēšana 

  

16.  Projekta prezentēšana [2] 460. - 480. 



1.pielikums 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP342 Sistēmu teorijas metodes 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

J. Grundspeņķis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 1  Prakt. d. 0,5  Lab. d. 0,5  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk. *  Eks.   St. d. *  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalaura studijas 5. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.2 Sistēmu teorija 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Sistēmu pieeja, sistēmiskas domāšanas pamatelementi, sistēmu koncepti, sistēmas 
diagramma, ārējā vide, sistēmas robeža, sistēmu vadība un pārvaldība, vaļēja un slēgta 
kontūra sistēmas, pozitīva un negatīva atgriezeniskā saite, vadības sistēmas 
pamatelementi, vadāmā objekta stabilitāte un nestabilitāte, pārvaldība pēc mērķa, sistēmu 
iekšējās vadības principi, nepieciešamās daudzveidības likums, sistēmu dzīves cikla 
modeļi, sistēmu inženierijas pamatprincipi. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir apgūt teorētiskās zināšanas sistēmpieejā, sistēmiskā domāšanā, 
sistēmu klasifikācijā, sistēmu vadības un pārvaldības, kā arī sistēmu inženierijas 
pamatprincipos. Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj pielietot sistēmpieeju un 
sistēmisku domāšanu praktisku problēmu risināšanai, izprot sistēmu vadības un 
pārvaldības kopējos principus, un informācijas lomu sistēmu vadībā, un spēj lietot 
sistēminženierijas pamatprincipus. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Izprast analītiskās pieejas un sistēmpieejas būtiskās atšķirības. 
2. Apgūt sistēmiskās domāšanas pamatelementus un prast tos pielietot. 
3. Mācēt noteikt sistēmas un ārējās vides faktorus, noteikt sistēmas robežu un attēlot 

iegūto rezultātu sistēmas diagrammā. 
4. Zināt sistēmu klasifikāciju kritērijus. 
5. Izprast sistēmu vadības un pārvaldības kopējos principus. 
6. Mācēt izveidot sistēmas vadības kontūru un izdalīt vadības sistēmas pamatelementus. 
7. Izprast nepieciešamās daudzveidības likumu. 
8. Prast novērtēt sistēmas sarežģītību kvalitatīvi un kvantitatīvi. 
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9. Zināt informācijas lomu sistēmu vadībā un prast aprēķināt informācijas daudzumu. 
10. Izprast sistēmu inženierijas pamatprincipus, sistēmu dzīves cikla modeļus un 

fundamentālos soļus.  
2.3. Tēmas  

1. Sistēmu zinātne un tās specifiskās metodes, vispārīgā sistēmu teorija, sistēmpieeja, 
specifiskās sistēmpieejas (operāciju pētīšana, sistēmu analīze, sistēmu projektēšana, 
kibernētika, bionika, sistēmu inženierija). 

2. Sistēmu definīcijas pamatkoncepti: kopa, objekti, attieksmes, atribūti, ārējā vide, 
vienots vesels. Pamatkonceptu raksturojums. 

3. Kopējais un atšķirīgais sistēmpieejā un analītiskajā pieejā: uzsvars, sistēmas tips, 
ārējās vides raksturs, mērķis, sistēmas stāvoklis. 

4. Sistēmiskas domāšanas pamatelementi: sistēmu mērķi, ārējā vide, resursi, 
komponentes, pārvaldība. Pamatelementu raksturojums. Sistēmas diagramma. 
Sistēmas ārējās vides definēšanas principi. Sistēmas robeža un tās noteikšanas veidi. 

5. Sistēmu klasifikācija pēc dažādiem kritērijiem. Sistēmu klases un to pamatīpašības. 
Hierarhisku sistēmu princips. 

6. Kibernētiskā pieeja sistēmiskai domāšanai. Sistēmu klasifikācija pēc to sarežģītības un 
prognozējamības pakāpes. 

7. Sistēmu blokdiagrammas un to elementi. Vaļēja un slēgta kontūra sistēmas. Pozitīva 
un negatīva atgriezeniskā saite, to loma sistēmu vadībā un realizācijas veidi. 

8. Vadības sistēmas pamatelementi: vadāmais objekts, detektors, salīdzinātājs, 
izpildmehānisms. Vadības objekta stabilitāte un nestabilitāte. Atgriezeniskās saites 
loma vadības objekta nestabilitātē. Pārejas process. 

9. Pirmās, otrās un trešās kārtas atgriezeniskās saites. Organizatorisku sistēmu pārvaldība 
pēc mērķa. 

10. Sistēmas sarežģītība, varbūtīgums un pašregulēšanās, un atbilstošie sistēmu analīzes 
līdzekļi - "melnās kastes" tehnika, informācijas teorija un atgriezeniskā saite. 

11. Trīs sistēmu iekšējās vadības principi. Vadība un nepieciešamās daudzveidības 
likums. Sistēmu likumi un principi.  

12. Tehnisku un programmatūras sistēmu dzīves ciklu modeļu kopējās un atšķirīgās 
īpašības. Projektēšanas etapa saturs un nozīme sistēmu izstrādē. Sistēmu inženierijas 
trīs fāžu un divdesmit divu fāžu dzīves cikla modeļi. Sistēmu inženierijas trīs 
fundamentāli soļi - problēmas formulējums, analīze un rezultātu interpretācija. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 

 
1. Schoderbek P.P, Schoderbek C.G., Kefalas A.G. Management Systems. Conceptual 

Considerations, 4th ed., IRWIN, 1990. 
Grāmatā aplūkoti sistēmpieejas un sistēmiskās domāšanas principi un elementi, kā arī 
iztirzāti sistēmu vadības un pārvaldības kopējie principi.  

 
Ieteicamā literatūra 

 
1. Skyttner L. General Systems Theory, Mac Millan Press, 1996. 

Grāmata iepazīstina ar vispārīgo sistēmu teoriju un tās lietojumiem. 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Sistēmu zinātne un tās specifiskās metodes, vispārīgā sistēmu teorija, 
sistēmpieeja, specifiskās sistēmpieejas. 
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2. lekcija. Sistēmu definīcijas pamatkoncepti: kopa, objekti, attieksmes, atribūti, ārējā 
vide, vienots vesels. Pamatkonceptu raksturojums. 
3. lekcija. Kopējais un atšķirīgais sistēmpieejā un analītiskajā pieejā: uzsvars, sistēmas 
tips, ārējās vides raksturs, mērķis, sistēmas stāvoklis. 
4. lekcija. Sistēmiskas domāšanas pamatelementi: sistēmu mērķi, ārējā vide, resursi, 
komponentes, pārvaldība. Pamatelementu raksturojums.  
5. lekcija. Sistēmas diagramma. Sistēmas ārējās vides definēšanas principi. Sistēmas 
robeža un tās noteikšanas veidi. 
6. lekcija. Sistēmu klasifikācija pēc dažādiem kritērijiem. Sistēmu klases un to 
pamatīpašības. Hierarhisku sistēmu princips. 
7. lekcija. Kibernētiskā pieeja sistēmiskai domāšanai. Sistēmu klasifikācija pēc to 
sarežģītības un prognozējamības pakāpes. 
8. lekcija. Sistēmu blokdiagrammas un to elementi. Vaļēja un slēgta kontūra sistēmas. 
Pozitīva un negatīva atgriezeniskās saites, to loma sistēmu vadībā un realizācijas veidi. 
9. lekcija. Vadības sistēmas pamatelementi: vadāmais objekts, detektors, salīdzinātājs, 
izpildmehānisms. Vadības objekta stabilitāte un nestabilitāte. Atgriezeniskās saites loma 
vadības objekta nestabilitātē. 
10.lekcija. Pirmās, otrās un trešās kārtas atgriezeniskās saites.  
11. lekcija. Organizatorisku sistēmu pārvaldības principi. 
12. lekcija. Sistēmas sarežģītība, varbūtīgums un pašregulēšanās, un atbilstošie sistēmu 
analīzes līdzekļi - "melnās kastes" tehnika, informācijas teorija un atgriezeniskā saite. 
13. lekcija. Trīs sistēmu iekšējās vadības principi. Vadība un nepieciešamās 
daudzveidības likums. Sistēmu likumi un principi.  
14. lekcija.  Tehnisku un programmatūras sistēmu dzīves ciklu modeļu kopējās un 
atšķirīgās īpašības. Projektēšanas etapa saturs un nozīme sistēmu izstrādē.  
15. lekcija. Sistēmu inženierijas trīs fāžu un divdesmit divu fāžu dzīves cikla modeļi.  
16. lekcija. Sistēmu inžēnierijas trīs fundamentāli soļi - problēmas formulējums, analīze 
un rezultātu interpretācija. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Izprot analītiskās pieejas un sistēmpieejas būtiskās atšķirības. 
• Prot lietot sistēmiskās domāšanas pamatelementus. 
• Māk noteikt sistēmas un ārējās vides faktorus, noteikt sistēmas robežu un attēlot 

iegūto rezultātu sistēmas diagrammā. 
• Zina sistēmu klasifikāciju kritērijus. 
• Izprot sistēmu vadības un pārvaldības kopējos principus. 
• Māk izveidot sistēmas vadības kontūru un izdalīt vadības sistēmas pamatelementus. 
• Izprot nepieciešamās daudzveidības likumu. 
• Prot novērtēt sistēmas sarežģītību kvalitatīvi un kvantitatīvi. 
• Zina informācijas lomu sistēmu vadībā un prot aprēķināt informācijas daudzumu. 
• Izprot sistēmu inženierijas pamatprincipus, sistēmu dzīves cikla modeļus un 

fundamentālos soļus. 
 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 

 
Studiju darbs 
 
Studiju darbs ir individuāls darbs, kurā studentam ir jāpielieto teorētiskās zināšanas divām 
paša izvēlētām sistēmām, izstrādājot četras tēmas: 
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1. tēma: Sistēmas un sistēmpieeja 
 
1. Studentam jāizvēlas divas dažādās klasēs klasificētas sistēmas, par kuru uzbūvi un 
darbības principiem ir jāizveido konspektīvs apraksts. Jāattēlo sistēmu uzbūve. Aprakstā 
jāietver visi sistēmiskās domāšanas raksturojumi: jānosaka mērķi un sistēmas darbības 
novērtējuma mēri; jāraksturo kā notiek sadarbība ar ārējo vidi; jāapraksta sistēmas rīcībā 
esošie resursi; jāraksturo sistēmas komponentes; jāapraksta, kā tiek realizēta sistēmas 
vadība un/vai pārvaldība. 
 
2. Abas sistēmas ir jāapraksta no funkcionālā redzes viedokļa kā objektu kopas. Jādefinē 
visas abu tipu ieejas un visi abu tipu procesi, kā arī visu trīs tipu izejas. Jāapraksta visas 
attieksmes, kas pastāv starp sistēmas elementiem un sistēmu un tās ārējo vidi. Jāapraksta, 
kuras no attieksmēm sistēmas iekšienē un/vai starp sistēmas un tās ārējās vides objektiem 
pieder pie simbiotiskām, sinerģiskām un redundantām attieksmēm. Ja kāds no attieksmju 
tipiem nepastāv, tad tas ir jāieved sistēmā, mainot sistēmas struktūru. Jānosaka visi abu 
sistēmu atribūti (parametri) un tie jāklasificē definējošos un pavadošos. 
 
3. Katra no izvēlētajām sistēmām jāattēlo sistēmas diagrammas veidā. Jādod ārējās vides 
raksturojums (stabila vai dinamiska) un jāapraksta tās faktori, kā arī jāapraksta sistēmu 
kontroles pakāpe pār tiem (ārējās vides faktori nedrīkst pilnībā sakrist ar lekcijās apskatīto 
piemēru; tie jāapraksta konkrēti). Jānosaka sistēmu robežas un katrai sistēmai jāparāda 
vismaz viena situācija, kurā mainoties mērķiem, mainās sistēmas robežas. 
 
2. tēma: Sistēmu vadība 
 
4. Abas izvēlētās sistēmas jāattēlo blokdiagrammas veidā. 
Katra no sistēmām jāapraksta kā vaļēja un kā slēgta kontūra sistēma (piezīme: ja sistēma 
pēc savas būtības ir vaļēja, tad jāparāda konkrēts veids, kā to varētu pārvērst slēgta 
kontūra sistēmā; ja sistēma pēc būtības ir slēgta kontūra sistēma, tad jāparāda, kā to 
konkrēti pārvērst vaļēja kontūra sistēmā). 
Katrai no sistēmām jāievieš pirmās, otrās un trešās kārtas atgriezeniskās saites (reāli 
eksistējošas vai hipotētiskas atkarībā no sistēmu būtības). 
 
5. Jāapraksta, kā katrā no izvēlētajām sistēmās izpaužas nepieciešamās daudzveidības 
likums, to ilustrējot ar konkrētu situāciju un vadības mehānismu aprakstu. 
 
6. Jāraksturo izvēlēto sistēmu sarežģītība gan kvantitatīvi (ar elementu un saišu skaitu), 
gan kvalitatīvi (ar elementu īpašību un organizācijas pakāpes raksturojumu). 
 
7. Katrai no izvēlētajām sistēmām ar pamatelementu būtības aprakstu jāpamato visu 4 
pamatelementu (vadāmā objekta, detektora, salīdzinātāja un izpildmehānisma) izdalīšana. 
 
3. tēma: Informācija 
 
8. Jāapraksta Šenona informācijas teorijas pamatkoncepcijas un jāpaskaidro kādi faktori 
ierobežo tās lietojumus cilvēku saskarsmē (komunikācijā). Studenta izvēlētajai 
organizatoriskajai sistēmai, kas aprakstīta 1. un 2. tēmā, jāpaskaidro, kā organizatoriskā 
struktūra varētu veicināt vai traucēt komunikācijas tajā.
Brīvi izvēlētā tekstā latviešu valodā (piezīme: tekstam jāsatur ne mazāk kā 1500 zīmju, 
ieskatot atstarpes starp vārdiem, t.i., tam jābūt 15-20 rindiņu garam) jāaprēķina katra burta 
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parādīšanās varbūtība (analizētais teksts jāpievieno darbam). 
Jāuzraksta 5 izteikumi latviešu valodā, kuros būtu vienāds summārais burtu skaits (ne 
mazāks kā 10), bet dažāds vārdu skaits. Jāaprēķina, cik bitu informācijas ir vajadzīgs, lai 
specificētu šos izteikumus divos gadījumos: 
a) Pieņemot, ka visu burtu izvēles varbūtības ir vienādas; 
b) Izmantojot aprēķinātās burtu parādīšanās varbūtības. 
 
9. Jāpaskaidro, kāda nozīme komunikācijā ir starptautiski plaši atzītiem simboliem, 
piemēram, satiksmes zīmēm, olimpisko spēļu simbolikai un tml.
Ir zināms, ka, jo pazīstamāks (izplatītāks) ir vārds, jo neskaidrāks (daudznozīmīgāks) tas 
ir. Uzrakstiet 5 datorzinātņu terminus latviešu valodā, kuri pēc Jūsu domām ir ļoti 
daudznozīmīgi (izvēle ir jāpamato, t.i., ir jādod vismaz vēl 3 nozīmes citās 
problēmsfērās), kā arī 5 datorzinātņu terminus, kuri ir ļoti precīzi (izvēle ir jāpamato ar šo 
terminu viennozīmīgas izpratnes skaidrojumu). 
 
4. tēma: Sistēmpieeja sistēmu izstrādē 
 
10. Jāiztēlojas, ka vienai no Jūsu izvēlētajām sistēmām ir mainījies (pieaudzis vai 
samazinājies) izejas apjoms, un Jums ir jārealizē projekts, lai reaģētu uz šīm izmaiņām. 
Jums kā projekta konsultantam (sistēmanalītiķim) ir jāveic radušās problēmas 
konceptualizācijas, analīzes, mērījumu un datorizācijas fāzes. Aprakstiet savas konkrētās 
darbības projekta skicē. Datorizācijas fāzē jāiekļauj programmatūras izstrādes projekta 
skice. Jāizvēlas viens no sistēmu dzīves cikla modeļiem, kurā ir formulētas sistēmu 
definēšanas, izstrādāšanas, kā arī darbības un uzturēšanas fāzes, un jāapraksta konkrētas 
darbības, kuras tajās ir jāveic saistībā ar Jūsu projektu. Jāmodelē datu plūsma, kas jāattēlo 
datu plūsmas diagrammā. 
 
Prasības studiju darba noformējumam: 
 
1. Studiju darbs jānodod iesietā veidā. 
2. Aprakstam ir jāsatur 

a) titullapa, kurā norādīta augstskola, fakultāte un institūts, kā arī priekšmeta 
nosaukums un darba izpildītājs; 

b) satura rādītājs; 
c) bibliogrāfiskais saraksts (pareizi noformēts); 
d) secinājumi par veikto darbu. 

3. Studiju darbam ir jāpievieno pilns teksts elektroniskā formā. 
 
Piezīme: studiju darbs, kas neatbilst noformējuma prasībām, netiek pieņemts vērtēšanai. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Ieskaites darbā students var izvēlēties vai nu teorētiska, vai praktiska rakstura darbu. 
 
Tipiska teorētiska satura darba struktūra un jautājumi 
 
1. bloks - sistēmu pamatjēdzieni: 
Šī bloka jautājumi: 
1.1. Sistēmu zinātne un tās specifiskās metodes. 
1.2. Sistēmas definīcijas galvenie koncepti (kopa, objekti, attieksmes, atribūti, ārējā vide, 
vienotais veselais). Šo konceptu raksturojums. 
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2. bloks - sistēmpieeja: 
Šī bloka jautājumi: 
2.1. Kopējais un atšķirīgais sistēmpieejā un analītiskajā pieejā. 
2.2. Sistēmiskās domāšanas pamatelementi (sistēmu mērķi, ārējā vide, resursi, 
komponentes, pārvaldība).  
 
3. bloks - sistēmu vadības pamatprincipi: 
Šī bloka jautājumi: 
3.1. Sistēmu klasifikācija pēc to sarežģītības un prognozējamības kritērijiem. 
3.2. Sistēmu blokdiagrammas un to elementi. 
3.3. Vaļēja un slēgta kontūra sistēmas. Pozitīva un negatīva atgriezeniskā saite. 
3.4. Vadība un nepieciešamās daudzveidības likums. 
 
4. bloks - vadības sistēmu realizācija: 
4.1. Vadības sistēmu pamatelementi (vadāmais objekts, detektors, salīdzinātājs, 
izpildmehānisms).  
4.2. Pirmās, otrās un trešās kārtas atgriezeniskās saites sistēmas. 
4.3. Sistēmu sarežģītība, varbūtīgums un pašregulēšanās, kā arī atbilstošie sistēmu 
analīzes līdzekļi - " melnās kastes" tehnika, informācijas teorija un atgriezeniskās saites 
princips. 
4.4. Trīs iekšējas vadības principi. 
4.5. Pārvaldības realizācijas īpatnības cilvēku vadītās organizatoriskās sistēmās. 
 
5. bloks – sistēmu inženierija: 
5.1. Tehnisku un programmatūras dzīves ciklu kopējās un atšķirīgās iezīmes. 
5.2. Sistēmu inženierijas 3 fāzu un 22 fāzu dzīves ciklu modeļi. 
5.3. Sistēmu inženierijas 3 fundamentāli soļi (problēmas formulēšana, analīze, rezultātu 
interpretācija). 
 
Praktiska satura ieskaites darba struktūra 
 
Šī daļa arī ir sadalīta 5 blokos (bloku nosaukumi sakrīt ar teorētisko daļu). 
Katrā blokā ir viens jautājums. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Lai saņemtu ieskaiti, studentam ir jāuzraksta ieskaites darbs, kam paredzētas 2 stundas. 
Students drīkst izvēlēties ieskaites darba raksturu – teorētiska vai praktiska satura darbu.  
 
Teorētiska satura ieskaites darbā katrā variantā studentam ir formulēti jautājumi no 5 
blokiem (pa 2 jautājumiem katrā blokā). Pēc izvēles ir jāatbild tikai uz vienu no katra 
bloka jautājumiem. Pilnīgas un pareizas atbildes uz katru jautājumu tiek vērtētas ar 2 
punktiem, par kļūdām un nepilnībām punktu skaits tiek samazināts. Lai saņemtu ieskaiti, 
nepieciešami ne mazāk par 5 punktiem. 
 
Praktiska satura darbā ir formulēti 5 jautājumi, un studentam jāparāda prasme pielietot 
teorētiskās zināšanas. Pilnīgas un pareizas atbildes uz katru jautājumu tiek vērtētas ar 2 
punktiem, par kļūdām un nepilnībām punktu skaits tiek samazināts. Lai saņemtu ieskaiti, 
nepieciešami ne mazāk par 5 punktiem. 
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Studiju darba vērtēšanas pamatprincipi (studiju darbs tiek vērtēts tikai tad, ja ir 
izpildītas visas 4 tēmas) 
 
Vērtējums: 
 
"10" - pilnībā izpildīti visi punkti, tie aprakstīti pietiekami detalizēti un konkrēti. 
"9" - pilnībā izpildīti visi punkti, bet to aprakstā ir nepilnības (nepietiekama detalizācija, 
nekonkrēti formulējumi, utt.), vai arī darba noformējumā ir nepilnības (nepareizi 
noformēts bibliogrāfiskais saraksts, triviāli secinājumi, utt.). 
"8" - visi punkti ir izpildīti, bet vairākos no tiem (pa vienam katrā tēmā, bet kopā ne vairāk 
par 3) ir būtiskas kļūdas un nepilnības (nav izpildīta daļa no viena punkta). 
"7" - izpildīti visi punkti, bet vairāk nekā 3 no tiem ir būtiskas kļūdas un nepilnības (nav 
izpildīta kāda daļa no 3 punktiem). 
"6" - izpildīti visi punkti, bet lielākajā daļā no tiem ir būtiskas kļūdas un nepilnības (nav 
izpildīta kāda daļa no 5 vai vairāk punktiem). 
"5" - nav izpildīti 1 vai 2 punkti, vai arī visos punktos ir būtiskas kļūdas un nepilnības. 
"4" - nav izpildīti 3 līdz 5 punkti, vai arī neizpildīto punktu skaits ir mazāks, bet pārējos ir 
būtiskas kļūdas un nepilnības. 
 
Piezīme: pārējās atzīmes studiju darbā netiek izliktas, jo, ja darbs neatbilst minimālajām 
prasībām, tas ir jāpārstrādā vai jāpapildina. 

 
 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). J. Grundspeņķis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionālais pasniegšanas stils auditorijā. Mācību palīgmateriālu izsniegšana. Lekciju 
konspekts internetā (divas versijas). 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Priekšmetā pēc tā būtības nav vajadzīgi praktiskie un/vai laboratorijas darbi, praktiskās 
iemaņas tiek apgūtas izpildot studiju darbu. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Stundu skaits ir minimāls, bet materiāls ir saskaņots ar stundu skaitu. Ieskaite ir 
pieņemams kontroles veids, ņemot vērā, ka studiju darbs tiek vērtēts ar atzīmi. 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē, ja ir saskaņots ar citiem priekšmetiem temati par sistēmu vadību ar atgriezeniskās 
saites palīdzību un sistēmu dzīves ciklu modeļiem. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādei. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Tā kā nav vajadzīgs liels apjoms priekšzināšanu, tad studentu sagatavotība ir pietiekama. 



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Lekciju konspekta kvalitāte ir jāuzlabo 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Jāpārstrādā lekciju konspekts, jāizstrādā metodiskie norādījumu studiju darba izpildei. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP344 Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

M. Kirikova 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 4  Prakt. d. 1  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalaura akadēmiskās studijas 5. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Zināšanu inženierija 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Informācijas sistēma, organizācijas mērķi, organizācijas procesi, organizācijas likumi, 
organizācijas ārējā vide, biznesa intervijas, zināšanu iegūšana no prototipiem, zināšanu 
iegūšana no cilvēku grupas, prasības pret informācijas sistēmu, projekta alternatīvas 
lietderība, daudzlīmeņu datu plūsmu diagrammas, biznesa procesu diagrammas, 
sistēmanalītķa darba organizācija, sistēmanalītiķa ētika. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par zināšanu atbalsta nozīmi veiksmīgā organizācijas 
darbībā un IT iespējām šī atbalsta nodrošināšanā. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Jāizprot sistēmanalītiķa darba uzdevumi un ētikas pamatprincipi datorsistēmu 

ieviešanas un projektēšanas kontekstā. 
2. Jāiepazīstas ar sistēmu projektēšanai svarīgiem organizāciju analīzes aspektiem. 
3. Jāiemācās konstruēt kvalitatīvus problēmsfēras modeļus (diagrammas). 
4. Jāapgūst dažādas zināšanu/informācijas iegūšanas metodes. 
5. Jāizprot veiksmīgas projektu izstrādes pamatprincipus. 
6. Jāpārzina, sistēmanalītiķa darba organizācijas metodes un rīki. 

2.3. Tēmas  
1. Pamatjēdzieni sistēmu analīzē un zināšanu iegūšanā. 

Sistēmu analīze. Zināšanu iegūšana. Informācijas sistēmas projekts 
2. Sistēmanalītiķa darba specifikācija un loma IS izstrādē. 

Veiksmīga projekta priekšnosacījumi. Sistēmanalītiķa darba spektrs. 
3. Organizācija kā sistēma. 

Organizācijas apkārtēja vide. Organizācijas raksturojumi. Organizāciju tipi. 
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Organizāciju apraksta valodas un līmeņi. Informācijas vajadzību daudzveidība 
organizācijā. 

4. Populārākās diagrammas sistēmu analīzē (biznesa sistēmas līmenis) 
Realitātes saišu (entity relationship) diagrammas. Datu plūsmu (data flow) 
diagrammas. Stāvokļu pārejas (state transition) diagrammas. Biznesa procesu 
diagrammas. 

5. Zināšanu iegūšanas metodes. 
Biznesa intervijas. Aptaujas lapas (anketas). Dokumentu analīze. Novērošana 
(etnogrāfiskā analīze). Prototipēšana. Zināšanu iegūšana no grupas. 

6. Uzņēmuma zināšanu attīstīšanas metode (EKD). 
Mērķu modelis. Procesu modelis. Aktieru un resursu modelis. Konceptu modelis. 
Biznesa likumu modelis. Prasību modelis. Starpmodeļu saites. 

7. Darījumu apraksts lēmumu pieņemšanas un mentālo stratēģiju terminos. 
Lēmumu veidi. Lēmumu pieņemšanas process. Lēmumu pieņemšanas stils. Lēmumu 
sarežģītība. Lēmumu pieņemšanas mentālās stratēģijas. 

8. Veiksmīgs informācijas sistēmas projekts. 
Projekta dibināšana. Projekta alternatīvas izvēle. Projekta izstrāde. Sistēmanalītiķa 
rīki. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Kendall K.E. and Kendall J.E. Systems Analysis and Design, Prentice Hall, Inc., 2005.

Šajā grāmatā ir atrodami gandrīz visi lekcijās ietvertie temati un vadlīnijas praktisko 
darbu izstrādei. Grāmata sniedz labi strukturētu un dziļu priekšstatu par sistēmu 
analīzi. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. http://www.cs.rtu.lv/ - struktūrvienības – LDI – STPK – Informācija studentiem – 

mācību priekšmetu materiāli - Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana – SAZI mājas 
lapa http://www.cs.rtu.lv/stp. 
Lielākā daļa kursa tematu e-formātā. Temati nav atspoguļoti dziļi – sniegts tikai 
pārskats par tematu. 

2. Ievīte I. un Kirikova M. Diagrammas sistēmu analīzē un projektēšanā: Lekciju 
palīgmateriāls RTU ASTF jaunāko kursu studentiem, Rīga, 1997. www.cs.rtu.lv/stp 
Ieteikumi realitāšu saišu, datu plūsmu un stāvokļu pāreju diagrammu konstruēšanai. 
Ar piemēriem. 

3. Sprice R. Projekta lietderības novērtēšana: Mācību materiāls studentiem. 
Projekta alternatīvu novērtēšanas metodes un kritēriji. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Pamatjēdzieni sistēmu analīzē un zināšanu iegūšanā. 
2. lekcija. Sistēmanalītiķa darba specifika un loma IS izstrādē. 
3. lekcija. Organizācija kā sistēma. 
4. lekcija. Realitāšu saišu (entity relationship) diagrammas. Datu plūsmu (data flow) 
diagrammas. 
5. lekcija. Stāvokļu pārejas (state transition) diagrammas. Biznesa procesu diagrammas. 
6. lekcija. Biznesa intervijas. 
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7. lekcija. Aptaujas lapas (anketas). Dokumentu analīze. Novērošana (etnogrāfiskā 
analīze). 
8. lekcija. Prototipēšana. Zināšanu iegūšana no grupas. 
9. lekcija. EKD metode. 
10. lekcija. Lēmumu veidi. Lēmumu pieņemšanas process. Lēmumu pieņemšanas stils. 
Lēmumu sarežģītība. Lēmumu pieņemšanas mentālās stratēģijas. 
11. lekcija. Projekta dibināšana. Projekta alternatīvas izvēle. 
12. lekcija. Projekta izstrāde. Sistēmanalītiķa rīki. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj 
• Iegūt, apkopot un strukturizēt sistēmas projektēšanai nepieciešamo informāciju. 
• Lietot situācijai piemērotas zināšanu/informācijas iegūšanas metodes. 
• Ievērot sistēmanalītiķa darba ētikas nosacījumus un apzināties sistēmanalītiķa 

atbildību. 
• Izprast projekta veiksmes faktorus. 
• Saprast sistēmanalītiķa darba organizācijas principus. 
• Izvērtēt dažādu sistēmanalīzes rīku iespējas. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• Zināšanu iegūšana par eksistējošo sistēmu, izmantojot intervijas. 
• Zināšanu par eksistējošo sistēmu atspoguļošana ar realitāšu saišu diagrammu un 

daudzlīmeņu datu plūsmu diagrammu. 
• EKD modeļa konstruēšana jaunajai situācijai: mērķu, aktieru un resursu, konceptu un 

procesu modelis. 
• EKD modeļa konstruēšana jaunajai situācijai: IS prasību un komponentu modelis. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Sistēmu analīzes jēdziens. 
• Zināšanu iegūšanas metodes. 
• Informācijas sistēmas projekts. 
• Veiksmīga projekta priekšnosacījumi. 
• Sistēmanalītiķa darba spektrs. 
• Organizācijas apkārtēja vide. 
• Organizācijas raksturojumi. 
• Organizāciju tipi. 
• Organizāciju apraksta valodas un līmeņi. 
• Informācijas vajadzību daudzveidība organizācijā. 
• Realitāšu saišu (entity relationship) diagrammu komponenti un veidošana. 
• Datu plūsmu (data flow) diagrammu komponenti un veidošana. 
• Stāvokļu pārejas (state transition) diagrammu komponenti un veidošana. 
• Biznesa procesu diagrammu komponenti un veidošana. 
• Biznesa interviju process. 
• Aptaujas lapu (anketu) veidošana un anketēšanas process. 
• Dokumentu analīze. 
• Novērošanas (etnogrāfiskās analīzes) process.  
• Prototipēšanas process. 
• Zināšanu iegūšana no grupas. 
• Mērķu modeļa komponenti un veidošana. 
• Procesu modeļa komponenti un veidošana. 
• Aktieru un resursu modeļa komponenti un veidošana. 
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• Konceptu modeļa komponenti un veidošana. 
• Biznesa likumu modeļa komponenti un veidošana. 
• Prasību modeļa komponenti un veidošana. 
• Starpmodeļu saites. 
• Lēmumu veidi. 
• Lēmumu pieņemšanas process. 
• Lēmumu pieņemšanas stils. 
• Lēmumu sarežģītība. 
• Lēmumu pieņemšanas mentālās stratēģijas. 
• Projekta dibināšanas process. 
• Projekta alternatīvas izvēle. 
• Projekta izstrādes process. 
• Sistēmanalītiķa rīki. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma ir šāda: 
Maksimālais punktu skaits, ko var saņemt par praktisko darbu izpildi ir 16. Papildus 
students var iegūt vēl 12 punktus semestra laikā par 5 min. uzdevumiem pēc katras 
lekcijas, kuros tiek trenēta studentu prasme strukturizēt informāciju. Tātad semestra laikā 
students kopā var iegūt 28 papildpunktus, kas sastāda gandrīz 50% no eksāmenā 
iegūstamo 60 punktu skaita. 
Ņemot vērā lielo praktisko darbu īpatsvaru un potenciālo iespēju iesniegt paša 
neizstrādātus darbus, punkti par praktiskajiem darbiem tiek pieskaitīti tikai tad, ja 
eksāmenā ir sasniegti 50% no maksimālā punktu skaita (ko studentam, kurš ir regulāri 
izpildījis praktiskos uzdevumus, ir gandrīz vai neiespējami nesasniegt). Studentiem, kas 
sasniedz šo robežu, pie eksāmenā iegūtajiem punktiem tiek pieskaitīti praktiskajos darbos 
iegūtie punkti un galīgā atzīme noteikta atbilstoši šai summai. Ja students 50% robežu 
nesasniedz, atzīme tiek izlikta atbilstoši eksāmenā iegūtajiem punktiem. 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). M. Kirikova 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. Ļ. Šumilova 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Slaidi no datora. Ir grāmata par diagrammu konstruēšanu – pieejama elektroniski, ir kursa 
portāls, bibliotēkā ir grāmatas angļu valodā. 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Praktiskie darbi notiek auditorijā. Studenti praktiskajiem darbiem tiek dalīti grupās (darbi 
nenotiek visai plūsmai vienlaicīgi). 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Smags jautājums. Varbūt, ka jā. BET VARBŪT TAM BŪTU JĀBŪT AGRĀK, LAI 
STUDENTI IEPAZīST ĀTRĀK PROGRAMMĒŠANAI ALTERNATĪVU 
DOMĀŠANAS VEIDU. Tad varbūt daļa studentu neietu projām no fakultātes, jo 
saskatītu kaut ko interesantu arī sev. Bet par šis hipotēzes pareizību es neesmu 
pārliecināta. 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Kontroles veids – jā. Par apjomu, jau iepriekš minēju, ka varētu būt vairāk kredītpunktu 
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un stundu. 
3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 

Apakštēmu nosaukumu līmenī pārklājas. Bet, ja var ticēt studentiem, tad tēmu izklāsta 
ziņā nepārklājas. Turklāt atbildīgā pasniedzēja kursa saturu ir mainījusi vairākas reizes, 
no kursa izņemot tās lietas, kuras pēkšņi izdomā lasīt kāds cits kolēģis, kura kurss ir 
pirms vai paralēli ar šo priekšmetu, kā arī lai saskaņotu kursu ar koledžas kursiem. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Kursam ir slaidi uz plēvēm un datorā, portāls, grāmata par diagrammām. Varētu uzrakstīt 
grāmatu par zināšanu iegūšanas metodēm, ja būtu laiks. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Ir laba. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Vienmēr var būt labāk. Metodiskais nodrošinājums apmierinošs, pasniedzēja pieredzējusi, 
praktisko darbu vadītāja – profesionāle no Exigen Group – talantīga, studentus mīloša 
pasniedzēja, ar augstu pienākuma apziņu. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Atjaunot 2 gadus veco portālu. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



1. pielikums 
 
 
Pasniedzējs: Profesors J Ā N I S   G R U N D S P E Ņ Ķ I S, Dr.habil.sc.ing. 
 
Mācību priekšmeta nosaukums - Sistēmu inženierija 
 

Studiju programma - datorsistēmas 
Studiju profils - datorzinātņu 
Studiju veids - profesionālās studijas 
 
Studiju līmenis - bakalauru profesionālo studiju programma 

 
 
Mācību priekšmeta apjoms - 2 KP 
Semestris: bakalaura profesionālo studiju 5. semestris 
Mācību priekšmetu grupa: programmas obligātais mācību priekšmets 
Mācību priekšmeta mērķis: izprast sistēmpieejas un sistēmiskas domāšanas principus, 
apgūt sistēmu inženierijas metodes dažāda tipa sistēmu vadības mērķiem. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt zināšanas sistēmu teorijas un sistēmu inženierija metodēs 
• prast lietot sistēmu inženierijas metodes reālās pasaules problēmu risināšanai 
 
Mācību grāmatas: 
L1. A. P. Sage. Systems Engineering. New York, John Wiley & Sons, 1992. 
L2. P. P. Schoderbek, C. G. Schoderbek, A. G. Kefalas. Management Systems. 

Conceptual Considerations. Burr Ridge, Illinois, USA, Irwin, Inc., 1990. 
L3. P. Checkland. Systems Thinking, Systems Practice. New York, John Wiley & 

Sons, 1991. 
L4. L. Skyttner. General Systems Theory. An Introduction. London, UK, Macmillan 

Press Ltd., 1996. 
L5. G. Longworth. Introducing SSADM version 4.0. Manchester, GB, NCC 

Blackwell, 1992. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: 

lekcijas 16 st. (1 stunda nedēļā) 
laboratorijas/praktiskie darbi 16 st. (1 stunda nedēļā) 
studiju darbs 48 stundas patstāvīgā darba 

 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: ieskaites darbs (2 stundas), kurā ir jāatbild 
uz 50% no piedāvātajiem teorētiskajiem jautājumiem, vai jāatrisina vismaz 50% no 
piedāvātajiem praktiskajiem uzdevumiem. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: savlaicīga laboratorijas/praktisko darbu izpilde un 
nodošana norādītajā termiņā kopā ar studiju darbu. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lai veiktu 
laboratorijas/praktiskos darbus studentiem ir patstāvīgi jāapgūst teorētiskais materiāls. 

 



1. pielikums 
 
Kalendārais plāns 
 
Temati     Mācību grāmatas, cita literatūra, uzskates un 

mācību procesa tehniskie līdzekļi 
1. lekcija 
Sistēmu teorijas kā zinātnes nozares mērķi un uzdevumi. Sistēmas kā vienota vesela 
jēdziens. Sistēmpieeja. Sistēmiskas domāšanas raksturojumi. (L2; 1, L2; 2, L3; 4, 5) 
2. lekcija 
Sistēmas koncepti (ieejas, izejas, procesi, objekti, atribūti, resursi, ārējā vide). 
(L2; 1, L2; 2) 
3. lekcijas 
Sistēmas vadības pamatprincipi (vaļējs un slēgts vadības kontūrs, pozitīva un negatīva 
atgriezeniskā saite). Pirmās, otrās un trešās kārtas atgriezeniskās saites sistēmu 
raksturojumi. (L2; 3, L2; 2) 
4. lekcija 
Vadība un nepieciešamās daudzveidības likums. Sistēmas sarežģītība un tās iespaids 
uz vadības metodēm. (L2; 3) 
5. lekcija 
Vadības sistēmas pamatelementi. Vadāmā objekta stabilitāte un nestabilitāte. Vadības 
principi. (L2; 3, 4) 
6. lekcija 
Sistēmu dzīves ciklu modeļi. (L1; 2) 
7. lekcija 
Sistēmu inženierijas metodoloģijas, metodes un rīki. (L1; 2) 
8. lekcija 
SSADM metodoloģija. (L5; 3, 4, 5) 
 
Laboratorijas/praktisko darbu saturs (teorētiskais materiāls studentiem jāapgūst 
patstāvīgi) 
1. laboratorijas darbs (2 stundas) 
Dažādas fizikālas dabas un sarežģītības sistēmu elementu identifikācija, sistēmu 
robežu noteikšana praktiskos piemēros. (L2; 1) 
2. laboratorijas darbs (2 stundas) 
Reālu sistēmu analīze un klasificēšana saskaņā ar Bīra klasifikāciju. (L2; 3, 4) 
3. laboratorijas darbs (2 stundas) 
Reālu sistēmu analīze un klasificēšana pēc atgriezenisko saišu tipiem. (L2; 3) 
4. laboratorijas darbs (2 stundas) 
"Melnās kastes" tehnikas lietojums sistēmas protokola analīzē (likumsakarību 
noteikšana un sarežģītības samazināšana). (L2; 3) 
5. laboratorijas darbs (2 stundas) 
Informācijas un komunikāciju loma organizāciju vadībā. Informācijas daudzuma 
aprēķins. (L2; 6) 
6. laboratorijas darbs (2 stundas) 
Sistēmpieejas lietošana organizācijas modeļa izveidošanai (konceptualizācija, analīze 
un mērījums). (L2; 6, L3; 6) 
7. laboratorijas darbs (2 stundas) 
Konkrētas sistēmas dzīves cikla modeļu konstruēšana un apraksts. (L1; 2) 
 



1. pielikums 
 
8. laboratorijas darbs (2 stundas) 
Konkrētas organizācijas analīzei nepieciešamo diagrammu konstruēšana saskaņā ar 
SSADM metodoloģiju. (L5; 6, 7, 8, 9, 10, 11) 
 
Studiju darba saturs: Studentam jāizvēlas divās dažādās klasēs klasificējamas sistēmas 
un tās jāapraksta no uzbūves un funkcionēšanas redzes viedokļiem. Studiju darba 
apjoms 25 - 30 lpp. 



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

 
MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DST203 Ievads datoru arhitektūrā 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

A.Baums 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  3 eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc.  32 Prakt. d.   Lab. d. 8  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Bakalauru  3.semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.3 Datoru sistēmu darbības pamati 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Dators, arhitektūra, loģiskais elements, instrukcija, procesors, konveijerapstrāde, 
pamatatmiņa, kešatmiņa, kopne, ievadizvades interfeiss, mikroprocesors, personālais 
dators, vairākprocesoru sistēma, serveris, superdators. 
 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Apgūt teorētiskās zināšanas par datoru arhitektūru, datoru uzbūves elementiem un 
darbības pamatiem. 

2. Apgūt procesoru un datoru novērtēšanas metodes un lietojumam piemērotu sistēmu 
izvēli, izmantojot iespējas, ko paver Internets. 

 
 2.2.2. Uzdevumi 

1. Apgūt teorētiskās zināšanas par datoru arhitektūru, datoru uzbūves elementiem un 
darbības pamatiem 

2. Apgūt procesoru un datoru novērtēšanas metodes un lietojumam piemērotu sistēmu 
izvēli, izmantojot iespējas, ko paver Internets. 

 
2.3. Tēmas  

1. Datoru arhitektūra un tās attīstība 
 1.1 Datoru arhitektūras pamati 
 1.2 Datoru arhitektūras attīstība 
2. Skaitļu un rakstzīmju pieraksti – notācija 
 2.1 Skaitļu notācija 
 2.2 Rakstzīmju notācijas 
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3. Datoru pamatelementi 
 3.1 Kombinacionālās loģiskās shēmas.   
 3.2 Elementi ar atmiņu. Galīgie automāti 
4. Aritmētisko un loģisko operāciju izpilde un vadība.  
 4.1 Aritmētisko operāciju ar veseliem skaitļiem izpilde 
 4.2 Vadības mezgli 
5. Instrukcijas un to attēlošanas veidi. 
 5.1 Instrukciju mnemoniskā, binārā un heksadecimālā notācija  
 5.2 Instrukcijas adresu skaits  
 5.3 Adresācijas veidi 
 5.4 CISC, RISC un VLIW instrukcijas   
6. Procesors. 
 6.1 Instrukciju izpildes mikroprogramma un posmi 
 6.2 Instrukciju līmeņa veselo skaitļu paralēlā apstrāde - konveijeris 
 6.3 Zarošanās problēma un tās risinājumi 
 6.4 Superskalārā arhitektūra un Pentium procesors. 
 6.5 Peldoša komata skaitļu apstrādes konveijeris un līdzprocesors 
 6.6 Vektoru procesors 
 6.7 VLIW procesors 
7. Hierarhiskā atmiņas arhitektūra . 
 7.1 Atmiņas pakāpes 
 7.2 Pamatatmiņa  
 7.3 Lasāmatmiņas ROM modifikācijas 
 7.4 Kešatmiņa 
8. Datoru kopnes  
 8.1 Kopņu hierarhija 
 8.2 Sinhronās un asinhronās komunikācijas kopnes 
 8.3 Kopņu arbitrāža 
 8.4 Kopņu tipi 
9. Ārējo ierīču pieslēgšana 
 9.1 Lietojumprogrammu sadarbība ar ārējām ierīcēm 
 9.2 Datu apmaiņas principi starp ārējo iekārtu un procesoru 
 9.3 Ārējo ierīču interfeisa tipi 
 9.4 Kanāla procesori 
10. Multiprogrammu sistēmas 
 10.1 Pakešu apstrāde 
 10.2 Laikdale 
 10.3 Reāllaika sistēmas  
 10.4 Procesi, pavedieni un to paralēlapstrāde. 
 10.5 Atmiņas pārvaldība 
11. Kļūdu un bojājumu piecietība. 
 11.1 Redundances veidi 
 11.2 Paritātes kontrole 
 11.3 Heminga kods 
 11.4 CRC kontrole  
 11.5 Aparatūras redundance 
12. Datorsistēmu novērtējumi 
 12.1 Ātrdarbība 
 12.2 Veiktspēja  
 12.3 SPECint un SPECfp 
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13. Mikroprocesori.  
 13.1 Intel 2, 3 un 4 paaudzes mikroprocesori 
 13.2 Pentium MMX 
 13.3 6-tās paaudzes mikroprocesori  
 13.4 Pentum 4 un Multi Threading Technology 
 13.5 Itanium 
 13.6 RISC procesoru arhitektūra 
14. Personālo datoru arhitektūra 
 14.1 IBM PC, XT un AT 
 14.2 Datori ar mikroshēmu kompleksiem (chipsets) 
15. Vairākprocesoru sistēmas  
 15.1 Varākprocesoru īpašības un lietojums 
 15.2 MIMD un SIMD sistēmas 
 15.3 SMP un APIC 
 15.4 Ar slēdžu tīkliem saistītas sistēmas  
 15.5 Ar daudzportu atmiņām saistītas sistēmas  
 15.6 Vājsaistītas sistēmas 
16. Serveri. 
 16.1 Serveru bāze: Intel Xeon un Itanium  
 16.2 Sun Microsystem  
 16.3 IBM serveri 
 16.4 Serveri un RAID 
17. Lieldatori un superskaitļotāji. 
 17.1 Lieldatoru paaudzes 
 17.2 Superskaitļotāju uzdevumi un attīstība 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. W. Stalling. Computer Organization and Architecture. Mackmilan Pub.Co., 2003. 

Pasaulē populārākā mācību grāmata, kura jau 5 reizes pilnveidota, bet tās autors 
daudzkārt saņemis apbalvojumus. 

2. Э. Таненбаум. Архитектура компютеров. ПИТЕР, 2002. 
Grāmatas autors pasaulē  ir visai populārs un sacenšas ar Sallingu, grāmata   4 reizes 
pilnveidota. 

3. П. Нортон, Дж. Гудман. Персональный комьютер, кн.1. Санкт-Петр., 1999. 
Grāmatas autors pazīstams personālo datoru programmatūras speciālists, kas atļaujas 
izklāstīt kritiski izteikties par  mūsdienu personālajiem datoriem. 

4. A. Čipa Elektroniskie skaitļotāji, Rīga, Zvaigzne, 1983. 
Grāmata, kura no mūsdienu viedokļa, vairs neatbilst datoru arhitektūras redzējumam, 
bet kurā labi izklāstīti ciparu elektronikas pamati. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. D.A. Paterson, J.P. Hennesy. Computer Organization and Design. MK Pub.Inc., 1998. 
2. J.P. Hayes. Computer Architecture and Organization. Mc Graw-Hill, 1998. 
3. Гук. Процессоры PentiumII Pentium Pro и просто Pentium.  ПИТЕР, 1999. 
4. D. Sima, T. Fountain, P. Kacsuk. Advanced Computer Architectures, Addson-Wesley, 

1998. 
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5. Informātikas vārdnīca, datori, datu apstrāde un pārraide. Avots, 2001. 
 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Datoru arhitektūra 
2. lekcija. Datoru arhitektūras attīstība 
3. lekcija. Skaitļu un rakstzīmju pieraksti – notācija 
4. lekcija. Datoru pamatelementi 
5. lekcija. Aritmētisko un loģisko operāciju izpilde un vadība 
6. lekcija. Instrukcijas un to attēlošanas veidi 
7. lekcija. Aritmētisko un loģisko operāciju izpilde un vadība 
8. lekcija. Skalārais, superskalārais, vektoru un VLIW procesors  
9. lekcija. Hierarhiskā atmiņas arhitektūra un pamatatmiņa 
10. lekcija. Kešatmiņa 
11. lekcija. Datoru kopnes Ārējo ierīču pieslēgšana 
12. lekcija. Kļūdu un bojājumu piecietība 
13. lekcija. Mikroprocesori un novērtējumi 
14. lekcija. Personālo datoru arhitektūra 
15. lekcija. Varākprocesoru sistēmas. Serveri 
16. lekcija. Lieldatori un superskaitļotāji 
 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj: 
1. Lietot datorzinātnes literatūru 
2. Projektēt atsevišķus datora blokus 
3. Izprast datora funkcionēšanas pamatus 
 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
1. Pozicionālo skaitļu pieraksti un pārveidošana 
2. Kombinacionālo loģisko shēmu veidošana un summatori 
3. Trigeru uzbūve un darbība 
4. Aritmētisko operāciju izpilde un algoritmu novērtēšana 
5. Procesora DLX arhitektūras analīze 
6. Kešatmiņas bloku izsūtīšanas novērtēšana 
7. Kopnes noslodzes aprēķins 
8. Ārējo ierīču kontrollera ar duplekso start-stop pārraidi analīze  
9. Virtuālās atmiņas organizācijas novērtējums 
10. Kļūdu un bojājumu piecietības loģisko shēmu veidošana 
11. Datoru un to mezglu ātrdarbības un ražības novērtēšana 
12. Personālā datora arhitektūras un komponenšu izvēle 
13. MESI protokola analīze 
14. Servera arhitektūras novērtēšana un komponenšu izvēle 
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
1. Ko apraksta disjunktīvā normālforma? Kur to pielieto? 
2. Izveidot loģisko shēmu, viena informācijas baita apgrieztā koda pārsūtīšanai starp 

reģistriem.  
3. Cik pozīciju reģistrs un kāds dekoderis ir nepieciešams, ja vadības shēmas realizācijas 

grafam ir 12 stāvokļi? 
4. Kas un kādam nolūkam izveidoja programmvadības principu? 
5. Kāda ir atšķirība starp Harvardas un von Neimana arhitektūrām? 
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6. Ar ko atšķiras skaitļu attēlojums ar fiksēto un peldošo komatu? 
7. Kādu teorētisko aparātu izmanto projektējot datora vadības mezglu? Kādi ir vadības 

mezglu veidi? 
8. Kā programmas zarošanās kavē veselo skaitļu konveijera darbību? Kā šo ietekmi 

samazina? 
9. Vai kāds no mikroprocesoriem 80486 vai MMX ir superskalārs? Ja ir, kāpēc? 
10. Ar ko atšķiras mikroprocesoru Pentium Pro no Pentium arhitektūras 
11. Kādā režīmā darbojas un cik datu bankas ir izveidotas SDRAM mikroshēmā 
12. Kā uzbūvēta un cik datu bankas ir izveidotas Rumbus DRAM mikroshēmā. 
13. Kāda ir atšķirība starp kopnes PCI un SCSI arbitrāžu? 
14. Kāds kopnes arbitrāžas princips ir izmantots kopnē APIC? 
15. Kas kavē virtuālās atmiņas ātrdarbību? Kā to uzlabo ? 
16. Kādas funkcijas procesors veic pie ievades ar pārtraukumiem ? 
17. Kādas funkcijas procesors veic pie ievades ar tiešo piekļuvi atmiņai ? 
18. Kādas ir asociatīvās kešatmiņas priekšrocības un trūkumi? 
19. Kādas ir tieši plānotas kešatmiņas priekšrocības un trūkumi? 
20. Kāpēc un kā izmanto CRC kontroli? Izmantošanas piemērs. 
21. Kāpēc un kā izmanto paritātes kontroli? Izmantošanas piemērs. 
22. Kādam nolūkam un kā izmanto FRC arhitektūru? 
23. Kāda ir atšķirība starp Intel un AMD 64 bitu procesoru arhitektūrām. 
24. Kādos mikroprocesoros izmanto SIMD arhitektūru? 
25. Kādam nolūkam un kā izmanto SMP arhitektūru? 
26. Kas tā tāda VLIW arhitektūra? Šās arhitektūras piemērs. 
27. Ar ko atšķiras mikroprocesora Pentium 4 arhitektūra no Pentium 2 ?. 
28. Kādas mikroshēmas ir izvietotas uz jaunāko personālo datoru pamatplatēm? 
29. Kādas kopnes izmanto jaunākajos personālajos datoros? 
30. Kādai procesoru klasei atbilst Power tipa mikroprocesori? Kur tos pielieto? 
31. Ko izsaka Amdāla likums? 
32. Kāda ir atšķirība starp ciešsaistītu un vājsaistītu procesoru sistēmām?  
33. Kādam nolūkam un kā kalpo MESI protokols? 
34. Kas tā tāda NUMA arhitektūra un kur to pielieto? 
35. Kādus mikroprocesorus izmanto mūsdienu superskaitļotājos? 
 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
70% eksāmena atbildes, 25% laboratorijas darbu izpilde, 5% lekciju apmeklējums. 
 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). Aigars Riekstiņš 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
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3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



 1

Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks Ņikita NADEŽŅIKOVS, Dr.phyz, asoc. profesor 
 
Mācību priekšmeta nosaukums 

Elektrotehnika un elektronika  (EEE 226) 
 

Studiju programma – Datorsistēmas 
Studiju veids            - akadēmiskā programma  
Studiju līmenis         - bakalaura programma 

 
Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP, lekcijas - 16 stundas, lab. darbi - 16 stundas. 
Kontrole - eksāmens 2. semestrī. 
 
Mācību priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar konvencionālām elektriskām ķēdēm, 
elektriskām mašīnām un elektronikas ierīcēm, dot priekšstatus par elektromagnētiskajiem 
procesiem un vienkāršākajiem aprēķinu paņēmieniem. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

- iepazīstināt studentus ar elektrotehnikas un elektronikas likumsakarībām, dot izpratni par 
elektromagnētiskajiem procesiem elektriskās ķēdēs, elektriskās mašīnās un elektroniskās 
ierīcēs;  

- iepazīstināt ar reālām elektrotehniskām un elektroniskām ietaisēm, aparātiem un mašīnām, 
iemācīt slēgt elektriskās un elektroniskās shēmas; 

- iepazīstināt ar mēraparātiem un to izmantošanu elektrisko un neelektrisko lielumu 
mērīšanā. 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

 
1. Mācību grāmatas 

1. J.Zolbergs. Vispārīgā elektrotehnika. R.,Zvaigzne, 1968., 579 lpp. 
2. A.Kasatkins, M. Perekaļins. Elektrotehnika. R. 1961. 541 lpp.  
3. И.Данилин и др. Общая электротехника с основами электроники. М. 1998. 752 стр. 
4. А.Касаткин и др. Электротехника. М. 1983. 440 срт. 
5. Б.Волынский и др. Электротехника. М. 1987. 528 стр. 
6. Ē.Priednieks. Eletriskās ķēdes un to vienādojumi. R. 2002., 101 lpp. 
7. Ē.Priednieks. Elektriskās mašīnas elektrotehnikas kursā. R.1992., 62 lpp. 
8. U.Zītars. Elektronikas pamati. R. 2002., 79 lpp. 
9. M.Iļķēns. Elektriskie mērījumi. R. 1984., 74 lpp. 
 

2. Uzdevumu krājumi 
1. Vispārīgās elektrotehnikas uzdevumu krājums. R. 1970., 370 lpp. 
2. Grafoanalītisko darbu uzdevumi elektrotehnikā. R. 1990., 76 lpp. 
3. Ē.Priednieks. Elektrotehnikas uzdevumu risināšanas metodika. R. 1982., 137 lpp. 

 
3. Laboratorijas darbu apraksti 

1. Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas darbi. R. 1999., 80 lpp 



 2

2. Mikroprocesoru iekārtu laboratorijas darbi. R. 1988., 69 lpp.  
 

4.    Internets http://omega.rtu.lv/ieei/ 
 1. Ņ.Nadežņikovs. Elektrotehnika un elektronika. 2007. 
 2. Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas darbu apraksti.    
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, patstāvīgie un laboratorijas darbi, konsultācijas. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme. 
 
Desmit baļļu sistēmā izvērtē studenta zināšanas elektrotehnikā un elektronikā programmas tēmu 
ietvaros. Eksāmenu var kārtot tikai tie studenti, kuriem ieskaitīti visi plānā paredzētie laboratorijas 
darbi un patstāvīgā darba uzdevumi 
Vērtējuma svari 

Eksāmens 80% 
Praktiskie darbi 20% 
Kopā  100% 

 
Prasības priekšmeta apguvei :  

- laboratorijas un mājas darbu savlaicīga izpilde; 
- eksāmena kārtošana termiņā. 

 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām  

- līdz kārtējā laboratorijas darba eksperimentālai veikšanai iepazīties ar atbilstošo tēmu 
teoriju un sagatavot darba atskaites protokolu; 

- noformēt iepriekš veikto darbu atskaišu protokolus. 
 
Kalendārais plāns 

Lekcijas 
 
Lekcijas 
Numurs 
 

 
Lekcijās aplūkojamās tēmas 

Mācību  
grāmatas 

1 
 

Stacionāras līdzstrāvas elektriskās ķēdes, likumi, aprēķinu metodes.   [ 1.1,1.6,4.1] 

2 Sinusoidālas vienfāzu maiņstrāvas ķēdes, jēdzieni, likumi, aprēķinu 
metodes, diagrammas. 

[ 1.1,1.6,4.1] 
 

3 Trīsfāžu maiņstrāva, iegūšana, slēgumu veidi, diagrammas.  [ 1.1,1.6,4.1] 
 

4 Jēdziens par pārejas procesiem elektriskajās ķēdes. Transformatori - 
uzbūve ,darbības princips. 

[ 1.1,1.6,4.1] 
 

5 Jēdziens par asinhronām un sinhronām elektriskām mašīnām - uzbūve, 
darbības princips. 

[ 1.1,1.5,4,1] 
 

6 Jēdziens par līdzstrāvas mašīnām – uzbūve, darbības princips.  [ 1.1,1.5,4.1] 
 

7 Pusvadītāju diodes, taisngrieži. [ 1.3,1.8,4.1] 
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8 Tranzistori, slēgumu shēmas, raksturlīknes, pastiprinātāji. [1. 3,1.8,4.1] 

 
 

Praktiskās un laboratorijas nodarbības 
 

Nodar-
bības 
numurs 

 
Praktisko un laboratorijas nodarbību tēmas 

 
Sagatavot nākamai 

nodarbībai 

 
Mācību  
grāmatas 

1 Darba drošības instruktāža. Laboratorijas 
darbu izpildes un atskaites kārtība. Sazarotas 
līdzstrāvas ķēdes aprēķins (uzd.). 

Apgūt līdzstrāvas 
ķēdes darba režīmus 
un sagatavot atskaites 
protokolu. 

[2.2, 3.1] 
. 

2 Līdzstrāvas ķēdes pētīšana (l.d.). Maiņstrāvas 
ķēdes aprēķins (uzd.).   

Apgūt maiņstrāvu ķēžu 
darba režīmus, 
sagatavot atskaišu 
protokolus 

[ 2.2,3.1,4.2] 

3 Vienfāzu maiņstrāvas ķēdes pētīšana (l.d.). 
Trīsfāžu ķēdes aprēķins (uzd.). 

Apgūt trīsfāzu ķēžu 
darba režīmus, 
sagatavot atskaišu 
protokolus. 

[ 2.2,3.1,4.2] 

4 Trīsfāžu maiņstrāvas ķēdes pētīšana (l.d.). 
Pārejas procesa aprēķins (uzd.). 

Apgūt asinhronā 
dzinēja darbības 
principu, sagatavot 
atskaitšu protokolus. 

[ 2.2,3.1,4.2] 

5 Asinhronā dzinēja darba raksturlīkņu 
uzņemšana (l.d.). Aprēķinu uzdevums par 
asinhrono dzinēju.   

Apgūt līdzstrāva 
dzinēja darbības 
principu, sagatavot 
atskaišu protokolus. 

[ 2.2,3.1,4.2] 

6 Līdzstrāvas dzinēja darba raksturlīkņu 
uzņemšana (l.d.). Aprēķinu uzdevums par 
līdzstrāvas mašīnu.  

Apgūt pusvadītāju 
diodes darbu 
taisngriežu shēmās, 
sagatavot atskaišu 
protokolus. 

[ 2.2,3.1,4.2] 

7 Taisngriežu pētīšana (l.d.). Uzdevums par 
stbilizatoru. 

Apgūt taisngriežu 
shēmu īpatnības, 
sagatavot atskaišu 
protokolus.  

[ 2.2,3.1,4.2] 

8 Bipolārais tranzistors (l.d.).  
 

Apgūt bipolārā 
tranzistora slēguma 
shēmas, sagatavot 
atskaites protokolu. 

[ 2.2,3.1,4.2] 

 



Priekšmeta pieteikums 
Sporta katedra   01121 

 
 
 

A. Dati par priekšmetu. 
 

1. Priekšmeta šifrs: HFA101 
2. Priekšmeta statuss: RTU obligātais priekšmets 
3. Studiju līmenis, kurā izmantojams priekšmets: Akadēmiskās izglītības bakalaura 
studijas (pamatstudijas) 
4. Priekšmeta nosaukums: Sports. Sport Activity 
5. Priekšmeta struktūra: 
 
Daļa Kred. p. Lekcijas Prakt. darbi Lab. d. Darbs Pārbaudes 
divās daļās 
1. daļa 
2. daļa 

0.0 kr. 
0.0 kr. 
0.0 kr. 

 
- 

4.0 
2.0 
2.0 

 
- 

 
-  

 

ieskaite 
ieskaite 
ieskaite 

 
6. Priekšmeta satura anotācija: Peldēšana. Aerobika. Smagatlētika. Sporta spēles. 

Vieglatlētika. Sporta veidu teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas. Fizisko īpašību 
attīstīšana un veselības nostiprināšana.  

 Swimming. Rhythmics. Weight-lifting. Sports Games. Athletics. Theoretical and 
practical knowledge and skills. Development of physical qualities and recruitment of health.  

 
 

B. Dati par atbildīgo pasniedzēju. 
 

1. Uzvārds, vārds: Bonders Viktors. 
2. Zinātniskais grāds, ieņemamais amats: Dr. paed., docents. 
3. Pārstāvētā struktūrvienība: HI Sporta katedra   01121. 
4. Promocijas disertācijas tēma, publikācijas: Pedagoģiska kontrole tāllēkšanas tehnikas 

apmācībā. Rīgā, LSPA, 1993. Sociālās un organizatoriskās problēmas RTU izlašu komandās. 
Rīgā, RTU, 2003. RPI – RTU vieglatlētikas izlases startu analīze vēsturiskajā aspektā. Rīgā, 
RTU, 2005.  

5. Pārvaldāmās valodas: latviešu, krievu. 
 
 

C. Materiālais nodrošinājums. 
 
1. Mācību līdzekļi: Sporta nodarbību programma. RTU, 1999. RTU Sporta katedra. 
2. Piedāvātais tehniskais nodrošinājums: RTU un īrētas sporta bāzes ar tehnisko 

aprīkojumu.  
 
 
 

 Pieteicējs:      V. Bonders 
 
 
 



D. Struktūrvienības sēdes akcepts. 
 

RTU HI Sporta katedra, 23.03.06. apspriedusi doc. V. Bondera pieteikumu iekļaut 
reģistrā priekšmetu Sports, atbalsta šo priekšlikumu un rekomendē Humanitārā institūta 
padomei pieņemt pozitīvu lēmumu šajā sakarā. 

 
 

   Sporta katedras vadītājs, doc:    V. Bonders 
 
 
 

E. Eksertīzes dati. 
 

1. Tarnopoļska Raisa, Dr. paed., docente. 
2. Ekspertīzes slēdziens: Programma atbilst priekšmeta nosaukumam un aptver visus 

šajā kursā paredzētos jautājumus. Programma sastādīta atbilstoši pasaules augstskolu 
pieņemtai praksei. Iekļaut priekšmetu reģistrā. 

3. Ekspertīzes slēdziens apstiprināts:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Eksperts:      R. Tarnopoļska 
 
  
 Humanitārā institūta direktore:     A. Lanka 
 

 
  

  



RTU Humanitārais institūts 
Filozofijas un socioloģijas katedra 

Mācību priekšmeta apraksts 
 
 

Nosaukums: Sociālās attīstības modeļi 
Šifrs: HFL 118 
Mācību spēki:  Mg.phil., docents Valdis Turins 
Studiju programmas:  
Studiju profils: 
Studiju veids: akadēmiskās, profesionālās 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. 
 
Mācību priekšmeta mērķis: veidot izpratni par cilvēka sociālas darbības 

vispārīgajiem nosacījumiem: sociālajiem procesiem un to tendencēm, sabiedrību un 
tās modeļiem. 

 
Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt zināšanu un jēdzienu kopumu par sabiedrību 

un sociālajiem procesiem. Saprast dažādu zināšanu veidu (informatīvi funkcionālo, 
humanitāri kreatīvo u.c.) lomu, vērtību un nozīmi sabiedrībā un indivīda 
pašrealizācijā. Izprast mūsdienu sabiedrības funkcionēšanas un attīstības sakarības. 
Prast izvērtēt tehnikas un tehnoloģisko izmaiņu lomu un nozīmi sociālajos un 
kultūras procesos. Iegūt globālu skatījumu uz sociālajiem procesiem Latvijā. Prast 
pamatot savu profesionālo izvēli saistībā ar sabiedrības attīstības tendencēm un 
pašidentitātes formēšanos. 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: Buceniece E . Saprāts nav 

ilūzija ( Rietumu filozofija modernisma situācijā). R.,Pētergailis, 1999.; Zvejnieks 
A. Sabiedrība un tās izziņa. Lekciju konspekts. R..RTU, 1999., Zvejnieks A. 
Sociālās attīstības modeļi. Lekciju konspekts. 2003.; Cilvēks un dzīve 
socioloģijas skatījumā. R.,1994.; Gidenss E. Sabiedrības veidošanās. R..AGB, 
1999.; Mūsdienu politiskā filozofija. Hrestomātija. R, Zvaigzne ABC, 1998.; 
Buceniece E. Teleoloģijas modernās interpretācijas: E.Huserls, N. Hartmanis, 
V.Rozanovs, P.Rikērs, K. Vojtila. - Grām.: Mūžīgais un laicīgais. R., 1995.; 
Zvejnieks A. Ieskats futuroloģijas vēsturē.,Grām.: Cilvēks. Izglītība. Kultūra. 
R.,1997. 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, semināri (darbs grupā analizējot 

situācijas un problēmas, pārrunas- diskusijas), testi priekšmeta apguves kontrolei. 
 
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: ieskaite (teorētisko zināšanu pārbaude 

testa veidā; papildus punktus ieskaitei var saņemt: a) par darbu grupā, analizējot 
situācijas, b) par līdzdalību diskusijās, c) par regulārajiem testiem). 

 
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās (lekciju konspektā) dotā teorētiskā 

materiāla apgūšana, sociālo procesu analizēs iemaņu apgūšana, līdzdalība grupu 
darbā un diskusijās. 



Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu un 
pasniedzēja norādīto avotu studijas. 

 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada 

diskusija: sociāli humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 
2) Latvijas perspektīvas globalizācijas kontekstā.



Kalendārais plāns. 
Lekcijas. 
1. un 3. mācību nedēļās. Ievads: Priekšmeta mērķis, programma, literatūra, 

pamatprasības, zināšanu novērtējums. Sabiedrības izpratne filozofijas un 
socioloģijas vēsturē. Sabiedrības dzīves nosacījumi: cilvēki, daba, ekonomika, 
kultūra. Sabiedrības izpētes īpatnības. Humanitāro un sociālo pētījumu 
objektīvums, subjektivitāte un sapratne. 

5. un 7. mācību nedēļās: Sociālās izmaiņas, sociālais process, attīstība, 
progress, regress. Tehnikas un tehnoloģijas nozīme un loma sociālajos un kultūras 
procesos. Laika faktors attīstībā. Tradīciju un inovāciju loma attīstībā. Sociālo 
izmaiņu teorijas. Globalizācija - sabiedrības attīstības raksturīga 21.gs. sākuma 
iezīme. 

9. un 11. mācību nedēļās: Sabiedrības modelēšanas īpatnības. Sabiedrības 
utopiskie modeļi. Sabiedrības vēsturiskās attīstības modeļi un dažādas vēstures 
shēmas. Tradicionālā, industriālā, post industriālā sabiedrība. Reģionālie 
sabiedrības modeļi: pirmās, otrās, trešās pasaules valstis; attīstītās, jaunattīstības 
un postsociālisma (pārejas) valstis; centri un perifērijas. Futuroloģija un 
sabiedrības nākotnes modelēšana, sociālo procesu perspektīvas. 

13. un 15. mācību nedēļās: Latvijas sabiedrības attīstības perspektīvas. 
Sociālisma sistēmas sabrukums - cēloņi un gaita. Latvijas attīstības alternatīvas. 
Latvijas specifika pārejas periodā. Pārmaiņas ekonomikā un sociālajā sfērā. 
Demokrātija un tās attīstība mūsdienu Latvijā. Latvijas sasniegumu novērtējums 
un līdzdalība ES. 

Semināri. 2. nedēļa. Diskusija par humanitāro un sociālo priekšmetu 
nepieciešamība tehniskajā augstskolā. Metodiski norādījumi priekšmeta "Sociālās 
attīstības modeļi " apgūšanai. Individuālais un grupu darbs. Priekšzināšanu 
pārbaude. Sociālās filozofijas skats uz sabiedrību. 

4. nedēļa. Indivīds, sabiedrība, vēsture.  
6. nedēļa. Sabiedrības izpētes un izpratnes īpatnības.  
8. nedēļa. Sociālās izmaiņas un attīstība. 
10. nedēļa. Mūsdienu civilizācijas attīstības tendences un perspektīvas. 
12. nedēļa. Sabiedrības modeļi. 
14. nedēļa. Latvijas sabiedrības nākotnes izredzes un tās vieta ES. 
 Diskusija par Latvijas perspektīvām globalizācijas kontekstā. 
16. nedēļa. Studentu aptauja par mācību priekšmeta kvalitāti. Ieskaite. 



 



 
   RTU Humanitārais institūts 
      Filozofijas un socioloģijas katedra 
 
           Studiju priekšmeta apraksts 
 
 
Nosaukums:  Vadības socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 375 
 
Priekšmeta statuss: ierobežotās sociāli humanitārās izvēles priekšmets 
 
Mācību spēks:  Ronalds Taraškevičs, 
         Dr.sc.oec., asoc.profesors 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: dot pamatzināšanas par pārvaldes (t.sk.ražošanas) 
sociāliem aspektiem, izpratni par sociālo procesu vadību. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:  - veidot izpratni par darbinieka vietu sociālo 
attiecību sistēmā; - izprast ražošanas uzņēmuma kā sociālas sistēmas funkcionēšanu;  
- izprast darba un darba organizācijas efektivitātes pilnveidošanas sociālos 
nosacījumus. 
 
Mācību grāmatas:  

1. R.Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā (lekciju konspekts). – Rīga: 
1993. 

2. E.Mūrnieks. Vispārējā socioloģija 1 un 2 daļa (lekciju konspekts).- Rīga: 
1992. 

3. G.Ozolzīle. Socioloģija. Rīga: 1998. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. 
Zināšanas pārbauda rakstiski.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī 
lekciju vielas apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 
 



      - 2 - 
 
 
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 
humanitāriem priekšmetiem,  kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijas izklāstītas 
vielas apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: Cilvēciskā faktora sociālie 
aspekti ražošanas kolektīvā. 
 
Vadības socioloģijas mācību kursa saturs:  Vadības (menedžmenta) socioloģija. 
Socioloģisko pētījumu pamatmetodes. Darbinieks sociālo attiecību sistēmā. Tirgus 
zinības (marketings) un to sociālie aspekti. Ražošanas uzņēmums – sociālā sistēma. 
Cilvēciskā faktora sociālie aspekti ražošanas kolektīvā. Sociālās attīstības 
projektēšana ražošanas kolektīvā. Sociālo procesu vadība (menedžments). Sociālie 
aspekti darbā un darba organizācijā. Darba efektivitātes sociālie nosacījumi. 



   RTU Humanitārais institūts 
      Filozofijas un socioloģijas katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
 
Nosaukums:  Mazās grupas un personības  socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 376 
 
Mācību spēks:  Valērijs Kuņickis, docents 
          
Studiju programma: visas RTU bakalauru  studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  formēt studentos zinātniski pamatotu priekšstatu par 
sociālajā  mikrovidē notiekošajiem psiholoģiskajiem un socioloģiskajiem procesiem. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
 
Dot priekšstatu par šādiem mikrosocioloģijas (mazās grupas un personības 
socioloģijas) galvenajiem jautājumiem: 

 Mazās grupas un personības socioloģijas kā mikrosocioloģijas nozares 
aktualitāte un problemātika ; 

 Metodoloģiskās bāzes dažādība personības un mazās grupas pētījumos; 
 Personības būtība no mikrosocioloģiskā viedokļa; 
 Socializācijas procesa socioloģiskās analīzes pamatprincipi. Gendera 

socializācija. Marģinalitāte un deviācija. 
 Mazās grupas jēdziens, tipoloģija un dinamiskie procesi mazajās grupās; 
 Izplatītākās praktiskās metodes mikrosocioloģiskajos pētījumos. 

 
 Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 

 
1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996. 
2. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
3. Mazās grupas un personības socioloģija. Lekciju konspekti. R.: RTU, 

1994. 
4. Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija. 1., 2.daļa. R.: RTU, 1993. 
5. Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: RTU Izdevniecība, 

2006. 
6. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
7. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 

1981. 
8. Smelser N Sociology. New – Jersey, 1988. 



Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  Ieskaites darbs – 1.variants: radošais 
darbs, eseja - analītisks komentārs par lekcijās izskatīto problemātiku; 2.variants: 
kontroldarbs – izvēloties vienu no 5 variantiem, atbildēt uz 3 jautājumiem par 
mikrosocioloģiskām teorijām, autoriem un fenomeniem. 
 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 
humanitāriem priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās 
vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi 
piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati :   1) Marģinalitātes undeciācijas 
aktuālākās problēmas mūsdienās. 2) Grupu dinamikas tendences un pretrunas. 
 
 
Mazo grupu un personības socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 
1. Mazās grupas un personības socioloģijas priekšmets, aktualitāte un problemātika. 

Izplatītākie teorētiskie virzieni mazās grupas un personības mikrosocioloģiskajos 
pētījumos. (2 stundas) 

2. Personība no mikrosocioloģijas viedokļa. Personības struktūra un tipoloģijas 
paņēmieni. E.Šostroma manipulācijas un aktualizācijas teorija  (2 stundas) 

3. E.Šostroma praktiskā metode personības aktualizācijas līmeņa noteikšanai. 
Praktiskā nodarbība. (2 stundas) 

4. Socializācijas process no mikrosociooģijas viedokļa. Gendera socializācija. 
E.Berna scenāriju teorija. Deviācija un marģinalitāte. (Teorija – 2 stundas, 
praktiskā nodarbības  - 2 stundas); 

5. Mazās grupas jēdziens, tipoloģija un dinamiskie procesi. Organizāciju tipi. 
R.Rutingera organizāciju kultūras tipoloģijas teorija un praktiskā mtode. (Teorija 
– 2 stundas. Praktiskās nodarbības – 2 stundas); 

6. Grupas polarizācijas un normalizācijas procesi. Ingrupas favorītisms, autgrupas 
diskriminācija un starpgrupu agresivitāte. Grupveidīgā domāšana, konformistiskie 
procesi mazajā grupā. (Teorija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 4 stundas); 

7. Konfliktsituācijas mazajā grupā. Dominēšanas un pakļaušanās mehānismi. 
Līderības mikrosocioloģiskā analīze. (Teorija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 
4 stundas); 

8. Izplatītākās praktiskās metodes mikrosocioloģiskajos pētījumos - aptauja, 
intervija, sociometrija, fokusa grupa, sociometrija, referentometrija. (Teorija – 2 
stundas, praktiskās nodarbības – 4 stundas). 

 
 

 
          



 
   RTU Humanitārais institūts 
      Filozofijas un socioloģijas katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
 
Nosaukums:  Vispārējā socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 377 
 
Mācību spēks:  Gunārs Ozolzīle, 
         Dr.soc., asoc.prof. 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru  studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  Mācību priekšmets “Vispārējā socioloģija” ir loģisks 
turpinājums un papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām 
zināšanām sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve palīdzēs studentiem labāk izprast 
cilvēku sociālās rīcības un sociālo attiecību mehānismus.   
 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   

Zināšanas    
1.Iepazīstināt studentus ar sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas 
likumsakarībam un svarīgākajām problēmām.   
2.Mācību kursa ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta sociālajai struktūrai, sociālajai 
nevienlīdzībai, sociālo institūtu funkcionēšanai, sociālajiem procesiem un izmaiņām 
sabiedrībā. Iespēju robežās apgūstamie jautājumi tiek iztirzāti socioloģijas vēstures un 
galveno socioloģisko teoriju kontekstā. Kursa nobeigumā studenti tiek iepazīstināti ar 
konkrēto socioloģisko pētījumu metodoloģiju, metodiku un tehniku. 
 

  Prasmes 
Priekšmetam jāattīsta studentos prasme analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos 
sociālos procesus. 
  

 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
  
 
1.Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
2.Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.:Zvaigzne ABC, 2002. 
3..Mūrnieks E.Vispārējā socioloģija.1,2.dala. R.: RTU, 1993. 



4.Mūrnieks E. Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija.(Lekciju materiāli 
“Vispārējās socioloģijas” kursā). R.: RTU, 2000. 
5.Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: RTU Izdevniecība,2006 
6.Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  
7.Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 1981.  
 
                   Papildliteratūra 
 
1.Eriksons E.Identitāte: jaunība un krīze.R.: Jumava, 1998. 
2.Gidenss E. Sabiedrības veidošanās. R.: AGB, 1999. 
3.Gīrcs K. Kultūru interpretācija. R.: AGB, 1998. 
4.Gofmanis E. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. R.: Madris, 2001. 
5.Karpova A.Personība.Teorijas un to radītāji. R.: Zvaigzne ABC, 1988.  
6.Lācis V. Etniskie konflikti  Austrumeiropas tautu vēsture. R.: Vieda, 2000. 
7.Omārova S. Cilvēks dzivo grupā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.  
8.Piažē Ž. Bērna intelektuālā attīstība. R.: Pētergailis, 2002. 
9.Rotčailds Dž. Etnopolitika: konceptuālās aprises. R.: AGB, 1999. 
10.Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. R.: Jumava, 1998. 
11.Smits E. Nacionālā identitāte.R.: AGB, 1997.  
12.Vēbers E.Latvijas valsts un etniskās attiecības. R.: Zvaigzne ABC, 1997.  
13.Giddens A.Sociology.Oxford,1989.  
14.Korte H.,Schäfers B.(Hrsg.)Einfürung in Hauptbegriffe der Soziologie. Opladen, 
1993. 
15.Smelser N. Sociology. New-Jersey, 1988. 
 
 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. 
Zināšanas pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti 
praktiskajās nodarbībās diskusiju laikā.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 
humanitāriem priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās 
vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi 
piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) kursa ievada diskusija: 
sociāli humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) 
socioloģijas kā zinātnes vieta un nozīme sabiedrības un atsevišķa indivīda dzīvē.  
3) sociālie procesi un izmaiņas mūsdienu sabiedrībā. 
 
Vispārējās socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 
1. Socioloģijas priekšmets  (2 stundas)               
2. Socioloģiskās teorijas.(4 stundas)          
3. Kultūra.  (2 stundas)                                         



4. Sociālā struktūra. (2 stundas) 
5. Socializācija (2 stundas)                                                   
6. Sociālās grupas un organizācijas. ( 2 stundas)                            
7. Deviantā uzvedība un sociālā kontrole.( 2 stundas) 
8. Sociālā stratifikācija. ( 2 stundas)                                        
9. Etniskā un rasu nevienlīdzība.  ( 2 stundas)                                  
10. Dzimumnevienlīdzība.  (2 stundas)                                              
11. Ģimene  ( 2 stundas) 
12. Reliģija  ( 2 stundas) 
13. Moderno sabiedrību attīstība  ( 2 stundas) 
14. Socioloģisko pētījumu  projektēšana un datu vākšanas metodes ( 4 stundas) 
          



 
   RTU Humanitārais institūts 
       Filozofijas un socioloģijas katedra 
 
           Studiju priekšmeta apraksts 
 
 
Nosaukums:  Latvijas politiskā sistēma 
 
Šifrs:   HSP 379 
 
Mācību spēks:  Uldis Augstkalns, docents 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo 
studiju programmu studentu politisko kultūru. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   

• Iepazīstināt studentus ar Latvijas politiskās sistēmas vēsturi; 
• Attīstīt izpratni par demokrātisko vērtību sistēmu; 
• Palīdzēt izprast un analizēt sabiedrības politiskās sistēmas darbību; 
• Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos. 
 

Mācību grāmatas:  
 Ievads politikā. R., 1998. 

Politika Latvijā. R., 1999. 
Ā.Šilde. Pirmā Republika. R., 1993. 
Latvijas valsts atjaunošana 1986-1993. R., 1998. 
Jānis Ikstens. Politikas pamati. R., 2001. 
U.Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā. R., 1998. 
R.Ābelnieks. Latvija 20.gadsimtā. 
www.politics. lv 
 

Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. 
Zināšanas pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem 
jautājumiem, izmantojot papildus literatūru. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī 
lekciju vielas apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 



      - 2 - 
 
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 
humanitāriem priekšmetiem,  kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijas izklāstītas 
vielas apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:  
1.Sabiedrības politisko kultūru ietekmējošie faktori un politiskās kultūras 
pilnveidošanas iespējas. 
2. Sabiedrības integrācijas problēmas Latvijā. 
 
Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:   

1. Politiskā sistēma, tās pamatelementi un tipi. 
2. Latvijas valsts izveidošanās politiskie procesi. 
3. Latvijas Republikas parlamentārais posms. 
4. Autoritārais režīms Latvijā (1934.-1940) 
5. Okupācijas varas Latvijā. 
6. Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana.  
7. Demokrātiskas un tiesiskas valsts veidošanās. 
8. Politisko partiju sistēma Latvijā. 
9. Latvijas sabiedrības politiskā kultūra. 
10. Latvijas politiskās sistēmas stabilitātes problēmas.  



   RTU Humanitārais institūts 
        Filozofijas un socioloģijas katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
Nosaukums:  Politoloģija 
 
Šifrs:   HSP 378 
 
Mācību spēks:  Gunārs Ozolzīle, 
         Dr.soc., asoc.prof. 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis:    Mācību kurss “Politoloģija” ir loģisks turpinājums un 
papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām 
sociālajās zinātnēs. Priekšmeta apguve veicinās jauniešu politisko socializāciju un līdz 
ar to arī pilsoniskās sabiedrības veidošanos mūsu valstī.   
   Noklausoties kursu studentam jāgūst priekšstats par politiskās filozofijas, 
sabiedrības politiskās sistēmas institūtu un struktūru funkcionēšanas likumsakarībām 
kā arī starptautisko attiecību dažiem aspektiem. Daudzus jautājumus jāprot skatīt 
demokrātiskas Latvijas sabiedrības tapšanas kontekstā. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
 
            Zināšanas 

1. Iepazīstināt studentus ar politiskās sistēmas uzbūvi un politiskās varas 
realizācijas likumsakarībām un svarīgākajām problēmām.   

2. Sniegt zināšanas politiskās filozofijas, politiskās teorijas un starptautisko 
attiecību galvenajos jautājumos. 
 

            Prasmes 
   
Priekšmetam jāattīsta studentos prasme kompetentāk analizēt un labāk izprast 
sabiedrībā notiekošos politiskos procesus. 
  
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 
1.Ašmanis A. Cilvēks politikā.- R.: LRIM, 1992. 
2.Augstkalns U. Latvija eiroantlantiskajā ceļā.- R., RTU, 1998. 
3.Apals G. u.c. Politika Latvijā.- R., Rasa ABC, 1999. 
4.Bāra D. Politikas zinātnes priekšmets.- R.: LU, 1991. 
5.Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne, 1993. 



6.Ievads politikā. Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC , 1998. 
7.Ievads politoloģijā. Lekciju kurss.-R.: RTU, 1992. 
8.Ikstens J. Politikas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
9.Ozolzīle G. Demokkrātija: teorija un prakse. Lekciju konspekti.- R.: RTU, 1998. 
10.Politiskās zinātnes vēsture: M.Vēbers Legitīmās kundzības trīs tīrie tipi.- R.: RTU, 
1991. 
11.Politiskās idedoloģijas.Lekciju konspekti.-R.: RTU, 1991. 
12.Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā.- R., Zvaigzne ABC, 2000.  
13.Vara un valsts.Metodiskie materiāli politoloģijas kursā.-R.: RTU,1990.  
       
       PAPILDLITERATŪRA 

 
1.Ārente H. Totalitārisma izcelsme.-R.: Elpa, 2000.    
2.Berlins J. Četras esejas par brīvību.-R.: Sprīdītis, 2000. 
3.Cipeliuss R.Vispārējā mācība par valsti.-R.: AGB, 1988.  
4.Laķis P. Vara un sabiedrība. Varas maiņa Latvijā 80.- 90. gadu mijā.- R.: Zvaigzne 
ABC, 1997. 
5.Mūsdienu politiskā filosofija.Hrestomātija.-R.: Zvaigzne ABC, 1998.  
6.Raiko R.Klasiskais liberālisms XX gadsimtā.-Rīga,1991.  
7.Razs Dž. Brīvības morāle.-R.: Madris, 2001. 
8.Lipset S.Political Man: The Social Bases of Politics.-NewYork,1963.  
9.Dahl R.Polyarchy.Participation and Opposition.- NewHaven/London,1971.  
10.Lijphart A.Democracy in Plural Societies.-NewHaven/London,1977.  
11.Almond G.A.,Verba S.The Civic Culture.-Princeton,1963.  
12.Held D.(Eds.)Political Theorie Today.-Standford,1991.  
13.Held D.Models of Democracy.-Cambridge/Oxford,1987.  
14.Sartori G.Demokratietheorie.-Darmstadt,1997.  
15.Beyme K.Die politischen Theorien der Gegenwart.-Opladen,1992. 
 
  
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. 
Zināšanas pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 
humanitāriem priekšmetiem. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās 
vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:   1) kursa ievada diskusija: sociāli 
humanitāro mācību priekšmetu vieta un loma tehniskajā izglītībā; 2) politikas zinātne 
un praktiskā politika; 3) demokrātisku politisko sistēmu veidošanās likumsakarības un 
problēmas Latvijā. 
 
 



Politoloģijas mācību priekšmeta kursa saturs: 
 
1.  Politoloģijas priekšmets  ( 2 stundas)                     
2. Vara un varas leģitimitātes problēma   ( 2 stundas)                             
3. Politiskās filozofijas galvenās problēmas ( 2 stundas)                        
4. Politiskā teorija ( 2 stundas)                                                
5. Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas  likumsakarības  ( 2 stundas)                                            
6. Demokrātiskās valdīšanas sistēmas  ( 4 stundas)                                 
7. Politika un ideoloģija. ( 2 stundas)                                             
8. Politiskās partijas un interešu grupas.   ( 2 stundas)                           
 9. Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas. ( 2 stundas)                                          
 10. Vara un politiskā kultūra. ( 2 stundas)                                           
 11. Demokrātija un demokrātiskie politiskie režīmi. ( 4 stundas)                      
 12. Nedemokrātiskie politiskie režīmi. ( 2 stundas)                                 
 13. Starptautisko attiecību būtība un pamatproblēmas  ( 2 stundas)                                                    
 14. Eiropas Savienība: attīstības likumsakarības un  problēmas. ( 2 stundas)                                              
               



 
   RTU Humanitārais institūts 
        Filozofijas un socioloģijas katedra 
 
           Studiju priekšmeta apraksts 
 
 
Nosaukums:  Apvienotā Eiropa un Latvija 
 
Šifrs:   HSP 380 
 
Mācību spēks:  Uldis Augstkalns, docents 
 
Studiju programma: visas RTU bakalauru studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: bakalaura studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: attīstīt bakalauru un tām pielīdzināto profesionālo 
studiju programmu studentu politisko kultūru. 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   

• Iepazīstināt studentus ar starptautisko attiecību sistēmas darbību un mazu 
valstu suverenitātes nodrošināšanas problēmām; 

• Analizēt Eiropas integrāciju pagātnē un šodien; 
• Veidot izpratni par Eiropas Savienības institūcijām; 
• Izskaidrot Eiropas Savienības likumdošanas procesu un tiesību aktu veidus; 
• Analizēt Eiropas Savienības kopīgās politikas un to ietekmi uz Latvijas 

ekonomisko un sociālo attīstību. 
 

Mācību grāmatas:  
 Latvija ceļā uz Eiropas Savienību., R., 1994. 
 Paskāls Fontēns. Desmit tēmas par Eiropas Savienību., R., 1995. 
 Latvija un Eiropas Savienība., R., 1995. 
 Tālavs Jundzis. Latvijas drošība un aizsardzība., R., 1995. 
 Īsi par Eiropas Savienību., Luksemburga, 1995. 
 Latvija un Eiropas savienība., R., 1995. 
 Eduards Bruno Deksnis. Eiropas Savienība: mīti un īstenība., R., 1996. 
  Guntars Ābols. Kāpēc Eiropa?, R., 1996. 
 Uģis Šics. Latvija ceļā uz NATO., R., 1996. 
  Eduards Bruno Deksnis. Eiropas apvienošanās…integrācija un  
 suverenitāte., R., 1998. 
 Uldis Augstkalns. Latvija Eiroatlantiskajā ceļā., R., 1998. 

Uldis Augstkalns, Ainārs Dimants.  Es un ES: 30 jautājumi un 
atbildes., R., 1999. 
Gunta Misāne. ES un  ES., R., 1999. 



Ieva Kalniņa , Agita Strazda. Eiropas Savienības reģionālā politika un 
strukturālie fondi., R., 1999. 
Uldis Augstkalns. Latvija apvienotajā Eiropā., R., 2005. 
http:/ europa.eu.int 

 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. 
Zināšanas pārbauda rakstiski – referāts par kādu no priekšmeta tēmās ietvertajiem 
jautājumiem, izmantojot papildus literatūru. 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī 
lekciju vielas apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru. 
 
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 
humanitāriem priekšmetiem.  
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās 
vielas apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 
1. Latvijas ārpolitiskās izvēles iespējas un tās determinējošie faktori. 
2. Priekšrocības un trūkumi Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā. 
 
 
 
Latvijas politiskās sistēmas mācību kursa saturs:   

1. Latvija ģeopolitiskā skatījumā. 
2. Latvijas valsts politiskās stabilitātes problēmas. 
3. NATO un Latvijas drošība. 
4. Eiropas integrācija pagātnē un šodien. 
5. Eiropas Savienības paplašināšanās (kritēriji un problēmas). 
6. Eiropas Savienības institūcijas un to darbība. 
7. Eiropas Savienības kopējās politikas. 
8. Eiropas Savienības budžets. 
9. Latvijas integrācija un perspektīvas Eiropas Savienībā. 



Mācību spēks:  Mag. paed. M. Osis 
Mācību priekšmeta nosaukums: angļu valoda  
Studiju programma: Datorsistēmas 
Studiju profils: datorzinātnes 
Studiju līmenis: akadēmisko bakalauru 
Mācību priekšmeta apjoms: 4KP 
 
Mācību priekšmeta mērķis: integrēta radošu prasmju apguve darbā ar profesionāli orientētu tekstu 
(lasīšanā, teksta izpratnē, audiēšanā, rakstveida un mutvārdu runā). 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) apgūt kompleksu metodi darbam ar tekstu kā mācīšanās stratēģijas 
komponenti, izmantojot dažādus lasīšanas veidus (orientējošā, izpētes, informātiskā, faktu meklēšana) 
2) teksta satura izpratne 3) sarunvalodas tālāka attīstīšana, izmantojot zinātniski populāru un sociāli 
ekonomisku tematiku  4 ) rakstveida runas pilnveide (CV, lietišķās korespondences pamati, eseju 
rakstīšana, u.c.).  
 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
 
Žurnāli: Byte; Computer Graphics World; Data Communication; Internet World; Macworld; 
Microsoft System Journal; Network Magazine; PC Computing; PC Magazine; PC World. 

 
1. Josh Smith  „Internet Culture in Easy Steps”. UK,1999 
2. Brian Austin „Yaer 2000 in Easy Steps”. UK, 1998-99. 
3. Rotanova Manual for Computer Science Department Students”. RTU Riga, 1993. 
4. Dažāda jaunākā tehniskā literatūra angļu valodā , atbilstoši profesionālo bakalauru 

specialitātei. 
5. Jaunākā Cliff’s , Barron’s, Longman TOEFL mācību grāmata. 
6. A  Guide to Business Letter Writing. Riga, 1991. 
7. Angļu- latviešu- krievu- skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. Rīga, 

2001. 
8. Angļu- latviešu skaidrojošā datorvārdnīca. Rīga, 1998. 
9. The Hutchinson Dictionary of Computing Multimedia on the Internet. UK, 1998 
 

Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības. Profesionālo uzdevumu modelēšana angļu 
valodā, izmantojot komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot 
pāru/grupu darbu, strādājot individuāli vai frontāli. Izlasītās speciālās literatūras satura izpratne, 
izklāsts un apspriešana. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas angļu valodas 
prasmes visos runas veidos atbilstoši programmas mērķim un uzdevumiem. Katrā semestrī studenti 
veic divus pārbaudes testus par apgūto mācību saturu, kā arī otrā semestra beigās raksta valodas testu, 
kas balstās uz starptautisko testu nostādnēm, un kārto eksāmenu. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un rakstveida uzdevumu 
izpilde. 
 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem; 
veic kooperatīvu darbību un komunikatīvus uzdevumus; komentē tabulas, diagrammas, shēmas.  
Diskusijas: studentu dzīve, aktualitātes Latvijā, kā arī valstīs, kuru valodu apgūst. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde; 
individuāls, patstāvīgs darbs ar tehnisko literatūru; jaunās leksiski-gramatiskās mācību vielas apguve; 
eseju rakstīšana. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālās izglītības sākumposms 
RTU; sociāli-ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskās problēmas Latvijā un apgūstamajā svešvalodā 
runājošajās valstīs. 
 
 
 



Mācību spēks:  Mag. paed. V. Lauziniece 
Mācību priekšmeta nosaukums: vācu valoda  
Studiju programma: Datorsistēmas 
Studiju profils: datorzinātnes 
Studiju līmenis: akadēmisko bakalauru 
Mācību priekšmeta apjoms: 4KP 
 
Mācību priekšmeta mērķis: integrēta radošu prasmju apguve darbā ar profesionāli orientētu tekstu 
(lasīšanā, teksta izpratnē, audiēšanā, rakstveida un mutvārdu runā). 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) apgūt kompleksu metodi darbam ar tekstu kā mācīšanās stratēģijas 
komponenti, izmantojot dažādus lasīšanas veidus (orientējošā, izpētes, informātiskā, faktu meklēšana) 
2) teksta satura izpratne 3) sarunvalodas tālāka attīstīšana, izmantojot zinātniski populāru un sociāli 
ekonomisku tematiku  4 ) rakstveida runas pilnveide (CV, lietišķās korespondences pamati, eseju 
rakstīšana, u.c.).  
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:  
 
Periodikas materiāli: „Computerbild”, „Chip”, u.c 

1. H.P. Messmer „PC. Hardwarebuch. Ausbau, Funktionsweise, Programmierung”, 
1993. 

2. R. Stang PC. Ratgeber fur Laien und Profis, Wiesbaden, 1995. 
3. Tekstu krājums. Digitale Nachrichtenubertragung, Rīga, 1992. 
4. Adelheid Möffgen „Deutsch für den Berut”, Verlag für Deutsch, 2000. 
5. Heike Dreyer, Richard Schmitt Lehr – und Übungshuch der deutscher Grammatik, 

Max Hueber Verlag, 2002. 
6. Eichheim H., Storch G. Mit Erfolg zum Zertifikat. Klett Verlag, 1998. 
 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: praktiskas nodarbības. Profesionālo uzdevumu modelēšana vācu 
valodā, izmantojot komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā, dialogā un diskusijā, veicot 
pāru/grupu darbu, strādājot individuāli vai frontāli. Izlasītās speciālās literatūras satura izpratne, 
izklāsts un apspriešana. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas vācu valodas 
prasmes visos runas veidos atbilstoši programmas mērķim un uzdevumiem. Katrā semestrī studenti 
veic divus pārbaudes testus par apgūto mācību saturu, kā arī otrā semestra beigās raksta valodas testu, 
kas balstās uz starptautisko testu nostādnēm, un kārto eksāmenu. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra nodarbību apmeklēšana, mutveida un rakstveida uzdevumu 
izpilde. 
 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze: Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem; 
veic kooperatīvu darbību un komunikatīvus uzdevumus; komentē tabulas, diagrammas, shēmas.  
Diskusijas: studentu dzīve, aktualitātes Latvijā, kā arī valstīs, kuru valodu apgūst. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde; 
individuāls, patstāvīgs darbs ar tehnisko literatūru; jaunās leksiski-gramatiskās mācību vielas apguve; 
eseju rakstīšana. 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālās izglītības sākumposms 
RTU; sociāli-ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskās problēmas Latvijā un apgūstamajā svešvalodā 
runājošajās valstīs. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
 
1. Uzņēmējdarbība un investīcijas 
 
2. Nr. priekšmetu reģistrā:    IBO319 

Statuss:  
Pirmā līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības līmeņa priekšmets.    
 

3. Kredītpunkti: 2 KP,   Kontaktstundas: 32 stundas  
 
4. Ieejas nosacījumi, līmenis 

Priekšmets balstās uz vispārējām ekonomiskām zināšanām, kas iegūtas augstskolā. 
 
5. Vispārīgais mērķis: 

Sniegt zināšanas uzņēmējdarbības organizēšanā, uzņēmējdarbības finansēšanā.  
 
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
⇒ Noskaidrot investīciju teorijas pamatjēdzienus; 
⇒ Izprast investīciju veidus, to finansēšanas avotus; 
⇒ Prast novērtēt riskus investēšans procesā; 
⇒ Izprast investīciju projektu vērtēšanas pamatus; 
⇒ Noskaidrot kreditēšanas lomu investēšanas procesā; 
⇒ Izprast līzinga un faktoringa būtību. 
 
7. Saturs 
7.1. Priekšmeta apraksts 
 
Investīciju definīcija un veidi. 
Investīciju vispārējie principi. Uzņēmuma investīcijas ražošanas iekārtās. Uzņēmuma 
investīcijas apgrozāmos līdzekļos. Investīcijas nekustamajā īpašumā. Finansiālās investīcijas. 
Pārējie investīciju veidi. Ienākumi no investīcijām. Ienākums prognozēšanas metodes un 
paņēmieni. 
Objektīvu un subjektīvu faktoru ietekme uz ienākumu.  
Investīcijas un risks. Investīciju finansēšanas avoti: būtība, veidi, struktūra. 
Investīciju riska veidi: uzņēmējdarbības risks, finansiālais risks, likviditātes kredītspēja, risks 
pārējie risku veidi. Riska analīze un tā novērtēšanas metodes. 
Investīciju grupas un riska līmeņa klasifikācija. Riska līmeņa analīze. 
Investīciju efektivitātes vērtēšanas pamati. 
Investīciju absolūtās efektivitātes rādītājs. Investīciju salīdzināmās efektivitātes rādītāji. Naudas 
plūsmas loma investēšanas procesā. naudas plūsmas būtība un veidi. Investīciju vērtēšana ar 
diskonta metodi. 
Kredīts kā investēšanas veids. Bankas kredīts un komerckredīts uzņēmējdarbības 
procesā. 
Līzings un investīcijas. Operatīvais un finansiālais līzings. Līzinga maksājumu 
noteikšanas pamati un metodikas. Līzinga priekšrocības. Faktorings: būtība , veidi. 
Faktoringa darījumu nozīme papildus līdzekļu piesaistīšanā investīciju vajadzībām.  
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7.2.Priekšmeta saturs 
 
 
Temati Teor. Prakt. 
Investīciju definīcija un veidi. Investīciju vispārējie principi. 
Uzņēmuma investīcijas ražošanas iekārtās. Uzņēmuma investīcijas 
apgrozāmos līdzekļos. Investīcijas nekustamajā īpašumā. 
Finansiālās investīcijas. Pārējie investīciju veidi. 

2 - 

ienākums no investīcijām. ienākuma metodes un paņēmieni. 
Objektīvu un subjektīvu faktoru ietekme uz ienākuma procentu. 
Ienākuma procenta prognozēšanas metodiskie pamati. 

2 2 

Investīcijas un risks. Investīciju riska veidi: uzņēmējdarbības 
risks, finansiālais risks, likviditātes un kredītspējas risks 

2 - 

Riska analīze un tā novērtēšanas metodes. Investīciju grupas un riska 
līmeņa klasifikācija. Riska līmeņa analīze. 

2 2 

Riska novērtēšanas metodes. Statistiskā metode: variācija, dispersija, 
standarta novirze. Eksperta metode. Korelācijas metode. Kombinētā 
metode. 

2 2 

Investīciju efektivitātes vērtēšanas. Investīciju absolūtās efektivitātes 
rādītājs. Investīciju salīdzināmās efektivitātes rādītāji. Naudas plūsmas 
būtība un veidi. Naudas plūsmas diskontēšanas metodes. 

2 2 

Kredīts kā investēšanas veids. Bankas kredīts. 
Komerckredīts. Kredīts un risks 

2 2 

Līzings un investīcijas. Operatīvais un finansiālais līzings. Līzinga 
priekšrocības un trūkumi investēšanas procesā. 

2 2 

Faktorings: būtība, veidi 2 2 
Kopā: 18 14 

 
7.3. Organizācija un struktūra 

7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā) 

 1 gads 2 gads 3gads 
 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 
Teorija       
Praktiskās nodarbības       
Kopā       
 
7.3.2. Mācīšana un mācīšanās 
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas. 
 

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra 

Tēma Patstāvīgā darbā temats Patstāvīgā darba 
veids 

1. Ievaddaļa Investīciju būtība, pamatnozīmes 
veidi. 

Situācijas analīze 

2. Ienākums no investīcijas Ienākuma būtība, veidi, 
prognozēšanas metodes, 

paņēmieni. 

Uzdevumi 
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3. Investīcijas un risks. Risku veidi Riska analīze, novērtēšanas 
metodes (uzņēmējdarbības, 
finansiālais, likviditātes un 

kredītspējas riski) 

Situācijas analīze 
Uzdevumi 

4. Naudas plūsma: būtība, veidi, 
loma investīciju procesā 

Naudas plūsmas noteikšanas 
pamati 

Uzdevumi 

5. Investīcijas efektivitātes 
vērtēšanas metodes. 

Vienkāršie vērtēšanas rādītāji. 
Diskonta metode. 

Uzdevumi 
 

6. Kredīts kā investēšanas veids.  Banku pasīvās un aktīvās 
operācijas 

Situācijas analīze 

7. Komerckredīts uzņēmējdarbībā Komerckredīta riska vērtēšanas 
pamati 

Situācijas analīze 

8. Līzings un investīcijas  Līzinga būtība, veidi. Līzinga 
maksājumu noteikšanas pamati 

Uzdevumi 

9. Faktoringa būtība un veidi Faktoringa būtība un nozīme 
uzņēmējdarbībā 

Situācijas analīze 

 
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, uzņēmējdarbību regulējošos likumus 
un normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, 
pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās. 
 
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai 

1) darbs praktiskajās nodarbībās 2. semestra laikā – 30% - jāatrisina patstāvīgi 10 
uzdevumus par tematiem, kas norādīti programmā; 
2) ieskaite – tests, situācijas analīze, līdz 4 stundām – 70%. 
 
Ieskaites saturs: 
• teorētiskā daļa – testu veidā – 30% no vērtējuma; 
• praktiskā daļa – izmantojot doto informāciju, veikt aprēķinus, analīzi un situāciju 
novērtējumu – 60% no vērtējuma. 
 
Novērtējums 10 ballu sistēmā. 
 

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
 

1. Leonoviča L. Uzņēmējdarbības un investīcijas, Rīga:-RTU,-2005. -110lpp. 
2. Leonoviča L. Banku darbības vērtēšana (teorētiskais aspekts), Rīga:- RTU, -2005.-

105lpp. 
3. Бочаров  В.  Финансово-кредитные  методы  регулирования инвестиций. -

Москва:Финансист, 1993. -276 с. 
4.  Вильновский П. Оценка эффективности инвестиционных проектов, М., 1998, 326 

стр. 
5.  Джек Фридман, Николас Ордуэй, Анализ и оценка приносящий доход 

недвижимости, М., Дело, 1997, 480 стр. 
6.  Колтынов Б.А., Инвестиционные проекты, Санкт-Петербург, 2000, 428 стр. 
7.  Лизинг: правовое регулирование и практика, М., 1998, 204 стр. 
8.  Лутц Кругивиц, Инвестиционные проекты, Санкт-Петербург, 2001, 245 стр. 
9.   Мелкулов Я.С., Финансовые вычисления, Теория и практика, М., 2002, 482 стр.  
10. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, 

М., 2000. 421 стр. 
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11. Решецкий В.И., Экономиеский анализ и расчет инвестиционных проектов, 
Калининград, 2001, 382стр. 

12. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж Александер, Джеффри В. Бэйли, Инвестиции, М., 
ИНФРА-М, 2004, 1028 стр. 

13. Четыркин Е.М.,Финансовый анализ производственных инвестиций, М., 2001. 325 
стр. 

14. Эви Боди, Алекс Кейн, Алан Дж. Маркус, Принципы инвестирования, М., Издат. 
Дом «Вильямс», 2004, 984 стр. 

 
10. Prasības mācībspēkiem 
Augstākā ekonomiskā izglītība vai uzņēmējs ar augstāko izglītību. 
Valsts valodas prasme, vēlams lietišķās angļu valodas zināšanas. 
Vēlams maģistra grāds. 
Ieteicama prakse uzņēmējdarbībā. 
 
11. Realizācijas nodrošinājums 
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli 
• tāfele; 
• kodoskops; 
• mācību literatūra; 
• pavairošanas tehnika.  
• mācību materiāli; 
• periodiskā literatūra; 
• likumdošanas materiāli; 
• uzņēmējdarbības pārskatu veidlapas. 

 

11.2. Norises vieta 
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 3 st. nedēļā. 
1 datorklase atsevišķām praktiskajām nodarbībām (datori – 20 gab.) 
 

12.  Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 
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Mācību priekšmeta apraksts 
Mācību spēks:  Jānis Mežiels, prakt.docents 

 (vārds, uzvārds, grāds, amats) 
     

Mācību priekšmeta nosaukums 
 UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA UN TIRGZINĪBU PAMATI (IUE 206) 

 
Studiju programma  – Datorsistēmas 
Studiju līmenis          – Bakalaura akadēmiskās studijas  
 
Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP, lekcijas  - 1 stundas, praktiskie darbi - 1 stundas, 
laboratorijas darbi - 0 stundas. 
 
Kontrole -   ieskaite  ___. semestrī. 
             (eksāmens, ieskaite, studiju darbs) 
 
Mācību priekšmeta mērķis: dot zināšanas par ekonomiskajām likumsakarībām, kas 
saistītas ar uzņēmuma darbību tā iekšienē un saskarē ar citiem tirgus dalībniekiem. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: izzināt uzņēmējdarbības mērķus, apgūt metodes, lai 
izvērtētu tā sasniegšanai nepieciešamos resursus darbības un situācijas, kādas varētu rasties 
konkrētu apstākļu ietekmē. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1.Andersone.I. Tirgzinību plānošana. Mācību līdzeklis. Rīga.: RTU Izdevniecība, 2005.-
70 lpp. 
2.Alsiņa R. Uzņēmējdarbība.- Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta 
akadēmija, 2004.-280 lpp. 
 
3..Alsiņa R., Kravinska B., Bojarenko J. Uzņēmējdarbības ekonomika. – Rīga: Kamene, 
1999.-165lpp. 
4..Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. – Rīga.: Raka. 
2000. – 180 lpp. 
5.Ahenbahs H. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā. – R.Vaidelote. 1999.-213 lpp. 
6.Didenko K., Lāce N. Investīciju lēmumu pieņemšana. – Rīga.: RTU, 2001.-126lpp. 
7.Frolova L. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana. – R.: Biznesa augstskola 
Turība, 1999. – 308 lpp. 
8.Gaile-Sarkane E. Marketinga pamati.-R.: RTU Izdevniecība, 2005.-232 lpp. 
 
9..Hofs Kjells Gunnars. Biznesa ekonomika/Tulkots no norvēģu valodas. – Rīga: Jāņa 
Rozes apgāds, 2002. – 560 lpp. 
10..Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā.-Rīga: SIA ’’Lietišķās informācijas 
dienests’’,2003.-282 lpp. 
11..V.Praude, J.Beļčikovs. Mārketings.-R.:Zvaigzne ABC, 1999.-559 lpp. 
12.Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas.-Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004.-333lpp. 
 



 2

Priekšmeta mācīšanas metode: teorētiskās un praktiskās  nodarbības mācību iestādē. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi –  ieskaite   

Teorētiskie jautājumi – 30% ; praktiskie darbi – 70 %.              
Prasības priekšmeta apguvei: darba praktiskajās nodarbības 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  
Pasniedzējam ir konsultējošā loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā, studenti 
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu. 
Izlasīt lekciju konspektu un mācību grāmatas. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  
Praktiskajās nodarbībās students analizē uzdevumus, pieņem lēmumus un pamato 
savu risinājumu. 
Kalendārais plāns: 

Lekcijas 
 

Nr. p/k Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību 
grāmatas

1.  Lēmumi un to pieņemšana (2 stundas) 2 

2. Uzņēmējdarbības izmaksas un produktu, pakalpojumu 
pašizmaksa (2 stundas) 

2,3,4 

3. Informācijas par uzņēmējdarbības izmaksām, ieņēmumiem un 
peļņu, izmantošana lēmumu pieņemšanā ( 4 stundas) 

2,3,4 

4. Tirgzinību jēdziens un process ( 2 stundas) 1,8,11 
5. Tirgus izpēte un tirgzinību iespēju noteikšana (2 stundas) 1,8,11 
6. Produkta vadīšana ( 2 stundas) 1,8,11 
7. Cenu veidošana (2 stundas) 2,3,4,8 

 
Patstāvīgi apgūstamie jautājumi: 

Praktiskās  nodarbības 
 

Nr. 
p/k Laboratorijas  nodarbību tēmas Atskaites 

forma 
Izsniegšanas 

datums 
Nodošanas 

termiņš 
1. Izmaksas un to klasifikācija ( 2 

stundas) 
 2.ned 4.ned 

2. Pašizmaksas aprēķināšana ( 4 
stundas) 

 4.ned 8.ned 

3. Informācijas izmantošana 
lēmumu pieņemšanā m( 6 
stundas) 

 8.ned 14.ned 

4. Cenu aprēķins un metodes ( 4 
stundas) 

 14.ned 16.ned 
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Studiju darbi 
 
Studiju darbu tēmas piemēri:  nav paredzēti 
Studiju darba izpildes grafiks: 
 

Nr. p/k Darba posmi Nodošanas termiņš 
1 Uzdevumu izsniegšana 1. nodarbība 
2  ___. nodarbība 
...  ___. nodarbība 

 



 
MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
 

1. Mācību priekšmeta šifrs: IUV 303 
 
2. Mācību priekšmeta nosaukums: Vadīšanas teorija 
 
3. Studiju programmas nosaukums: 
 Bakalaura akadēmisko studiju programma  
 Bakalaura profesionālo studiju programma  
 
4. Apjoms: 2 kredītpunkti 
 
5. Mācību priekšmeta programmas autore: Mg.oec., prakt. doc. Ilona Ezera 
 
6. Mērķis: palīdzēt apgūt organizācijas vadīšanas teorētiskos aspektus un veidot izpratni par 
vadīšanas pieeju pielietošanas nepieciešamību un nozīmi organizācijas darbības veidošanā. 
 
Mācību kursa nobeigumā studentiem: 
1) jāprot definēt vadīšanu no dažādiem aspektiem; 
2) jāprot atšķirt vadīšanas darba specifiku, ņemot vērā vadīšanas jomas un līmeņus; 
3) jāprot novērtēt vadīšanas pieeju stiprās un vājās puses; 
4) jāzina un jāprot izskaidrot vadīšanas objektīvās jeb bāzes funkcijas;  
5) jāzina par lēmumu pieņemšanas metodēm; 
6) jāprot novērtēt organizatoriskās struktūras atbilstība izvirzītajiem mērķiem, stratēģijai, 

tehnoloģijai, situācijai ārējā vidē u.c.; 
7) jāzina par vadītāja varas līmeni ietekmējošiem faktoriem un jāprot noteikt situācijai 

atbilstošais vadīšanas stils; 
8)  jāzina par vadīšanas efektivitātes novērtēšanas kritērijiem. 
 
 
7. Kursa saturs 
7.1. Satura tematiskais plāns 

Temata Mācību stundu skaits 
nosaukums lekc prakt. 

1. Organizācija, vadītājs un vadīšana 2  
2. Vadīšanas funkcijas 2  
3. Vadīšanas teoriju rašanās un attīstība 4 2 
4. Organizācijas vadīšanas sistēmu struktūras 4 2 
5. Vadīšanas metodes 2 2 
6. Vadīšanas likumsakarības un principi 2  
7. Vadīšanas informācija un lēmumi  2 2 
8. Vadīšanas stils 2 2 
9. Vadīšanas efektivitāte 2  

Kopā: 22 10 
 
7.2. Teorētiskā kursa programma 
 
1. Organizācija, vadītājs un vadīšana  
Vadīšanas definīcijas, kas aptver dažādus vadīšanas aspektus. Organizāciju kopējās pazīmes, 
kas nosaka to vadīšanas nepieciešamību: resursu vajadzība un to racionāla izmantošana 
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organizācijas darbības nodrošināšanai, atkarība no ārējās vides (tieši un netieši ietekmējošie 
ārējie faktori), horizontālā darba dalīšana.  
Vadīšanas bāzes jeb objektīvās funkcijas. 
Vadīšanas jomas un līmeņi, vadīšanas prasmes. 
Vadīšanas integrālais modelis un tā izmantošana vadīšanas studijām. 
Kritiskas pieejas veidošana vadīšanas studijām un tās pamatojums. 
 
2. Vadīšanas teoriju rašanās un attīstība. 
Ražošanas līdzekļu un organizāciju struktūru attīstība un vadīšanas teorijas rašanās. 
Galvenie sistēmu teorijas principi, to vieta vadīšanā. Sistēmas tautsaimniecībā. 
Vadīšanas zinātnes saites ar citām zinātnēm. 
Vadīšanas sfēras organizācijā: tehnoloģiskā, ekonomiskā, sociālā. Svarīgākās vadīšanas darba 
operācijas (analīze, plānošana, organizācija, regulēšana). 
Galvenās vadīšanas teorijas kategorijas. Vadīšanas pieeju klasifikācija un salīdzinājums. 
 

3. Vadīšanas funkcijas 
Vadīšanas satura un procesa teorijas.   
Vadītāja lomas un vadīšanas funkcijas. 
Vadīšanas funkciju veidošanās. Vadīšanas funkciju sadale un norobežošana. Atsevišķa 
darbinieka funkcijas. Vadīšanas funkciju perspektīvais un ikdienas raksturs.  
Vadīšanas funkciju izpildes kontrole un efektivitāte.  
Darba pilnveidošana ar vadīšanas funkcijām. 
 

4. Organizācijas vadīšanas sistēmu struktūras 
Organizēšanas būtība. Struktūras projektēšanas soļi. Organizācijas sakārtojums: birokrātiskais 
un uzvedības modelis.  
Struktūras alternatīvās formas un to salīdzinājums.  
Minsberga organizācijas piecu pamatelementu modelis. 
Organizatorisko  struktūru ietekmējošie faktori - organizācijas dzīves cikla stadija, izvēlētā 
stratēģija,  tehnoloģija, ārējās vides raksturojums, citi. 
Pilnvaras un to deleģēšanas principi, cetralizācija un decentralizācija. 
 
5. Vadīšanas metodes 
Vadīšanas metožu sistēma. Intereses un vadīšanas metodes. Vadīšanas metodes kā mērķtiecīgas 
iedarbības mehānisms.  
Vadīšanas metožu klasifikācija, to mijiedarbība.  
Ekonomiskās vadīšanas metodes kā konkrēts ekonomisko likumu darbības mehānisms. 
Uzņēmuma ekonomiskās darbības analīze, plānošana, organizācija, kontrole un regulēšana. 
Ekonomiskās ražošanas un finanšu darbības stimulēšana. Ekonomiskās ieinteresētības un 
atbildības uzturēšana vēlamo darbības rezultātu sasniegšanā.  
Vadītāja administratīvā atbildība. Pamatotā administrēšana, darbības reglamentēšana un 
normēšana. 
Vadīšanas sociāli psiholoģiskās metodes. Saturs. Izmantošana. Efektivitāte. 
 
6. Vadīšanas likumsakarības un principi 
Vadīšanas principu jēdziens. Vadīšanas principu klasifikācija. 
Īpašuma forma kā būtisks organizācijas vadīšanas principu izvēles faktors.  
 
Vadīšanas likumu un likumsakarību veidošanās. Galvenās vadīšanas likumsakarības: 
proporcionalitāte, zinātniskums, analīze, nepārtrauktība, atgriezeniskā saite, kvalitāte, 
operativitāte u.c. 
 
7. Vadīšanas informācija un lēmumi 
Informācija tautsaimniecībā. Informācijas nozīme organizācijas vadīšanā. Informācija un 
lēmumu pieņemšana.  
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Organizācijas informatīvās sistēmas, to veidošana un pilnveidošana.  
Organizācijas un tās darbinieku informācijas modeļi. 
Lēmumu pieņemšanas informatīvais nodrošinājums un lēmumu pieņemšanas process. 
Lēmumu pieņemšanas jomas un metodes.  
Lēmumu pieņemšanas efektivitātes paaugstināšana. 
 
8. Vadīšanas stils 
Vadīšanas stila jēdziens. Vadīšanas stilu ietekmējošie faktori.  
Atšķirība starp līderi un vadītāju. Subjektīvā un objektīvā autoritāte. 
Vadīšanas stils kā ietekmes paņēmiens: līdera īpašību modelis, uzvedības modelis, situācijas 
modelis.  
 

9. Vadīšanas efektivitāte 
Organizācijas darbības efektivitātes kompleksa vērtēšana. Galvenie organizācijas darbības 
efektivitātes rādītāji.  
 
8. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana 
8.1. Forma 
 ieskaite 
8.2. Prasības ieskaitei: 
 1) atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem; 
 2) prakstisko uzdevumu izpilde. 
 
10. Literatūras saraksts: 
Obligātā: 
1. Forands I. Vadītājs un vadīšana. - Rīga: Kamene, 1999. - 176 lpp. 
2. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Teorija un prakse. Otrais pārstrādātais izdevums. - R.: 

Vaidelote, 2001. - 508 lpp. 
 

Ieteicamā: 
1. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. - R., 2000. - 254 lpp. 
2. Klauss A. Zinības vadītājam. - Rīga: Preses nams, 2002. - 560 lpp. 
3. Līdumnieks A. Vadīšana. - otrais papildinātais izdevums - Rīga, 1996.. - 244 lpp. 
4. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. - R.: Kamene, 1999. - 128 lpp. 
5. Ruskule S., Muška A. Vadīšana un vadītājs. - Rīga: KIF Biznesa Komplekss, 2001. - 120 lpp. 
6. Boddy D., Paton R. Management: an introduction. - Prentice Hall Europe., 1998. - 730 p. (arī 

krievu val., izd. Sankt Pēterburga, 1999. -  810 lpp.) 
7. Daft R. L. Management. - The Dryden Press, 1997. (arī  krievu val., izd. Sankt Pēterburga, 

2000.- 830 lpp.). 
8.. Duncan W.J. Great ideas in management. - San Francisco: Oxford: Jossey-bass publishers, 

1990. - 272 p. 
Literatūra krievu valodā: 
1. Boļšakovs A.S., Mihailovs V.I. Mūsdienu menedžments:teorija un prakse. - 

Sanktpēterburga, 2000. - 416 lpp. 
2.  Meskons M., Alberts M., Hedouri F. Menedžmenta pamati. - M., 1996. - 704 lpp 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks : Jānis Millers, asoc. profesors, Dr. chem. 
     

Mācību priekšmeta nosaukums:  Vispārīgā ķīmija 
 
Studiju programma  – Datorsistēmas 
Studiju līmenis          – Bakalaura studijas 
Mācību priekšmeta apjoms – 2 KP, lekcijas - 16 stundas, praktiskie darbi - 0 stundas, laboratorijas darbi - 
16 stundas. 
Kontrole – ieskaite semestrī, kurā priekšmets ieplānots.             

 
Mācību priekšmeta mērķis: iepazīstināt studentus ar inženierzinātnēm un vides 
kvalitātei nozīmīgiem ķīmijas pamatlikumiem, jaunāko tehnoloģiju pamatprincipiem un 
aktuāliem pētījumiem jaunu materiālu izstrādē. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
-dot pamatzināšanas par ķīmiskiem procesiem, to virzienu un ātrumu ietekmējošiem 
faktoriem, kā arī metāliem, organiskiem un neorganiskiem materiāliem ap mums; 
-iemācīt studentiem praktiski izmantot pamatzināšanas vienkāršu konkrētu uzdevumu 
risināšanai un konkrētu parādību izzināšanai un interpretācijai. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts (atrodas RTU 
bibliotēkā) 
1. V. Brunere, L.Kamzole, A.Blūms, J.Kacens. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām 

specialitātēm. - Rīga, 1986.- 345 lpp. 
2. Laboratorijas darbi ķīmijā. Sastādīja J.Kreicberga, V. Kampars. - Rīga, 2002,- 112 

lpp. 
3. W.R.Stine. Applied Chemistry. - D.C.Heath and Company, 1999, - p.600. 
4. S.Zumdahl. Chemistry. –HM Company, 2000, - p.1143. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas un laboratorijas darbi 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – 
• Laboratorijas darbu teorētiskajā apskatā, kolokvijā un ieskaitē studentam jāparāda 

apskatīto tematiku principiāla izpratne, bet iegūto rezultātu analīzes daļā - spēja 
izmantot iegūtās zināšanas 

• Laboratorijas darbu noformējumā studentam jāparāda prasme fiksēt un sagrupēt 
novērojumus tālākai analīzei 

Vērtējuma “svari”: laboratorijas darbi, kolokvijs, ieskaite – 100% 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  
- protokolu teorētiskās daļas sagatavošana uz nodarbību; 
- laboratorijas darbu savlaicīga izpilde 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  
- apgūt lekciju konspekta vai uzrādītās literatūras attiecīgās sadaļas 
- sagatavot protokola teorētisko daļu 
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Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:  
Visas apskatītās tematikas aizstāvot laboratorijas darbus 
Kalendārais plāns 
N Lekcijas Laboratorijas 
1 1. Termodinamika. Ķīmisko procesu siltumefekti. Entalpija 

un tās maiņa. Pārtika un degvielas. Ķīmisko pārvērtību 
virziens. Entropija. Priekšstats par nelīdzsvarotu sistēmu 
termodinamiku un termodinamikas likumu izpausmi 
sabiedrībā un Visumā.  

  

2   1. Nomenklatūra. Drošības tehnika. 
Sākumkontrole. 

3 2.  Kinētika. Reakciju ātrums. Sadegšana un detonācija. 
Sprādzieni. Reakciju iniciēšana. Reakciju mehānisms. 
Aktivācijas enerģija. Katalizatori un to nozīme. Ķīmiskais 
līdzsvars. Ārējo apstākļu maiņas ietekme. 

  

4   2.  Siltumnīcas efekts. Reakciju 
siltuma efekts. Pārtikas vielu 
enerģētiskā vērtība. 
 

5 3. Tīras vielas, maisījumi un materiāli. Maisījumu 
sadalīšana. Agregātstāvokļi. Gaiss, tā sastāvs un 
piesārņojums. Smogs. Ozona slānis. Siltumnīcas efekts.. 
Kritiskā temperatūra un spiediens. Adsorbcija. 

  

6   3. Reakciju virziens un ātrums. 
7 4. Dispersas sistēmas. Šķīdumi. Dispersas sistēmas un 

šķīdumi. Skābes un bāzes. Ūdens šķīdumi. pH. Tīrs ūdens. 
Skābie lieti.  

  

8   4. pH kontrole. Skābes, bāzes, sāļi. 
Ūdens analīze. Detergenti.  

9 5. Ūdens, tā izmantošana un nozīme. Ūdens kā bioķīmisku 
reakciju vide. Buferi dabā un cilvēka organismā. Dzeramais 
ūdens, tā piesārņojums. Ūdens izmantošana rūpniecībā.  

  

10   5. Kolokvijs 
11 6. Metālu vispārīgās īpašības. Supravadītāji. 

Elektroķīmija. Metālu korozija. Metālu vispārīgās 
īpašības. Metaliskā vadītspēja. Supravadītāji. Metālu 
ķīmiskās īpašības. Metāli skābās, bāziskās un neitrālās 
vidēs. Galvaniskie elementi un akumulatori. Ķīmiskā un 
elektroķīmiskā korozija.  

  

12   6. Metālu ķīmiskās īpašības un to 
korozija 

13 7. Organiskie savienojumi. Ogleklis kā dzīvās dabas 
pamatelements. Oglekļa atomu virknes un funkcionālās 
grupas. Savienojumu klases. Degvielas. Pārtikas produkti. 
Zāles. Molekulārā elektronika un optoelektronika. 

  

14    7. Organiskie polimēri. 
15 8. Nemetāli. Silīcijs kā nedzīvās pasaules pamatelements. 

Nemetālu raksturīgās īpašības. Silīcija savienojumu 
daudzveidība dabā. Pusvadītāji. Ūdeņraža kurināmā 
elementi. Dabiskā radioaktivitāte. 

  

16   8. Ieskaite 
 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks : Artūrs Medvids, Dr.habil.phys.,profesors 
Mācību priekšmeta nosaukums: Fizika 

Studiju programma: Datorsistēmas 
Studiju veids: Akadēmiskā programma 
Studiju līmenis: Bakalauru 
Mācību priekšmeta apjoms:   6 KP  

 
Mācību priekšmeta mērķis: 
 Priekšmeta  “FIZIKA”  mērķis ir : 
dot iespēju studentiem apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā 
augstskolas līmenī, pielietojot augstākās matemātikas elementus, 
• attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu, 
• radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu dažādu 

tehnikas problēmu risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• nodrošināt iespēju studentiem iegūt mūsdienu fizikas pamatzināšanu kopumu, 
• lekcijās parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, veicot reālus 

vienkāršus eksperimentus un fizikālo parādību demonstrācijas, kā arī risinot fizikas 
praktiskos uzdevumus, 

• laboratorijas nodarbībās nodrošināt iespēju studentiem veikt fizikālo parādību 
pētījumus, apgūt mērījumu matemātisko apstrādi , veikt rezultātu analīzi un izdarīt 
secinājumus. 

Apgūt prasmes  sekojošās jomās: 
• fizikas praktisko uzdevumu risināšanā, 
• eksperimentu rezultātu matemātiskajā apstrādē. 
 
 
Mācību literatūra: 
1. Fizika / A.Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne. 1992. – 643 lpp. 
2. A.Apinis. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1972. – 706 lpp. 
3. I.Petrovskis. Mehānika. – R.: Zvaigzne, 1976. – 360 lpp. 
4. J.Kručāns. Molekulārfizika. – R.: Zvaigzne, 1975. 278 lpp. 
5. J.Platacis. Elektrība. – R.: Zvaigzne, 1974. – 494 lpp. 
6. M.Knite. Elektrostatika. - R.:RTU, 1993. - 34 lpp. 
7. O.Students. Optika. – R.: Zvaigzne, 1971. – 412 lpp. 
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Priekšmeta mācīšanas metode 
 

1.Lekcijas 
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar : 
• priekšmeta terminoloģiju 
• matemātisko aparātu 
• fizikas likumiem, fizikālo parādību interpretāciju 
• fizikas eksperimentu demonstrācijām 
 
2.Praktiskie darbi 
Praktiskajos darbos ietilpst tipveida uzdevumu patstāvīga risināšana. 
 
3.Laboratorijas darbi 
Priekšmeta  “FIZIKA”  apguves gaitā studenti veic   6   laboratorijas darbus no zemāk 
minētajiem   I  semestrī: 
1)  “Maksvela svārsts” 
2)  “Rotācijas kustības pētīšana ar  Oberbeka iekārtu” 
3)  “Ķermeņa kustības ātruma noteikšana ar vērpes ballistisko svārstu” 
4)  “Lodītes kustības ātruma noteikšana ar ballistisko svārstu” 
5)  “Vienmērīgi paātrinātas kustības pētīšana ar  “Atvuda”  iekārtu  “ 
6)  “Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana” 
7)  “Elektriskā lauka pētīšana” 
8)  “Kompensācijas metode, elementa elektrodzinējspēka un iekšējās pretestības 

noteikšana” 
II  semestrī   arī veic   6   laboratorijas darbus no zemāk minētajiem : 
1) ”Vielu elektriskās vadītspēja un tās atkarība no temperatūras”: 



            a)metālu elektriskā vadītspēja, 
            b)pusvadītāju elektriskā vadītspēja. 
2) “Zemes magnētskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar 
tangensgalvanometru”. 
3)  “Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana”. 
4) “Gaismas interference” 
            a) Junga dubulsprauga, 
            b) Ņūtona gredzeni. 
5) “Plakans difrakcijas režģis”. 
6) “Gaismas polarizācija”. 
7) “Fotoefekts”. 
8) “Spektroskopija” . 
9) “Radioaktīvā starojuma dozas jaudas noteikšana”. 
 
4.Kontroldarbi 
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas. 
 
5.Patstāvīgais darbs 
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts: 
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām, 
• pastāvīgai uzdevumu risināšanai, 
• pielaides iegūšanai laboratorijas darbu izpildei, 
• laboratorijas darbu atskaites sagatavošanai. 
 
6.Konsultācijas 
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju materiāla paskaidrošanai un  patstāvīgo uzdevumu 
veikšanai 
 
 
 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi 
 

 Novērtējums tiek veikts kvalitatīvi un kvantitatīvi – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts” 
prktisko darbu un laboratorijas darbu gadījumā. Kvantitatīvi – saskaņā ar zemāk doto 
tabulu kontroldarbu un eksāmenu gadījumā. Priekšmeta kursa apguves galīgā 
vērtēšana notiek eksāmenā. 

Vērtēsanas skala 
 

Priekšmeta 
programmaas 

prasības 

Prasmes Papildus pazīmes Vērtējuma atzīme 

Zināšanas 
pārsniedz 
priekšmeta 

programmas 
prasības 

Spēja veikt patstavīgus 
pētījumus 

Dziļa problēmas izpratne Izcili ( 10 ) 

Pilnā mērā apgūtas 
programmas 

prasības 

Spēja patstāvīgi lietot 
iegūtās zināšanas 

 Teicami ( 9 ) 



Pilnā mērā apgūtas 
programmas 

prasības 

Ir grūtības sarežģītu 
uzdevumu risināšanā 

 Labi ( 8 ) 

Apgūtas 
programmas 

prasības 

Daļējas grūtības iegūto 
zināšanu izmantošanā 

Nepietiekama atsevišķu 
pamatkoncepciju  

izpratne  

Viduvēji ( 7 ) 

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības 

Grūtības iegūto zināšanu 
izmantošanā 

Nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju 

izpratne 

Gandrīz labi ( 6 ) 

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības 
 

Grūtības iegūto zināšanu 
praktiskā pielietošanā 

Konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu 
nepietiekoši dziļa 

izpratne 

Viduvēji ( 5 ) 

Visumā apgūtas 
programmas 

prasības 
 

Ievērojamas grūtības 
iegūto zināšanu praktiskā 

izmantošanā 

Konstatējama 
nepietiekama dažu 
pamatkoncepciju 

izpratne 

Gandrīz viduvēji 
( 4 )  

Ziināšanas 
virspusējas un 

nepilnīgas 

 Nespēja zināšanas lietot 
konkrētās situācijās 

 

Vāji ( 3 ) 

Virsspusējas 
zināšanas tikai par 

atsevišķām 
problēmām 

 Priekšmeta lielākā daļa 
nav apgūta 

Ļoti vāji ( 2 )  

Nav izpratnes par 
priekšmeta 

problemātiku 

 Priekšmetā praktiski nav 
zināšanu 

Ļoti ļoti vāji ( 1 ) 

 
Vērtējums “gandrīz viduvēji “ ( 4 )  ir zemākā apmierinošā atzīme. 

 
 
 
 

FIZIKAS  PROGRAMMA 
 

1.semestris. 3 kredītpunkti un 3 stundas nedēļā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas 
darbi – 1 stunda, praktiskie darbi – 0 stunda. 

2.semestris. 3 kredītpunkti un 3 stundas nedēļā: lekcijas – 2 stundas, laboratorijas 
darbi – 1 stunda, praktiskie darbi – 0 stunda. 

 
 

1.semestris 
 
 

MEHĀNIKAS  FIZIKĀLIE  PAMATI 
 
 Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā.   Fizikas 
priekšmets un tā sakars ar citām zinātnēm. Mehāniskā kustība. Atskaišu sistēmas. 
Materiāls punkts. Trajektorija. Pārvietojums un ceļš. Ātrums un 
paātrinājums.Tangenciālais un normālais paātrinājums. Materiāla punkta kustība pa 
aploci. Sakars starp lineārā un leņķiskā ātruma un paātrinājuma vektoriem. 



Materiāla punkta dinamika.  Pirmais Ņūtona likums. Inerciālās atskaišu 
sistēmas. Ķermeņu mijiedarbība.Spēks, masa. Otrais Ņūtona likums. Impulss 
(kustības daudzums). Trešais Ņūtona likums. Impulsa nezūdamības likums. 
 Spēku veidi mehānikā. Elastības spēki.Berzes spēki. Gravitācijas spēki. 
Jēdziens par spēka lauku. Gravitācijas lauks un tā intensitāte. Smaguma spēku lauks 
ap  Zemi. 
 Darbs. Mainīga spēka darbs. Jauda. Konservatīvie un nekonservatīvie 
spēki.Potenciālā enerģija. Sakars starp  spēku un potenciālo enerģiju. Elastīgi 
deformēta ķermeņa enerģija. Enerģijas nezūdamības likums mehānikā. Sistēmas 
līdzsvara nosacījums. 

Cieta ķermeņa dinamika.  Jēdziens par absolūti cietu ķermeni. Ķermeņa 
translācijas un rotācijas kustība. Cieta ķermeņa inerces (masas)  centrs. 
 Spēka moments. Inerces moments. Rotācijas kustības dinamikas 
pamatvienādojums. Impulsa moments. Impulsa momenta nezūdamības likums. 
Rotējoša ķermeņa kinētiskā enerģija. 

Mehāniskās svārstības.  Periodiska kustība. Harmoniskas svārstības. Svārstību 
raksturojošie lielumi: amplitūda, fāze, frekvence, periods. Harmonisku svārstību 
saskaitīšana. Savstarpēji perpendikulāru svārstību saskaitīšana. Harmonisku 
svārstību dinamika. Kvazielastīgie spēki. Matemātiskais un fizikālais svārsts. 
Harmonisku svārstību kinētiskā, potenciālā un pilnā enerģija. Rimstošas svārstības. 
Uzspiestas svārstības. Rezonanse. 

Viļņi  Viļņu veidošanās. Garenviļņi un šķērsviļņi. Viļņu virsma un viļņu fronte. 
Heigensa princips. Plakana viļņa vienādojums. Viļņa garums. Superpozīcijas princips. 
Koherenti viļņu avoti. Viļņu interference. Stāvviļņi. Jēdziens par viļņu difrakciju. Viļņu 
enerģija. Ūmova vektors. 
 
 

MOLEKULĀRĀ  FIZIKA  UN  TERMODINAMIKA 
 

Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze.  Makroskopisku ķermeņu 
termodinamiskā un molekulāri kinētiskā pētīšanas metode. Molekulu siltuma kustība. 
Brauna kustība. Sistēmas stāvoklis. Stāvokļa parametri. Līdzsvara un nelīdzsvara 
stāvokļi. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums. 

Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. Ideālas gāzes molekulāri 
kinētiskās teorijas pamatvienādojums. Vienatomu molekulas vidējā translācijas 
kustības enerģija un tās sakars ar temperatūru. Brīvības pakāpju skaits un 
daudzatomu molekulas vidējā enerģija.Ideālās gāzes iekšējā enerģija. 
 Gāzes molekulu ātrumu sadalījums. Sadalījuma funkcija. Maksvela sadalījums. 
Maksvela sadalījuma grafiks. Molekulu visvarbūtīgākais, vidējais aritmētiskais un 
vidējais kvadrātiskais ātrums. Molekulu sadalījums pa translācijas kustības kinētiskās 
enerģijas vērtībām. Maksvela sadalījuma eksperimentālā pārbaude. 

 Ideāla gāze smaguma spēku laukā. Daļiņu blīvuma izmaiņa atkarībā no 
augstuma. Bolcmaņa sadalījums. Maksvela-Bolcmaņa sadalījums. 
 Molekulu savstarpējā sadursme. Molekulu efektīvais diametrs. Molekulu 
vidējais brīvā ceļa garums. 

Pārneses procesi.  Molekulu siltuma kustība un ar to saistītā masas, impulsa un 
enerģijas pārnese. Difūzija, viskozitāte un siltuma vadītspēja gāzēs. Difūzijas, 
viskozitātes un siltumvadītspējas eksperimentālie likumi. Difūzijas, viskozitātes un 
siltumvadītspējas koeficientu aprēķināšanas molekulāri kinētiskā teorija. 



Termodinamikas pamati.   Līdzsvara un nelīdzsvara procesi. Gāzes veiktais 
darbs, mainoties tilpumam. Pirmais termodinamikas likums. Ideālas gāzes 
siultumietilpība. Izoprocesi. Adiabātisks process. Gāzes veiktais darbs dažādos 
procesos. Cikliskie procesi.. Otrais termodinamokas likums. Entropija. Entropijas 
izmaiņas atgriezeniskos un neatgriezeniskos procesos. Stāvokļu varbūtība.. Entropijas 
un stāvokļu varbūtības sakars. Otrā termodinamikas likuma statiskā jēga. 

 
 

ELEKTR0MAGNĒTISMS 
 

Elektriskais lauks vakuumā.  Elektriskā lādiņa īpašības. Elementārlādiņš. 
Lādiņa nezūdamības likums. Kulona likums. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte. 
Lauku superpozīcijas princips. Intensitātes vektora plūsma. Ostrogradska-Gausa 
teorēma. Lauka intensitātes aprēķināšana dažādiem lādētiem ķermeņiem. 
 Elektriskā lauka spēku darbs, pārvietojot lādiņus. Lauka intensitātes vektora 
cirkulācija. Potenciāls. Elektriskā lauka intensitātes un potenciāla sanstarpējais 
sakars. Punktveida lādiņa potenciāls. Elektriskais lauks lādēta vadītāja iekšienē. 
Lādiņu sadalījums vadītājos.  

Elektriskais lauks dielektriķos.  Brīvie un saistītie lādiņi. Elektriskais dipols. 
Elektriskais dipolmoments. Dipols homogēnā elektriskā laukā. Polārās un nepolārās 
molekulas. Dielektriķu polarizācija. Polarizācijas vektors. Elektriskā lauka indukcija 
(nobīde). 

Vadītāji elektriskajā laukā.  Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāju elektriskā 
kapacitāte. Kondensatori. Lādiņu sistēmas enerģija. Lādēta vadītāja enerģija. Lādēta 
kondensatora enerģija. Elektrostatiskā lauka enerģija. Lauka enerģijas blīvums. 

Līdzstrāva. Strāvas stiprums. Strāvas blīvums.Oma likums ķēdes posmam. 
Vadītāju pretestība. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Oma likums pilnai ķēdei. Oma 
likums ķēdes posmam, kurā ir dzinējspēks. Sazarotas ķēdes. Kirhofa likumi. Strāvas 
darbs un jauda. Džoula - Lenca likums. 

Metālu elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija. Oma un Džoula-Lenca 
likumu izvedums, pamatojoties uz klasisko elektronu teoriju. Oma likuma pielietošanas 
robežas. 

Magnētiskais lauks vakuumā.  Strāvu magnētiskā mijiedarbība. Magnētiskais 
lauks. Ampēra likums. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Strāvas kontūra 
magnētiskais moments. Magnētiskā indukcija. Magnētiskā konstante. Ampēra spēks. 
Kustošu lādiņu magnētiskais lauks.. Lorenca spēks. Lādētu daļiņu kustība homogēnā 
magnētiskajā laukā.  

Strāvu magnētiskais lauks.  Bio- Savara-Laplasa likums strāvas elementam. 
Taisnas un riņķa strāvas magnētiskais lauks. Magnētiskās indukcijas vektora 
cirkulācija. Solenoīda magnētiskais lauks.Magnētiskā plūsma.Strāvas kontūra 
pārvietošanas darbs magnētiskajā laukā. 

Magnētiskais lauks vielā.   Magnētiskā lauka un vielas mijiedarbība. Jēdziens 
par elementārstrāvām.Vielas magnetizācija. Magnetizācijas vektors. Magnētiskā 
uzņēmība. Magnētiskā caurlaidība.Magnētiskā lauka intensitāte. 

Magnētiķi. Vielu iedalījums diamagnētiķos, paramagnētiķos un feromagnētiķos. 
Diamagnētisms. Paramagnētisms. Magnētiskās uzņēmības atkarība no temperatūras. 
Feromagnētisms. Domēni. Histerēze. Kirī punkts. 

Elektromagnētiskā indukcija.  Faradeja elektromagnētiskās indukcijas 
eksperimenti. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likums. Lenca likums. 



Pašindukcija. Induktivitāte. Savstarpējā indukcija. Magnētiskā lauka enerģija. 
Magnētiskā lauka enerģija. Magnētiskā lauka enerģijas blīvums. 

Maksvela vienādojumi. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likuma 
vispārinājums. Nobīdes strāvas.Vispārīgā Maksvela vienādojumu sistēma integrālā 
formā. 
 
 

2.semestris 
 

ELEKTROMAGNĒTISMS 
(turpinājums) 

 
 Elektromagnētiskās svārstības. Svārstību kontūrs. Harmoniskās 
elektromagnētiskās svārstības un to vienādojums. Rimstošās elektromagnētiskās 
svārstības, to vienādojums. Svārstību rimšanas koeficients, frekvence, svārstību 
logaritmiskais dekrements. Uzspiestās elektromagnētiskās svārstības, to 
vienādojums, amplitūdas un fāzes analīze. Rezonanse. 
 Elektromagnētiskie viļņi. Elektromagnētisko viļņu diferenciālvienādojums un tā 
atrisinājums. Viļņu īpašības. Enerģija. Umova-Pointinga vektors. Elektromagnētisko 
viļņu skala. 
 

VIĻŅU OPTIKA 
 

 Gaismas dispersija. Gaismas absorbcija. Būgera likums. 
 Gaismas interference. Koherentu viļņu iegūšana. Divu koherentu viļņu 
interferences ainas aprēķins. Optiskais ceļš. Optiskā gājuma diference. Gaismas 
avota nemonohromātiska un gaismas avota izmēru loma interferencē. 
 Interferences lietošana: interference plānās kārtiņās, interferometri, dzidrinātā 
optika. 
 Gaismas difrakcija. Heigensa-Frenela princips. Frenela zonu metode. Zonu 
plate. Difrakcija apaļā spraugā un aiz apaļa ekrāna. Difrakcijas reýģis. Optisko 
instrumentu izšķiršanas spēja. Rentgenstaru difrakcija telpiskā reýģī. Hologrāfija. 
 Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta gaisma. Lineāri polarizētas 
gaismas iegūšana. Malīsa likums. Brūstera likums. Gaismas dubultlaušana. Polaroīdi. 
Polarimetri. Optiski aktīvās vielas. 
 

 STAROJUMA KVANTU  DABA. 
 

 Siltuma starojums. Izstarošanas un absorbcijas spēja. Kirhofa likums. Absolūti 
melns ķermenis. Enerģijas sadalījums absolūti melna ķermeņa starojuma spektrā. 
Stefana-Bolcmaņa likums. Vīna pārbīdes likums. Kvantu hipotēze un Planka formula. 
Optiskā pirometrija. 
 Ārējais fotoelektriskais efekts, tā likumi. Fotoni. Einšteina vienādojums. Fotona 
masa un impulss. Gaismas spiediens. Komptona efekts. 
 Elekromagnētiskā starojuma korpuskulāro un viļņējādo īpašību dialektiskā 
vienība. 
 

 KVANTU MEHĀNIKAS UN ATOMFIZIKAS ELEMENTI 
 

 Kvantu mehānikas elementi.  Debroljī hipotēze. Vielas korpuskulāri viļņējādo 



īpašību eksperimentālais apstiprinājums. Nenoteiktību sakarība. Viļņu funkcija, tās 
statistiskā jēga, Šredingera vienādojums stacionāriem stāvokļiem. Daļiņa homogēnā 
taisnstūra dziļā potenciālā bedrē. Enerģijas un daļiņas impulsa kvantēšana. Lineārs 
harmonisks oscilātors. 
 Atoma uzbūves modeļi. Bora teorija. Ūdeņraža atoms kvantu mehānikā. 
Galvenais, orbitālais un magnetiskais kvantu skaitlis. Spins un tā eksperimentālais 
pamatojums. Spina kvantu skaitlis. Pauli princips.  
 Gaismas emisija un absorbcija atomā. Spontānais starojums. Uzspiestais 
(inducētais) starojums. Luminescence. Lāzeri.  
  

CIETVIELU FIZIKAS ELEMENTI 
 

      Enerģētisko zonu veidošanās kristālos. Elektronu sadalījums pa enerģijas 
zonām. Valentā zona, vadītspējas zona un aizliegtā zona. Kvazidaļiņas – vadītspējas 
elektroni un caurumi. Efektīvā masa. Vielu iedalījums metālos, pusvadītājos un 
izolātoros no zonu teorijas viedokļa. Jēdziens par Bozē-Einšteina un Fermi-Dīraka 
kvantu statistikām. Metālu vadītspējas  kvantu teorija. Fermi enerģija. Fermi līmenis. 

Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja. Donori un akceptori, n – 
tipa un p tipa  pusvadītāji. Fermi līmenis pusvadītājos. Kontaktparādības. Pusvadītāju 
elektroniskās ierīces. 

 
ATOMU KODOLU FIZIKAS UN ELEMENTĀRDAĻIŅU FIZIKAS ELEMENTI 
 

      Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi. Nukloni un to mijiedarbe. 

Jēdziens par kodolspēku dabu. Kodola modeļi. Saites enerģija un kodola masas 

defekts. 

 Radioaktivitāte un tās veidi. Alfa, beta, gamma starojumu likumi un rašanās 
mehānismi. Radioaktīvās sabrukšanas likums. Radioaktīvā starojuma bioloģiskā 
iedarbība. 
 Kodolreakcijas un nezūdamības likumi. Kodolu dalīšanās reakcijas. Ķēdes 
reakcijas. Kodolu sintēzes reakcijas. Kodoltermisko reakciju vadīšanas problēma. 
Jēdziens par kodolenerģetiku. 

 Elementārdaļiņas, to klasifikācija un savstarpējā pārvēršanās. Kvarki. Četru 
veidu fundamentālās mijiedarbes, to saistība. 
 
 

Tematiskais plāns 
1. semestrs 

Nedēļas Temati Literatūra Tehniskie līdzekļi 
1 Ievads materiāla punkta un 

absolūti cieta ķermeņa kinemātikā 
[1]  15÷30 lpp. Kodoskops, fizikas 

eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

2 Materiāla punkta dinamika 
 

[1]  31÷65 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

3 Cieta ķermeņa dinamika. 
 

[1]  65÷81 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

4 Mehāniskās svārstības 
 

[1]  380÷402 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  



iekārtas, kinoprojektors 
5 Mehāniskie viļņi 

 
[1]  419÷438 Kodoskops, fizikas 

eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

6 Termodinamiskās sistēmas. 
Ideāla gāze. Molekulāri kinētiskās 
teorijas fizikālie pamati 

[1]  122÷135 
       145÷155 

Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

7 Molekulāri kinētiskās teorijas 
fizikālie pamati .Pārneses procesi 

[1]  155÷167 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

8 Termodinamikas pamati. 
 

[1]  135÷145 
       167÷185 

Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

9 Elektriskais lauks vakuumā. 
 

[1]  212÷244 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

10 Elektriskais lauks dielektriķos. 
Vadītāji elektriskajā laukā. 

[1]  245÷271 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

11 Līdzstrāva. Magnētiskais lauks 
vakuumā 
 

[1]  272÷292 
      312÷316 
      330÷340 

Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

12 Strāvu magnētiskais lauks. 
 

[1]  316÷330 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

13 Magnētiskais lauks vielā. 
 

[1]  346÷352 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

14 Magnētiķi. 
 

[1]  341÷345 
      352÷363 

Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

15 Elektromagnētiskā indukcija. 
 

[1]  363÷374 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

16 Maksvela vienādojumi. 
 

[1]  375÷380 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

2.semestrs 
 

Nedēļas Temati Literatūra Tehniskie līdzekļi 
1 
 
 

Elektromagnētiskās svārstības [1]  402÷417 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

2 
 

Elektromagnētiskās svārstības 
Elektromagnētiskie viļņi. 

[1]  438÷451 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

3 
 

Gaismas dispersija 
Gaismas interference 
 

[1]  530÷546 
      461÷470 

Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

4 
 

Gaismas interference [1]  471÷484 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

5 
 

Gaismas difrakcija. [1]  484÷496 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 



 
6 
 

Gaismas difrakcija. [1]  496÷507 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

7 
 

Gaismas polarizācija [1]  507÷530 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

8 
 

Siltuma starojums [1]  530÷565 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

9 
 

Ārējais fotoelektriskais efekts [1]  565÷584 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

10 
 

Kvantu mehānikas elementi [1]  585÷594 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

11 
 

Kvantu mehānikas elementi 
Atoma uzbūves modeļi. 
 

[1]  595÷602 
      603÷620

Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

12 
 

Gaismas emisija un absorbcija 
atomā 

[1]  629÷640 
      682÷686

Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

13 
 

Enerģētisko zonu veidošanās 
kristālos 

[1]  660÷667 
       
641÷645 
       
652÷660 

Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

14 
 

Pusvadītāju pašvadītspēja un 
piejaukumvadītspēja 

[1]  668÷680 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

15 
 

Atoma kodola uzbūve un sastāvs 
Radioaktivitāte un tās veidi. 
 

[1]  687÷701 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

16 
 

Kodolreakcijas un nezūdamības 
likumi 
Elementārdaļiņas 

[1]  701÷725 Kodoskops, fizikas 
eksperimentu demonstrāciju  
iekārtas, kinoprojektors 

 
 
Pasniedzējs  ______________________ 
 
Datums 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP414 Risinājumu datorizētā apstrāde 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

J. Lavendels 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Ieskaite; Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 2  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk. X  Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Akadēmiskā maģistra studiju 
programma 

2. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Datu apstrādes metodoloģijas 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Datoru pielietošana inženiertehniskos aprēķinos, regresija, aproksimācija, analogais un 
diskrētais procesa apraksts, diskretizācija un algebrizācija, galīgās diferences, galīgie 
elementi, robeželementi, lielu sistēmu izstrādes etapi, ciparu sakaru sistēmas. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Iemācīties veikt inženierrisinājumu sagatavošanu – problēmas analīzi no nozares viedokļa, 
procesa matemātisko aspektu izprašanu, procesa matemātiskā modeļa izstrādi, risinājuma 
projektēšanu un realizāciju. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Jāiegūst priekšstats par risinājumu datorizēto apstrādi 

a. Konkrētu, klasisku inženieraprēķinu un skaitlisko metožu realizācijas un 
realizācijas problēmu apskats (lekcijas) 

b. Individuāls darbs konkrētas metodes izpētē un implementācijā 
c. Referāts auditorijā par individuāli izstrādāto tēmu un kolēģu referātu 

apspriešana 
2. Jāiegūst priekšstats par lielu sistēmu uzbūvi, kas ir balstītas uz datoriem 

a. Telefonijas attīstības apskats Ciparu sakaru sistēmu uzbūve un programmatūra; 
(lekcijas); 

b. Konkrētu programmu uzbūves analīze;(individuālais darbs) 
c. Savu risinājumu veidošana konkrētām problēmām 

3. Jāiegūst priekšstats par universālu aprēķinu sistēmu (MatLab, MatCad un citu) 
iespējām un pielietošanu 

a. Matemātiskas problēmas risinājums pielietojot universālu aprēķinu sistēmu 
b. Laboratorijas darbs-eksperiments 
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4. c) Referāts-diskusija 
2.3. Tēmas  

1. Skaitliskās metodes (piemēram, noteiktā integrāļa skaitliskā aprēķināšana) piemērs 
2. Regresijas un aproksimācijas metodes 
3. Diskretizācija un algebrizācija, to praktisks pielietojums 
4. Mūsdienu sakaru sistēmas un to programmatūra 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Dorn K., McKraken F. Numerical methods and FORTRAN programming, New 

Yourk, McGraw-Hill, 1972. 
Klasiska mācību grāmata par skaitliskām metodēm un to realizāciju 

2. Segerlind A. The finite element in using (3. ed). - McGraw-Hill, 1990. 
Viegli uztverams galīgo diferenču un galīgo elementu pamatu apraksts 

3. Englewood K. Digital signal processing applicationswith the TMS 32020 family, 
Texas instrument. 
Grāmata par cietā reālā laika tehnoloģijām un ciparu signālapstrādes procesoriem, 
kuru var lasīt bez priekšzināšanām signālapstrādē 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Вапник В. Н. (гл. ред.) Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. – 

Главная редакция физико-математической литературы, М.: Наука, Новосибирск, 
1984. – 816 с. 
Grāmata par regresiju un aproksimāciju. Regresijas analīzes teorētiskie pamati 

2. Vapnik V. Statistical Learning Theory. – John Wiley, 1998. 
Grāmata par regresiju un aproksimāciju. Regresijas analīzes teorētiskie pamati 

3. Brebbia C.A., Walker S. Boundary element technique in engeneering. – Newnes-
Buterworths, 1980. 
Robeželementu ideju pamati (1.-3. daļa), robeželementu realizācija (4.-7. daļa) 

4. Zienkiewich O. The finite element method, New Yourk, McGraw-Hill, 1977 
Galīgo elementu pielietojumu autora monogrāfija 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Ievads 
2., 3. lekcija. Konkrētas skaitliskās metodes realizācijas analīze (piemēram, noteiktā 
integrāļa skaitliskā aprēķināšana). Aprēķinu kļūdas rašanās un uzkrāšanās aprēķinos ar 
peldošo komatu. Pieejas aprēķinu precizitātes nodrošināšanai. 
4.-7. lekcija. Regresija un aproksimācija. Uzdevumu nostādnes. Klasisko metodiku 
principi, problēmas un pielietojumu robežas. Rezultātu kļūdas un ticamība. Modeļu 
kvalitātes novērtēšanas metodes un kritēriji. Lielu skaitļošanas jaudu un heiristikas 
pielietošana regresijas uzdevumos. 
8.-12. lekcija. Diskretizācija un algebrizācija, to praktisks pielietojums Galīgās diferences, 
galīgie elementi, robeželementi, kā nepārtraukta procesa diskrētie modeļi. Fizikālo 
procesu modelēšanas principi: diferenciālvienādojumu, parciāldiferenciālvienādojumu un 
variāciju uzdevumu skaitliskā risināšana. Procesa diskrēto modeļu pielietošana 
inženierrisinājumos. 
13.-15. lekcija. Ciparu sakaru sistēmas un to programmatūra. Telefonijas rašanās un 
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attīstība. Datoru vieta mūsdienu sakaru sistēmās. Skaņas analogais un diskrētais pārraides 
principi, to īpašības un trūkumi. Vadu un bezvadu telefonija, to programmatūra. Ciparu 
signālapstrādes procesori, to programmatūras organizācija. Diskrētā signālapstrāde cietā 
reālā laikā. Mobilie GSM sakari. Mobilo sakaru perspektīvas, to nodrošinājuma 
programmatūra. 
16. lekcija. Noslēgums. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Priekšmets dod priekšstatu par IT pielietošanu inženierrēķinos. Praktiski tiek apgūtas 

situācijas, kas rodas realizējot matemātiskus aprēķinus – matemātisku algoritmu 
izstrāde, datu struktūru projektēšana matemātiskiem aprēķiniem, matemātisko 
algoritmu, to implementācijas programmatūrā testēšana, matemātisko programmu 
pakešu pielietošanas iespējas, korektums un savu daļu ienešana risinājumos. 

• Gala rezultātā tiek dotas pirmās iemaņas dalībai projektos, saistītos ar tehnisku 
problēmu risināšanu pielietojot IT. 

• Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj piedalīties inženierrisinājumu programmatūras 
specifikācijas sagatavošanā – problēmas analīzē no nozares viedokļa, procesa 
matemātisko aspektu izzināšanā, procesa matemātiskā modeļa izstrādē, risinājuma 
projektēšanā. 

• Var veikt programmatūras izstrādi, kolektīvā vai patstāvīgi. 
• Pats galvenais - tiek iemācīts, ka inženierrisinājums nav formulu programmēšana no 

matemātikas rokasgrāmatas, vai formulu realizācija akli pielietojot unificētu vidi, 
piemēram, MathCad. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
Tiek izpildīti divi laboratorijas darbi konkrētu skaitlisko metožu praktiskā pielietošanā, 
izmantojot esošo programmatūru. Tēmas gadu no gada mainās, piemēram: risinājumi 
pielietojot MATHCAD un MATHLAB, lielu vienādojumu sistēmu risināšana un kļūdas 
uzkrāšanās analīze, diferenciālvienādojumu skaitliskā risināšana, funkcionālo sakarību 
noteikšana eksperimentālos datos, nelineāru vienādojumu sistēmu skaitliskā risināšana, 
mikroprocesori un to programmēšana, signālu apstrādes elementi. 
Viens nopietns darbs – apskats par konkrētu datorizētu inženierrisinājumu, ekonomikas 
uzdevumu vai kādu citu konkrētu problēmu risinājumu pielietojot IT. 
Darbs sastāv no: 
• informācijas vākšanas par tēmu vai savas pieredzes apkopošanas 
• situācijas analīzes 
• risinājuma projektēšanas vai esošo risinājumu metodiku salīdzināšanas 
• risinājuma (risinājuma daļas) implementācijas vai analītiska risinājuma 
• referāta auditorijā 
Kolēģu referātu noklausīšanās un dalība diskusijā, kolēģu darba novērtēšana. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
Eksāmenam gatavojamās tēmas: 
1. Kļūdu rašanās un uzkrāšanās inženieraprēķinos. Lielās vienādojumu sistēmas un to 

atrisinājuma ticamība. Kļūdu rašanās diskretizācijas rezultātā. Kļūdu samazināšana 
pielietojot dažādas algebrizācijas shēmas un diskretizācijas soļus. 

2. Regresijas, aproksimācijas, interpolācijas un ekstrapolācijas uzdevumi. Klasiskās 
metodes skaitlisko datu attēlošanai analītiskā veidā – mazāko kvadrātu metode, 
Čebiševa metode, splaini, interpolācijas formulas. Regresijas formulu precizitāte un 
ticamība. Informācijas kritēriji hipotēzes kvalitātes novērtēšanai, to pamatojumi. 
Heiristika un regresija. 

3. Nepārtraukta procesa diskrēto modeļu veidi, to īpašības un pielietošana.. Procesa 
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diskrēto modeļu pielietošana fizikālu procesu modelēšanā un citos 
inženierrisinājumos. 

4. Sakaru sistēmu programmatūra. Skaņas analogais un diskrētais pārraides principi, to 
īpašības un trūkumi. Ciparu signālapstrādes procesori, to programmatūras 
organizācija. Diskrētā signālapstrāde cietā reālā laikā. Mobilo sakaru perspektīvas, to 
nodrošinājuma programmatūra.   

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Eksāmena atzīme tiek veidota no: 
1. Sagatavotā referāta tēmas sarežģītība un oriģinalitāte, pasniegšanas kvalitāte, 

prezentācijas materiāls u.t.t. (50%) 
2. Dalības un aktivitātes kolēģu referātu apspriešanā, dalība diskusijās, aktivitāte 

praktiskajās nodarbībās (25%) 
3. Tiešais eksāmens (25%) 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). J. Lavendels 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. J. Lavendels 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Klasiskā veida lekcijas, kas zināmā mērā tuvojas diskusijai. Tā kā materiāls satur arī 
analītiskus izvedumus, lai nodrošinātu kontaktu ar auditoriju, lektoram vajag auditorijā 
rakstīt uz tāfeles, vēlams nelietojot konspektu. 
Daļu materiāla ir iespējams demonstrēt slaidu veidā, vai strādājošu programmu veidā. 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Laboratorijas darbi notiek datorklasē M1/3-525, bet referāti tiek lasīti auditorijā. 
Ar aprīkojumu principiālu problēmu nav. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Lekciju lasīšanai nepieciešami slaidi vai datorizēti materiāli projektoram. Šādu kvalitatīvi 
noformētu materiālu par visām tēmām nav.  
Principā priekšmeta apgūšana lielā mērā balstās uz analīzi un diskusijām, tāpēc arī 
turpmāk daudz kas tiks realizēts tieši uz tāfeles. 
Priekšmeta laboratorijas darbiem nepieciešama programmatūra un dati par praktisku 
inženierrisinājumu realizāciju. Programmatūra visumā ir pieejama, dati par risinājumiem 
ir, bet tie vēl jāsistematizē. 
 
Principiāla pieeja šim priekšmetam: tiek gatavots lektors, bet ne lekcija. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Studenti visumā ir gatavi priekšmetam, bet bieži uzskata, ka inženierrisinājumi un jo 
sevišķi matemātika nav viņu specialitāte. 
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3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
1. Priekšmeta nodrošinājums visumā ir apmierinošs, ir nepieciešama metodiskā 

materiāla pilnveidošana. 
2. Priekšmets ir nepieciešams tehniskā augstskolā, sagatavojot IT speciālistus. 
3. Šobrīd priekšmetam ir viens īstenotājs un dubliera nav. Tā ir problēma. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
1. Iepriekšējos kursos izskaidrot matemātikas un inženierrisinājumu vietu 

datorlietojumos. 
2. Sistematizēt esošo metodisko nodrošinājumu. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP483 Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

L. Novickis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Studiju darbs; Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 2  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. +  St. d. +  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Maģistri 4. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Lietišķās intelektuālās sistēmas 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Mākslīgais intelekts, lietišķās intelektuālās sistēmas, zināšanu atspoguļošanas modeļi, 
loģiskie izvades algoritmi, dabīgas valodas analīze, tiešā spriedumu ķēdīte, apgrieztā 
spiedumu ķēdīte, varbūtības/pārliecinātības koeficients, zināšanu bāze, produkcionālais 
modelis, lēmumu koks 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Apgūt intelektuālo lietišķo datorsistēmu (ILD) uzbūves metodes, kas balstās uz 
lingvistisko un matemātisko modeļu kompleksu. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Apgūt ILD uzbūves pamatkoncepcijas un metodoloģijas 
2. Spēt praktiski pielietot zināšanas inženierijas pamatos ILD uzbūvei 
3. Apgūt loģiskās izvades algoritmu realizācijas metodes 
4. Apgūt dabīgas valodas (DV) analīzes un apstrādes metodes 

2.3. Tēmas  
1. Ieskats ILD 

ILD pamatfunkcijas, mākslīgā intelekta pamatu pielietošana ILD uzbūvē 
2. Zināšanu atspoguļošanas modeļi 

Zināšanu atspoguļošanas modeļi dažādos lietišķās datorsistēmās: pielietošanas 
piemēri. Produkciju modeļa pielietošanas piemēri 

3. ILD arhitektūra, zināšanu iegūšanas metodes 
ILD vispārīgā shēma. Zināšanu bāzes, izvades algoritmi, lingvistiskā procesora un citu 
modeļu funkcijas 

4. ILD veidošanas metodoloģija 
ILD izstrādes vispārēja shēma un izstrādes stadijas (demo, pētnieciskais prototips, 
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komerciāla sistēma utt.) 
5. Zināšanu bāzes konstruēšana 

Lēmumu koka modelis, lēmumu koka pārveidošana JA – TAD noteikumos 
6. ILD uzbūves metodes: tiešās spriedumu ķēdītes realizācija 

Darbs ar zināšanu bāzi, datu struktūras, vispārinātā algoritma apraksts 
7. ILD uzbūves metodes: apgrieztās spiedumu ķēdītes realizācija 

ILD uzbūves metodes: tiešās spriedumu ķēdītes realizācija 
8. ILD uzbūves metodes: uz pārliecinātības koeficienta (PK) balstītā loģiskā izvade 

PK pielietošana. PK robežvērtība. PK izskaitļošanas shēma un to pielietošanas piemēri 
9. Ieskats DV analīzes un apstrādes metodēs 

DV apstrādes vispārēja shēma (analīze un sintēze). Eksistējošo metožu apraksts 
10. DV morfoloģiskās analīzes algoritmu realizācija 

Morfoloģiskas analīzes metodes: divas principiālas pieejas un to realizācijas algoritmi 
11. DV sintaktiskās analīzes algoritmu realizācija 

Teikumu struktūras formalizācijas modeļi: koki, saraksti, grāmatas. Apstrādes 
algoritmi 

12. DV semantiskās analīzes algoritmu realizācija 
Semantiskie tīkli ar saites virsotnēm, freimi, freimu tīkli DV semantiskajā analīzē 

13. Priekšmeta „ILD uzbūves metodes” pasniegšanas pieredze citās ārzemju augstskolās 
OPEN university (UK), UBC (Kanāda), University of Paderborn (Vācija) u.c. 
augstskolu pasniegšanas pieredze 

14. ILD uzbūves metožu izmantošanas piemēri programmatūras izstrādē 
ILD apskats - dažādu projektu izpildes rezultāti: finanšu un apdrošināšanas IS 
izstrāde; dialogu apmācību sistēmu izstrāde  

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Novickis L., Kaminska V., Šitikovs V. Intelektuālo sistēmu projektēšana. 1. daļa, 

Rīga, RTU. 
Mācību līdzeklī ir izskatītas galvenās problēmas, saistītās ar ILD izstrādi: zināšanu 
atspoguļošana, uzbūves pamatkoncepcijas, loģisko izvades algoritmu realizācijas 
metodes 

2. Grundspeņķis J., Novickis L., Osis J., Šitikovs V. Intelektuālo sistēmu projektēšana. 
Rīga, RTU 
Mācību līdzeklī ir izskatītas galvenās problēmas, saistītās ar ILD izstrādi: zināšanu 
atspoguļošana, uzbūves pamatkoncepcijas, loģisko izvades algoritmu realizācijas 
metodes 

3. Левин Р., Дранг Д. Практическое введение в технологию искусственного 
интеллекта и экспертных систем. М., Мир. 
Intelektuālo sistēmu izstrādes praktiskie piemēri 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Artificial Intelligence and Expert Systems. Ellis Horwood Ltd., Shichester. 

Galveno MI un ILD pamatjēdzienu paskaidrojums. 
2. Luger G.F., Stubblefield W.A. Artoficial Intelligence and Design of Expert Systems. 

The Benjamin / Gummings Publ. Comp., Reedwood city 
Intelektuālo datorsistēmu izstrādes metožu apskats 
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 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Ieskats ILD 
2. lekcija. Zināšanu atspoguļošanas modeļi 
3. lekcija. ILD arhitektūra 
4. lekcija. ILD veidošanas metodoloģija 
5. lekcija. Zināšanu bāzes konstruēšana 
6. lekcija. ILD uzbūves metodes: tiešās spriedumu ķēdītes realizācija 
7. lekcija. ILD uzbūves metodes: apgrieztās spriedumu ķēdītes realizācija 
8. lekcija. ILD uzbūves metodes: uz pārliecinātības koeficienta (PK) balstītā loģiskā 
izvade 
9. lekcija. Ieskats DV analīzes un apstrādes metodes 
10. lekcija. DV morfoloģiskās analīzes algoritmu realizācija 
11. lekcija. DV sintaktiskās analīzes algoritmu realizācija 
12. lekcija. DV semantiskās analīzes algoritmu realizācija 
13. lekcija. Priekšmeta „ILD uzbūves metodes” pasniegšanas pieredze citās ārzemju 
augstskolās 
14. lekcija. Priekšmeta „ILD uzbūves metodes” pasniegšanas pieredze citās ārzemju 
augstskolās 
15. lekcija. ILD uzbūves metožu izmantošanas piemēri programmatūras izstrādē 
16. lekcija. ILD uzbūves metožu izmantošanas piemēri programmatūras izstrādē 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj: 
• Izprast ILD uzbūves metožu teorētiskos pamatus 
• Ieprogrammēt ILD pamatmoduļos 
• Konstruēt zināšanu bāzes 
• Izstrādāt ILD demonstrācijas prototipus 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• Problēmapgabala izvēle un zināšanu bāzes konstruēšana (lēmumu koks, JA – TAD 

noteikumi) 
• Tiešās spiedumu ķēdītes algoritma realizācija 
• Apgrieztās spriedumu ķēdītes algoritma realizācija 
• Uz PK balstītā algoritma realizācija 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Zināšanu atspoguļošanas modeļi: loģiska modeļa piemēri 
• Zināšanu atspoguļošanas modeļi: produkcijas modeļa piemēri 
• Zināšanu atspoguļošanas modeļi: tīklveida modeļa piemēri 
• Zināšanu atspoguļošanas modeļi: freimu modeļa piemēri 
• Zināšanu iegūšanas metodes 
• ILD arhitektūra (ZB, Risinātājs, Zināšanu iegūšana, lingvistiskais procesors, apmācoša 

komponente) 
• ILD izstrādes metodoloģija (identifikācija, konceptualizācija, formalizācija, izpilde, 

testēšana, mēģinājums)  
• ZB konstruēšana: 

- lēmumu koka modelis,  
- lēmumu koka pārveidošana JA – TAD noteikumos 

• Tiešās spriedumu ķēdītes algoritma realizācija 
• Apgrieztās spriedumu ķēdītes algoritma realizācija 
• Pārliecinātības koeficienta pielietošana 
• DV apstrādes algoritmu apskats 
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• DV sintaktiskās / semantiskās analīzes algoritmu realizācija 
• DV morfoloģiskās analīzes algoritmu realizācija 
• OPEN university laboratorijas darbi 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
• Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: spējas attīstīt un izmantot praksē un 

pētnieciskajā darbā iegūtās zināšanas un iemaņas 
• Prasības priekšmeta apguvei: studiju darbu un laboratorijas darbu izpilde, eksāmena 

kārtošana, piedalīšanās diskusijās 
• Vērtējuma „svari”: 

- eksāmens   - 40% 
- studiju darbs  - 35% 
- piedalīšanas diskusijās - 5% 
- laboratorijas darbi - 20% 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). L. Novickis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. L. Novickis 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionāla, ar praktisko piemēru ilustrācijām 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Nodarbības parasti notiek IP/LDP datorklasē, dažreiz – klasē (konsultācijas un mājās 
sagatavota materiāla pārbaude). Datorklases aprīkojums visumā apmierina. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
2. semestris būtu labāk. 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Ir metodiskie norādījumi latviešu valodā. Ir nepieciešami intelektuālo sistēmu 
demonstrācijas prototipi (no ārzemju augstskolām). 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Normāla 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Apmierinošs, ir metodika, bet prezentācijas materiāli jāpilnveido (sk. p. 3.8). 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Nodrošināt studentus ar demonstrācijas prototipiem. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP485 Programmatūras metroloģijas un plānošanas 

modeļi 
1.2.  Priekšmeta 

pieteicējs 
L. Zaiceva 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2 Eksāmens; Studiju darbs ar atzīmi 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 2  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Akadēmiskā maģistra studiju 
programma  

1. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

  

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Programmatūras dzīves cikls, programmatūras projektu izstrāde, programmatūras projektu 
pārvaldība, programmatūras projektu plānošana, programmatūras projektu izmaksu 
novērtēšana, programmatūras kvalitāte, programmatūras metrikas, programmatūras 
inženierija, programmatūras auditēšana, programmatūras testēšana. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Mācību priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar programmatūras projektu 
pārvaldības modeļiem un metodēm, darba organizēšanas, plānošanas, metriku un izmaksu 
novērtēšanas modeļiem, kā arī iemācīt viņiem pildīt programmatūras projekta 
pārvaldnieka pienākumus un strādāt grupās, praktiski realizējot konkrētu programmatūras 
sistēmu. 

 2.2.2. Uzdevumi 
Mācību priekšmetam ir šādi uzdevumi:  
• no mācībspēka viedokļa: 

- aplūkot un izanalizēt programmatūras projektu pārvaldības modeļus un 
metodes, lai izvēlētos piemērotākos konkrētā projekta izstrādei 

- aplūkot un izanalizēt programmatūras projektu izmaksu novērtēšanas modeļus 
- iemācīt studentiem praktiski lietot iegūtās zināšanas programmatūras projekta 

izstrādē 
• no studenta viedokļa: 

- zināt programmatūras dzīves ciklu, programmatūras projektu pārvaldības 
modeļus, programmatūras projekta pārvaldnieka funkcijas, programmatūras 
projektu plānošanas, organizēšanas un uzraudzības uzdevumus, kā arī 
programmatūras metrikas un programmatūras projektu izstrādes izmaksu 
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novērtēšanas modeļus un metodes, cilvēku pārvaldības modeļus un pieejas 
darba organizēšanai 

- zināt programmatūras kvalitātes pārvaldības modeļus, kvalitātes rādītājus un 
nomenklatūras, kā arī programmatūras kvalitātes nodrošināšanas metodes 
(apskates, auditēšana u.c.) 

- zināt dažādu programmatūras inženierijas paveidu īpatnības (reinženierija, 
turpvērstā inženierija, komponentiem bāzētā inženierija, datorizētā 
programmatūras inženierija, „tīras telpas” un spējās programmatūras izstrāde) 

- zināt testēšanas grupas darba organizācija un pārvaldību, testēšanas stratēģijas, 
metodes un tehnoloģijas, kā arī adaptīvās, dokumentācijas, objektorientētās, 
ātrās un Web lietojumu testēšanas īpatnības 

- zināt bezcerīgo projektu rašanas iemeslus un to īpašības, kā arī šādu projektu 
pārvaldības īpatnības 

- prast plānot programmatūras projekta izstrādi, sastādot konkrēta projekta 
izstrādes grafiku un kalendāro plānu, kā arī novērtēt projekta darbietilpību, 
apretinot tā izstrādes izmaksas ar dažādu metožu palīdzību 

- apgūt programmatūras projekta pārvaldnieka un dalībnieka funkcijas, strādājot 
grupā pie konkrētas programmatūras sistēmas izstrādes 

2.3. Tēmas  
1. Programmatūras dzīves cikls  
2. Programmatūras projektu pārvaldības modeļi 
3. Programmatūras projektu plānošana, projekta izpildes grafiks un kalendārais plāns 
4. CASE rīki programmatūras projektu pārvaldībai  
5. Programmatūras projektu pārvaldības plāns  
6. Riska pārvaldība  
7. Konfigurācijas pārvaldība, konfigurācijas pārvaldības plāns 
8. Objektorientēto projektu pārvaldība 
9. Cilvēku pārvaldības modeļi 
10. Darba organizēšana programmatūras projektu izstrādē 
11. Programmatūras projektu izstrādes izmaksu novērtēšanas tehnika  
12. Algoritmiskie modeļi programmatūras izmaksu novērtēšanai 
13. Balstītās uz pūlēm un pirmkoda rindu skaitu (sLOC) programmatūras izmaksu 

novērtēšanas modeļi 
14. COCOMO modelis programmatūras izmaksu novērtēšanai un tā versijas: bāzes 

modelis, starpmodelis un detalizēts modelis 
15. Balstītā uz funkcijpunktiem programmatūras izmaksu novērtēšana  
16. COCOMO II modelis  
17. Programmatūras uzturēšanas izmaksu novērtēšanas modeļi. Uzturēšanas izmaksu 

novērtēšanas B.M. Boehm modelis. Uzturēšanas izmaksu novērtēšanas V.V. Lipajeva 
modelis. 

18. CASE rīki programmatūras izmaksu novērtēšanai. CASE rīku apskats: SEAT 
(Software Estimation and Analysis Tool), Cost Xpert, SoftEST, COCOMO, 
ESTIMATE Pro, COSMOS (function point analysis & COCOMO) u.c. 

19. Programmatūras projektu izstrādes tehnisko un ekonomisko rādītāju prognozēšanas 
modeļi  

20. Programmatūras izmantošanas ekonomiskais efekts 
21. Programmatūras metrikas: mērīšanas principi un metriku atribūti  
22. Programmatūras tehniskās metrikas  
23. Metrikas objektorientētām sistēmām. Objektorientēto sistēmu metriku klasifikācija. 

Uz klasēm, operācijām un objektiem orientētas metrikas. Piemēri. 
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24. Programmatūras kvalitātes pārvaldības modeļi  
25. Programmatūras kvalitātes rādītāji 
26. Programmatūras kvalitātes rādītāju nomenklatūras 
27. Programmatūras kvalitātes plānošana un kontrole  
28. Programmatūras kvalitātes nodrošināšanas plāns 
29. Programmatūras projektu apskates 
30. Programmatūras projektu auditēšana  
31. Formālās metodes programmatūras izstrādē  
32. Programmatūras reinženierija 
33. Turpvērstā inženierija (Forward Engineering) 
34. Programmatūras atkārtotā lietošana un tās metrikas  
35. “Cleanroom” pieeja programmatūras izstrādei 
36. Uz komponentiem bāzētā programmatūras inženierija (Component-based Software 

Engineering)  
37. Datorizētā programminženierija (Computer-Aided Software Engineering - CASE)  
38. Spējas izstrāde programmatūras inženierijā un projektu pārvaldība  
39. Testēšana 
40. Bezcerīgie projekti un to pārvaldība 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Pressman R.S. Software Engineering: A practitioner’s Approach. 5th Edition. – 

McGraw-Hill Comp., 2001. – 860 p. 
Grāmatā aplūkoti programmatūras projektu pārvaldības pamata jautājumi, projektu 
izmaksu un metriku novērtēšanas modeļi, kā arī daži programmatūras inženierijas 
paveidi. 

2. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения : Разработка 
сложных программных систем. – СПб. : Питер, 2002. – 464 c. 
Grāmatā aplūkoti programmatūras projektu pārvaldības jautājumi, projektu izmaksu 
un metriku novērtēšanas modeļi, kas ilustrēti ar piemēriem. 

3. Marchewka J.T. Information technology project management. Providing measurable 
organizational value. – WILEY, 2003. – 318 p. 
Grāmatā detalizēti aplūkoti programmatūras projektu pārvaldības soļi un rīka 
Microsoft Project lietošana projekta plānošanā un uzraudzībā.  

4. Fenton N.E., Pfleeger S.L. Software metrics: A Rigorous & Practical Approach. 2nd 
Edition. – PWS Pub. Comp, 1997. – 638 p. 
Grāmatā aprakstīti programmatūras projektu mērīšanas principi un metrikas. 

5. Jalote P. Project Management in Practice. – Addison-Wesley, 2002. – 262 p. 
Grāmatā detalizēti aplūkoti programmatūras projektu sekmīgas pārvaldības galvenie 
aspekti, kā arī doti praktiskie ieteikumi programmatūras projektu plānošanas un 
īstenošanas uzlabošanai. 

6. Stuzke R.D. Estimating Software–Intensive Systems. Projects, Products and Process. - 
Addison-Wesley, 2005. 

7. LVS 65:1996 Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras 
kvalitātes nodrošināšanas plāns. 

8. LVS 67:1996 Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras 
projekta pārvaldības plāns. 

9. LVS 69:1996 Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras 
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konfigurācijas pārvaldības plāns. 
10. LVS 71:1996 Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras 

verifikācijas un validācijas plāns. 
11. LVS 74:1996 Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras 

apskates un auditēšanas. 
12. LVS 75:1996 Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Sistēmas darbības 

koncepcijas apraksts. 
 
Ieteicamā literatūra 
 
Literatūra, kas būtu ieteicama, lai padziļināti apgūtu kursu: 
1. LVS EN ISO 9004-1 Kvalitātes pārvaldība un kvalitātes sistēmas elementi. 
2. ISO/IEC 9002-2:1997 (E) Quality management and quality assurance standards. 
3. ISO 9000-1:1994 Kvalitātes pārvaldības un nodrošināšanas standarti. 1. daļa. Izvēles 

un lietošanas norādījumi. 
4. ISO 9000-2:1993 Kvalitātes pārvaldības un nodrošināšanas standarti. 2. daļa. 

Vispārīgie lietošanas norādījumi ISO 9001, ISO 9002 un ISO 9003. 
5. ISO 9000-3:1991 Kvalitātes pārvaldības un nodrošināšanas standarti. 3. daļa. ISO 

9001 lietošanas norādījumi programmatūras izstrādāšanā, piegādē un uzturēšanā. 
6. ISO 9003:1994 Kvalitātes sistēmas. Noslēguma pārbaudes un testēšanas kvalitātes 

nodrošināšanas modelis. 
7. ISO 10011-1: Kvalitātes sistēmu auditēšanas norādījumi. 1. daļa. Auditēšana. 
8. ISO 10011-2: Kvalitātes sistēmu auditēšanas norādījumi. 2. daļa. Kvalitātes sistēmu 

auditoru kvalifikācijas kritēriji. 
9. ISO 10011-3: Kvalitātes sistēmu auditēšanas norādījumi. 3. daļa. Audita programmu 

pārvaldība. 
10. ISO 10012-1:1992 Mērīšanas līdzekļu kvalitātes nodrošināšanas prasības. 1.daļa. 

Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās apstiprināšanas sistēma. 
 
Literatūra, kura varētu tikt iepirkta: 
11. Van Vliet H. Software Engineering: principles and practice. 2nd Edition. – J. Wiley & 

Sons Inc., 2002. – 726 p. 
Grāmatā aplūkoti programmatūras projektu pārvaldības pamata jautājumi, projektu 
izmaksu un metriku novērtēšanas modeļi, kā arī daži programmatūras inženierijas 
paveidi. 

12. Anderson D.J. Agile Management for Software Engineering. Applying the Theory of 
Constrains for Business Results. – PRENTICE HALL, 2005. 
Grāmatā aprakstīta spējas pārvaldības lietošanas stratēģija programmatūras izstrādes 
visās fāzēs. 

13. Component-Based Software Engineering / Edit. G.T.Heineman, W.T.Councill. - 
Addison-Wesley, 2001. – 818 p. 
Grāmatā aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar komponentiem bāzēto programmatūras 
inženieriju. 

14. Craig R.D., Jaskiel S.P. Systematic Software Testing. – Boston-London : Artech 
House Pub., 2002. – 536 p. 
Grāmatā aplūkoti programmatūras testēšanas procesi un metodes. 

15. Dustin E., Rashka J., Paul J. Automated Software Testing. Introduction, management 
and performance. - Addison-Wesley Pub. Comp, 1999. - 575 p. 
Grāmatā aplūkotas pieejas datorizētai testēšanai, kā arī šāda veida testēšanas 
pārvaldības jautājumi. 
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16. 28. Kaner C., Falk J., Nguyen H.Q. Testing Computer Software. - Wiley Comp. Pub., 
1999. – 480 p. (Тестирование программного обеспечения / С.Канер, Д.Фолк, 
Е.К.Нгуен. – К.: ДиаСофт, 2000. – 544 с.) 
Grāmatā aplūkots plašs jautājumu loks no testēšanas procesa organizēšanas līdz 
projekta, pirmkoda un dokumentācijas testēšanai, kas ilustrēts ar piemēriem. 

17. Pigoski T.M. Practical Software maintenance. – Wiley Comp. Pub., 1997. – 384 p. 
Grāmatā aplūkoti programmatūras projektu uzturēšanas jautājumi, kas ilustrēti ar 
piemēriem. 

18. Purba S., Shah B. How to manage a successful Software Project with Microsoft 
Project 2000. – WILEY Computer Pub., 2000. - 467 p. 
Grāmatā detalizēti aplūkota programmatūras projektu pārvaldība ar rīka Microsoft 
Project palīdzību. 

19. Stottlemyer D. Automated Web testing Toolkit : Expert methods for Testing and 
managing Web applications. – J. Wiley & Sons Inc., 2001 (Стотлемайер Д. 
Тестирование Web-приложений : Средства и методы для автоматизированного и 
ручного тестирования программного обеспечения Web-сайтов. – М.: КУДИЦ-
ОБРАЗ, 2003. – 240 c. 
Grāmatā aplūkota testēšanas procesa metodoloģija, prakse un pārvaldība; 
dokumentēšanas jautājumi; tīmekļa projektēšanas problēmas, tīmekļa testēšana un 
citas tēmas, kas ir svarīgas testēšanas izpratnei kopumā. 

20. Yourdon E. Death March. The Complete Software developer’s Guide to Surviving 
“Mission Impossible” Project. – Prentice Hall (Йордон Э. Путь камикадзе. Как 
разработчику программного обеспечения выжить в безнадежном проекте. – М.: 
ЛОРИ, 2000. – 255 c.) 
Grāmatā aplūkoti bezcerīgo programmatūras projektu dzīves cikla atslēgas jautājumi: 
politika, cilvēki, procesi, projekta pārvaldība un instrumentālie līdzekļi. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Programmatūras dzīves cikls. Plānošanas un apskašu vieta programmatūras 
dzīves ciklā. Programmatūras projekts. Programmatūras projektu pārvaldība. 
Programmatūras projektu pārvaldības plāns (LVS 67:1996). Programmatūras projektu 
pārvaldības faktori. Prasības programmatūras projektu pārvaldības modelim.   
2. lekcija. Projektu pārvaldības modeļi: nodošanai orientēts modelis, spirālveida modelis, 
WINWIN modelis. 
3. lekcija. Programmatūras projektu pārvaldības struktūra. Programmatūras projektu 
plānošanas process. W5H2 princips. Pamatprincipi projekta kalendārā plāna sastādīšanai. 
Projekta izpildes grafiks un kalendārs. CASE rīki programmatūras projektu pārvaldībai. 
4. lekcija. Riska pārvaldība. Objektorientēto projektu pārvaldība. Programmatūras 
konfigurācijas pārvaldība. 
5. lekcija. Programmatūras projekta dalībnieki. Projekta pārvaldnieka funkcijas. Cilvēku 
pārvaldības modeļi. Darba organizēšana programmatūras projektu izstrādē. Darbs grupās 
un galvenā programmētāja komandā. Prasības projekta pārvaldniekam un grupas 
vadītājam. 
6. lekcija. Programmatūras izmaksu novērtēšana: tehnikas un modeļi. Algoritmiskie un 
analītiskie modeļi. Programmatūras izmaksu novērtēšanas metodes, kas balstās uz pūlēm 
un pirmkoda rindu skaitu. 
7. lekcija. Programmatūras izmaksu novērtēšana. COCOMO modeļi: bāzes modelis, 
starpmodelis, detalizētais modelis.  
8. lekcija. Balstītā uz funkcijpunktiem programmatūras izmaksu novērtēšana. COCOMO 
II. 
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9. lekcija. Programmatūras izstrādes tehnisko un ekonomisko rādītāju prognozēšanas 
modeļi. Programmatūras izmantošanas ekonomiskais efekts. Uzturēšanas izmaksu 
novērtēšanas modeļi. CASE rīki programmatūras projektu izmaksu novērtēšanai. 
10. lekcija. Programmatūras metrikas: mērīšanas principi un metriku atribūti. 
Programmatūras tehniskās metrikas: metrikas analīzes modelim, specifikācijas, 
projektējuma, pirmkoda, testēšanas un uzturēšanas metrikas. Metrikas objektorientētām 
sistēmām. 
11. lekcija. Programmatūras kvalitāte. Kvalitātes koncepcijas. Programmatūras kvalitātes 
grupa. Kvalitātes pārvaldības modeļi. Programmatūras kvalitātes rādītāji un 
nomenklatūras. Programmatūras kvalitātes plānošana un kontrole. Programmatūras 
kvalitātes nodrošināšanas plāns. 
12. lekcija. Programmatūras projektu apskates: pārvaldības apskate, tehniskā apskate, 
inspekcija, caurskate. Programmatūras projektu auditēšana. Formālās metodes 
programmatūras izstrādē. 
13. lekcija. Programmatūras re-inženierija (Reengineering). Turpvērstā inženierija 
(Forward Engineering). Programmatūras atkārtotā lietošana (Reuse) un tās metrikas. 
“Cleanroom” pieeja programmatūras izstrādei. 
14. lekcija. Uz komponentiem bāzētā programmatūras inženierija (Component-Based 
Software Engineering) un projektu pārvaldība. Datorizētā programminženierija 
(Computer-Aided Software Engineering). Spējā (Agile) izstrāde programmatūras 
inženierijā un projektu pārvaldība 
15. lekcija. Testēšanas plānošana un dokumentēšana. Testēšanas grupas uzdevumi, darba 
organizācija un pārvaldība. Testēšanas stratēģijas, metodes un tehnoloģijas. Adaptīvā un 
dokumentācijas testēšana. Objektorientēta testēšana. Ātrā (Rapid) testēšana. Web 
lietojumu testēšana. Testētāja instrumentālie līdzekļi. 
16. lekcija. Bezcerīgie projekti: jēdziens un pamatproblēmas. Cilvēciskais faktors un 
procesi bezcerīgajos projektos. Bezcerīgo projektu pārvaldība 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Studentam jāparāda zināšanas par programmatūras projektu pārvaldības modeļiem un 

metodēm, kā arī jābūt radošām spējām attīstīt un izmantot iegūtās zināšanas 
pētnieciskajam darbam (eksāmens). 

• Studentam jāprot izmantot dažādus CASE rīkus programmatūras projekta pārvaldībai 
un izmaksu novērtēšanai; novērtēt, kā būs jāmaina programmatūras projekta plāns un 
grafiks, ja notiks izmaiņas darbinieku sastāvā; aprēķināt darba apjomu atkarībā no 
personāla valodu un rīku pieredzes, no projekta pabeigšanas nosacījumiem 
(laboratorijas darbi). 

• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas un prasmes programmatūras projekta pārvaldībā 
(plāna, grafika sastādīšana utt.) un izmaksu novērtēšanā, programmatūras uzturēšanas 
izmaksu novērtēšanā, darba organizēšanā un programmatūras projekta izstrādē, 
strādājot darba grupās pie programmatūras sistēmas izveides. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
Referāts. Katram studentam ir jāsagatavo un jāprezentē referāts par izvēlēto tēmu. 
Referāta teksts jānodod pārbaudei ne vēlāk kā nedēļa pirms prezentācijas. Referāts tiks 
novērtēts ar atzīmi, kuru aprēķina kā aritmētisko vidējo no divām atzīmēm: referāta teksts 
un tā prezentēšana.  
 
Referātu pamattēmu saraksts:  
1. Cilvēku pārvaldības modeļi  (CMM u.c.). 
2. Programmatūras konfigurācijas pārvaldība. 
3. Programmatūras izstrādes tehnisko un ekonomisko rādītāju prognozēšanas modeļi. 
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4. Programmatūras uzturēšana, uzturēšanas izmaksu (PUI) novērtēšanas modeļi un 
CASE rīki PUI izskaitļošanai. 

5. Modularitātes un informācijas plūsmu mērīšana. 
6. Resursu mērīšana. 
7. Programmatūras produktu sarežģītības novērtēšana. 
8. Programmatūras kvalitātes nomenklatūras. 
9. Programmatūras auditēšana. 
10. Formālās metodes programmatūras izstrādē. 
11. Turpvērstā (Forward) inženierija. 
12. Cleanroom programmatūras inženierija. 
13. Adaptīvā un dokumentācijas testēšana. 
14. Ātrā testēšana. 
15. Cilvēciskais faktors bezcerīgajos projektos. 
16. Spējā pārvaldība (Agile management) programmatūras inženierijā. 
 
Referātu tēmu pilns saraksts un prezentācijas grafiks ir pieejami tīmeklī 
(http://www.cs.rtu.lv/pit/prieksmeti/PMPM/PMPM_frame.htm). 
 
Laboratorijas darbi. Ir paredzēti divi laboratorijas darbi. Laboratorijas darbi tiek 
novērtēti, ievērojot gan pārskata nodošanas datumu, gan darba izpildes kvalitāti. 
Uzdevumi tiem ir pieejami tīmeklī 
(http://www.cs.rtu.lv/pit/prieksmeti/PMPM/PMPM_frame.htm) 
 
1. Nosaukums: programmatūras projekta plānošana, atskaites forma: laboratorijas darba 

pārskats, izsniegšanas datums: 2. nodarbība, nodošanas termiņš: 6. nodarbība 
2. Nosaukums: programmatūras projekta izstrādes izmaksu novērtēšana, atskaites forma: 

laboratorijas darba pārskats, izsniegšanas datums: 7. nodarbība, nodošanas termiņš: 
11. nodarbība 

 
1. laboratorijas darbs. Programmatūras izstrādes plānošana 
Atskaites forma: laboratorijas darba pārskats, izsniegšanas datums: 2. nodarbība, 
nodošanas termiņš: 6. nodarbība 
Uzdevums: 
1. Sastādīt uzdotās programmatūras sistēmas izstrādes plānu un grafiku, lietojot uzdoto 

rīku. Katram variantam ir norādīts izmantojamais rīks, cilvēku skaits, kas piedalās 
projektā, kā arī izstrādājamās programmatūras garums un parametri. 

2. Novērtēt, kā būs jāmaina plāns un grafiks, ja viens no darbiniekiem saslims uz ilgu 
laiku. 

Pārskatā jāiekļauj: 
• izmantotā rīka apraksts 
• plānotā programmatūras projekta apraksts 
• iegūtie rezultāti un to analīze 
• uzdevuma katra punkta izpildes rezultāti 
 
2. laboratorijas darbs. Programmatūras projekta izstrādes izmaksu novērtēšana 
Atskaites forma: laboratorijas darba pārskats, izsniegšanas datums: 7. nodarbība, 
nodošanas termiņš: 11. nodarbība 
 
Uzdevums: 
1. Izskaitļot uzdotās programmatūras izstrādes izmaksas, lietojot trīs dažādus rīkus. 
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Salīdzināt un novērtēt iegūtos rezultātus. 
2. Aprēķināt par cik procentiem palielināsies vai samazināsies darba apjoms, ja: 

a) personāla valodu un rīku pieredze būs ļoti zema 
b) pasūtītājs prasa pabeigt projektu pusgadu ātrāk 

Pārskatā jāiekļauj:  
• izmantoto metožu un rīku apraksts 
• novērtējamās programmatūras parametru vērtības 
• iegūtie rezultāti un to analīze 
• uzdevuma otrā punkta izpildes rezultāti 
 
Studiju darbs. Studiju darbs (SD) tiek izpildīts grupās, katrā trīs studenti, no kuriem 
viens ir pārvaldnieks. Studenti paši var apvienoties grupās studiju darba izpildei, ievēlēt 
pārvaldnieku un izvēlēties studiju darba tēmu no piedāvātā saraksta. Studiju darba tēmu 
pilns saraksts un izpildes grafiks ir pieejami Internetā 
(http://www.cs.rtu.lv/pit/prieksmeti/PMPM/PMPM_frame.htm). 
 
Studiju darba tēmu saraksts:  
1. Programmatūras sistēma fizisko personu kreditēšanai 
2. Programmatūras sistēma mācību priekšmetu izvēlei un individuālo studiju plānu 

izveidei 
3. Datorizētās apmācības sistēma Internetam 
4. E-veikala (datori un datorprogrammas) programmatūra 
5. Drošības aģentūras programmatūra 
6. Tipogrāfijas preses izdevumu šķirošanas iecirkņa automatizācijas sistēma 
7. Slimnīcas vadības sistēma 
8. Datoru klases vadības sistēma 
9. Programmatūras sistēma sporta sacensību novadīšanai 
10. Dzelzceļa transporta informācijas sistēma 
11. Aviobiļešu pārdošanas sistēma 
12. Kuģu biļešu rezervēšanas un pārdošanas sistēma 
13. Biļešu rezervēšanas un pārdošanas sistēma teātrim 
14. Programmatūras sistēma nodarbību saraksta sastādīšanai 
15. Studentu uzdevumu izsniegšanas un vērtēšanas programmatūras E-sistēma 
 
Studiju darba uzdevums: 
1. Izstrādāt sistēmas modeli, definēt un specificēt prasības izvēlētā programmatūras 

projekta izstrādei 
2. Izstrādāt un realizēt programmatūras sistēmu. Programmas pārbaudei izveidot 

nepieciešamus datu kopumus 
3. Uzdevumi katram studentam: 

- Projekta pārvaldība (plāna, grafika sastādīšana utt.) 
- Programmatūras projekta izmaksu novērtēšana 
- Programmatūras uzturēšanas izmaksu novērtēšana 

 
Prasības programmai: 
1. Daudzlogu lietotāja interfeiss ar izvēlnēm 
2. Failu izvades uz ekrāna un modificēšanas iespēja 
3. Ziņojumu izvade 
4. Vaicājumu realizēšana datiem 
Ievades informācija: pēc autora izvēles 
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Izvades informācija: pēc autora izvēles, saskaņojot ar studiju darba vadītāju 
 
Studiju darba izpildes grafiks: 
1. posms. Uzdevuma izsniegšana (nodošanas termiņš: 1. nedēļa) 
2. posms. Projekta prasību definēšana (nodošanas termiņš: 4. nedēļa) 
3. posms. Projekta izpildes plāna un grafika sastādīšana, izmaksu novērtēšana (nodošanas 
termiņš: 5. nedēļa) 
4. posms. Sistēmas detalizēta projekta izstrādāšana (nodošanas termiņš: 8. nedēļa) 
5. posms. Programmu izstrādāšana (nodošanas termiņš: 11. nedēļa) 
6. posms. Sistēmas atkļūdošana un testēšana (nodošanas termiņš: 13. nedēļa) 
7. posms. Pārskata nodošana (nodošanas termiņš: 14. nedēļa) 
8. posms. Pārskata aizstāvēšana (nodošanas termiņš: 15. nedēļa) 
 
Kontroldarbi. Ir paredzēti trīs kontroldarbi:  
• Projektu pārvaldība, izmaksu novērtēšana un darba organizēšana 
• Programmatūras metrikas, kvalitāte un programmatūras inženierijas paveidi 
• Projektu apskates un auditēšana, testēšanas pārvaldība un metodes, formālās metodes 

un bezcerīgie projekti. 
 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 

Eksāmena jautājumi: 
1. Programmatūras dzīves cikls. 
2. Programmatūras projektu pārvaldības modeļi. 
3. Programmatūras projektu pārvaldības struktūra. 
4. Programmatūras projektu plānošana, projekta izpildes grafiks un kalendārais plāns. 
5. CASE rīki programmatūras projektu pārvaldībai. 
6. Riska pārvaldība. 
7. Konfigurācijas pārvaldība, konfigurācijas pārvaldības plāns. 
8. Objektorientēto projektu pārvaldība. 
9. Darba organizēšana programmatūras projektu izstrādē: darbs grupās un komandās. 
10. Cilvēku pārvaldības modeļi. 
11. Programmatūras projektu izstrādes izmaksu novērtēšanas tehnika. 
12. Modeļi programmatūras izmaksu novērtēšanai. 
13. Balstītās uz pūlēm un pirmkoda rindu skaitu (sLOC) programmatūras izmaksu 

novērtēšanas modeļi. 
14. COCOMO modelis programmatūras izmaksu novērtēšanai un tā versijas: bāzes 

modelis, starpmodelis un detalizētais modelis. 
15. Balstītā uz funkcijpunktiem programmatūras izmaksu novērtēšana. 
16. COCOMO II modelis. 
17. Programmatūras uzturēšanas izmaksu novērtēšanas modeļi. 
18. CASE rīki programmatūras izmaksu novērtēšanai. 
19. Programmatūras projektu izstrādes tehnisko un ekonomisko rādītāju prognozēšanas 

modeļi. 
20. Programmatūras izmantošanas ekonomiskais efekts. 
21. Programmatūras metrikas: mērīšanas principi un metriku atribūti. 
22. Metrikas analīzes modelim, specifikācijas, projektējuma, pirmkoda, testēšanas un 

uzturēšanas metrikas. 
23. Metrikas objektorientētām sistēmām. 
24. Programmatūras kvalitātes pārvaldības modeļi. 
25. Programmatūras kvalitātes rādītāji un to klasifikācija. 
26. Programmatūras kvalitātes rādītāju nomenklatūras, nomenklatūras izvēle kvalitātes 
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novērtēšanai. 
27. Programmatūras kvalitātes plānošana un kontrole. 
28. Programmatūras kvalitātes nodrošināšanas plāns. 
29. Programmatūras projektu apskates un auditēšana. 
30. Formālās metodes programmatūras izstrādē. 
31. Programmatūras reinženierija. 
32. Turpvērstā inženierija (Forward Engineering). 
33. Programmatūras atkārtotā lietošana (Reuse) un tās metrikas. 
34. “Cleanroom” pieeja programmatūras izstrādei. 
35. Uz komponentiem bāzētā programmatūras inženierija (Component-based Software 

Engineering) 
36. Datorizētā programminženierija (Computer-Aided Software Engineering - CASE). 
37. Spējā (Agile) izstrāde programmatūras inženierijā un projektu pārvaldība. 
38. Testēšanas plānošana un dokumentēšana. Testēšanas grupas uzdevumi, darba 

organizācija un pārvaldība.. 
39. Testēšanas stratēģijas, metodes un tehnoloģijas.  
40. Adaptīvā un dokumentācijas testēšana.  
41. Objektorientēta testēšana.  
42. Ātra (Rapid) testēšana. 
43. Web lietojumu testēšana. 
44. Bezcerīgie projekti un to pārvaldība. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Kontrole – eksāmens un studiju darbs 1. semestrī. 
 
Eksāmens. Eksāmena atzīme tiks noteikta tā:  
rakstveida eksaminācijas darba atzīme   –   65 % 
referāta atzīme     –   15 % 
laboratorijas darbu vidējā atzīme    –   20 % 
      Kopā – 100 % 
 
Studiju darbs. Studiju darbs (SD) tiek vērtēts ar atzīmi. Atzīme ir atkarīga no: 
1. Katra studenta ieguldījuma projekta izstrādē, strādājot grupā;  
2. Projekta izstrādes kvalitātes; 
3. Projekta izstrādes plānveidības (SD izpildes grafika ievērošana);  
4. SD pārskata noformēšanas kvalitātes; 
5. SD aizstāvēšanas ( darba prezentācijas un atbildēm uz komisijas locekļu jautājumiem). 
 
Vērtējuma “svari” studiju darba atzīmei:  
 darbs grupā   –   30 % 
 projekta izstrāde    –   50 % 
 SD pārskata noformēšana  –   10 % 
 studiju darba aizstāvēšana  –   10 % 
    Kopā – 100 % 
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3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). L. Zaiceva 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. L. Zaiceva 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Prezentācija. Slaidu kopijas studenti var iegādāties.  
Mācību priekšmeta apraksts (literatūra, tēmu saraksts, laboratorijas darbu uzdevumi, 
referātu saraksts utt.) tīmeklī. 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Nodarbības notiek auditorijā. Dažas nodarbības laboratorijas darbu izpildei un studiju 
darba nodošanai notiek PIT datorklasē. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Liekas, ka nē. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Vēlams sagatavot lekciju vai to daļu konspektu, bet nav laika. Bibliotēkā ir tikai dažas 
grāmatas, ko pasūtījusi PIT grupa. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Kopumā – vidējā; ir gan labi, gan vāji sagatavoti studenti. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Galvenie trūkumi: ļoti maz literatūras, bet latviešu valodā vispār nav; laboratorijas darbu 
izpildei tiek lietotas rīku demo versijas, kas pieejamā tīmeklī. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Sagatavot metodiskos līdzekļus, nopirkt dažus rīkus. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP501 Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

L. Novickis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Studiju darbs; Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d. 2  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. +  St. d. +  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Maģistri 3. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

Datu apstrādes 
metodoloģijas 

 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Datu apstrādes sistēmas (DAS), biznesa procesu analīze, datu bāzes. Modelēšana, 
informacionālās prasības, atslēgu un atribūtu izdalīšana, kanoniskā struktūra, 
informacionālais sastāvs 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Mērķis: apgūt DAS izstrādes metodiku 
 2.2.2. Uzdevumi 

1. Apgūt specializēto datu apstrādes metodiku, kas balstās uz grafu modeļu kopu; 
2. Spēt veikt problēmapgabala pirmsprojekta analīzi; 
3. Spēt izstrādāt problēmapgabala informacionālo modeli; 
4. Modelēt un optimizēt datu bāzes struktūru, kā vienu no DAS pamatdaļām, izmantojot 

matemātisko modeļu kopu 
2.3. Tēmas  

1. Ievads datu apstrādes sistēmu uzbūves tehnoloģijās 
Dažādu DAS uzbūves tehnoloģiju apskats: Business System Planning, GRADE, LIS 
u.c. 

2.  Datu apstrādes metodikas pamatetapi 
Metodikas pamatetapi: problēmapgabala pirmsprojekta analīze, problēmapgabala  
informacionālā modeļa izstrādāšana, DB modelēšana, optimālas loģiskās struktūras 
formēšana, LIS tehnoloģijas paplašināšana 

3. Informacionālā modeļa izstrāde: lietotāju informacionālo prasību analīze. 
Struktūrelementu kopas un informacionālo prasību formēšana 

4. Semantiskas saistību un sasniedzamības matricas formēšana 
Semantiskās saistības matrica attēlo struktūrelementu attiecības. Piemēru izskatīšana. 
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Sasniedzamības matricas formēšana 
5. Precedentu un sasniedzamības kopas noteikšana 

Kopu teorijas elementi precedentu un sasniedzamības kopas noteikšanā 
6. Informacionālo elementu un grupas kopu izdalīšana 

Kopu teorijas elementi informacionālo elementu izdalīšanā 
7. Informacionālo grupu sakārtošana pa hierarhijas līmeņiem 

Tiek izskatīta procedūra, kas ļauj sakārtot informacionālās grupas pa hierarhijas 
līmeņiem 

8. Grupu informacionālā sastāva noteikšana 
Tiek izskatīta procedūra sākotnējās saistību matricas analīzei un grupu informacionālā 
sastāva noteikšanai 

9. Dublējošo elementu noteikšana un izslēgšana 
Tiek izskatīta procedūra dublējošo elementu noteikšanai un izslēgšanai 

10. Lieku saišu atrašana. Pieejas ceļu matricas analīze 
Tiek izskatīta procedūra lieku saišu atrašanai un pieejas ceļu matricas analīzei 

11. Strukturizētās saistību matricas veidošana 
Tiek izskatīta procedūra strukturizētas saistību matricas veidošanai un analīzei 

12. Atslēgu un atribūtu izdalīšanas procedūras datu grupās 
Tiek izskatīta procedūra atslēgu un atribūtu izdalīšanai datu grupās 

13. Strukturizētās matricas un grafa pārveidošanas pamatetapi 
Tiek izskatīta procedūra strukturizētas matricas un grafa pārveidošanai veidā, kas ir 
ērts DB kanoniskas struktūras izveidošanai 

14. Datu bāzes kanoniskās struktūras formēšana (soļi 1 ÷ 3) 
Tiek izskatīti pirmie trīs soļi DB kanoniskās struktūras formēšanai (jāformē atslēgu un 
atribūtu bezatlikuma kopas; jāveido vispārīgā matrica; jāatrod un jāizsvītro 
pārklājošies atribūti un liekās savstarpējas saites) 

15. Datu bāzes kanoniskās struktūras formēšana (soļi 4 ÷ 5) 
4. un 5. soļi (datu apstrādes cikli tiek pārveidoti lineārās struktūras; tiek veidota DB 
kanoniskās struktūras apvienotā matrica un tai atbilstošs grafs) 

16. Kanoniskās struktūras apvienotā grafa analīze 
Apvienotās matricas un grafa analīzes procedūra 

17. LIS tehnoloģijas paplašināšana ar modelēšanas metodiku 
LIS tehnoloģijas paplašināšanas iespējas ar DB struktūru modelēšanas metodiku 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Grundspeņķis J., Novickis L., Osis J., Viktorova E. Datu bāzes projektēšanas un 

modelēšanas metodika. – Rīga, RTU. 
Metodika ir ilustrēta ar dažādiem piemēriem 

2. Mamikov  A., Ashimov A., Kulba V. Optimisation of Data Structures in Automatic 
Control System. – Moscow 
DAS uzbūves matemātiskie pamati 

3. Diehr G. Database Management. The Database Design Process and Logical data 
Modeling. – Glenview, Illinois. 
Datu bāzes modelēšanas loģiskie modeļi 
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Ieteicamā literatūra 
 
1. Treimanis M., Krasts O., Nazartchik I. GRADE. GRAPES Devalopment 

Environment. – Riga, University of Latvia 
Ievads GRADE tehnoloģijā 

2. Ginters E. Ievads informācijas apstrādes sistēmu projektēšanas LIS Tehnoloģijā, Rīga, 
RTU. 
LIS Tehnoloģijas pamati 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Ievads datu apstrādes sistēmu uzbūves tehnoloģijās 
2. lekcija. Datu apstrādes metodikas pamatetapi 
3. lekcija. Informacionālā modeļa izstrāde: lietotāju informacionālo prasību analīze. 
4. lekcija. Semantiskas saistības un sasniedzamības matricas formēšana 
5. lekcija. Precedentu un sasniedzamības kopas noteikšana 
6. lekcija. Informacionālo elementu un grupas kopu izdalīšana 
7. lekcija. Informacionālo grupu sakārtošana pa hierarhijas līmeņiem 
8. lekcija. Grupu informacionālā sastāva noteikšana 
9. lekcija. Dublējošo elementu noteikšana un izslēgšana 
10. lekcija. Lieku saišu atrašana. Pieejas ceļu matricas analīze 
11. lekcija. Strukturizētās saistību matricas veidošana 
12. lekcija. Atslēgu un atribūtu izdalīšanas procedūras datu grupās 
13. lekcija. Strukturizētās matricas un grafa pārveidošanas pamatetapi 
14. lekcija. Datu bāzes kanoniskās struktūras formēšana (soļi 1 ÷ 3) 
15. lekcija. Datu bāzes kanoniskās struktūras formēšana (soļi 4 ÷ 5) 
16. lekcija. Kanoniskās struktūras apvienotā grafa analīze 
17. lekcija. LIS tehnoloģijas paplašināšana ar modelēšanas metodiku 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj: 
• Izprast datu apstrādes formālas metodikas teorētiskos pamatus; 
• Praktiski pielietot metodiku dažādu mācību uzdevumu risināšanai; 
• Lietot lietojumprogrammatūru, lai automatizētu metodikas izmantošanas 

pamatposmus. 
 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 

• Lietotāju informacionālo prasību analīze un informacionālo struktūru grafu formēšana 
• Atslēgu un atribūtu izdalīšanas procedūras datu grupās 
• Datu bāzes kanoniskās struktūras formēšana 
• Paplašinātās LIS Tehnoloģijas pielietošana 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Ievads datu apstrādes tehnoloģijās 
• Datu apstrādes metodikas pamatetapi 
• Lietotāju informacionālo prasību analīze (piemēri) 
• Informacionālo struktūru grafu formēšana 
• Dublējošo elementu noteikšana un izslēgšana 
• Lieku saišu atrašana 
• Atslēgu un atribūtu izdalīšanas procedūras 
• Kanoniskās struktūras formēšana 
• LIS tehnoloģijas paplašināšana ar modelēšanas metodiku 
 



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: spēja attīstīt un izmantot iegūtas zināšanas un 
iemaņas praktiskajā un pētnieciskajā darbā; 
Prasības priekšmeta apguvei: studiju un praktisko darbu izpilde, eksāmena kārtošana 
Eksāmens  - 40% 
Studiju darbs  - 35% 
Praktiskie darbi - 25% 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). L. Novickis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. L. Novickis / T. Rikure 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionāla, ar izdales materiāla izmantošanu. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Nodarbības parasti notiek IP/LDP datorklasē, dažreiz – klasē (konsultācijas un mājās 
sagatavota materiāla pārbaude). Datorklases aprīkojums visumā apmierina. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē, tikai papildina zināšanas, kas tika iegūtas sistēmu analīzes un datu bāžu projektēšanas 
priekšmetos. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Ir metodiskie norādījumi latviešu un angļu valodā (ap 50 lpp.). Ir jāsagatavo priekšmeta 
PowerPoint prezentācija. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Normāla 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Apmierinoši, ir metodiskie norādījumi, bet tie jāpilnveido, jāsagatavo arī prezentācijas 
materiāli. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Sagatavot: 
a) PowerPoint prezentāciju 
b) metodisko norādījumu jaunu redakciju 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
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Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību spēks  Larisa ZAICEVA, Dr.sc.ing, profesore 
 
Mācību priekšmeta nosaukums 
PROGRAMMATŪRAS DROŠUMA TEORIJA (DIP513) 

 
Studiju programma - Datorsistēmas 
Studiju profils          - Datorzinātņu  
Studiju veids             - Akadēmiskā programma  
Studiju līmenis         - Maģistra programma 
Studiju virziens        - Lietišķo datorsistēmu programmatūra  

 
Mācību priekšmeta apjoms – 4 KP, lekcijas  - 32 stundas, lab. darbi - 32 stundas. 
Kontrole - eksāmens un studiju darbs 4. semestrī. 
 
Mācību priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādu klašu programmatūras 
drošuma modeļiem un palielināšanas metodēm, kā arī iemācīt viņiem praktiski novērtēt 
dažādu programmatūras sistēmu drošumu. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 

- aplūkot programmatūras drošuma rādītājus, modeļus un novērtēšanas metodes; 
- iemācīt studentiem praktiski lietot iegūtās zināšanas pētnieciskajā darbā un 

programmatūras sistēmu drošuma novērtēšanai un nodrošināšanai. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 

 
1. Musa J.D. Software Reliability Engineering: More Reliable Software, Faster 

Development and Testing. – Mc. Graw – Hill, 1998. 
2. Ebeling C. An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. – 

Mc.Graw – Hill, 1997. – 576 p. 
3. Полонников Р.И., Никандров А.В. Методы оценки показателей надежности 

программного обеспечения. – С.-Пб.: Политехника, 1992. - 77 с. 
4. Липаев В.В. Проектирование программных средств. – М.: Высш. шк., 1990. - 

303 с. 
5. Архангельский Б.В., Черняховский В.В. Поиск устойчивых ошибок в 

программах. – М.: Радио и связь, 1989. - 240 с. 
6. Шураков В.В. Надежность программного обеспечения систем обработки 

данных. M.: Финансы и статистика, 1987. - 272 с. 
7. Экономика, разработка и использование программного обеспечения ЭВМ : 

Учебник / В.А.Благодатских, М.А.Енгибарян, Е.В.Ковалевская и др. – М.: 
Финансы и статистикаб 1995. – 228 с.  

8. Musa J.D. Tools for Measuring Software Reliability. – IEEE Spectrum, Vol. 26, No 
2, 1989, - 39 - 42 p. 

9. Карповский Е.Я. Надежность программной продукции. – К.: Тэхника, 1990. - 
160 с. 
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10. Штрик А.А. и др. Структурное проектирование надежных программ 
встроенных ЭВМ. – Л.: Машиностроение, 1989. - 295 с. 

11. Иыду К. Надежность, контроль и отладка вычислительных машин и систем. – 
М.: Мир, 1989. - 218 с. 

12. Musa J.D., Jannino A., Okimoto K. Software Reliability: Measurement, Prediction, 
Application. – N.Y.: Mc.Graw–Hill, 1987. 

 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, laboratorijas darbi, referāti, diskusijas, studiju 
darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme. 

• Studentam jānorāda zināšanas par programmatūras drošuma rādītājiem, modeļiem, 
metodēm, kā arī radošas spējas attīstīt un izmantot iegūtās zināšanas 
pētnieciskajam darbam. 

• Studentam jānorāda iegūtās iemaņas programmatūras sistēmu drošuma 
novērtēšanā un nodrošināšanā. 

• Studentam jāuzraksta referāts par izvēlēto un saskaņotu ar mācību spēku tēmu. 
Referāta orientējosais apjoms 10-15 lpp. Referāts jānoformē saskaņā ar vispārīgām 
prasībām (titillapa, satura rādītajs, bibliogrāfija, atsauces tekstā, secinājumi utt.). 
Referāta obligāta sastāvdaļa informācijas meklējumi Internetā.  

  
Vērtējuma “svari”: eksāmeni : eksāmens + kontroldarbs  – 70 % 
                                                 laboratorijas darbi   – 15 % 
                                                 referāts    – 15 %  
                              studiju darbs : projekts – 100 %  

 
Prasības priekšmeta apguvei :  

- laboratorijas darbu un kontroldarbu savlaicīga izpilde; 
- referāta sagatavošana; 
- eksāmenu kārtošana termiņā. 

 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze – nav. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām  

• referāta sagatavošana pēc izvēlētās tēmas; 
• sagatavošana laboratorijas darbam. 

 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to tēmati un saturs  
Diskusijas atbilstoši referātu tēmām. 
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Kalendārais plāns 
Lekcijas 

 
Lekcijas 
numurs 

Lekcijās aplūkojamās tēmas Mācību 
grāmatas 

1 Drošuma jēdziens. Drošuma raksturojums programmatūras 
kvalitātes novērtējumā. Kļūdas jēdziens. Kļūdu klasifikācijas. 
Tehniskās, programmu algoritmiskās un sistēmas kļūdas. 
Semantisko programmēšanas kļūdu analīze. 

 
[ 1, 2, 4, 5 ]

2 Lokālās, lokalizētās un globālās programmēšanas kļūdas. Kļūdu 
raksturojumu matemātiskie modeļi. 

[ 4, 5 ] 

3 Faktori, kas nosaka programmatūras drošumu. [ 1, 4, 6 ] 
4 Programmatūras drošuma rādītāji. Drošuma modeļu 

klasifikācijas. 
[ 1, 3, 7 ] 

5 Dinamiskie drošuma modeļi. [ 1, 3, 7 ] 
6 Statiskie un empīriskie drošuma modeļi. [ 1, 3, 7 ] 
7 Programmatūras drošuma teksta modeļi. [ 1,3, 5, 7 ]
8 Programmatūras drošuma nodrošināšanas metodes un līdzekļi. [ 1, 3, 4 ] 
9 Programmu metodes drošuma metodes palielināšanas. [ 1, 3, 4 ] 
10 Programmatūras drošuma novērtēšanas metodes. [ 1, 3, 7 ] 
11 CASE – rīki programmatūras drošuma novērtēšanai.  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DPI401 Procesu programmēšana 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

U. Sukovskis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Eksāmens; Studiju darbs 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 2  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Maģistri 2. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.5 OS servisi 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Procesi, procesu vadība, procesu sinhronizēšana, atmiņas vadība, atmiņas lappuses, 
virtuālā atmiņa, disku atmiņas vadība, sadalītas sistēmas 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Iepazīstināt studentus ar operētājsistēmu teorētiskajiem pamatiem, ar algoritmiem un 
metodēm, kādus lieto mūsdienu operētājsistēmās procesu vadībai, atmiņas 
organizācijai un sadalītu datorsistēmu darba nodrošināšanai 

2. Attīstīt teorētiskā materiāla analīzes un izklāsta spējas 
 2.2.2. Uzdevumi 

1. Apgūt operētājsistēmu galveno komponentu resursu vadības algoritmu teorētiskos 
pamatus 

2. Attīstīt iemaņas un prasmes patstāvīgi sagatavot un uzstāties ar ziņojumiem par 
datorsistēmu teorijas tēmām 

3. Apgūt paralēlo procesu projektēšanas un realizācijas paņēmienus 
2.3. Tēmas  

1. Operētājsistēmu vēsturisks apskats un to klasifikācija. 
2. Procesu vadība. 
2.1. Procesa definīcija. Procesa stāvokļi. Procesu radīšana un pārslēgšana. Pavedieni 
(threads). 
2.2. Procesu plānošana. Preemptive un nonpreemptive plānošanas algoritmi. Algoritmu 
salīdzināšanas kritēriji. 
2.3. Plānošanas algoritmi 
2.3.1. FCFS - pirmais atnācis, pirmais apkalpots. 
2.3.2. SJF - īsākais darbs pirmais. 
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2.3.3. RR - cikliskais algoritms. 
2.3.4. Plānošana pēc procesu prioritātēm. 
2.4. Procesu koordinācija. 
2.4.1. Kritiskās sekcijas problēma. Ražotāja-patērētāja uzdevums. 
2.4.2. Sinhronizēšanas līdzekļi. Semafori un to realizācija. 
2.4.3. Savstarpēja bloķēšana (deadlock) un "badošanās" (starvation). 
2.4.4. Savstarpējas bloķēšanas nepieciešamie nosacījumi. Resursu sadales grafs. 
2.4.5. Algoritmi, kas novērš savstarpējo bloķēšanu un izvairīšanās no tās. 
2.4.6. Savstarpējas bloķēšanas stāvokļa noteikšana. 
2.5. Petri tīkli paralēlo procesu modelēšanai. 
2.5.1. Petri tīklu teorijas pamati 
2.5.2. Procesu modelēšana un analīze. 
3. Atmiņas vadība. 
3.1. Atmiņas sadalījums nodaļās. Ārējā un iekšējā fragmentācija. 
3.2. Sadalījums lappusēs (Paging). 
3.2.1. Adrešu noteikšanas shēma. 
3.2.2. Lappušu tabulas realizācija. Asociatīvie reģistri.  
3.3. Atmiņas segmentācija. 
3.4. Segmentu sadalīšana lappusēs (Paged Segmentation). 
3.5. Virtuālā atmiņa. 
3.5.1. Virtuālās atmiņas organizācija, lappušu pārtraukumu apstrādes algoritms. 
3.5.2. Ātrdarbības novērtējums. Efektīvais pieejas laiks (effective access time). 
3.5.3. Lappušu aizvietošanas algoritmi. 
3.5.3.1. FIFO - First In, First Out. 
3.5.3.2. Optimālais algoritms. 
3.5.3.3. LRU - Least Recently Used. 
3.5.3.4. LFU - Least Frequently Used, MFU - Most Frequently Used. 
3.5.4. Kadru iedalīšana procesiem. Minimālā kadru skaita noteikšana. 
4. Disku atmiņa. 
4.1. Disku atmiņas organizācija. Sektori, segmenti. Failu izvietošanas tabula (FAT). 
4.2. Disku piekļuves plānošanas algoritmi. 
4.2.1. FCFS - First Come, First Served. 
4.2.2. SSTF - Shortest Seek Time First. 
4.2.3. SCAN plānošana. 
4.3. Failu sistēma. Katalogi. 
5. Sadalītas sistēmas. 
5.1. Sadalīto sistēmu struktūras (zvaigzne, aplis, hierarhiskā, maģistrāle). 
5.2. Maršrutizācija (routing) un savienojumi: kanālu komutācija, ziņojumu komutācija, 
pakešu komutācija. 
5.3. Konfliktu apstrāde (CSMA/CD, marķiera pārraide (token passing), ziņojumu sloti. 
5.4. Sadalīto sistēmu koordinācija. 
5.4.1. Notikumu sakārtošana pēc “happened before” relācijas, un tās realizācija. 
5.4.2. Savstarpējā izslēgšana sadalītās sistēmās. 
5.4.3. Savstarpējās bloķēšanas (deadlock) noteikšana sadalītās sistēmās. Gaidīšanas grafu 
lietošana. 
5.4.4. Koordinatora vēlēšanu algoritms sadalītās sistēmās. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 
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Pamatliteratūra 
 
1. Silberschatz A., Peterson J., Galvin P.  Operating System Concepts, Addison-Wesley 

Publishing Company 
Priekšmets ir balstīts uz šīs grāmatas materiāla studēšanu, kas ir pasaulē atzīta kā 
viena no labākajām par šo tēmu. Tā aptver visus svarīgākos klasiskos datorsistēmu 
resursu plānošanas algoritmus, kas tiek lietoti mūsdienu sistēmās. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Girault C., Valk R. Petri Nets for Systems Engineering. Springer, 2002. 

Izmantojama priekšmeta tēmai par Petri tīklu izmantošanu procesu modelēšanai. 
 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Kursa apskats.  
2. lekcija. Procesa definīcija. Procesa stāvokļi. Procesu radīšana un pārslēgšana. Pavedieni 
(threads).Procesu plānošana. Preempptive un nonpreemptive plānošanas algoritmi.  
3. lekcija. Plānošanas algoritmi. 
4. lekcija. Procesu koordinācija. Kritiskās sekcijas problēma. Ražotāja-patērētāja 
uzdevums. Sinhronizēšanas līdzekļi. Semafori un to realizācija. 
5. lekcija. Savstarpēja bloķēšana (deadlock) un "badošanās" (starvation). Savstarpējas 
bloķēšanas nepieciešamie nosacījumi. Resursu sadales grafs. Algoritmi, kas novērš 
savstarpējo bloķēšanu un izvairīšanās no tās. 
6. lekcija. Petri tīkli paralēlo procesu modelēšanai. Petri tīklu teorijas pamati.  
7. lekcija. Procesu modelēšana un analīze, izmantojot Petri tīklus. 
8. lekcija. Atmiņas vadība. Atmiņas sadalījums nodaļās. Ārējā un iekšējā fragmentācija. 
Sadalījums lappusēs (paging). Atmiņas segmentācija. Segmentu sadalīšana lappusēs 
(paged segmentation). 
9. lekcija. Virtuālā atmiņa. Virtuālās atmiņas organizācija, lappušu pārtraukumu apstrādes 
algoritms. Efektīvais pieejas laiks (effective access time). Lappušu aizvietošanas 
algoritmi. 
10. lekcija. Lappušu aizvietošanas algoritmi. Kadru iedalīšana procesiem. Minimālā kadru 
skaita noteikšana. 
11. lekcija. Disku atmiņa. Disku atmiņas organizācija. Sektori, segmenti. Failu 
izvietošanas tabula (FAT). Failu sistēma. Katalogi. 
12. lekcija. Disku piekļuves plānošanas algoritmi.  
13. lekcija. Sadalītas sistēmas. Sadalīto sistēmu struktūras. Maršrutēšana (routing) un 
savienojumi: kanālu komutācija, ziņojumu komutācija, pakešu komutācija. Konfliktu 
apstrāde (CSMA/CD), marķiera pārraide (token passing), ziņojumu sloti. 
14. lekcija. Sadalīto sistēmu koordinācija. Notikumu sakārtošana pēc “happened before”  
relācijas, un tās realizācija. 
15. lekcija. Savstarpējā izslēgšana sadalītās sistēmās. Savstarpējās bloķēšanas (deadlock) 
noteikšana sadalītās sistēmās. Gaidīšanas grafu lietošana. Koordinatora vēlēšanu algoritms 
sadalītās sistēmās. 
16. lekcija. Pārskats par priekšmeta tēmām. Eksāmena jautājumu apspriešana. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Jāizprot operētājsistēmu resursu vadības principus, galveno komponentu 

funkcionēšanu 
• Jāprot analizēt, novērtēt paralēlo procesu vadības algoritmus, izmantojot Petri tīklu 

teoriju 
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• Jāvar patstāvīgi sagatavot referātu, izmantojot literatūru angļu valodā, un uzstāties ar 
to auditorijā 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
Katram studentam jāpiedalās vismaz vienas referāta tēmas sagatavošanā. Ar referātu 
jāuzstājas nodarbības laikā auditorijā un tas jāiesniedz rakstiski.  
Pirms uzstāšanās referāta teksts jāiesniedz papīra un elektroniskā formā kā MS Word 
datne un kā prezentācijas slaidi MS PowerPoint formātā. 
 
Individuālo referātu tēmas: 
1. Procesa definīcija. Procesa stāvokļi.  
2. Procesu radīšana un pārslēgšana. Pavedieni (threads). 
3. Procesu plānošana. 
4. Procesora plānošana. Preemptive un nonpreemptive plānošanas algoritmi.  
5. Plānošanas algoritmu salīdzināšanas kritēriji. 
6. Plānošanas algoritms FCFS - pirmais atnācis, pirmais apkalpots. 
7. Plānošanas algoritms SJF - īsākais darbs pirmais. 
8. Plānošanas algoritms Round Robin. 
9. Plānošana pēc procesu prioritātēm. 
10. Procesu koordinācija. Ražotāja-patērētāja uzdevums. Kritiskās sekcijas problēma. 
11. Sinhronizēšanas līdzekļi. Semafori un to realizācija. 
12. Savstarpēja bloķēšana (deadlock) un "badošanās" (starvation). 
13. Savstarpējas bloķēšanas nepieciešamie nosacījumi. Resursu sadales grafs. 
14. Algoritmi, kas novērš savstarpējo bloķēšanu. 
15. Izvairīšanās no savstarpējās bloķēšanas.  
16. Savstarpējas bloķēšanas stāvokļa noteikšana. 
17. Atmiņas sadalījums nodaļās. Ārējā un iekšējā fragmentācija. 
18. Sadalījums lappusēs (paging). 
19. Lappušu tabulas realizācija. Asociatīvie reģistri. 
20. Atmiņas segmentācija. 
21. Segmentu sadalīšana lappusēs (Paged Segmentation). 
22. Virtuālās atmiņas organizācija, lappušu pārtraukumu apstrādes algoritms. 
23. Ātrdarbības novērtējums. Efektīvais pieejas laiks (effective access time). 
24. Lappušu aizvietošana. 
25. Lappušu aizvietošanas algoritmi. Adrešu referenču virknes.  
26. Lappušu aizvietošanas algoritms FIFO. 
27. Optimālais algoritms. 
28. LRU - Least Recently Used. 
29. LFU - Least Frequently Used, MFU - Most Frequently Used. 
30. Kadru iedalīšana procesiem. Minimālā kadru skaita noteikšana. 
31. Trashing  
32. Disku atmiņas organizācija. Sektori, segmenti. 
33. Failu izvietošanas tabula (FAT). 
34. Failu sistēma. Katalogi. 
35. Disku piekļuves plānošanas algoritmi. FCFS - First Come, First Served. 
36. Disku piekļuves plānošanas algoritms SSTF - Shortest Seek Time First. 
37. Disku piekļuves plānošanas algoritms SCAN. 
38. Sadalītas sistēmas. 
39. Sadalīto sistēmu struktūras (zvaigzne, aplis, hierarhiskā, maģistrāle).  
40. Maršrutēšana (routing) un savienojumi: kanālu, ziņojumu un pakešu komutācija. 
41. Konfliktu apstrāde (CSMA/CD, marķiera pārraide (token passing), ziņojumu sloti. 
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42. Notikumu sakārtošana pēc “happened before” relācijas, un tās realizācija. 
43. Savstarpējā izslēgšana sadalītās sistēmās. 
44. Aizsardzība pret savstarpējo bloķēšanu (deadlock) sadalītās sistēmās. 
45. Savstarpējās bloķēšanas noteikšana sadalītās sistēmās. Gaidīšanas grafu lietošana. 
46. Koordinatora vēlēšanu algoritms sadalītās sistēmās. 
 
Semestra gaitā studenti izpilda vismaz 4 kontroldarbus. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
Studenti kārto rakstisku eksāmenu. Katrā eksāmena biļetē ir 5-9 jautājumi, no kuriem 
vismaz puse ir praktiski uzdevumi. 
 
Eksāmena jautājumu tematika: 
1. Procesu vadība. 
1.1. Procesa definīcija. Procesa stāvokļi. Procesu radīšana un pārslēgšana. Pavedieni 
(threads). 
1.2. Procesu plānošana. Preemptive un nonpreemptive plānošanas algoritmi. Algoritmu 
salīdzināšanas kritēriji. 
1.3. Plānošanas algoritmi 
1.4. Procesu koordinācija. 
1.5. Petri tīkli paralēlo procesu modelēšanai. 
2. Atmiņas vadība. 
2.1. Atmiņas sadalījums nodaļās. Ārējā un iekšējā fragmentācija. 
2.2. Sadalījums lappusēs (paging). 
2.3. Atmiņas segmentācija. 
2.4. Segmentu sadalīšana lappusēs (paged segmentation). 
2.5. Virtuālā atmiņa. 
3. Disku atmiņa. 
3.1. Disku piekļuves plānošanas algoritmi. 
4. Sadalītas sistēmas. 
4.1. Sadalīto sistēmu struktūras (zvaigzne, aplis, hierarhiskā, maģistrāle). 
4.2. Sadalīto sistēmu koordinācija. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Katrs izpildītais individuālais studiju darbs (referāts) tiek vērtēts ar atzīmi. Ja viens 
students ir sagatavojis vairākus referātus, tad semestra beidzamajā nedēļā tie novērtēti ar 
vienu kopēju studiju darba atzīmi.  
 
Semestra gaitā studenti izpilda vismaz 4 kontroldarbus. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts ar 
atzīmi. Semestra beigās tiek aprēķināta atzīme par kontroldarbiem, kā vidējais 
aritmētiskais. 
Gala zināšanu kontroles forma ir eksāmens, kas tiek vērtēts ar atzīmi. 
 
Gala atzīmi priekšmetā aprēķina pēc formulas: 
gala atzīme = 0,65 x eksāmena_atzīme + 0,35 x kontroldarbu_atzīme 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). U. Sukovskis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. U. Sukovskis 
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3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Lekcijas, diskusijas. Studenti patstāvīgi sagatavo uzdotos referātus par lekciju tēmām un 
uzstājas ar ziņojumiem, kuri tiek apspriesti diskusiju gaitā. 
Lekcijās tiek izmantots projektors un portatīvais dators. Mācību materiāli ir pieejami 
studentiem katedras tīmekļa lapā (piekļuve tikai priekšmetam reģistrētajiem studentiem). 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Pēc būtības tie nav laboratorijas darbi, bet gan praktiskie darbi. Tie ir vērsti uz maksimāli 
patstāvīgu studentu darbu ar grāmatas tekstu un citiem informācijas avotiem.  
Aprīkojums ir pietiekams. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā. Studiju darbu varētu likvidēt un iekļaut praktiskās sadaļas vērtējumu vienā gala 
vērtējuma atzīmē kopā ar teorētiskā eksāmena vērtējumu. 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Liekas, ka nē. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Vēlams atjaunināt priekšmeta pamatliteratūru uz jaunāku izdevumu un nodrošināt tā 
pieejamību elektroniskā formātā. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Pietiekama. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Sk. p. 3.8. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Sk. p. 3.8. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



      Līgums Nr. 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/ 04/APK/3.2.3.2/0062/0007                   
  

  
 

 

 
MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DPI502 Objektorientētā sistēmanalīze 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

O. Ņikiforova 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Eksāmens; Studiju darbs 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 32  Prakt. d. 32  Lab. d. 32  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Akadēmiskie maģistri 1. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Objektorientētā sistēmanalīze 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Objektorientētā modelēšana, objektorientētā analīze, UML, lietošanas gadījumi, objektu 
mijiedarbība, klašu struktūra un uzvedība, sistēmas uzvedības modelēšana, sistēmas 
komponenti, koda ģenerēšana, objektorientētas sistēmanalīzes metodoloģija, sistēmas 
modeļa elementu identificēšanas paņēmieni, objektorientētās sistēmanalīzes artefakti. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Iepazīties ar objektorientētās tehnoloģijas lietošanu programmatūras izstrādes fāzē 
“Sistēmanalīze”. 

2. Iemācīties izmantot sistēmas modelēšanas līdzekļus un sistēmanalīzes metodes 
objektorientētā sistēmas analīzē un modelēšanā. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Saprast programmatūras izstrādes analīzes fāzes būtību un mērķus; 
2. Saprast objektorientētās pieejas specifiku sistēmanalīzes uzdevumā; 
3. Saprast UML valodas vietu objektorientētā programmatūras izstrādē; 
4. Lietojot objektorientētās sistēmanalīzes paņēmienus sistēmas modeļa elementu 

identificēšanai, iemācīties veidot sekojošas UML valodas diagrammas: 
a. Lietošanas gadījumu diagramma; 
b. Secību diagramma; 
c. Sadarbības diagramma; 
d. Klašu diagramma (ar sākotnējo konceptuālo modelēšanu); 
e. Stāvokļu diagramma; 
f. Aktivitāšu diagramma; 
g. Komponentu diagramma; 
h. Izvērsuma diagramma. 
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5. Iepazīties ar dažām metodēm un stratēģijām objektorientētā sistēmas analīzē: 
a. Pēc T. Quatrani; 
b. Pēc C. Larman; 
c. Pēc J. Rumbaugh; 
d. Pēc RUP; 
e. Pēc MSF; 
f. Divpuslodēs sakņotu modelēšanu. 

6. Apgūt rīka Rational Rose lietošanu sistēmas modelēšanā un koda ģenerēšanā. 
2.3. Tēmas  

1. Kursa vispārējs apskats; 
2. Sistēmas konteksta saprašana – iespējamo sistēmas lietošanas situāciju izpēte; 
3. Sistēmas konteksta saprašana – problēmvides konceptuālā modelēšana; 
4. Problēmvides konceptuālā modelēšana; 
5. Objektu mijiedarbības attēlošana UML secību diagrammas veidā; 
6. Objektu mijiedarbības attēlošana UML sadarbības diagrammas veidā; 
7. Objektorientētā klašu projektēšana; 
8. Modeļvadāmā arhitektūra; 
9. UML stāvokļu diagramma; 
10. UML aktivitāšu diagramma; 
11. Sistēmas fiziskā projektēšana; 
12. Sistēmas modelis kā pamats koda ģenerēšanai;  
13. Objektorientētās sistēmanalīzes un modelēšanas stratēģijas; 
14. Objektorientētā sistēmas modelēšana, balstoties uz divām problēmvides puslodēm – 

sistēmas funkcionēšanu un objektu struktūru; 
15. Objektorientētās sistēmanalīzes aktivitāšu un artefaktu lietošana programmatūras 

izstrādes procesu modeļos – RUP un MSF; 
16. Kursa vispārējs apskats. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Booch G. Object Oriented Design with Applications,  2nd edition, Englewood City, 

California, 1994. 
Objektorientētās pieejas konceptuālā bāze. 

2. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. Unified Modeling Language Reference Manual, 
The (2nd Edition), Addison-Wesley, Object Technology series, 2005, ISBN 0-201-
57168-4. 
UML notācija. 

3. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. Unified Modeling Language User Guide, The 
(2nd Edition), Addison-Wesley Object Technology Series, 2004, ISBN 0-201-30998-
X. 
UML notācija. 

4. Coad P., Yourdon E. Object Oriented Analysis. (2nd Edition), Yourdon Press, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1991. 
Objektorientētās sistēmanalīzes metode sistēmas modeļa elementu identificēšanai. 

5. de Champeaux D., Lea D., Faure P. Object-Oriented System Development, Addison 
Wesley, Hewlet-Packard Company, 1993. 
Objektorientētās analīzes un projektēšanas specifika un vieta programmatūras izstrādē. 

6. Khoshsfian S., Copeland G. Object Identity, SIGPLAN Notices, November 1986, 
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vol.21 (11), p.406. 
Objektorientētās pieejas īpašības. 

7. Kleppe A., Warmer J., Bast W. MDA Explained: The Model Driven Architecture - 
Practice and Promise, 2003, Addison-Wesley, Object Technology series. 
Ieskats modeļvadāmā programmatūras izstrādē atšķirībā no kodā centrētas pieejas. 

8. Larman C. Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis 
and Design, Prentice Hall, 2000. 
Viena no pieejām UML diarammu veidošanas stratēģijā. 

9. Odell J. Advanced Object-Oriented Analysis and Design Using UML, Cambridge 
University Press, SIGS Books, 1998. 
Viena no pieejām UML diarammu veidošanas stratēģijā. 

10. OMG Unified Modeling Language Specification, Ver. 2.0. / Internets.- http://www.tu-
chemnitz.de/wirtschaft/wi2/lehre/2005_ws/pris_1/uml_2.0.pdf. 
UML notācijas oficiālais dokuments. 

11. Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorensen, W., Object-Oriented 
Modeling and Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991. 
Objektorientētās sistēmanalīzes metode sistēmas modeļa elementu identificēšanai. 

12. Quatrani T. Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML, Addison Wesley, 
2000. 
Objektorientētās sistēmanalīzes metode sistēmas modeļa elementu identificēšanai. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Alhir S. S. Learning UML, Published by O'Reilly, 2003. 

Īsi un konspektīvi apskatītas UML diagrammas un to notācija, daudz piemēru. 
2. Filev A., Loton T., McNeish K., Schoellmann B., Slater J., Wu C.G. Professional 

UML with Visual Studio .NET, Wiley Publishing, 2003, ISBN, 0-7645-4376-8. 
UML lietošana koda ģenerācijas un lietojuma komponentu realizācijā, izmantojot 
UML kopā ar .NET. 

3. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 
Third Edition, Addison-Wesley, Object Technology series, 2004, ISBN 0-321-19368-
7. 
Īsi un konspektīvi apskatītas UML diagrammas un to notācija, daudz piemēru. 

4. Kendall Scott, Fast Track UML 2.0, Apress, 2004. 
Īsi un konspektīvi apskatītas UML diagrammas un to notācija, daudz piemēru. 

5. Quatrani T. Visual Modeling with Rational Rose 2002 and UML (3rd Edition), 
Addison-Wesley, Object Technology series, 2002, ISBN 0-201-72932-6. 
Pamācība rīka Rational lietošanai (2000 versijai). 

6. Rogues P. UML in Practice : The Art of Modeling Software Systems Demonstrated 
through Worked Examples and Solutions, Translation from French language edition, 
Translation copyright John Wiley & Sons, 2004, ISBN 0-470-84831-6. 
Piemērs reālai UML lietošanai projektā ar skaidrojumiem. 

7. Schach S.R. An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design with UML and 
the Unified Process, McGraw-Hill, New York, 2004 (published in July 2003). 
Ieskats objektorientētā pieejā, UML valodā un vienotajā procesā, daudz definīciju, 
fundamentālu koncepciju. 

8. Schach S.R. Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGrawhill, 6-th 
Edition 2005, ISBN 0-07-286551-2. 
Objektorientētās tehnoloģijas pamatprincipi. 
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 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Kursa vispārējs apskats (iepazīšanās, par ko ies runa šajā priekšmetā, visa 
lekciju kursa dažu galveno slaidu uzmetums ar īsiem komentāriem). Objektorientētās 
sistēmanalīzes vieta programmatūras izstrādē. 
2. lekcija. Sistēmas konteksta saprašana – iespējamo sistēmas lietošanas situāciju izpēte. 
3. lekcija. Sistēmas konteksta saprašana – problēmvides konceptuālā modelēšana. 
Problēmvides objekti. 
4. lekcija. Problēmvides konceptuālā modelēšana. Objektu atribūti. Asociācijas starp 
objektiem, to atribūti 
5. lekcija. Objektu mijiedarbības principi. Objektu mijiedarbības attēlošana UML secību 
diagrammas veidā. 
6. lekcija. Objektu mijiedarbības principi. Objektu mijiedarbības attēlošana UML 
sadarbības diagrammas veidā. 
7. lekcija. Objektorientēta klašu projektēšana. 
8. lekcija. Modeļvadāmā arhitektūra. Sistēmas modeļa elementi kā pamats sistēmas 
realizācijai. 
9. lekcija. Sistēmas uzvedības aspekti. UML stāvokļu diagramma. 
10. lekcija. Sistēmas uzvedības aspekti. UML aktivitāšu diagramma. 
11. lekcija. Sistēmas fiziskā projektēšana. Sistēmas arhitektūra. Sistēmas sadalīšana 
apakšsistēmās un komponentos. Komponentu izvietošana tīklā. 
12. lekcija. Sistēmas modelis kā pamats koda ģenerēšanai.  
13. lekcija. Objektorientētas sistēmanalīzes un modelēšanas stratēģijas. T. Quatrani, C. 
Larman, J. Rumbaugh, RUP metodoloģiju paņēmieni klašu lietošanas gadījumu, objektu 
mijiedarbības identifikācijai.  
14. lekcija. Objektorientētā sistēmas modelēšana, balstoties uz divām problēmvides 
puslodēm – sistēmas funkcionēšanu un objektu struktūru. 
15. lekcija. Objektorientētās sistēmanalīzes aktivitāšu un artefaktu lietošana 
programmatūras izstrādes procesu modeļos – RUP un MSF. 
16. lekcija. Kursa vispārējs apskats (atgādinājums par ko gāja runa šajā priekšmetā, visa 
lekciju kursa dažu galveno slaidu uzmetums ar īsiem komentāriem). 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Sakrīt ar 2.2.2. punktā definēto sarakstu. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
Studenti tiek sadalīti komandās (6-8 cilvēki) un visām komandām tiek iesniegta vienādas 
problēmas vides apraksts objektorientētai sistēmanalīzei un sistēmas modeļa veidošanai. 
Praktiskajās nodarbībās komandas strādā kopā un katra izstrādā savu sistēmas modeli, 
laboratorijas darbos studenti komandas darbību sadala komponentos un katrs strādā pie 
sava datora. Katras praktiskās nodarbības sākumā notiek laboratorijā paveikto uzdevumu 
sinhronizācija. Kursa nobeigumā komandas sanāk kopā uz izstrādāto modeļu novērtēšanu. 
Katrai komandai ir jāvērtē citu komandu izveidotie modeļi ar nosacījumu, ka nedrīkst likt 
dažādām komandām vienādas atzīmes. Vērtēšanas gaitā notiek diskusija starp komandu-
vērtētāju un komandu-izstrādātāju, lai noskaidrotu izveidota modeļa neskaidros 
elementus. Vērtējums ir jāpamato ar komentāriem, kurus vērtē mācībspēks. 
 
Studenti praktiski iemācās veikt problēmvides objektorientēto analīzi un veidot sistēmas 
modeli, kas sastāv no 8 tipu diagrammām. Kā arī iegūst pieredzi darbam komandā un citu 
cilvēku izveidota modeļa novērtēšanā un šī modeļa saskaņošanā ar savējo. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
Sakrīt ar 2.3. punktā definēto sarakstu 
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 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Atzīmi par eksāmenu ir iespējams iegūt divos ceļos: 
1. Semestra laikā uzrakstot 3 kontroldarbus un strādājot pie studiju darba nodarbībās, 

vērtējumu sastāda sekojošu punktu summa: 
2 punkti – par 1. kontroldarbu  
2 punkti – par 2. kontroldarbu  
2 punkti – par 3. kontroldarbu 
4 punkti – par studiju darbu un studenta ieguldījumu komandas darbā 

2. Sesijas laikā atnākot uz eksāmenu un atbildot uz eksāmenā uzdotajiem jautājumiem 
 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). O. Ņikiforova 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. O. Ņikiforova 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Projektora pielietošana – PowerPoint slaidi. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Laboratorijas darbi notiek laboratorijā (522.kab.), praktiskās nodarbības – auditorijās.  
Priekšmeta apgūšanai ir nepietiekams laboratorijas nodrošinājums ar CASE rīkiem!!! 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Pašreizējā studiju programmā – jā. 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Man pretenziju nav, kā arī nav informācijas, ka kādā citā priekšmetā notiek pārklāšanās ar 
zināšanām. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Studentiem tiek izsniegtas dažu slaidu kopijas, būtu labi izstrādāt un izdot mācību 
metodisko materiālu. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Studenti ir pietiekami nobrieduši šāda tipa zināšanu uztveršanai. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Manuprāt, esmu savā vietā šim kursam, jo ir pietiekama teorētiskā sagatavotība šāda 
kursa pasniegšanai, ar to saistītas maģistra un doktora darba tēmas, kā arī praktiskā 
pieredze projektu realizācijā sistēmanalīzes fāzē un pieredze sistēmanalītiķa darbā. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Būtu labi iegūt materiālo atbalstu mācību metodiskā materiāla izdošanai. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DPI503 Objektorientētās programmatūras attīstība 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

P. Rusakovs 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 2  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Maģistra akadēmiskās studijas 3. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.7 Programmatūras attīstība 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Ada’83, Ada’95, Java, C++, Python, objektorientētā programmēšana, abstrakcija, 
iekapsulēšana, hierarhija, polimorfisms, izņēmums, pakotne, uzdevums, pavediens, 
paralēlā programmēšana. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Brīva orientācija objektorientētās programmēšanas koncepcijās; 
2. Prasme ātri orientēties vairākās programmēšanas valodās, kuras pilnīgi vai daļēji 

realizē objektorientēto paradigmu; 
3. Gatavība strādāt ar objektorientētajām programmēšanas valodām, kuru pamati atšķiras 

no „C grupas” programmēšanas valodām; 
4. Polimorfisma koncepcijas dziļa saprašana un realizācija programmās; 
5. Paralēlās programmēšanas koncepcijas saprašana un pielietošana praksē; 
6. Objektorientētās programmatūras drošuma paaugstināšana. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Pilnībā apgūt objektorientētās programmēšanas ideoloģiju; 
2. Saprast un apgūt dažu populāru objektorientēto programmēšanas valodu pamatus un 

raksturīgus programmēšanas paņēmienus; 
3. Saprast, kad izdevīgāk pielietot konkrēto programmēšanas valodu; 
4. Praktiski pielietot iegūtās zināšanas laboratorijas darbos. Visus darbus izpilda 

universitātes laboratorijā; 
5. Darbs ar papildus informācijas avotiem. 

2.3. Tēmas  
Ada’83 un Ada’95: 
1. Ada programmēšanas valodas izveidošanas nepieciešamība un tās vēsture. Prasības 
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pret valodu. Valodas galveno iespēju pārskats. Noskaņojamās (generic) pakotnes un 
informācijas ievade / izvade. 

2. Datu tipi un apakštipi. Ieraksti. Masīvi. Apakšprogrammas. Izņēmumu apstrāde. 
Pakotnes. Abstrakcija un iekapsulēšana. 

3. Mantošana un mantošanas imitācija. Varianta ieraksti (case records). Citējamie 
ieraksti (tagged records). Atvasinātās pakotnes. 

4. Paralēlās programmēšanas pamati. Uzdevumi (tasks). Neatkarīgie un atkarīgie 
uzdevumi. Sinhronizācijas iespējas. Satikšanās. Statiskie un dinamiskie uzdevumi. 
Uzdevumu tipi un diskriminanti. 

5. Selektīvais operators paralēlajā programmēšanā. Selektīvā operatora veidi. 
Aizsargātās funkcijas, procedūras un ieejas. Signāli, semafori. Semaforu varianti. 
Semaforu konstruēšana uz aizsargāto tipu pamata. 

Java: 
6. Java valodas izveidošana un valodas pamatprincipi. Java programmu izpilde virtuālajā 

mašīnā. Elementārās programmas. Datu tipu pārveidošana. 
7. Pakotnes. Informācijas importēšana no pakotnēm. Abstrakcija un iekapsulēšana. 

Drazu savācējs. 
8. Vienkāršā mantošana. Vienas saknes hierarhija. Klase „Object”  kā visu klašu 

superklase. Metožu pārdefinēšana. Objektu vienādības pārbaude. Ierobežotājs final. 
Masīvi. Agregācija. 

9. Statiskie un dinamiskie bloki klasēs. Dinamiskā tipu identifikācija (RTTI – Run-Time 
Type Identification). Refleksija (reflection). Interfeisu koncepcija un izmantošanas 
principi. Interfeisu realizācija klasēs. 

10. Konstanšu grupēšana ar interfeisu palīdzību. Rombveida mantošana. Daudzkāršās 
mantošanas imitācija. Masīvu sakārtošana ar interfeisu palīdzību. 

11. Pakotnes java.util  klases. Vektori, steki, saraksti, iteratori, kopas, vārdnīcas. Teksta 
rindu apstrāde. 

12. Paralēlā programmēšana. Pavedieni (threads). Sinhronizācija. Resursu aizsardzība no 
konkurējošiem pavedieniem. 

C++ 5.x: 
13. Valodas C++ 5.x jaunās iespējas. Bibliotēka STL (Standard Template Library). 

Šabloni datu tipu pārveidošanā un kontrolē. Piekļuve klases atribūtiem: jaunās 
iespējas. 

Python: 
14. Python valodas uzdevumi. Scenāriju programmēšanas pamatprincipi. 

Kontrolstruktūras. Saraksti un korteži. 
15. Vārdnīcas. Daudzlīmeņu struktūras. Izņēmumu apstrāde. Darbs ar failiem. 
16. Klases un objekti. Objektorientētās iespējas: abstrakcija, iekapsulēšana, mantošana, 

polimorfisms. 
2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
Ada’83 un Ada’95: 
1. http://www.adahome.com 

Informācija par standartiem Ada’83 un Ada’95. Vairākas hipersaites uz citiem 
informācijas avotiem vispasaules tīmeklī. 

2. John Barnes. Programming in Ada 2005. – Addison-Wesley, 2006. – 800 lappuses. 
Avots informē par jauno Ada’95 standartu un par principiālām izmaiņām vecajā 
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(Ada’83) standartā. Avotā aplūkotas atvasinātās pakotnes, aizsargātie tipi, drošās 
programmēšanas jautājumi. Grāmata satur kā teorētisko informāciju, tā arī praktiskus 
piemērus. 

3. Narain Gehani. Ada: an advanced introduction including reference manual for the Ada 
programming language. – Prentice-Hall, Inc. 1984. – 672 lappuses. 
Нарайн Джехани. Язык Ада. – Москва, “Мир”, 1988. – 552 lappuses. 
Avots informē par Ada’83 standartu un par Ada valodas principiālām iespējām. Runa 
ir galvenokārt par pakotnēm, paralēlo programmēšanu, tipu pārveidošanas drošumu, 
izņēmumu apstrādi. Grāmata sastāv no divām daļām: informācijas par valodas 
izmantošanu un valodas standarta apraksta. 

Java: 
4. http://java.sun.com/ 

Informācija par jaunākām Java tehnoloģijām. Dokumentācija, piemēri. Hipersaites uz 
citiem informācijas avotiem. 

5. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel. Java: How to program. – Prentice Hall, 2004. – 1568 
lappuses. 
Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж.. Как программировать на Java. – Москва, 
Издательство “Бином-Пресс”, 2003. – Divas grāmatas: 848 lappuses, 672 lappuses. 
Avots informē par Java programmēšanas pamatprincipiem un par nopietnākiem 
jautājumiem. Grāmata satur visu nepieciešamu informāciju, lai apgūtu Java valodu 
„no nulles”. 

6. Bruce Eckel. Thinking in Java, 4th Edition. – Prentice Hall, 2006. – 1280 lappuses. 
Avots informē par Java ideoloģiju un sniedz svarīgo informāciju par Java praktisko 
pielietošanu. Liela uzmanība ir pievērsta java.util pakotnes izmantošanai. 

7. Patrick Naughton, Herbert Schildt. Java 2: The Complete Reference. Third Edition. – 
Osborne/McGraw-Hill, 1999. – 1184 lappuses. 
Ноутон Патрик, Шилдт Герберт. Java 2. – Санкт-Петербург, издательство “БХВ-
Петербург”, 2006. – 1072 lappuses. 
Avots informē par Java ideoloģiju un sniedz informāciju par Java praktisko 
pielietošanu. Grāmata būs īpaši interesanta iesācējam bez Java valodas dziļām 
iepriekšējām zināšanām. 

C++ 5.x: 
8. Robert Lafore. Object-Oriented Programming in C++. Fourth Edition. – Sams, 2002. – 

1040 lappuses. 
Лафоре Роберт. Объектно-ориентированное программирование в C++. Четвертое 
издание. – Санкт-Петербург, ООО “Питер Принт”, 2005. – 1136 lappuses. 
Avots informē par C++ valodas iespējām, tajā skaitā par C++ 5.x jaunām iespējām 
tipu pārveidošanai, piekļuvei informācijai, šablonu izmantošanai. 

9. Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language. Special Edition. – Addison-
Wesley, 2001. – 1040 lappuses. 
Страуструп Бьерн. Язык программирования C++. Специальное издание. – 
Москва, Издательство “Бином”, 2005.  – 1104 lappuses. 
Avots informē par C++ valodas attīstību, tās ideoloģiju. Grāmatas autors ir C++ 
valodas izstrādātājs un tas paaugstina informācijas avota vērtību. 

Python: 
10. http://www.python.org 

Informācija par jaunākām Python versijām, bibliotēkām, citu programmatūru, kuru 
izmanto kopā ar Python. Vairākas hipersaites uz citiem Python resursiem. 

11. David M. Beazley. Python Essential Reference, 3rd Edition. – Sams, 2006. – 648 
lappuses. 
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Avots informē par Python ideoloģiju, pamatkoncepcijām un satur vairākus praktiskus 
piemērus. 

12. Роман Сузи. Python. – Санкт-Петербург, Издательство “BHV”, 2002. – 768 
lappuses. 
Avots informē par Python izmantošanu programmēšanā, principiālām Python 
atšķirībām no citām programmēšanas valodām, svarīgākām valodas pakotnēm 
(bibliotēkām). Avotam raksturīgs liels piemēru daudzums un to detalizētā analīze. 

13. Andre Lessa. Python developer’s handbook. – Sams, 2000. – 960 lappuses. 
Лесса Андре. Python. Руководство разработчика. – Санкт-Петербург, ООО 
“ДиаСофтЮП”, 2001. – 688 lappuses. 
Avots informē par Python pamatprincipiem un atļauj ātri apgūt Python valodu „no 
nulles”. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
Ada’83 un Ada’95: 
1. Alan Burns. Real Time Systems & Programming Languages: Ada 95, Real-Time Java 

and Real-Time C/POSIX. – Addison-Wesley, 2001. – 738 lappuses. 
Avots informē par Ada valodas un dažu citu valodu izmantošanu reālā laika sistēmās. 
Formāli tas nav saistīts ar mācību priekšmetu, bet faktiski atļauj dziļāk saprast Ada 
valodas raksturīgās iespējas. 

2. Nell Dale, Susan C. Lilly, John McCormick. Ada Plus Data Structures: An Object-
Based Approach. D Jones & Bartlett Publishers. – 876 lappuses. 
Avots informē par datu struktūru programmēšanu Ada valodā. Tas atļauj novērtēt Ada 
izmantošanu konkrētos gadījumos. 

Java: 
3. Ken Arnold, James Gosling, David Holmes. The Java Programming Language, 4th 

Edition. – Addison-Wesley, 2005. – 891 lappuse. 
Avots informē par Java valodas principiālām iespējām un satur programmu paraugus. 
Ļauj ātri saprast Java valodas pamatkoncepcijas. 

4. Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, Volume I: Fundamentals, 7th Edition. – 
Prentice Hall, 2004. – 762 lappuses. 
Cay S. Horstmann, Gary Cornell. Core Java 2, Volume II: Advanced Features, 7th 
Edition. – Prentice Hall, 2004. – 1024 lappuses. 
Хорстманн Кей, Корнелл Гари. Java 2. Тонкости программирования. – Москва, 
Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 1120 lappuses. 
Avots informē par programmēšanu Java valodā. Informācijas apjoms pārsniedz 
prasības mācību priekšmetam. Vēlams, lai lasītājs jau būtu labi sagatavots Java 
programmētājs. 

5. Brian Goetz, et al. Java Concurrency in Practice. – Addison-Wesley, 2006. – 384 
lappuses. 
Avots informē par paralēlo programmēšanu Java valodā. Grāmata noteikti būs 
interesanta lasītājam, kurš gribētu plašāk apgūt vairākpavedienošanas  
programmēšanu. 

6. Richard Monson-Haefel, Bill Burke. Enterprise JavaBeans 3.0, 5th Edition. – O'Reilly 
Media, 2006. – 760 lappuses. 
Avots informē par arhitektūru Enterprise JavaBeans (EJB), kuras izmantošana 
ievērojami palielina Java valodas iespējas. Grāmata būs interesanta profesionālajiem 
programmētājiem Java valodā.  

7. Bruce W. Perry. Java Servlet & JSP Cookbook. – O'Reilly Media, 2004. – 723 
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lappuses. 
Avots informē par Java tehnoloģiju pielietošanu vispasaules tīmeklī. Runa ir 
galvenokārt par divām tehnoloģijām: Java Servlets un Java ServerPages. Grāmata būs 
interesants programmētājiem, kuri raksta scenārijus tīmekļa serveriem. 

C++ 5.x: 
8. Matthew H. Austern. Generic Programming and the STL: Using and Extending the 

C++ Standard Template Library. – Addison-Wesley, 1999. – 576 lappuses. 
Остерн Мэтью. Обобщенное программирование и STL: Использование и 
наращивание стандартной библиотеки шаблонов C++. – Санкт-Петербург, 
Издательство “Невский Диалект”, 2004. – 544 lappuses. 
Avots informē par STL (Standard Template Library) bibliotēkas izmantošanu C++ 
programmās. Grāmata satur vērtīgu informāciju par bibliotēkas klasēm un funkcijām. 

Python: 
9. Alex Martelli, Anna Ravenscroft, David Ascher. Python Cookbook, 2nd Edition. – 

O'Reilly Media, 2005. – 807 lappuses. 
Avots informē par dažām Python specifiskām iespējām, kuras neaplūko lekcijās. 
Piemēram, runa ir par dažām Python grafiskām bibliotēkām 

10. Hans Petter Langtangen. Python Scripting for Computational Science, 2nd Edition. – 
Springer, 2005. – 736 lappuses. 
Avots informē par Python scenāriju uzrakstīšanas problēmām. No avota var uzzināt, 
kā labāk izmantot Python programmējot vispasaules tīmeklī. 

11. Mark Lutz, David Ascher. Learning Python, Second Edition. – O’Reilly, 2003. – 620 
lappuses. 
Лутц Марк. Программирование на Python. – Санкт-Петербург, Издательство 
“Символ-Плюс”, 2002. – 1136 lappuses. 
Python valodas iespēju plašs pārskats. Dažreiz runa ir par pārāk „tehniskiem” 
aspektiem, kuri būs interesanti tikai profesionāļiem. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

2.3. punkta tēmas ir sadalītas paredzētajā lekciju skaitā (kopā ir 16 lekcijas). 
 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 

Students spēj: 
• Realizēt sistēmas vairākās objektorientētajās programmēšanas valodās; 
• Lietot programmatūrā raksturīgās objektorientētās programmēšanas koncepcijas; 
• Skaidrot objektorientētās koncepcijas realizāciju citiem cilvēkiem. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
 
Students izpilda laboratorijas darbus datorklasē. Laboratorijas darbu tēmas: 
 
Ada valoda: 
• Informācijas ievade/izvade un masīvu apstrāde; 
• Abstrakcija un iekapsulēšana. Pakotnes; 
• Mantošana. Citējamie ieraksti un atvasinātās pakotnes; 
• Statiskie uzdevumi un izņēmumu apstrāde; 
• Dinamiskie uzdevumi un uzdevumu šabloni; 
• Uzdevumu sinhronizācija. Satikšanās uzdevumos; 
• Selektīvie operatori uzdevumos; 
• Aizsargātie tipi. 
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Java valoda: 
• Abstrakcija un iekapsulēšana. Pakotnes un klases; 
• Mantošana. Apakšklases. Agregācija; 
• Interfeisi un informācijas sakārtošana. Pakotnes java.util pielietošana. Izņēmumu 

apstrāde; 
• Paralēlā programmēšana. Resursu aizsardzība. 
 
C++ valoda: 
• STL bibliotēkas klases. Šabloni programmēšanā/ 
 
Python valoda: 
• Operācijas ar sarakstiem. Informācijas sakārtošana. Izņēmumu apstrāde; 
• Daudzlīmeņu datu struktūras un faili; 
• Objektorientētās programmēšanas iespējas. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Ada’83 un Ada’95: 
• Noskaņojamās (generic) pakotnes un informācijas ievade / izvade. 
• Datu tipi. Masīvu apstrāde. 
• Izņēmumu apstrāde. Abstrakcija un iekapsulēšana. Pakotnes. 
• Mantošanas iespējas. 
• Paralēlā programmēšana. Sinhronizācija. Satikšanās. Resursu aizsardzība. 
 
Java: 
• Valodas pamatprincipi un datu tipi. 
• Abstrakcija un iekapsulēšana. Pakotnes. 
• Vienkāršā mantošana. Agregācija. 
• Dinamiskā tipu identifikācija (RTTI – Run-Time Type Identification) un refleksija 

(reflection).  
• Interfeisu koncepcija un izmantošanas principi.. Masīvu sakārtošana ar interfeisu 

palīdzību. Izņēmumu apstrāde. 
• Pakotne java.util. 
• Paralēlā programmēšana. Sinhronizācija. Resursu aizsardzība. 
 
C++ 5.x: 
• Valodas C++ 5.x jaunās iespējas un bibliotēka STL (Standard Template Library). 
 
Python: 
• Scenāriju programmēšanas pamatprincipi. Kontrolstruktūras. Saraksti un korteži. 
• Vārdnīcas. Daudzlīmeņu struktūras. Izņēmumu apstrāde. Darbs ar failiem. 
• Klases un objekti. Objektorientētās iespējas: abstrakcija, iekapsulēšana, mantošana, 

polimorfisms. 
 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 

Gala atzīme sastāv no divām daļām: 
• Eksāmena atzīme: 70%. 
• Laboratorijas darbu izpilde: 30%. 
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3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). P. Rusakovs 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. P. Rusakovs 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionālas lekcijas, teorētiskās informācijas sniegšana, testpiemēru analīze, valodu 
iespēju salīdzināšana, diskusijas. 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Laboratorijas darbi notiek LDK datorklasē. Tie pēc būtības ir īsti laboratorijas darbi. 
Aprīkojums ir pietiekams, ir visa nepieciešama aparatūra un programmatūra. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Metodiskais nodrošinājums ir apmierinošs. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Atbilst docētāja prasībām. Žēl, ka dažiem maģistrantiem ir nopietnas problēmas ar 
objektorientētās pieejas terminoloģiju. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Būtu labi sagatavot kvalitatīvus slaidus un plaši izmantot projektoru. Tāda iespēja tagad 
ir, struktūrvienība nodrošina docētājus ar portatīvajiem datoriem. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
No 2. kursa plaši izmantot lekcijās objektorientētās pieejas terminoloģiju. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP411 Sistēmu un procesu teorija 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

J. Grundspeņķis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d. 1  Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. *  St. d. *  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Maģistra 1. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.2 Sistēmu teorija 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Sistēmu zinātne, vispārīgā sistēmu teorija, specifiskas sistēmu teorijas, sistēmu uzbūve un 
funkcionēšana, sistēmu likumsakarības, likumi, principi un hipotēzes, sistēmu klases, 
sistēmu struktūra, struktūras saistības tipi, struktūras topoloģiskā analīze, strukturizācija 
pa līmeņiem, kondensācija, ciklu hierarhija, struktūras kvantitatīvā analīze, matemātiskā 
procesu teorija, kvalitatīvā procesu teorija, struktūrmodelēšana, morfoloģiskā struktūra, 
funkcionālā struktūra, daudzlīmeņu plūsmu modelēšana. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir padziļināti apgūt sistēmu teorijas koncepcijas, likumsakarības, 
likumus un principus, sistēmu struktūru modelēšanu un analīzi, kvalitatīvās procesu 
teorijas metodes. Pēc priekšmeta apgūšanas students izprot sistēmu teorijas 
pamatkoncepcijas, prot lietot sistēmpieeju un sistēmiskas domāšanas principus praktisku 
problēmu risināšanai, prot izstrādāt sistēmu struktūras modeļus un tos analizēt, kā arī zina 
procesu kvalitatīva apraksta metodes. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Izprast sistēmu teorijas pamatkoncepcijas. 
2. Izprast jēdzienus, kas raksturo sistēmu uzbūvi un funkcionēšanu. 
3. Zināt vispārīgās sistēmu teorijas principus. 
4. Zināt specifisku sistēmu teoriju pamatkoncepcijas. 
5. Zināt sistēmu klasificēšanas principus un sistēmu klases. 
6. Izprast sistēmu principus, likumsakarības un likumus. 
7. Mācēt pielietot sistēmpieeju un sistēmisku domāšanu praktisku problēmu risināšanai. 
8. Prast izveidot sistēmas struktūras matemātisko modeli. 
9. Prast izmantot struktūru analīzes metodes un algoritmu. 
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10. Izprast procesu teorijas kvantitatīvos un kvalitatīvos aspektus. 
11. Zināt vadības procesu un sistēmu elementus. 
12. Zināt sistēmu funkcionālos raksturojumus. 
13. Mācēt lietot struktūrmodelēšanas metodes. 
14. Prast konstruēt morfoloģiskās un funkcionālās struktūras modeļus. 
15. Zināt daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas metodes. 

2.3. Tēmas  
1. Sistēmu zinātne un sistēmisko domāšanu veicinošās paradigmas (sholastiskā, 

renesanses, determīnisma, sistēmu paradigmas). Sistēmu teorija un tās uzdevumi. 
2. Sistēmu definīciju daudzveidība.  
3. Jēdzieni, kas raksturo sistēmu uzbūvi un funkcionēšanu (sistēmas dekompozīcija, 

apakšsistēma, elements, struktūra, saites un to veidi, stāvoklis, uzvedība, līdzsvars, 
stabilitāte, attīstība, mērķis). 

4. Sistēmu likumsakarības, likumi, principi un hipotēzes.  
5. Sistēmu klasifikāciju mērķi un kritēriji. Sistēmu klases. 
6. Speciālas sistēmu teorijas: Bouldinga sistēmu sarežģītības hierarhija, Bīra 

dzīvotspējīgu sistēmu modelis, Lavloka Gaias hipotēze, Klīra vispārīgais problēmu 
risinātājs, Čeklenda sistēmu tipoloģija,Teilora ģeopolitiskais modelis, Namilova 
zinātnes kā organisma teorija. 

7. Sistēmu struktūra, struktūras shēmas un matemātiskie modeļi. Struktūru saistības tipi. 
8. Struktūras topoloģiskā analīze. Elementu analīze. Tiešo saišu analīze. Struktūru 

saistības tipi un atbilstošās analīzes metodes (topoloģiskā šķirošana, strukturizācija pa 
līmeņiem, grafa kondensācija, cikliskās hierarhijas noteikšana). 

9. Elementu rangu aprēķina metodes. Elementu nozīmības un struktūras dispersijas 
noteikšana. 

10. Struktūras kvantitatīvo rādītāju noteikšana: struktūras diametra, radiusa, dispersijas, 
kompaktuma, saišu pārpilnības, centralizācijas pakāpes, sarežģītības un virsotņu 
vidējās novirzes aprēķins. 

11. Procesu teorijas pamati: matemātiskā un kvalitatīvā pieeja procesu aprakstam. 
12. Vadības procesu un vadības sistēmu elementu apraksts. Sistēmu funkcionālo 

raksturojumu noteikšana vadības procesu kvalitātes analīzei. 
13. Kvalitatīvā imitācija un formalizācijas metodes tajā (ontoloģiju lietošana). 
14. Struktūrmodelēšanas pieeja. Struktūras modeļu iegūšanas formālie aspekti. 

Morfoloģiskās struktūras modeļa apraksta valoda. Funkcionālās struktūras modeļu 
konstruēšanas metodes. Zināšanu bāzes izveidošana. Spriešanas procesu atbalsts 
struktūrmodelēšanā. Notikumu koku ģenerēšana un analīze. 

15. Daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas metode. Mēŗku, funkciju, uzvedības un struktūras 
apraksts. Funkciju atspoguļošana. Plūsmu struktūru sintakse. Modeļu hierarhijas 
izveidošana. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Skyttner L. General Systems Theory, Mac Millan Press, 1996. 

Grāmata iepazīstina ar vispārīgo sistēmu teoriju, specifiskām sistēmu teorijām  
un to lietojumiem. 

2. V.I. Ņečiporenko. Strukturnij anaļiz sistem, Moskva, Sovetskoje radio, 1977. 
Grāmatā aprakstītas struktūras analīzes metodes. 

3. J. Grundspenkis. Structured Modelling with ASMOS in the Early Stages of Design. 
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In: Software for Manufacturing (D. Kochan and G. Olling, Eds.), North- Holland, 
Amsterdam, 1989, pp. 229-239 
Raksts iepazīstina ar struktūrmodelēšanas pamatiem, kā arī struktūras un 
funkcionēšanas modeļu konstruēšanas metodēm. 

4. J. Grundspenkis. Structural Modelling of Complex Technical Systems in Conditions 
of Incomplete Information: A Review. In: Modern Aspects of Management Science, 
Vol.1, Riga Technical University, Riga, Latvia, 1997, pp. 111-135. 
Raksts izvērstā veida iepazīstina ar struktūrmodelēšanas pieeju un modeļu 
konstruēšanu tajā. 

5. M. Lind. Multilevel Flow Modelling in Control Systems Design, Proceedings of 
CACE, Technical University of Denmark, 1990. 
Darbā aprakstīti daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas pamati. 

 
Ieteicamā literatūra 

 
1. V.I. Nikolajev, V.M. Bruk. Sistemotehnika: metodi i priložeņija, Ļeņingrad, 

Mašinostrojenije, 1985. 
2. F. Harary, R. Norman and D. Cartwright. Structural Models, John Wiley and Sons, 

1966.  
3. J. Grundspenkis. The Synthesis and Analysis of Structure in Computer Aided Design. 

Computer Applications in Production and Engineering. E.A. Warman (ed.), North-
Holland, Amsterdam, 1983, pp. 301-316. 

4. J. Grundspenkis. Systematic Development of Technical System Models. Advances in 
Modelling & Analysis, C, AMSE Press, Vol. 38, N 4, 1993, pp. 1-13. 

5. J. Grundspenkis. Automation of Knowledge Base Development Using Model 
Supported Knowledge Acquisition. Proceedings of the 2nd International Baltic 
Workshop on Databases and Information Systems, Tallinn, Estonia, June 12-14, 
1996, vol. 1, pp. 224-233. 

6. J. Grundspenkis. The Extension of Structural Modelling Approach for Procedural 
Knowledge Representation. Proceedings of the 3rd International Baltic Workshop on 
Databases and Information Systems, Riga, Latvia, 15 - 17 April, 1998. Janis Barzdins 
(Ed.), Latvian Academic Library, 1998, pp. 152 - 166.  

7. J. Grundspenkis. Causal Domain Model Driven Knowledge Acquisition for Expert 
Diagnosis System Development.  Journal of Intelligent Manufacturing, 1998, Vol. 9.  

8. J. Grundspenkis. Reasoning Supported by Structural Modelling. Lecture Notes of the 
Nordic-Baltic Summer School "Intelligent Design, Intelligent Manufacturing and 
Intelligent Management", Jurmala, Latvia, June 8-13, 1998 (K. Wang and H. 
Pranevicius Eds.). Kaunas University of Technology Press "Technologija", 1999, pp. 
57 - 100. 

9. M. Lind. Representing Goals and Functions of Complex Systems, Technical 
University of Denmark, November, 1990. 

10. M. Lind. Modelling Goals and Functions of Complex Industrial Plants, Applied 
Artificial Intelligence, 8, 1994, pp. 259-283. 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Sistēmu zinātne un sistēmisko domāšanu veicinošās paradigmas (sholastiskas, 
renesanses, determīnisma, paradigmas).  
2. lekcija. Sistēmu zinātne un sistēmisko domāšanu veicinošās paradigmas – sistēmu 
laikmets. Sistēmu teorija un tās uzdevumi. 
3. lekcija. Sistēmu definīciju daudzveidība.   
4.lekcija. Jēdzieni, kas raksturo sistēmu uzbūvi un funkcionēšanu (sistēmas 
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dekompozīcija, apakšsistēma, elements, struktūra, saites un to veidi, stāvoklis, uzvedība, 
līdzsvars, stabilitāte, attīstība, mērķis). 
5. lekcija. Sistēmu vispārīgas likumsakarības, likumi, principi un hipotēzes. 
6. lekcija. Sistēmu klasifikāciju mērķi un kritēriji. Sistēmu klases. 
7. lekcija. Sistēmu klasifikācija pēc tezaura un organizācijas pakāpes. Automatizētu 
sistēmu klases. 
8.lekcija. Speciālas sistēmu teorijas: Bouldinga sistēmu sarežģītības hierarhija, Bīra 
dzīvotspējīgu sistēmu modelis, Lavloka Gaias hipotēze.  
9. lekcija. Speciālas sistēmu teorijas: Klīra vispārīgais problēmu risinātājs, Čeklenda 
sistēmu tipoloģija,Teilora ģeopolitiskais modelis, Namilova zinātnes kā organisma teorija. 
10. lekcija. Sistēmu struktūra, struktūras shēmas un matemātiskie modeļi. Struktūru 
saistības tipi. 
11. lekcija.  Struktūras topoloģiskā analīze. Elementu analīze. Tiešo saišu analīze. Netiešo 
saišu analīzes principi atkarībā no struktūras saistības tipa. 
12. lekcija. Topoloģiskā šķirošana un strukturizācija pa līmeņiem. Grafa kondensācija un 
cikliskās hierarhijas noteikšana.  
13. lekcija. Elementu rangu aprēķina metodes. Elementu rangu noteikšana, analizējot 
ceļus ar ierobežotu garumu. 
14. lekcija. Elementu rangu noteikšana, analizējot visus ceļus un ciklus. Elementu 
nozīmības un struktūras dispersijas noteikšana. 
15. lekcija. Struktūras kvantitatīvo rādītāju noteikšana: struktūras diametra, rādiusa, 
dispersijas, virsotņu vidējo noviržu un kompaktuma aprēķins. 
16. lekcija. Struktūras kvantitatīvo rādītāju noteikšana: saišu pārpilnības, centralizācijas 
pakāpes un struktūras sarežģītības aprēķins. 
17. lekcija. Procesu teorijas pamati: matemātiskā un kvalitatīvā pieeja procesu aprakstam. 
18. lekcija. Vadības procesu un vadības sistēmu elementu apraksts.  
19. lekcija. Sistēmu funkcionālo raksturojumu noteikšana: efektivitāte, drošums, vadības 
kvalitāte, traucējumu noturība. 
20. lekcija. Kvalitatīvā imitācija un formalizācijas metodes tajā (ontoloģiju lietošana). 
21. lekcija. Struktūrmodelēšanas pieeja. Struktūras modeļu iegūšanas formālie aspekti. 
Morfoloģiskās struktūras modeļa apraksta valoda.  
22. lekcija. Funkcionālās struktūras modeļu konstruēšanas metodes. Zināšanu bāzes 
izveidošana. Spriešanas procesu atbalsts struktūrmodelēšanā. Notikumu koku ģenerēšana 
un analīze. 
23. lekcija. Daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas metode. Mērķu, funkciju, uzvedības un 
struktūras apraksts.  
24. lekcija. Funkciju atspoguļošana daudzlīmeņu plūsmu modelēšanā. Plūsmu struktūru 
sintakse. Modeļu hierarhijas izveidošana. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Izprot sistēmu teorijas pamatkoncepcijas. 
• Izprot jēdzienus, kas raksturo sistēmu uzbūvi un funkcionēšanu. 
• Zina specifisku sistēmu teoriju pamatkoncepcijas. 
• Zina sistēmu klasificēšanas principus un sistēmu klases. 
• Izprot sistēmu principus, likumsakarības un likumus. 
• Spēj pielietot sistēmpieeju un sistēmisku domāšanu praktisku problēmu risināšanai. 
• Prot izveidot sistēmas struktūras matemātisko modeli. 
• Prot izmantot struktūru analīzes metodes un algoritmu. 
• Izprot procesu teorijas kvantitatīvos un kvalitatīvos aspektus. 
• Zina sistēmu funkcionālos raksturojumus. 
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• Prot konstruēt morfoloģiskās un funkcionālās struktūras modeļus 
 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 

 
Individuālais darbs 
 
Studentam ir jāpielieto teorētiskās zināšanas paša izvēlētai sistēmas struktūrai. 
 
Darba uzdevumi: 

 
1. uzdevums. STRUKTŪRAS TOPOLOĢISKĀ ANALĪZE 
Studentam ir jāizvēlas sistēma, par kuras uzbūvi un darbību viņš ir eksperts. Jāapraksta 
sistēmas uzbūve un darbības pamatprincipi Izvēlētās sistēmas struktūrai, kurā ir jābūt ne 
mazāk par 15 elementiem un 20 saitēm, jāveic elementu klasifikācija un tiešo saišu 
analīze. Jāizstrādā programmatūra, lai atkarībā no saistības tipa veiktu vienu no 
topoloģiskās analīzes veidiem: topoloģisko šķirošanu, strukturizāciju pa līmeņiem, stingri 
saistīto komponenšu analīzi vai stingri saistītas struktūras analīzi. 
 
2. uzdevums. STRUKTŪRAS KVALITĀTES ANALĪZE 
2a. Pirmajā uzdevumā izmantotajai struktūrai jāizstrādā programmatūra, lai atrastu pirmā 
un otrā veida rangus, aprēķinātu rangu dispersiju un elementu nozīmīgumu. Elementu 
rangu atrašanai jāizvēlas viena no metodēm: 1) ceļu skaitu ar ierobežotu garumu (ne 
mazāku par 3), kas iziet no apskatāmās virsotnes; 2) visu ceļu un ciklu skaitu, kuri satur 
apskatāmo virsotni. 
2b. Pirmajā uzdevumā izmantotajai struktūrai jāizstrādā programmatūra, lai aprēķinātu 
visus struktūru raksturojošos kvantitatīvos rādītājus, kuri pamatojas uz attālumu 
noteikšanu starp grafa virsotnēm. 
 
Prasības programmatūras realizācijai: abos uzdevumos izstrādātajai programmatūrai ir 
jābūt iespējām mainīt struktūras elementu un saišu starp tiem skaitu.  
 
3. uzdevums. SISTĒMAS STRUKTŪRAS MODEĻA IZVEIDOŠANA 
Lietojot Visio vidē strādājošu programmu Models, izvēlētajai sistēmai konstruēt 
morfoloģiskās un funkcionālās struktūras modeļus, izmantojot struktūrmodelēšanas 
metodoloģiju. Jādod abu modeļu visu elementu semantikas apraksts. 
 
Piezīme: programma Models pieejama internetā Sistēmu teorijas un projektēšanas 
katedras mājas lapā vai katedras sekretariātā. 
 
 
Prasības individuālā darba noformējumam 
 
1. Darbs jānodod iesietā veidā. 
2. Aprakstam ir jāsatur: 

a) titullapa, kurā norādīta augstskola, fakultāte un institūts, kā arī priekšmeta 
nosaukums un darba izpildītājs; 

b) satura rādītājs; 
c) aprakstošā daļa kopā ar modeļu vizuāliem attēliem un aprēķinu rezultātiem; 
d) bibliogrāfiskais saraksta (pareizi noformēts); 
e) secinājumi par veikto darbu; 
f) pielikumi ar programmatūras pirmkodu. 
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3. Iesniegtajam darbam ir jāpievieno elektroniskā versija (diskete vai CD) ar apraksta 
daļas pilnu tekstu, kā arī izstrādātā programmatūra (ir jābūt iespējai pārbaudīt 
programmatūras darbību, izmantojot tikai elektroniskajā versijā esošos failus). 

 
Piezīme: darbs, kas neatbilst visām noformējuma prasībām, netiek pieņemts vērtēšanai. 
Plaģiāta konstatēšanas gadījumā darbi tiek anulēti (pat tad, ja darbs jau ir novērtēts). 
Darbs ir pilnībā jāpārstrādā un jāiesniedz no jauna. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Eksāmens sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.  
 
Tipiska teorētiskās daļas struktūra un jautājumi 
 
1. bloks - sistēmas: 
Šī bloka jautājumi: 
1.1. Vispārīgā un specifiskās sistēmu teorijas. 
1.2. Sistēmu definīciju trīs klases un to pamatelementi. 
1.3. Jēdzieni, kas raksturo sistēmu uzbūvi un funkcionēšanu.  
1.4. Sistēmu definīcijas simboliskā formā. 
1.5. Sistēmu klasifikācija pēc organizācijas sarežģītības pakāpes un tēzaura. 
1.6. Sistēmu vispārējas klasifikācijas pazīmes. 
1.7. Cilvēku veidotas sistēmas (automatizētās, reālā laika sistēmas un uz  
     zināšanām balstītas sistēmas). 
 
2. bloks - sistēmu principi un likumsakarības: 
Šī bloka jautājumi: 
2.1. Vispārīgi sistēmu principi. 
2.2. Sistēmu likumsakarības. 
2.3. Sistēmu dekompozīcija un tās nozīme sistēmu pētījumos. 
 
3. bloks - raksturojumi: 
Šī bloka jautājumi:  
3.1.Vadība un informācija sarežģītās sistēmās. 
3.2. Sistēmu funkcionālie raksturojumi. 
3.3. Sistēmu sarežģītība un tās mēri. 
 
4. bloks - sistēmu struktūra: 
Šī bloka jautājumi: 
4.1.Sarežģītu sistēmu struktūra, struktūras shēmas un struktūras matemātiskie  
     modeļi. 
4.2. Struktūru topoloģiskā šķirošana un strukturizācija pa līmeņiem. 
4.3. Struktūru topoloģiskā analīze. 
4.4. Struktūru kvalitātes analīze pamatojoties uz elementu rangu aprēķinu.  
4.5. Vienpusēji saistītu struktūru, kvalitatīva analīze. 
4.6. Stingri saistītu struktūru kvalitatīva analīze. 
4.7. Struktūras kvalitātes skaitliski raksturojumi pamatoti uz attāluma jēdzienu. 
 
5. bloks - kvalitatīvā procesu teorija: 
Šī bloka jautājumi: 
5.1. Kvalitatīvās procesu teorijas pamatjēdzieni un ontoloģijas. 
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5.2. Struktūrmodelēšanas pamatelementu apraksts. 
5.3. Morfoloģiskās un funkcionālās struktūras modeļu konstruēšana. 
5.4. Notikumu koku iegūšanas metodes. 
5.5. Zināšanu bāzes konstruēšana struktūrmodelēšanā. 
5.6 .Daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas pamatjēdzieni un pielietošanas jomas. 
5.7. Mērķu un funkciju atspoguļošana daudzlīmeņu plūsmu modelēšanā. 
5.8. Daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas modeļu izveidošanas soļi. 
 
Eksāmena teorētiskajā daļā katrs variants satur vairākus piedāvātos jautājumus, no 
kuriem studentam jāatbild uz vienu pēc izvēles. 
 
Eksāmena praktiskās daļas struktūra 
 
1. bloks. Dotajam grafam veikt topoloģisko šķirošanu, strukturizāciju pa līmeņiem vai 
ciklu hierarhijas konstruēšanu, atkarībā no varianta. 
2. bloks. Dotajiem grafiem veikt struktūras kvalitātes analīzi, aprēķinot elementu rangus 
ar uzdotu metodi, kā arī visus struktūras raksturojumus, kas pamatojas uz attāluma 
jēdzienu. 
3. bloks. Dot iegūto rezultātu interpretāciju, nosakot struktūras kvalitāti. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Individuālā darba vērtēšanas pamatprincipi 

 
Vērtējums: 
 
"10" - pilnībā izpildīti visi uzdevumi: 

a) aprēķinos un modeļos nav kļūdu; 
b) izstrādāta visa programmatūra atbilstoši prasībām, iespējams mainīt ieejas 

datus; 
c) darbs noformēts atbilstoši visām prasībām. 

"9" - izpildīti visi uzdevumi. 
a) darbā nav rupju kļūdu;  
b) ir tikai viena programma vai arī abas, bet nevar mainīt ieejas datus. 

"8" - izpildīti visi uzdevumi, tie atrisināti bez rupjām kļūdām, bet  
          vispār nav izstrādāta programmatūra. 
"7" - izpildīti visi uzdevumi, bet ir rupjas kļūdas, piemēram, nepareizi  
          aprēķināti rangi, nepareizi lietots attāluma jēdziens, t.i.,  
          nepareizi atrasts diametrs un rādiuss, 3. uzdevumā nepareizi izveidots  
          funkcionālais modelis, nav aprakstīta modeļu semantika, utt. 
"6" - nav izpildīta kaut kāda uzdevuma daļa, bet visi 3 uzdevumi ir  
          risināti, piemēram 

a) nav aprēķināts elementu nozīmīgums, vai rangu dispersija 
b) nav raksturojumu aprēķina, kas pamatojas uz attāluma jēdzienu 
c) nav funkcionālā modeļa, utt. 

"5" - ir izpildīti 2 uzdevumi un tajos nav rupju kļūdu. 
"4" - ir izpildīti 2 uzdevumi, bet atrisinājumā ir rupjas kļūdas. 
 
Piezīme: pārējās atzīmes netiek izliktas, jo, ja darbs neatbilst minimālajām prasībām, tas 
ir jāpārstrādā vai jāpapildina. Atzīme atbilst punktu skaitam, no kura tiek atskaitīti punkti 
par pieļautajām kļūdām. 
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Eksāmena rezultātu vērtēšanas pamatprincipi 
 
Teorētiskās daļas vērtēšanas pamatprincipi: 
 
Katrs jautājums tiek vērtēts šādi: 
2 punkti - atbilde atspoguļo faktu, ka jautājums apgūts pilnībā; atbilde satur visas 
pamatkoncepcijas. 
1 punkts - atbilde atspoguļo faktu, ka jautājums apgūts daļēji, t.i. atbilde nesatur visas 
pamatkoncepcijas; atbildē ir daudz vispārīgu frāžu. 
0 punktu - uz jautājumu nav atbildēts. 
 
Kopējais teorētiskās daļas vērtējums atbilst iegūtajai punktu summai. 

 
Praktiskās daļas vērtēšanas pamatprincipi: 
 
1. bloks - 2 punkti. 
2. bloks - 7 punkti. 
3. bloks - 1 punkts. 
 
Kopumā studenta zināšanas priekšmetā tiek vērtētas ar vidējo svērto atzīmi, ko 
veido: 
 
1. Eksāmena teorētiskajā daļā iegūtais punktu skaits - 40%. 
2. Eksāmena praktiskajā daļā iegūtais punktu skaits  - 20%. 
3. Patstāvīgajā darbā iegūtais punktu skaits   - 40%. 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). J. Grundspeņķis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. Priekšmeta būtība neprasa patstāvīgus un 

laboratorijas darbus pasniedzēja vadībā 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionālais pasniegšanas stils auditorijā. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Priekšmetam pēc tā būtības nav nepieciešami laboratorijas darbi, tādēļ būtu vēlams mainīt 
sadalījumu uz 3KP lekcijām un 1 KP praktiskajiem darbiem. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Lekciju konspekts, metodiskie norādījumi studiju darba izpildei. Pašlaik nav nekāds 
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metodiskais nodrošinājums. 
3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 

Tā kā nav prasīta iepriekšēja sagatavotība lekciju materiāla apguvei, tad studentiem nav 
problēmu to apgūt. Labākas sekmes ir tiem, kas apguvuši moduļa pirmo priekšmetu – 
Sistēmu teorijas metodes. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Metodiskais nodrošinājums nav. Būtu vēlams daļēji mainīt priekšmeta saturu, liekot 
uzsvaru uz sistēmu inženierijas jautājumiem. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Ir paredzēts daļēji pārstrādāt lekciju materiālu. Jāuzraksta lekciju konspekts un 
metodiskie materiāli studiju darba izpildei. Jāizstrādā praktisko darbu piemēri un 
struktūras analīzes metožu programmnodrošinājums. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



1.pielikums 

 Mācību spēks -  Profesors JĀN I S  G R U N D S P EŅĶ I S , Dr.habil.sc.ing. 
             
 Mācību priekšmeta nosaukums - DSP412 - Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais 
                                                                                              seminārs 
 
   Studiju programma - datorsistēmas 
   Studiju profils - datorzinātņu 
   Studiju veids - akadēmiskās 
     

 Studiju līmenis - maģistru studiju programma 
     
   Studiju virziens - datorsistēmu projektēšana 
 
Mācību priekšmeta apjoms - 3 KP  
Semestris: maģistra studiju pirmā gada 1. semestris (7. semestris) 
Mācību priekšmeta grupa: virziena obligātais mācību priekšmets 
Mācību priekšmeta mērķis: veicināt studentu iesaistīšanos profesora grupas zinātniskajā darbībā un 
attīstīt prasmi sagatavot zinātniskā darba atreferējumu rakstiskā un mutvārdu formā.   
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• iepazīties ar profesoru grupā veiktā zinātniskā darba tematiku. 
• izvēlēties  maģistra darba tēmu un uzsākt regulāru tās izstrādi. 
• apgūt zinātnisko semināru norises praksi. 
• pilnveidot  prasmi referēt par sava zinātniskā darba  tēmu. 
• pilnveidot  prasmi sagatavot zinātniskā darba rezultātu rakstisku pārskatu. 
• prast pamatot un aizstāvēt izvēlētos risinājumus. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
Maģistru darbu vadītājiem tiek rekomendēts dot norādes par monogrāfijām, zinātnisko konferenču 
materiāliem un zinātnisko darbu atskaitēm, kas piemēroti darba uzsākšanai. Darba izstrādes gaitā 
studentiem ir jāsameklē literatūras avoti gan bibliotēkās, gan arī INTERNET-ā. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode:  
Sākumā zinātniskajam semināram atvēlētajā laikā studenti klausās vecāko kursu studentu 
(maģistratūras trešā un otrā gada) referātus par  rezultātiem, kas iegūti, strādājot pie sava maģistru 
darba. Semestra otrajā pusē studenti referē par savu darbu, akcentējot tēmas sākotnējās izpratnes 
jautājumus. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:  
studenti par darbu zinātniskajā semināra un referāta nolasīšanu saņem ieskaiti. Rakstiskā formā 
iesniegtais referāts tiek pielīdzināts studiju darbam un vērtēts ar atzīmi (vērtējumu dod maģistra 
darba vadītājs). 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  
zinātnisko semināru apmeklēšana ir obligāta. Piedalīšanās diskusijās par kolēģu zinātniskā darba 
rezultātiem un nolasītā referāta kvalitāte tiek ņemta vērā, dodot studiju darba galīgo vērtējumu. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP422 Mākslīgais intelekts 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

J. Grundspeņķis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 3  Prakt. d.   Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. *  St. d. *  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Maģistra 2. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.1 Mākslīgais intelekts 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Intelektuāls aģents, autonoms aģents, racionāls aģents, saprātīgs aģents, refleksu aģents, 
aģents, kas seko pasaules izmaiņām, aģents, kas balstās uz mērķi, aģents, kas apzinās 
lietderību, aģenta struktūra, aģenta vide, loģiskie aģenti, secināšanas likumi, plānošanas 
aģenti, zināšanu bāze, ontoloģijas, taksonomija, kategorija, nedrošas zināšanas, pārliecību 
tīkls, lietderības teorija, lietderības funkcija, lēmumu tīkls, apmācības aģenti, lēmumu 
koks, neironu tīkls, aktivizācijas funkcija, perceptrons, stimulēta apmācība. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir apgūt intelektuālu aģentu paradigmu, šādu aģentu veidus un to 
izstrādes metodes. Pēc priekšmeta apgūšanas students izprot intelektuālu aģentu uzbūves 
un darbības pamatkoncepcijas, kā arī prot izstrādāt vienkāršus intelektuālos aģentus. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Zināt jaunās tendences mākslīgā intelekta jomā un to filozofiskos pamatus. 
2. Izprast intelektuālu aģentu uzbūvi. 
3. Izprast aģentu vides un to īpašības. 
4. Izprast aģentu veidus un atbilstošo programmu īpatnības. 
5. Saprast zināšanu bāzes konstruēšanas pamatus un ontoloģiju lomu. 
6. Prast izstrādāt vienkāršus loģiskos aģentus un realizēt secināšanas procedūras. 
7. Mācēt projektēt plānošanas aģentus. 
8. Zināt nedrošu zināšanu atspoguļošanas un spriešanas ar tām pamatus. 
9. Mācēt konstruēt pārliecību tīklu. 
10. Zināt lēmumu teorijas pamatus. 
11. Mācēt pielietot sarežģītu lēmumu pieņemšanas metodes. 
12. Mācēt konstruēt lēmumu tīklu. 
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13. Zināt apmācības veidus un to īpatnības. 
14. Izprast apmācības aģentu arhitektūru un komponenšu nozīmi tajā. 
15. Prast realizēt lēmumu koka apmācību. 
16. Izprast apmācības procedūras neironu tīklos. 
17. Izprast stimulētas apmācības būtību. 
18. Prast realizēt pasīvas apmācības metodes. 

2.3. Tēmas  
1. Mūsdienu pieejas mākslīgā intelekta problēmu risināšanai un to filozofiskie pamati 
2. Intelektuālie aģenti un to īpašības (saprātīgums, darbības novērtējuma mēri, viszinība, 

autonomija). 
3. Intelektuālu aģentu struktūra: aģentu arhitektūra un programmas. Aģentu programmu 

tipi. 
4. Aģentu vides un to īpašības. 
5. Loģiskie aģenti. Zināšanu atspoguļošana un spriešana. Loģiku ontoloģiskā un 

epistemoloģiskā saistība. Secināšanas likumi. 
6. Zināšanu bāzes konstruēšana. Zināšanu inženiera uzdevumi. Zināšanu bāzes 

konstruēšanas metodoloģija. Vispārīgo zināšanu par problēmsfēru kodēšana. 
Ontoloģijas. Ontoloģiju komponentes.  

7. Vispārīgā ontoloģija. Kategorijas: mēri, salikti objekti. Laiks, telpa, notikumi un 
procesi, fiziski objekti, vielas un lietas, mentāli objekti. Kategoriju formāls apraksts. 

8. Plānošanas aģenti. STRIPS valoda. Situāciju un plānu telpa. Daļēji sakārtoti plāni un 
to iegūšanas algoritms. 

9. Nedrošas zināšanas un spriešana ar tām. Lietotie varbūtību teorijas elementi un 
aksiomas. Varbūtīgas spriešanas sistēmas. Pārliecību tīkls un tā semantika. Pārliecību 
tīklos realizējamo spriešanu veidi. Varbūtīgas spriešanas sistēmas izstrādes 
metodoloģija. 

10. Vienkāršu lēmumu pieņemšana. Lietderības teorijas aksiomas. Lietderības un 
maksimālās sagaidāmās lietderības princips. Lietderības funkcijas. Dominēšana un 
prioritāšu noteikšana. Lēmumu tīkli. Zināšanu inženierijas process lēmumu-teorētisku 
ekspertu sistēmu izstrādē. 

11. Sarežģītu lēmumu pieņemšana. Politikas jēdziens. Vērtību iterāciju algoritms. Politiku 
iterāciju algoritms. 

12. Apmācības aģents un tā modelis (apmācības un darbības elementi, kritiķis, problēmu 
ģenerators). Darbības elementa komponentes. 

13. Induktīvā apmācība. Apmācība, lietojot lēmumu koku. Lēmumu koka indukcija no 
piemēriem. Atribūtu testu izvēle. Hipotēžu telpa. Apmācība, lietojot versiju telpu.  

14. Apmācība neironu tīklos. Mākslīgo neironu tīklu elementi un aprakstīšanas veidi. 
Aktivizācijas funkcijas. Perceptroni. Lineāras atdalošās funkciju apmācība. 
Daudzslāņu tiešsaistes tīkli. Atpakaļizplatīšanās algoritms. Neironu tīklu raksturojumi. 

15. Stimulēta apmācība. Pasīva apmācība pieejamā vidē. Tieša lietderības novērtēšana. 
Laika starpības apmācība. Aktīvas apmācības nezināmā vidē pamati. Darbības 
vērtības funkcijas apmācība. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Russel S. and Norvig P. Artificial Intelligence. A Modern Approach, Prentice Hall, 

Upper Saddle River, New Jersey, 2003. 
Grāmata satur visu dotajam lekciju kursam vajadzīgo informāciju. Tajā plaši 
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aprakstīta intelektuālo aģentu uzbūve un veidi. Apskatīti tādi jautājumi kā problēmu 
risināšana pārmeklējot, loģiskā secināšana, plānošana, nedrošu zināšanu apstrāde, 
ieskaitot varbūtīgu spriešanu, vienkāršu un sarežģītu lēmumu pieņemšanu, aģentu 
apmācību, apmācību neironu tīklos un stimulētu apmācību. Grāmata ar pilnām 
tiesībām ir uzskatāma par mācību grāmatu, tādēļ to lieto praktiski visās pasaules 
augstskolās, kurās māca modernās metodes mākslīgajā intelektā. Dotajā lekciju kursā 
var izmantot arī pirmo izdevumu, kas iznācis 1995. gadā. 2006. gadā grāmatas 
tulkojums krievu valodā ir izdots izdevniecībā “Viljamss”. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Luger G.F. and Stubblefield W.A. Artificial Intelligence. Structures and Strategies for 

Complex Problem Solving, Addison Wesley Longman, Harlow, England, 1998. 
Grāmata ieteicama tiem studentiem, kas nav apguvuši mākslīgā intelekta pamatus. 
Tajā ir viss vajadzīgais materiāls par problēmu risināšanas stratēģijām un zināšanu 
atspoguļošanas shēmām. 

2. Wooldridge M. An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley&Sons, Baffins 
Lane, Chichester, 2002. 
Grāmata uzskatāma par labu ievadu intelektuālu aģentu paradigmā. Tā pārsvarā 
fokusējas uz daudzaģentu sistēmām. 

3. Engelbrecht A.P. Computational Intelligence. An Introduction, John Wiley&Sons, 
The Atrium, Southern Gate, Chichester, England, 2002. 
Grāmata ieteicama tiem, kam ir padziļināta interese par mākslīgo intelektu. Apskatīti 
tādi jautājumi kā neironu tīkli un apmācība tajos, ģenētiskie algoritmi, evolūcijas 
programmēšana, spieta intelekts, izplūdušas sistēmas un to praktiskā realizācija. 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Mūsdienu piejas mākslīgā intelekta problēmu risināšanai un to filozofiskie 
pamati. Mākslīgā intelekta pētījumu virzieni. 
2. lekcija. Intelektuāla aģenta shēma. Racionāls, saprātīgs, viszinošs aģents. Aģenta 
darbības novērtējuma mēri. Aģenta autonomija. 
3. lekcija. Intelektuālu aģentu struktūra: aģentu arhitektūra un programmas. Karkasa 
aģenta programma. 
4. lekcija. Vienkāršs refleksu aģents. Aģents, kas seko pasaules izmaiņām. Aģents, kas 
balstās uz mērķi. Aģents, kas apzinās lietderību. 
5. lekcija. Aģenta vides un to īpašības. Vides imitators. 
6. lekcija. Aģenti, kas spriež loģiski. Zināšanu atspoguļošana loģiskajos aģentos. 
Spriešanas pamati loģiskajos aģentos. Ontoloģiskā un epistemoloģiskā saistība. 
7. lekcija. Secināšanas likumi un to lietošana loģiskajos aģentos. 
8. lekcija. Zināšanu bāzes konstruēšana. Zināšanu inženiera uzdevumi. Zināšanu bāzes 
konstruēšanas metodoloģija. Vispārīgo zināšanu par problēmsfēru kodēšana. 
9. lekcija. Ontoloģijas definīcija. Taksonomija. Ontoloģijas komponentes. Ontoloģiju tipu 
hierarhija. 
10. lekcija. Vispārīgā ontoloģija. Kategorijas: mēri, salikti objekti. Laiks, telpa, notikumi 
un procesi, fiziski objekti, vielas un lietas, mentāli objekti. Kategoriju formāls apraksts. 
11. lekcija.  Plānošanas problēma. Plānošanas aģenti. STRIPS valoda.  
12. lekcija. Situāciju un plānu telpa. Daļēji sakārtoti plāni un to iegūšanas algoritms. 
13. lekcija. Nedrošas zināšanas un spriešana ar tām.Lietotie varbūtību teorijas elementi un 
aksiomas. Varbūtīgas spriešanas sistēmas.  
14. lekcija. Pārliecību tīkls un tā semantika. 
15. lekcija.  Pārliecību tīklos realizējamo spriešanu veidi. Varbūtīgas spriešanas sistēmas 
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izstrādes metodoloģija. 
16. lekcija. Vienkāršu lēmumu pieņemšana. Lietderības teorijas aksiomas. Lietderības un 
maksimālās sagaidāmās lietderības princips. Lietderības funkcijas.  
17. lekcija. Dominēšana un prioritāšu noteikšana. Lēmumu tīkli. Zināšanu inženierijas 
process lēmumu-teorētisku ekspertu sistēmu izstrādē. 
18. lekcija.  Sarežģītu lēmumu pieņemšana. Politikas jēdziens. Vērtību iterāciju algoritms. 
Politiku iterāciju algoritms. 
19. lekcija. Apmācības aģents un tā modelis (apmācības un darbības elementi, kritiķis, 
problēmu ģenerators). Darbības elementa komponentes. 
20. lekcija. Induktīvā apmācība. Apmācība, lietojot lēmumu koku. Lēmumu koka 
indukcija no piemēriem.  
21. lekcija. Atribūtu testu izvēle. Hiporēžu telpa. Apmācība, lietojot versiju telpu. 
22. lekcija. Apmācība neironu tīklos. Mākslīgo neironu tīklu elementi un aprakstīšanas 
veidi. Aktivizācijas funkcijas.  
23. lekcija.  Perceptroni. Lineāras atdalošās funkciju apmācība. Daudzslāņu tiešsaistes 
tīkli. Atpakaļizplatīšanās algoritms. Neironu tīklu raksturojumi. 
24. lekcija. Stimulēta apmācība. Pasīva apmācība pieejamā vidē. Tieša lietderības 
novērtēšana. Laika starpības apmācība. Aktīvas apmācības nezināmā vidē pamati. 
Darbības vērtības funkcijas apmācība. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Zina jaunās tendences mākslīgā intelekta jomā un to filozofiskos pamatus. 
• Izprot intelektuālu aģentu uzbūvi, aģentu vides un to īpašības. 
• Izprot aģentu veidus un programmas. 
• Saprot zināšanu bāzes konstruēšanas pamatus un ontoloģiju lomu. 
• Prot izstrādāt vienkāršus loģiskos aģentus un realizēt secināšanas procedūras. 
• Māk projektēt plānošanas aģentus. 
• Zina nedrošu zināšanu atspoguļošanas un spriešanas ar tām pamatus. 
• Māk konstruēt pārliecību tīklu. 
• Zina lēmumu teorijas pamatus. 
• Māk pielietot sarežģītu lēmumu pieņemšanas metodes un konstruēt lēmumu tīklu. 
• Izprot apmācības aģentu arhitektūru un komponenšu nozīmi tajā. 
• Prot realizēt lēmumu koka apmācību. 
• Izprot apmācības procedūras neironu tīklos. 
• Izprot stimulētas apmācības būtību. 
• Prot realizēt pasīvas apmācības metodes. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
 
Laboratorijas darba mērķis un uzdevums 
 
Laboratorijas darba uzdevums un programmatūra ir pieejama Sistēmu teorijas un projektēšanas 
katedras mājas lapā sadaļā “Mākslīgais intelekts”. Laboratorijas darba mērķis ir dot izpratni par 
aģenta jēdzienu, kā arī par aģenta praktisko realizāciju un darbības novērtēšanu.  
 
Uzdevums: 
 
Jārealizē aģenta darbību imitācija dažādās vidēs, jāiegūst tā darbības mēri un jādod aģenta 
darbības vērtējums. 
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Studiju darba mērķis un saturs 
 
Studiju darba mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas par modernām pieejām 
mākslīgā intelekta sistēmu izstrādāšanā, veicot praktisku uzdevumu atrisināšanu un 
realizāciju programmatūras veidā. 
Studiju darba atskaitei jāsatur teorētiskā daļa un praktiskā daļa. Teorētiskās daļas saturs 
atbilst studenta izvēlēto uzdevumu tematikai. Praktiskajai daļai ir jāsatur izvēlēto 
uzdevumu atrisinājumi kopā ar sīku skaidrojumu par uzdevuma atrisināšanas gaitu. 
 
Vispārīgas prasības un vērtēšanas sistēma: 
 
Formālās prasības, lai studiju darbs tiktu pieņemts vērtēšanai: 
Studiju darbs ir jānoformē ar datoru. Studiju darbs ir jānodod iesiets, ir jābūt lappušu 
numerācijai. Darbam ir jāsatur titullapa, kurā norādīta augstskola, fakultāte un katedra, kā 
arī priekšmeta nosaukums un uzdevuma izpildītājs. Darbā ir jābūt satura rādītājam un 
pareizi noformētam bibliogrāfiskajam sarakstam. Darbam ir jāpievieno secinājumi. 
Programmu tekstiem jābūt pielikumā. 
Obligāti darbam jāpievieno darba pilna elektroniskā versija ar teorētiskās un praktiskās 
daļas pilnu versiju, un visu vajadzīgo programmatūru, lai varētu pārbaudīt izstrādāto 
programmu darbību (jābūt iespējai palaist programmas no pievienotā datu nesēja). 
 
Visu uzdevumu teksti angļu valodā ir atrodami attiecīgajās nodaļās mācību grāmatā: 
 
Russell, S. and Norvig, P. Artificial Intelligence. A Modern Approach. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1995. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Eksāmens sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.  
 
Teorētiskās daļas jautājumi 
 
1. Intelektuālu aģentu definīcija un īpašības 
2. Intelektuālu aģentu struktūra 
3. Refleksu aģenti un to paveidi 
4. Vides un to raksturojums 
5. Loģiskie aģenti 
6. Zināšanu atspoguļošana un zināšanu bāzes konstruēšana loģiskajiem aģentiem 
7. Spriešanas procedūras loģiskajos aģentos 
8. Secināšanas likumi izteikumu loģikā 
9. Vispārīgas ontoloģijas (kategoriju atspoguļošana, laiks un intervāli) 
10. Nenoteiktas (nedrošas) zināšanas un varbūtīgie spriedumi 
11. Plānošanas aģenti 
12. Pārliecību tīkli, to konstruēšana; nosacīto varbūtību tabulu atspoguļošana; nosacītās 

neatkarības attieksmes pārliecību tīklos 
13. Lietderības teorijas pamati 
14. Lietderības funkcijas un dominēšana 
15. Prioritāšu noteikšana 
16. Lēmumu tīkli 
17. Lēmumu-teorētiskas ekspertu sistēmas 
18. Secīgu lēmumu pieņemšanas problēmas 
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19. Apmācības aģenta vispārīgs modelis un komponenšu raksturojums 
20. Induktīvā apmācība, apmācības lēmumu koki un versiju telpa 
21. Neironu tīkli un to struktūras 
22. Apmācība neironu tīklos 
23. Perceptroni un lineāru atdalīšanas funkciju apmācība 
24. Daudzslāņu tīkli un atpakaļ izplatīšanās apmācība 
25. Stimulētas apmācības principi 
 
Eksāmena teorētiskajā daļā katrs variants satur 5 jautājumu blokus. Katrā blokā tiek 
piedāvāti vairāki jautājumi, no kuriem studentam jāatbild uz vienu pēc izvēles. 
 
Eksāmena praktiskās daļas struktūra   
 
Jāatrisina 4 uzdevumi: 
 
1. uzdevums. Jāspecificē aģenta uztveres un darbības. Jāizveido zināšanu bāze un jārealizē 
secināšanas procedūra. (3 punkti). 
2. uzdevums. Jāatrod aģenta iespējamo stāvokļu kopa, aģentam stohastiskā vidē veicot 
divas darbības (2 punkti). 
3. uzdevums. Jāatrod politika, veicot divas iterācijas (3 punkti). 
4. uzdevums. Jārealizē aģenta pasīva apmācība stohastiskā vidē (2 punkti). 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Studiju darba vērtējums 
 
Studiju darbā izpildāmos uzdevumus izvēlas students. Studiju darba tēmas ir sadalītas trīs 
daļās – pirmajā daļā ietilpst uzdevumi no 2., un no 6. līdz 10. nodaļai, otrajā daļā 
uzdevumi no 11. līdz 21. nodaļai, bet trešajā daļā uzdevumi no 3. līdz 5. un no 22. līdz 25. 
nodaļai. Obligāti jāievēro, ka no katras lekciju kursa nodaļas drīkst izvēlēties tikai vienu 
uzdevumu. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu, iesniegtajā studiju darbā obligāti ir jābūt 
atrisinātiem uzdevumiem no pirmās un otrās daļas. Uzdevumi no 3. daļas ir ieteicami, lai 
sasniegtu plānoto punktu skaitu. Atrisināto uzdevumu skaitu plāno pats students vadoties 
no atzīmju skalas. Katram uzdevumam ir pievienots punktu skaits, kas tiek piešķirti par 
prasībām atbilstoši izpildītu uzdevumu. 
 

Atzīme Nepieciešamais punktu skaits 
10 ne mazāk kā 12 
9 10 
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 

nav ieskaitīts mazāk par 4 
 
Piezīme: Minētais punktu skaits tiek piešķirts par teorētiski pamatotiem un pareizi 
atrisinātiem uzdevumiem. Ja uzdevumi ir atrisināti bez teorētiskā pamatojuma, punktu 
skaits tiek samazināts uz pusi. Punktu skaits var tikt samazināts arī par studiju darba 
neiesniegšanu norādītajā termiņā vai konstatējot, ka darbs nav oriģināls. 
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Eksāmena rezultātu vērtēšanas pamatprincipi 
 
Teorētiskās daļas vērtēšanas pamatprincipi: 
Katrs jautājums tiek vērtēts šādi: 
2 punkti - atbilde atspoguļo faktu, ka jautājums apgūts pilnībā; atbilde satur visas 
pamatkoncepcijas. 
1 punkts - atbilde atspoguļo faktu, ka jautājums apgūts daļēji, t.i. atbilde nesatur visas 
pamatkoncepcijas; atbildē ir daudz vispārīgu frāžu. 
0 punktu - uz jautājumu nav atbildēts. 
 
Kopējais teorētiskās daļas vērtējums atbilst iegūtajai punktu summai. 
 
Praktiskās daļas vērtēšanas pamatprincipi: 
1. uzdevums - 3 punkti 
2. uzdevums - 2 punkti 
3. uzdevums - 3 punkti. 
4. uzdevums – 2 punkti 
 
Kopējais praktiskās daļas vērtējums atbilst iegūtajai punktu summai. 
 
Kopumā studenta zināšanas priekšmetā tiek vērtētas ar vidējo svērto atzīmi, ko 
veido: 
 
1. Eksāmena teorētiskajā daļā iegūtais punktu skaits - 60%. 
2. Eksāmena praktiskajā daļā iegūtais punktu skaits  - 40%. 
 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). J. Grundspeņķis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionālā lekciju norise auditorijā. Internetā izvietoti materiāli par atsevišķām 
nodaļām un piemēri par dažām aprēķinu metodēm. 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Laboratorijas darbi pašreiz aizstāti ar apjomīgu studiju darbu. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Nepieciešams lekciju konspekts latviešu valodā un laboratorijas darbu apraksti. Pašlaik ir 
izstrādāts viens laboratorijas darbs un tā apraksts. Ir elektroniski pieejama mācību 
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grāmata angļu valodā, atsevišķas nodaļas latviešu valodā. 
3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 

Pietiekami laba 
3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 

sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Metodiskais nodrošinājums ir nepietiekams. Vajag izvietot internetā demonstrācijas 
piemērus, kas parāda intelektuālu aģentu realizāciju un darbību. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Jāuzraksta lekciju konspekts. Jāizstrādā vēl 2-3 laboratorijas darbi. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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Mācību priekšmeta “Informācijas sistēmasun CASE rīki” (DSP450) 

Studiju programma  – Datorsistēmas 
Studiju līmenis          – Maģistra studijas 
Mācību priekšmeta apjoms – 4 KP, lekcijas  - 32 stundas, praktiskie darbi – 32 stundas.  
Apmācības semestris:  5 (piektais) 
 
Mācību spēks -  J ā n i s  E i d u k s , inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) , asoc. prof. 
 

1. Atslēgas vārdi 
Datu bāzes sistēma – datu bāze un datu bāzes vadības sistēma. 

Universāla datu bāzes sistēma – relāciju, relāciju-objektu un objektu datu bāzes sistēmas. 

Universālas datu bāzes sistēmas paplašinājums – problēmorientēts datu glabāšanas struktūru un 

serverī glabājamo programmu kopums, kas paredzēts noteiktas problēmsfēras informācijas sistēmu 

veidošanai. 

Datu konceptuālais modelis – projektējamās informāciju sistēmas datu kopums un to savstarpējās 

saites. 

Datu bāzes datu struktūras modeļi – Datu bāzes datu glabāšanas vienību struktūra. 

ER diagrammas – informācijas sistēmas datu un to saistības attēlojuma diagramma. 

Dimensiju modelēšana – datu glabāšanas struktūru projektēšana datu noliktavām. 

Temporālās ER diagrammas – ER diagrammas, kuras modificētas, lai  varētu izmantot laika datus.  

Tabulas anomālijas – tabulas potenciāli iespējamās nevēlamās īpašības veicot datu apstrādi. 

Funkcionālā atkarība – lielums Y ir funkcionāli atkarīgs no lieluma X, tad un tikai tad, ja katra 

lieluma X vērtība ir saistīta tikai ar vienu Y vērtību. 

Pilnā funkcionālā atkarība - lielums Y ir funkcionāli pilni atkarīgs no lieluma X, ja tas ir funkcionāli 

atkarīgs no X, bet nav funkcionāli atkarīgs no tā (X) daļas. 

Determinants - tas ir tabulas lauks X vai lauku kopa { X } no kura (-as) lauks Y ir funkcionāli pilni 

atkarīgs. 

CASE (computer Aided System Engineering) tehnoloģija – diagrammu tehnoloģija. Projektētājs 

izstrādā attiecīgas diagrammas projektējamajai sistēmai un CASE riku programmas automātiski izveido 

datu bāzes struktūras un lietojumus. 

Datu noliktavas – specializētas datu bāzes sistēmas, kuras paredzētas datu analīzes vienkāršošanai. 

Temporālās datu bāzes sistēmas – datu bāzes sistēmas, kas paredzētas darbam ar laika datiem. 
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2. Mērķi un uzdevumi 

2.1. Mācību kursa mērķi 
Mācību kurss “Datu bāzes sistēmu projektēšana” ir noslēdzošais kurss mācību kursu kopā ( DB1 – 

Datu bāzes tehnoloģiju pamati, DB2 – Lielās datu bāzes, DB3 – progresīvās datu bāzes, DB4 – 

Multibāzes) , kuri domāti datu bāzes tehnoloģiju apguvei. Šajā kursā tiek izmantotas iepriekšējo kursos 

mācītās zināšanas, tiek veikta to sistematizācija un integrācija, lai izprastu un apgūtu datu bāzes 

sistēmu (DBS) projektēšanas problēmas un to risinājumus. Daudz vērības tiek veltīts DBS 

projektēšanas automatizācijai izmantojot CASE (Computer Aided System Engineering) tehnoloģijas. 

2.2. Galvenie realizējamie uzdevumi mācību kursā 
1. Studentam jāapgūst iepriekš nezināmas problēmvides analīzes veikšana ar mērķi izveidot 

problēmvides modeli, galveno akcentu veltot datiem un to pārveidojumiem. 

 2.  Studentam jāmāk veidot datu konceptuālos modeļus, kuri tiks interpretēti gan priekš universālām 

datu bāzes sistēmām, gan universālo datu bāzes sistēmu paplašinājumiem (specializētām datu bāzes 

sistēmām). 

3. Jāpārzina gan relāciju, relāciju-objektu datu bāzes sistēmu projektēšanas tehnoloģiju iespējas, gan 

universālo datu bāzes sistēmu paplašinājumu projektēšanas tehnoloģijas iespējas. 

4. Studentiem patstāvīgi jāveic dažādu datu bāzes sistēmu projektēšana ar un bez CASE rīku 

izmantošanas. 

5. Studentiem jāapgūst datu sākotnējās ielādes problēmas un to risinājumi, kā arī praktiski jārealizē 

konkrēts neliels datu sākotnējās ielādes projekts izmantojot kādu no šim procesam domātiem rīkiem. 

6. Studentam jāapgūst SQL vaicājumu noskaņošanas tehnoloģijas un jāpārbauda tās praksē. 

Datu bāzes tehnoloģijas ir aktuālas datorsistēmās tādēļ, ka ar to palīdzību tiek veidotas informācijas 

sistēmu galvenā sastāvdaļa – datu un likumu glabātava.  Savukārt informācijas sistēmu izstrāde ir 

plašākais dator-speciālistu darba lauks.  

2.3. Priekšzināšanas 
Mācību kursa sekmīgai apgūšanai ir nepieciešamas priekšzināšanas: 

1) datu bāzes sistēmas uzbūvē un funkcionēšanā; 

2) universālo datu bāzes veidu arhitektūrā, to datu glabāšanas struktūru organizācijā; 

3) SQL valodas pamatiespēju un sarežģītāko konstrukciju lietošanā; 

4) informācijas sistēmas analīzes pamatkoncepciju  un metožu izmantošanā; 

5) relāciju algebrā, objektu algebrā un temorālajā algebrā; 

6) datu noliktavu realizēšanas tehnoloģijās. 



 3

3. Mācību kursa pamattēmas un to īss apraksts 
Mācību kursā var izdalīt sekojošas kursa pamattēmas: 

1. Informācijas sistēmu (IS) dažādība  

2. Universālās datu bāzes sistēmas (DBS) un DBS paplašinājumi . 

3. Datu bāzes projektēšanas kritēriji.  

4. Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas:  

5. Problēmu vides modeļi.  

6. Datu konceptuālā modelēšana.  

7. Temporālo ER diagrammu izmantošana modelējot laika datu bāzes datu glabāšanas struktūras. 

8. Relāciju datu bāzes datu glabāšanas struktūru iegūšana no konceptuāliem modeļiem.  

9. Relāciju-objektu datu bāzes datu glabāšanas struktūru iegūšana no konceptuāliem modeļiem 

10. Temporālās datu bāze sistēmas projektēšana. 

11. Dimensiju modelēšanas izmantošana  veidojot datu noliktavas datu glabāšanas struktūru. 

12. CASE (Computer Aided System /Software Engineerig) tehnoloģijas.  

13. CASE rīku arhitektūra.  

14.  CASE rīka Oracle Designer arhitektūra un iespējas. 

15. Datu sākotnējā ielāde (data staging) datu bāzē.. 

16. Datu bāzes sistēmas projektēšanas process kā daudzkriteriāls process.  

17.  SQL vaicājumu noskaņošana (optimizācija).  

18.  DB sistēmu ieviešana.  

19. DB sistēmu izstrādes automatizācijas perspektīvas. 

Mācību kursā tiek apskatīta  datu bāzes sistēmu projektēšana, kas ir daudz plašāks jautājums par datu 

bāzes projektēšanu. Ar datu bāzi parasti saprot datu glabāšanas struktūras, bet mūsdienās organizējot 

datu glabāšanu bez datu glabāšanas struktūrām tiek veidotas speciālas servera procedūras un datu bāzes 

vadības sistēmas paplašinājumi un tās elementu darbības precizējumi. Tātad runa iet ne tikai par datu, 

loģiski viegli izprotamu un ērtu izmantošanu lietojumos, glabāšanu, bet arī par visas glabāšanas 

sistēmas uzvedību, lai nodrošinātu korektu un ātru koplietošanas režīmu. DBS kļūst arvien 

“intelektuālākas”, kas nodrošina lietojumprogrammu vienkāršāku un drošāku realizāciju. 

 

Tiek lietotas ļoti dažādas informācijas sistēmas. Lai realizētu kvalitatīvu informācijas sistēmu izstrādi, 

pirmkārt, jāveic to klasifikācija no izmantotāja jeb lietotāja darbības viedokļa. Eksistē daudz un 

dažādas šāda veida klasifikācijas. Mācību kursā tiek analizētas sekojošas informāciju sistēmu klases: 1) 
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stratēģisko lēmumu pieņemšanas atbalsta informācijas sistēmas; 2) pārvaldes informācijas sistēmas; 3) 

vadības informācijas sistēmas; 4) darba procesa informācijas sistēmas. Katrai šo informācijas sistēmu 

klasei ir nepieciešams izmantot savas specifiskas datu bāzes tehnoloģijas. 

Otrkārt, jāņem vērā datu specifika. Tiek izmantoti laikā mainīgi jeb temporālie dati, ģeometrisku 

objektu jeb telpiskie dati, daudzdimensiju struktūru dati, audio un video dati. Šiem datu tipiem katram 

nepieciešams savs datu bāzes sistēmas realizācijas veids. 

Treškārt, datu bāzes sistēmai jābūt ērti savienojamai ar lietojumprogrammām un to tehnoloģijām. 

Datu apmaiņai starp operatīvās atmiņas struktūrām, kuras tiek lietotas lietojumprogrammās, un datiem  

datu bāzē jābūt ērtām no programmēšanas viedokļa un pietiekami ātrdarbīgām. 

Lai ievērotu šīs prasības, ir izstrādātas dažādas datu bāzes sistēmu alternatīvas: 1) relāciju datu bāzes; 

2) objektu datu bāzes; 3) relāciju - objektu datu bāzes. Minētās alternatīvas parasti sauc arī par 

universālām DBS, jo tās nav orientētas ne uz lietotāja darbības veidu, ne datu specifiku. Lai ievērotu šīs 

divas pirmās prasības, tiek veidoti universālo datu bāzes sistēmu paplašinājumi: temporālās DBS, 

telpiskās DBS, datu noliktavu DBS, multimēdiju DBS. 

 

Datu bāzes sistēmu projektēšanas algoritmi un metodes pilnībā ir izstrādātas relāciju DBS. Pārējām 

sistēmām ir izstrādes atsevišķiem etapiem vai vispār ir tapšanas stadijā. Tāpēc mācību kursā tiek dotas 

sākotnējās norādes, lai studenti varētu tās attīstīt līdz izmantojamu algoritmu un metožu līmenim. 

 

Mācību kursā tiek apskatītas DBS projektēšanas metožu attīstības vēsture un DBS projektēšana 

izmantojot informācijas sistēmas ieejas un izejas datu specifikācijas (Džeksona metode). Galvenā 

vērība tiek pievērsta datu modeļu diagrammu izmantošanai DBS projektēšanas automatizācijai (CASE 

tehnoloģija). 

 

Lai raksturotu DBS projektēšanas pilnu dzīves ciklu, mācību kursā tiek analizēti problēmu vides 

modeļi un galvenokārt datu plūsmas diagrammas. Šīs diagrammas tiek izmantotas kā sākuma punkts 

datu bāzes datu konceptuālo modeļu veidošanai. Tiek analizēta informācija, ko no datu plūsmas 

diagrammas var iegūt priekš datu konceptuālajiem modeļiem.  

 

Datu konceptuālie modeļi tiek apskatīti gan universālām DBS (ER diagrammas – relāciju DBS, UML 

valoda – objektorientētām un relāciju – objektu DBS), gan universālo DBS paplašinājumiem 
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(temporālās ER diagrammas – laika DBS, UML valoda – telpisko datu DBS, dimensiju modeļi – datu 

noliktavu DBS). Tiek analizēti arī šo modeļu ekvivalentie pārveidojumi. 

 

Mācību kursā tiek sistematizētas universālo DBS tipu datu glabāšanas struktūru (relāciju DB, objektu 

DB, relāciju-objektu DB) īpašības, šo struktūru priekšrocības un trūkumi. Tiek analizētas arī dažas 

populārākās universālo DBS paplašinājumu datu glabāšanas struktūras. 

 

Lai no datu konceptuāliem modeļiem iegūtu universālo DBS un universālo DBS paplašinājumu datu 

glabāšanas struktūras, tiek izmantoti transformēšanas likumi. Vispilnīgāk tie ir izstrādāti relāciju DB. 

Mācību kursā tie tiek izanalizēti un tiek izvērtētas to potenciālo lietojumu problēmas. Transformēšanas 

likumi tiek apskatīti arī relāciju-objektu DB, datu noliktavām un temporālām DB. 

 

Iegūto DB datu glabāšanas struktūru kvalitātes novērtēšana ir daudzkriteriāls uzdevums. Divi galvenie 

kritēriji ir: 1) datu glabāšanas struktūru vienkāršība un viegla izprotamība; 2) nepieciešamo datu 

izgūšanas ātrdarbība. Projektēšanas sākuma daļā galvenā vērība tiek veltīta vienkāršas, viegli 

izprotamas un viegli modificējamas datu struktūras iegūšanai. Relāciju DB kā kvalitātes rādītāji tiek 

izmantotas normālformas: pirmā normālforma (NF), otrā NF, trešā NF, Boisa-Koda NF, ceturtā un 

piektā NF. Normālformu pārbaude balstās uz datu funkcionālajām atkarībām (funkcionālā un pilnā 

funkcionālā atkarība). Tiek veidota datu funkcionālās atkarības diagramma un veikta tās pārbaude. 

Ceturtā un piektā normālforma paredzētu datu daudzvērtīgo funkcionālo saišu pārbaudei. 

 

Veicot DBS projektēšanu, bez DB datu glabāšanas struktūrām tiek projektētas datu apstrādes un 

pārveidojumu procedūras, kā arī aktīvo un deduktīvo likumu realizēšanas struktūras (servera 

programmas un papildus datu glabāšana). Likumu realizēšana DB nepieciešama datu veseluma jeb 

integritātes nodrošināšanai un DB funkcionalitātes paplašināšanai. 

 

Diagrammu izmantošanas DBS projektēšanā metodes un algoritmi (CASE tehnoloģija) ir realizēti 

daudzos CASE rīkos, kuri dialoga režīmā ļauj efektīvi un ātri veikt DBS projektēšanu. Mācību kursā ir 

apskatīta un izanalizēta vispārēja CASE rīku arhitektūra un to sastāvdaļu funkcionalitāte. Detalizēti tiek 

apskatīti populārākie CASE rīki Oracle Designer, Rational Rose, Power designer un DB Main. Tiek 

analizētas to iespējas un iegūto rezultātu kvalitāte (rīku “intelekts”). 
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Kā jau iepriekš minēts, otrs būtiskākais kritērijs DBS kvalitātes vērtēšanai ir nepieciešamo datu 

izgūšanas ātrdarbība. Projektējot DBS, protams, nevar noteikt visus lietotājus interesējošos vaicājumus. 

Var noteikt tikai tos, ko lietotāji projektēšanas procesā apzinās. Tie parasti tiek saukti par standart-

vaicājumiem. Daudzi vaicājumi parādās reālās darbības laikā, tie tiek saukti par “ad hoc” tipa 

vaicājumiem. Vaicājumu valoda visiem datu bāzes serveriem ir SQL (Structured Query Language). 

DBS projektēšanas laikā tiek veikta standarta SQL vaicājumu noskaņošana. Izmantojot indeksus un 

citas DB struktūras, kas nodrošina ātrdarbības uzlabošanu, tiek mēģināts nodrošināt vaicājumu izpildi 

noteiktos laika limitos. Ja tas neizdodas, tad tiek veikta izprojektētās DBS koriģēšana. 

 

Kad datu glabāšanas struktūras ir izprojektētas, jāveic sākotnējo datu ielāde. Tas ir liels un atbildīgs 

uzdevums. Tā veikšanai tiek lietotas speciālas programmu paketes, kas realizē datu transformācijas, 

pārbaudes un saskaņošanas. Tāpēc tās bieži vien sauc par datu transformācijas un sākotnējās ielādes 

paketēm (angliski tiek lietots termins - data stage). Mācību kursā tiek analizētas divas populārākās datu 

sākotnējās ielādes paketes: Microsoft SQL Server Data Transformation Services un Sybase Data Stage. 

Tiek apskatīta to funkcionalitāte un problēmas, kuras rodas realizējot sākotnējo ielādi.. 

 

Kursa nobeigumā tiek apspriestas DBS projektēšanas perspektīvas. Pirmkārt, ir nepieciešams izstrādāt 

DBS projektēšanas automatizācijas tehnoloģijas plašam DBS paplašinājumu klāstam. Tas ļautu 

projektētājam, veidojot informācijas sistēmu, izvēlēties jau specializētu DBS, kas nodrošina 

nepieciešamo datu tipu glabāšanu un vieglu vēlamo lietojumu izstrādi. Otrkārt, tiek daudz strādāts pie 

projektēšanas sistēmu “intelekta” palielināšanas. Tiek izmantotas zināšanu bāzes un apmācības 

mehānismi, lai laba projektētāja zināšanas iekļautu projektēšanas sistēmās. Projektētājs tad tiks 

atbrīvots no daudzu vienkāršu funkciju izpildes un varēs vairāk vērības veltīt ļoti nozīmīgiem 

lēmumiem. 

 

4. Apmācības nosacījumi 

4.1. Izmantojamās literatūras raksturojums 
Mācību kursa apgūšanai nepiečiešams izmantot daudz literatūras avotus, jo grāmatas, kas integrē visas 

nepieciešamās zināšanas (vai lielu daļu no nepieciešamām zināšanām) nav. 

4.1.1. Pamatliteratūra 
Mācību kursa pamatu veido relāciju datu bāzes sistēmu projektēšana. Šo zināšanu apguvei var 

rekomendēt vairākas populāras mācību grāmatas par datu bāzes tehnoloģijām.  
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Pirmkārt, protams, vajadzētu sākt ar relāciju datu bāzes tehnoloģiju vadošo speciālistu C. J. Date. Viņa 

mācību grāmata: 

C.J. Date. An introduction to database systems. Addison-Wesley. 

ir piedzīvojusi jau 8 izlaidumus. Grāmatās lielākā daļa veltīta tieši relāciju datu bāzes projektēšanas 

tehnoloģijām. Grāmatas uzrakstītas saprotami un skaidri ar labiem piemēriem un attēliem. Pēdējos 

jaunumus un domas relāciju datu bāzes projektēšanā C.J. Date apkopojis grāmatā: 

C.J.Date. Database in depth. Relational theory for practitioners. O` Reilly, 2005. 

Līdzvērtīgas mācību grāmatas datu bāzes projektēšanas tehnoloģiju apguvei ir: 

Hector Garcia-Molina, Jeffrey D.Ullman, Jennifer Widom. Database Systems: the complete 

book. Prentice Hall, 2002. 

Thomas M.Connoly, Carolyn E. Begg. Database Systems. A Practical approach to design, 

implementation and management. Addisin-Wesley, 2003. 

Pēdējā minētajā mācību grāmata ir apskatīti jautājumi arī par objektorientētām un relāciju-objekta datu 

bāzēm un to izveidi. 

Ir grāmatas, kas ir veltītas tieši datu bāzes projektēšanas problēmām: 

Rebecca Riordan. Designing Relational database systems. Microsoft Press, 1999. 

Michael J. Hernandez. Database design for mere mortals. A hands-on guide to relational 

database design. Addison Wesley, 2003. 

Robert J. Muller. Database design for smarties. Using UML for data modeling.Morgan 

Kaufman, 1999. 

Daudzas vadošās datu bāzes vadības sistēmu izstrādes firmas (Oracle, IBM DB2, Sybase, Microsoft 

SQL Server) savās dokumentācijās dod labu ieskatu un ieteikumus DBS projektēšanā, protams savām 

izstrādnēm): 

Oracle. Data modelling and relational database design. Course Code 20000C12, 2001. 

CASE tehnoloģijas pamati labi izklāstīti grāmatā: 

I.T. Hawryszkiewycz. Introduction to system analysis and design. Prentice Hall, 2000. 

Datu noliktavu projektēšana labi izklāstīta grāmatā (viegli uztverami un ar labiem piemēriem): 

Lilian Hobbs, Susan Hilson, Shilpa Lawande. Oracle 9i R2 data warehousing. Digital Press, 2002. 

Vaicājumu valodas SQL finesēm un vaicājumu noskaņošanas problēmām veltītas populārās grāmatas: 

Joe Celko`s. SQL for smarties: advaced SQL programming. Morgan Kaufman, 2000. 

Sanjay Mishra, Alan Beaulien. Mastering Oracle SQL. O`Reilly, 2002. 

4.1.2. Ieteicamā literatūra 
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Daudzi būtiski datu bāzes sistēmas darbības aspekti, kas jāņem vērā projektējot datu bāzes sistēmu 

apskatīti darbā: 

1. Fabian Pascal. Practical Issues in Database Management: A Reference for the thinking 

practitioner. Boston,MASS., Addison-Wesley, 2000. 

Problēmas par objektu realizēšanu relāciju datu bāzēs sistematizētā veidā labi apskatītas Trešajā datu 

bāzes manifestā: 

2. C.J. Date, Hugh Darwen. Databases, types and relational model: The third Manifesto, third 

edition. Addison-Wesley, 2006. 

Jauna un daudzsološa pieeja SQL vaicājumu optimizācijai, izmantojot speciālas diagrammas, dota 

grāmatā: 

3.  Dan Tow. SQL tuning. O`Reilly, 2004. 

 

4.2. Lekciju saraksts 
1. Informācijas sistēmu (IS) dažādība. Universālās datu bāzes sistēmas (DBS) un DBS  

         paplašinājumi . 

2.      Datu bāzes projektēšanas kritēriji. Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas.  

3. Problēmu vides modeļi.  

4.      Datu konceptuālā modelēšana.  

5. Temporālo ER diagrammu izmantošana modelējot laika datu bāzes datu glabāšanas struktūras. 

6-7. Relāciju datu bāzes datu glabāšanas struktūru iegūšana no konceptuāliem modeļiem.  

8. Relāciju-objektu datu bāzes datu glabāšanas struktūru iegūšana no konceptuāliem modeļiem 

9. Temporālās datu bāze sistēmas projektēšana. 

10. Dimensiju modelēšanas izmantošana  veidojot datu noliktavas datu glabāšanas struktūru. 

11. CASE (Computer Aided System /Software Engineerig) tehnoloģijas. CASE rīku arhitektūra.  

12.  CASE rīka Oracle Designer arhitektūra un iespējas. 

13. Datu sākotnējā ielāde (data staging) datu bāzē.. 

14. Datu bāzes sistēmas projektēšanas process kā daudzkriteriāls process. 

15.  SQL vaicājumu noskaņošana (optimizācija).  

16.  DB sistēmu ieviešana.  DB sistēmu izstrādes automatizācijas perspektīvas. 
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4.3. Studenta iegūtās zināšanas un spējas 
Pēc kursa apmācības studentam jāprot: 

1) analizēt priekšmetiskās vides funkcionalitāti un datu izlietojumu; 

2) veidot dažādus datu konceptuālos modeļus; 

3) jāprot iegūt no datu konceptuāliem modeļiem relāciju un relaciju-objektu datu bāžu sākotnējās 

glabāšanas struktūras un procedurālos paplašinājumus; 

4) jāprot izvērtēt iegūto datu struktūru kvalitāti; 

5) jāprot lietot CASE rīkus datu bāzes sistēmu projektēšanai; 

6) jāprot veikt datu sākotnējo ielādi datu bāzē; 

7) jāprot veikt SQL vaicājumu noskaņošanu. 

 

4.4. Praktiskie darbi un to izpildes apraksts 
Mācība kursa ietvaros studenti veic sekojošus praktiskus darbus: 

1. Pirmais darbs ir veltīts relāciju DBS projektēšanas tehnoloģiju apguvei. To var uzskatīt par bāzes 

darbu, jo veicot izvēlētas priekšmetiskās vides relāciju DBS projektēšanu, studenti paši savāc visu 

nepieciešamo informāciju, veido diagrammas, realizē pārveidojumu likumus un veic kvalitātes kontroli 

izmantojot kursā apskatītās metodes un algoritmus. Tas ir realizē visus galvenos uzdevumus, 

izmantojot tikai teksta  un grafikas (diagrammu zīmēšanai) redaktorus. Pirmkārt, jāizveido datu 

plūsmas diagramma (DPD).  Otrkārt. No DPD datiem jāizveido ER diagramma (diagrammā jābūt: 

neatkarīgām, atkarīgām un vājām realitātēm; unārām un binārām saitēm 1:N un N:M; lomām, 

superrealitātēm un Arc struktūrām. Izmantojot transformāciju likumus, jāiegūst DB loģiskais modelis 

un jāveic tabulu kvalitātes pārbaude ar Boisa-Kodda normālformu (obligāti jāparāda ka BK 

normālforma kādai tabulai neizpildās un tiek veikta dekompozīcija, pamatot ari izvēlēto 

dekompozīcijas variantu).   Kad tabulu kvalitāte saskaņā ar BK normālformu nodrošināta, veikt DB 

gala pārbaudes (funkcionālo atkarību pārbaude, dublēšanās novēršana).  

2. Otrajā darbā tiek izmantoti pirmā darba priekšmetiskās vides dati un ER diagramma. Projektēšana 

tiek veikta ar CASE rīku (ieteicams Oracle Designer vai līdzvērtīgs). Iegūtais datu loģiskai modelis tiek 

salīdzināts ar pirmā darbā iegūto datu loģisko modeli.. Tiek veikts salīdzinājums un izvērtētas CASE 

sistēmas priekšrocības, trūkumi un iespējas. Datu loģiskais modelis tiek koriģēts izmantojot skatus un 

trigerus. Turpinājumā tiek  veikta DB ģenerēšana konkrētai datu bāzes vadības sistēmai un tiek iegūta 

DB fiziskā struktūra. Tiek ievadīti dati un veikti pārbaudes vaicājumi.  
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3. Trešais darbs ir veltīts SQL vaicājumu noskaņošanai. Studenti izveido jaunu DB vai izmanto 

iepriekšējo darbu izstrādni. Tiek izveidoti 10 SQL vaicājumi, sākot no vienkāršākiem un beidzot ar 

klona tabulu izmantošanu, hierarhiskiem vaicājumiem un datu noliktavas tipa vaicājumiem. 

Vaicājumiem tiek sastādīts izpildes plāns no relāciju algebras darbībām. Turpinājumā Tiek iegūti SQL 

vaicājumu izpildes plāni, kurus izveidojis SQL optimizators. Vaicājumos relāciju algebras darbības tiek 

pretstatītas fiziskajām datu izgūšanas metodēm (iepriekš tiek precizēta šo metožu darbības loģika). 

SQL optimizatora iegūtie plāni tiek izanalizēti un tiek veikti ieteikumi (hints), lai uzlabotu izpildes 

ātrumu. Darba izpildei var tikt izmantotas dažādas datu bāzes vadības sistēmas: Oracle, MS SQL 

Server, Sybase un citas. 

4. Ceturtajā darbā tiek veikta temporālās datu bāzes projektēšana lietojot relāciju-objektu DB 

tehnoloģiju. Tiek izveidota temporālā ER diagramma (TER), lai norādītu eksistējošās laika sērijas. No 

TER diagrammas tiek iegūta RODB datu glabāšanas struktūra. Tiek definēti 6 temporālie vaicājumi, 

kuriem tiek iegūts izpildes plāns, norādot kādas temporālās algebras darbības kādā secībā jāizpilda. Lai 

iegūtu vienkāršus OSQL vaicājumus temporāliem vaicājumiem, tiek izveidota datu izmantošanas 

struktūra (objektu skati ar metodēm). OSQL vaicājumos tiek izmantotas objektu metodes un 

funkcijas, kas ļauj vienkāršot temporālo vaicājumu pierakstu. Datu struktūras tiek realizētas, dati 

ievadīti un tiek veikta temporālo vaicājumu pārbaude.  

5. Piektajā darbā (neobligāts) tiek projektēta datu noliktava (datawarehouse). Tiek izmantota 

dimensiju modelēšana, lai iegūtu “zvaigznes” un “sniegpārsliņu” datu struktūras. Tiek izprojektēti arī 

materializētie skati un specializētie indeksi. Projektēšana notiek ar CASE rīku (ieteicams Sybase Power 

Designer vai līdzvērtīgs).  

6. Sestajā darbā (neobligāts) tiek izveidota jauna DBS, kurā no mantotiem datu avotiem tiek ielādēti 

sākotnējie dati. Tiek izstrādāta jaunās DBS struktūra un mantoto datu avotu struktūras. Ar datu 

sākotnējās ielādes rīku (piemēram, Microsoft SQL Server data transformation service) mantotie datu 

avoti tiek sasaistīti ar jauno DBS. Tiek izveidota programmu pakete, kas nodrošina datu pārbaudi, 

saskaņošanu, transformēšanu un ielādi. Programmu paketes darbība tiek pārbaudīta izmantojot mantoto 

datu avotu datus (studenti veic datu ģenerēšanu, sagatavošanu un apstrādi). Studentiem tiek izsniegts 

attiecīgā datu sākotnējās ielādes rīka apraksts un piemēri. 

Darbi tiek noformēti saskaņā ar studentu praktisko darbu vispārējām prasībām. Kā obligātam 

elementam jābūt izvērstiem secinājumiem par darba izpildi un iegūtajiem rezultātiem. 
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4.5. Eksāmena jautājumu saraksts 
1. Informācijas sistēmu (IS) dažādība.  

1.1.   Kā var klasificēt informācijas sistēmas pēc lietotāju darbības. 

1.1.   Kā var klasificēt informācijas sistēmas pēc izmantotajiem datu bāzes sistēmu tipiem. 

2. Universālās datu bāzes sistēmas (DBS) un DBS paplašinājumi . 

2.1. Kas ir universālās datu bāzes sistēmas. 

2.2. Kas ir datu bāzes sistēmas paplašinājumi, kā tie tiek realizēti.  

3. Datu bāzes projektēšanas kritēriji.  

3.1.   Kādi faktori raksturo datu bāzes sistēmu. 

3.2.   Kāda ir kritēriju savstarpējās attiecības. 

4. Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas. 

4.1. Kā datu bāzes projektēšanā var tikt izmantots melnās kastes princips. 

4.2. Kā datu bāzes projektēšanā var tikt izmantotas diagrammas. 

4.3. Ko datu bāzes projektēšanā dod papildus semantiskā tīkla un freimu tīkla izmantošana.  

5. Problēmu vides modeļi.  

5.1. Kas ir problēmvides modeļi. 

5.2. Kādi problēmvides modeļi tiek lietoti. 

6. Datu konceptuālā modelēšana.  

6.1. Kas ir datu konceptuālais modelis, kāpēc tas ir vajadzīgs.  

6.2. Kādus datu konceptuālos modeļus Jūs ziniet. Ar ko tie atšķiras. 

6.3. Kādi elementi tiek izmantoti ER diagrammās. 

7. Temporālo ER diagrammu izmantošana modelējot laika datu bāzes datu glabāšanas struktūras. 

7.1. Ar ko atšķiras temporālā ER diagramma no parastās ER diagrammas. 

7.2. Kādas temporālās ER diagrammas Jūs ziniet. Kādas ir to priekšrocības un trūkumi. 

8. Relāciju datu bāzes datu glabāšanas struktūru iegūšana no konceptuāliem modeļiem.  

8.1. Kas ir tabulu anomālijas. 

8.2. Kas ir tabulu normālformas. Kādas Jūs ziniet. Ko tās nosaka. 

8.3. Kas ir transformācijas likumi. Kāda ir to jēga. 

9. Relāciju-objektu datu bāzes datu glabāšanas struktūru iegūšana no konceptuāliem modeļiem 

9.1. Kādas relāciju-objektu datu glabāšanas struktūras tiek lietotas. 

9.2. Kāds ir relāciju-objektu datu bāzes sistēmas projektēšanas algoritms. 

10. Temporālās datu bāze sistēmas projektēšana. 
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10.1. Kādi laikā mainīgi elementi ietilpst temporālā ER diagrammā. 

10.2. Kādas datu bāzes datu glabāšanas struktūras tiek izmantotas temporālās datu bāzēs. 

11. Dimensiju modelēšanas izmantošana  veidojot datu noliktavas datu glabāšanas struktūru. 

11.1. Kādas datu struktūras tiek izmantotas datu noliktavās. 

11.2. Kas ir dimensiju modelēšana, kādi uzdevumi šajā modelēšanā tiek risināti.  

12. CASE (Computer Aided System /Software Engineerig) tehnoloģijas.  

12.1.    Kādas CASE tehnoloģijas Jūs ziniet. Ar ko tās atšķiras. 

13. CASE rīku arhitektūra.  

13.1. No kādām apakšsistēmām sastāv CASE rīks. 

13.2. Kādas CASE rīku klasifikācijas Jūs ziniet.  

14. CASE rīka Oracle Designer arhitektūra un iespējas. 

14.1. Kādus uzdevumus risina CASE rīks Oracle Designer. 

14.2. Kādas ir šī rīka priekšrocības un trūkumi. 

15. Datu sākotnējā ielāde (data staging) datu bāzē. 

15.1. Kādus uzdevumus risina datu sākotnējās ielādes rīks. 

15.2. Kas ir mantotie datu avoti un kādas problēmas ir to izmantošanā.. 

16. Datu bāzes sistēmas projektēšanas process kā daudzkriteriāls process. 

16.1. Kas ir daudzkriteriālās optimizācijas uzdevums, kādas ir tā risināšanas metodes. 

16.2. Kas ir Pareto kopa. 

16.3. Kas ir leksikografiskais optimizācijas uzdevums. 

17. SQL vaicājumu noskaņošana (optimizācija).  

17.1. Kāpēc nepieciešama SQL vaicājumu optimizācija. 

17.2. Kādi ir SQL vaicājuma optimizācijas galvenie etapi. 

17.3. Kas ir ieteikumi (hints) SQL optimizācijā. 

17.4. Kādas datu izgūšanas metodes datu bāzes sistēmās tiek lietotas. 

18. DB sistēmu ieviešana.  

18.1. Kas ir datu bāzes sistēmas ieviešanas plāns, kādi uzdevumi ietilpst šajā plānā. 

18.2. Kādas ir galvenās problēmas ieviešot jaunu datu bāzes sistēmu. 

19. DB sistēmu izstrādes automatizācijas perspektīvas. 

19.1. Kādas ir galvenās attīstības tendences datu bāzes tehnoloģijās. 
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4.6. Studentu zināšanu vērtēšanas shēma  
Mācību kursa realizēšanā ļoti svarīga ir teorētiskās un praktiskās darbības vienotība, jo daudzus 

jēdzienus un metodes var kvalitatīvi izprast tikai patstāvīgi risinot attiecīgos uzdevumus. Tāpēc kursa 

apmācībā studentu praktiskās darbības apjoms ir liels. Tas ir saistīts ne tikai ar uzdevumu izpildi, ber 

arī ar nepieciešamās problēmu vides ģenerēšanu un izpratni. Ļoti būtiski, lai visu uzdevumu 

definēšanas un analīzes daļu studenti veiktu patstāvīgi, nevis pēc pasniedzēja sagatavota piemēra. 

Studenta zināšanu vērtējums veidojas no praktisko darbu kopējā vērtējuma, kurš tiek koriģēts ievērojot 

beigu testa rezultātus (tests nepieciešams studenta patstāvīgās darbības akceptam), un pozitīva 

eksāmena nokārtošanas rezultāta: 

Gala vērtējums = 0.6  * praktisko darbu vērtējums + 0.4  *  eksāmena rezultāts    
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP451   Lielās datu bāzes 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

J. Eiduks 
 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 32  Prakt. d. 32  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Maģistra akadēmiskās studijas   

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Datorsistēmas 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Datu bāze, datu bāzes vadības sistēma, datu bāzes sistēma, datu bāzes vadības sistēmas 
eksemplārs, universāla datu bāzes sistēma, universālas datu bāzes sistēmas paplašinājums, 
datu konceptuālais modelis, datu bāzes datu struktūras modeļi, servera programmēšanas 
valoda, trigeris, skats, kursors, objektu tabula, tabula ar objektu kolonu, iekļauta tabula 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

1. Lielas datu bāzes loģiskās un fiziskās struktūras veidošanas iespēju pārzināšana 
relāciju un relāciju-objektu datu bāzēm. 

2. Lielas datu bāzes vadības sistēmas uzbūves un funkcionalitātes iespēju izpratne. 
3. Datu bāzes vadības sistēmas funkcionēšanas optimizācijas veikšanas pārzināšana. 
4. Datu bāzes darbības auditorpārbaudes veikšanas pārzināšana. 
5. Klientservera datu bāzes sistēmu administrēšanas pārzināšana. 
6. Sarežģītas bet efektīvas liela apjoma datu bāzes veidošanas iemaņu apgūšana. 
7. Servera programmēšanas valodu pamatprincipu pārzināšana un spēja veidot 

specializētus universālo datu bāzes sistēmu paplašinājumus. 
8. Vaicājumu valodas SQL un objektu SQL jaunāko iespēju kvalitatīva pārzināšana. 

 2.2.2. Uzdevumi 
Mācību kursa būtiskākie, visvairāk akcentējamie uzdevumi ir sekojoši: 
1. Nodrošināt izvērstas zināšanas par liela apjoma datu bāzes datu modeļiem un to 

īpašībām. 
2. Nodrošināt spējas veidot lielas datu bāzes sistēmas dažāda arhitektūras. 
3. Nodrošināt zināšanas, lai varētu veikt lielas datu bāzes struktūras definēšanu. 
4. Nodrošināt zināšanas, lai varētu veikt datu bāzes datu sākotnējo ielādi. 
5. Attīstīt spējas noteikt un, ja nepieciešams koriģēt, datu bāzes un datu bāzes vadības 
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sistēmas parametrus. 
6. Attīstīt spējas veikt datu bāzes vadības sistēmas darbības optimizāciju. 
7. Iemācīt studentus veikt datu bāzes darbības auditorpārbaudes. 
8. Iemācīt studentus veikt klientservera datu bāzes sistēmas konfigurēšanas procesu. 
9. Iemācīt studentus projektēt un definēt lietotājus un to tiesības. 
10. Iemācīt studentus veikt datu bāzes kopēšanu un atjaunošanu. 
11. Nodrošināt spējas vispusīgi izmantot administrēšanā vaicājumu valodu SQL un datu 

bāzes vārdnīcu. 
12. Iemācīt studentus izmantot SQL valodas procedurālo paplašinājumu – valodu PL/SQL 

sarežģītu vaicājumu un pārskatu veidošanai. 
2.3. Tēmas  

1. Liela apjoma datu bāzes un tās vadības sistēmas atšķirības no personālajām un vidēja 
izmēra datu bāzēm.  

2. Liela apjoma universālas datu bāzes datu modeļi. 
3. Liela apjoma datu bāzes atmiņas loģiskās un fiziskās struktūrvienības. 
4. Lielas datu bāzes sistēmas arhitektūras. 
5. DBVS darba vides veidošana.  
6. Datu bāzes veidošanas etapi.  
7. Relāciju DB informācijas objektu definēšana.  
8. Datu izgūšana no relāciju DB informācijas objektiem. 
9. Lielu objektu izmantošana (LOB) iekļaušana DB.  
10. Tabulu un indeksu sekcionēšana. Datu paralēlās apstrādes iespējas. 
11. Objektorientētās tehnoloģijas principu iekļaušanas problēmas lielās datu bāzēs.  
12. Relāciju – objektu informācijas objektu realizēšana DB.  
13. Objekti un metodes.  
14. Vaicājumu valoda OSQL.  
15. Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums.  
16. Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā.  
17. DBVS interfeisi un utilītprogrammas.  
18. Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB bojājuma. Datu eksports un 

imports.  
19. Datu sākotnējā ielāde. 
20. Daudzavotu sistēmas veidošana.  
21. DB administratora grupa un tās funkcijas. 
22. Komerciālas liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas.  
 
Mācību kurss veltīts liela apjoma datu bāzes un attiecīgo datu bāzes vadības sistēmu 
struktūras un funkcionalitātes apgūšanai. Liela apjoma datu bāzes veidošanai tiek 
izmantotas datu bāzes vadības sistēmas, kuras būtiski atšķiras no mazu un vidēju datu 
bāžu vadības sistēmām jeb, tā saucamām, “galda datu bāzes vadības sistēmām” (desktop 
database management systems). 
 
Liela apjoma datu bāzes sistēmas raksturojas ar: 1) liela apjoma datu glabāšanu (terabaiti); 
2) dažādiem datu bāzes datu modeļiem (parasti, relācijas un relāciju-objektu datu modeļi); 
3) lielu lietotāju skaitu (tūkstoši lietotāju); 4) izvērstām vaicājumu valodu (SQL un 
objektu SQL) iespējām; 5) plašām iespējām datu bāzes vadības sistēmu administrēšanā un 
noskaņošanā; 6) plašām iespējām realizēt serverī glabājamas procedūras un metodes; 7) 
izvērstām iespējām lietojumprogrammu un datu bāzes sistēmas sasaistē. 
 
Mācību kursā tiek apskatītas, analizētas un praktiski izmantotas dažādas populāras datu 
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bāzes vadības sistēmas: Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2. Rūpīgi tiek 
apskatītas un izanalizētas šo sistēmu datu bāzu arhitektūras un datu bāzes sistēmu 
arhitektūras, kā arī informāciju, kuru var izgūt no datu bāzes vārdnīcas. Tas ļauj realizēt 
rūpīgu sistēmas administrēšanu un noskaņošanu.  
 
Detalizēti tiek apskatītas relāciju datu bāzes datu struktūru un relāciju-objektu datu bāzes 
datu struktūru definēšanas iespējas.  
 
Plaši tiek analizēta servera programmēšanas valodu funkcionālās iespējas. Šo glabājamo 
procedūru izmantošana datu integritātes nodrošināšanai un sarežģītu, laikietilpīgu datu 
izgūšanas vaicājumu realizēšanai.  
 
Tiek analizētas arī tehnoloģijas lietojumprogrammu piesaistei vairākām datu bāzēm (MS 
ADO un OO4O tehnoloģijas).  
 
Liela vērība tiek veltīta vaicājumu valodas SQL jaunāko un efektīvāko datu izgūšanas 
variantu apgūšanai (klona tabulu izmantošana, hierarhiskie vaicājumi, datu agregātu 
aprēķinu speciālās struktūras). Galvenās metodes, algoritmi un administrēšanas iespējas 
tiek ilustrētas ar piemēriem. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
Pirmkārt, protams, būtu jāizmanto relāciju datu bāzes lielākā speciālista un popularizētāja 
C.J. Date mācību grāmatas. Tajās skaidri un detalizēti doti relāciju datu bāzes teorētiskie 
pamati. Apskatītas arī dažas būtiskākās inženiertehniskās problēmas. 
1. C.J. Date. An Introduction to Database systems. Seventh edition. Addison-Wesley, 

2000, 938 pp. 
2. C.J. Date. Database in depth. Relational theory for practitioners. O’Reilly, 2005, 210 

pp. 
Lielo datu bāzes sistēmu teorētisko pamatkoncepciju apguvei var izmantot vairāku 
populāru autoru un autoru kolektīvu darbus. Tie ir uzrakstīti vienkāršā, skaidrā valodā un 
ir viegli saprotami. 
3. Thomas Conolly, Carolyn Begg. Database systems. Apractical Approach to Design, 

Implementation and Management. Third Edition. Pearson Education Limited, 2002, 
1197 pp. 

4. David M. Kroenke. Eight Edition. Databases Processing. Eighth edition. Prentice Hall, 
2003, 800 pp. 

5. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jenifer Widom. Database systems. Prentice 
Hall, 2002, 1088 pp. 

Relāciju-objektu datu bāzes datu modeļi tiek apskatīti arī lielās datu bāzes tehnoloģijas 
mācību grāmatās (tādās, kā pirmās piecas) , tomēr detalizētāki apraksti ir meklējami 
grāmatās, kas veltītas konkrētām vadības sistēmām. Līderis šajā jomā ir firmas Oracle 
datu bāzes vadības sistēma un tai veltītās grāmatas. 
6. Stewen Feuerstein, W. B. Pribyl. Oracle PL/SQL Programming. Third Edition. 2002, 

O’Reilly, 950 pp.  
7. Kevin Loney. Oracle Database 10G: The Complete Reference. 2004, McGraw-Hill. 
8. Rick Greenwald, David C. Kreines. Oracle in a nutshell. A desktop quick reference. 

O’Reilly, 2002, 980 pp. 
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Datu izgūšanas, definēšanas un modificēšanas pamatvaloda datu bāzes sistēmās ir SQL. 
Lai kvalitatīvi to izmantotu jāzin jaunākās SQL konstrukciju iespējas un adekvāta, 
atbilstoša izmantošana konkrētās situācijās. Šo jautājumu apgūšanai der viena no 
kompetentākā SQL izmantošanas speciālista Joe Celko`s grāmatas un arī grāmatas, kuras 
veltītas konkrētas datu bāzes vadības sistēma realizētajam SQL. 
9. Joe Celko’s. SQL for smarties: advanced SQL programming. Second edition. Morgan 

Kaufmann Publishers, San Fracisko, California,2000, 450 pp. Ievērojama speciālista 
laba mācību grāmata par SQL niansēm. 

10. Sanjay Mishra, Alan Beaulien. Mastering Oracle SQL. 2002, O’Reilly, 360 pp. Laba 
mācību grāmata par DBVS Oracle SQL iespējām 

Zināšanas par datu bāzes servera programmēšanas valodām glabājamo procedūru 
veidošanai vislabāk iegūt grāmatās kas veltītas konkrētai datu bāzes vadības sistēmai. 
Dotajā jautājumā līderis atkal ir firmas Oracle datu bāzes vadības sistēma ar attiecīgajām 
grāmatām. 
11. Bill Prybil, Steven Feurstein. Learning Oracle PL/SQL. O`Reilly, 2001, 424 pp. 
12. Benjamin Rosenzweig, Elena Silvestrova. Oracle PL/SQL interactive 

workbook.Second edition. Prentice Hall,2002, 688 pp. 
13. Thomas Kyte. Expert One-on_One Oracle. Second edition. Book 1 and 2. 2002, 

Pearson Education Limited, 680 pp. Eksperta vērtējumi un ieteikumi firmas Oracle 
datu bāzes tehnoloģijās. 

Gandrīz katrai lielo datu bāzes vadības sistēmu izstrādes firmai ir izveidojusies sava datu 
noliktavu realizēšanas tehnoloģija. Laba mācību grāmata par firmas Oracle datu 
noliktavas tehnoloģijām ir Lilian Hobbs un kolektīva grāmatā. 
14. Lilian Hobbs, Susan Hilson, Shilpa Lawande. Oracle 9iR2 Data Warehausing. 2003, 

Digital Press, 590 pp.   
Kā mācību grāmatas par Microsoft SQL server, PostgreSQL un DB2 datu bāzes vadības 
sistēmām var izmantot sekojošas grāmatas. 
15. Marci Frohock Garcia, Jamie Reding, Edward Whalen, Steve Adrien DeLuca. 

Microsoft SQL Server 2000. Adminstrator`s companion. Microsoft, 2000. 
16. John C. Worslay, Joshua D. Drake. Practical PotgreSQL. O`Reilly, 2002. 
17. Rob Cutlip, John Medicke. Integrated Solutions with DB2. Addison Wesley, 2003. 
 
Ieteicamā literatūra 
 
Kā papildinājumu ieteicamai literatūrai varētu minēt daudz literatūras avotus, jo datu 
bāzes tehnoloģijas ir ļoti populāras. Lai akcentētu tieši praktiskās  datu bāzes realizācijas 
un izmantojuma problēmas un risinājumus, var rekomendēt vēl sekojošas grāmatas: 
1. Fabian Pascal. Practical issues in database management: A reference for the thinking 

practitioner. Addison-Wesley, 2000. 
2. Jim Melton. Advaced SQL:1999 – Understanding object-relational and other advanced 

features. Morgan Kaufman, 2003. 
 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Liela apjoma datu bāzes un tās vadības sistēmas atšķirības no personālajām un 
vidēja izmēra datu bāzēm. Liela apjoma universālas datu bāzes datu modeļi. 
2. lekcija. Liela apjoma datu bāzes atmiņas loģiskās un fiziskās struktūrvienības. Lielas 
datu bāzes sistēmas arhitektūras. 
3. lekcija. DBVS darba vides veidošana. Datu bāzes veidošanas etapi.  
4. lekcija. Relāciju DB informācijas objektu definēšana.  
5. lekcija. Datu izgūšana no relāciju DB informācijas objektiem. 
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6. lekcija. Lielu objektu izmantošana (LOB) iekļaušana DB. Tabulu un indeksu 
sekcionēšana. Datu paralēlās apstrādes iespējas. 
7. lekcija. Objektorientētās tehnoloģijas principu iekļaušanas problēmas lielās datu bāzēs. 
Relāciju objektu informācijas objektu realizēšana DB.  
8. lekcija. Objekti un metodes.  
9. lekcija. Vaicājumu valoda OSQL.  
10. lekcija. Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums.  
11. lekcija. Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā.  
12. lekcija. DBVS interfeisi un utilītprogrammas.  
13. lekcija. Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB bojājuma. Datu eksports 
un imports. Datu sākotnējā ielāde. 
14. lekcija. Daudzavotu sistēmas veidošana.  
15. lekcija. DB administratora grupa un tās funkcijas. 
16. lekcija. Komerciālas liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc kursa apmācības studentam jāprot: 
• Analizēt priekšmetiskās vides funkcionalitāti un datu izlietojumu. 
• Veidot dažādus datu konceptuālos modeļus. 
• Jāprot iegūt no datu konceptuāliem modeļiem relāciju un relāciju-objektu datu bāzu 

sākotnējās glabāšanas struktūras un procedurālos paplašinājumus. 
• Jāprot izvērtēt iegūto datu struktūru kvalitāti. 
• Jāprot lietot CASE rīkus datu bāzes sistēmu projektēšanai. 
• Jāprot veikt datu sākotnējo ielādi datu bāzē. 
• Jāprot veikt SQL vaicājumu noskaņošanu. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
Studentu praktiskā darbība dotajā mācību kursā ir ļoti svarīga, jo lielu apgūstamo zināšanu 
daļu students saņem ar papildmateriāliem praktisko uzdevumu izpildei. Otrkārt, katrs 
students risina savu uzdevumu, kurā ir ietvertas noteiktās prasības. Līdz ar to, katrā 
praktiskajā darbā students analizē paša izvēlēto priekšmetisko vidi, izdomā tās īpašības un 
veido tai datu bāzi un realizē izgūšanas vaicājumus. 
 
1. praktiskais darbs - relāciju datu bāzes informācijas objekti 
Relāciju datu bāzes (RDB) projektēšanas problēmas un metodes. ER diagrammas 
izveidošana (vismaz 5 realitātēm). RDB izveidošana: tabulas (vismaz 4), klasteri (2), 
indeksi, virknes (2) un skati (2). Datu bāzes datu veseluma (integritātes) nodrošināšana ar 
deklaratīviem likumiem (Primary key, Unic, Check, Not Null, References). Datu bāzes 
datu vārdnīcas statisko skatu izpēte un metadatu noteikšana visām struktūrām ar SELECT 
vaicājumu palīdzību (attiecīgo datu vārdnīcas skatu izvēle, kolonu jēgas noskaidrošana, 
apzīmējumu precizēšana). Datu ievade tabulās un klastera struktūrās ar INSERT komandu 
un SQL*LOADER programmas palīdzību. SQL*Plus vides parametri un komandas 
interaktīvu pārskatu veidošanai (pārskatos noteikti tiek realizēta grupēšana un starpsummu 
izvade). Divu saliktu dialoga tipa pārskatu izveidošana (pārskatu vaicājumos jālieto 
vairāki SELECT un datu grupēšana gan vaicājumā, gan pārskata komandās, pārskatos 
jāizmanto vairākas tabulas). Datu izgūšana no izveidotajām RDB datu glabāšanas 
struktūrām lietojot SQL vaicājumus (apakšvaicājumi SELECT rindā, FROM rindā, 
HAVING rindā, klona tabulu izmantošana (OVER konstrukcija), DECODE un CASE 
konstrukciju izmantošana, hierarhisko vaicājumu veidošana (START WITH ... 
CONNECT BY, PRIOR, LEVEL struktūras). 
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2. praktiskais darbs - relāciju-objektu datu bāzes informācijas objekti 
Relāciju-objektu datu bāzes (RODB) datu glabāšanas struktūras: objektu tabula, tabula ar 
objektu kolonu, tabula ar iekļautu tabulu. Tabulās iekļaujamo objektu tipi: vienkārši, 
objekti, salikti objekti (objekti ar iekļautiem objektiem), objektu kolekcijas, objektu 
kolekcijas objektu kolekcijām. RODB datu glabāšanas struktūru izveidošana. Datu ievade 
RODB datu glabāšanas struktūrās ar INSERT komandu un ar SQL*LOADER 
programmu. RODB struktūru matadatu izgūšana no datu vārdnīcas skatiem (SELECT 
vaicājumi). Objektu sasaiste lietojot objektu atsauces. Jāizveido objektu atsauces 1:1 un 
1:N. Objektu datu mantošanas iespējas. Piemērs. RODB glabāšanas struktūru grafiskais 
attēlojums – tabulu un objektu diagramma. Datu izgūšana no RODB izmantojot Objektu 
SQL (visām datu glabāšanas struktūrām), tiek izmantotas funkcijas VALUE(), TABLE(), 
REF(), DEREF(). Objektu skati. Izveidot divus objektu skatus, kuru definēšanai izmantoti 
Objektu SQL vaicājumi ar TABLE() funkciju. Veikt Objektu SQL vaicājumus (4) objektu 
skatiem. 
 
3. praktiskais darbs - servera programmēšanas valodas izmantošana 
SQL valodas paplašinājumi. Firmas Oracle SQL valodas paplašinājums PL/SQL. PL/SQL 
valodas mainīgo tipi: raksti, objekti, tabulas, masīvi. Kursori, kursoru mainīgie. PL/SQL 
valodas programmu veidi: anonīmie bloki un nosauktie bloki, iekļautās procedūras un 
funkcijas, trigeri, pakotnes, objektu metodes (MAP, ORDER, MEMBER tipa). To 
definēšanas un izmantošanas komandas. Procedūras ar tabulveida izejas un ieejas 
parametriem (PL/SQL tabulas un kursora mainīgie). Metožu izveidošana objektu skatiem 
un to izmantošana objektu SQL vaicājumos. Informācijas iegūšana no datu bāzes 
vārdnīcas par PL/SQL struktūrām. Darbā jāizveido procedūras un paketes, kas demonstrē 
minēto programmēšanas iespēju realizēšanu. Procedūras SQL un OSQL vaicājumi veic 
datu izgūšanu no RDB un RODB struktūrām, izdara pārveidojumus un jaunos datu atkal 
ieraksta datu bāzē. Galveno vērību jāpievērš variantam, kad no tabulas ar iekļauto tabulu 
tiek izveidots objektu skats ar vairākām metodēm un šīs metodes tiek izmantotas OSQL 
vaicājumos (4) objektu skatam. 
 
4. praktiskais darbs - datu noliktavas tehnoloģijas\ 
Zvaigznes un sniegpārslas shēmu izmantošana datu modeļiem datu noliktavās. Datu 
noliktavas (datawarehouse) virsbūves veidošana OLTP datu bāzei: dimensiju (>=3) un 
hierarhiju (arī multihierarhiju) definēšana OLTP DB tabulām, materializēto skatu (3) 
definēšana un vaicājumu realizēšana, kuros tiek realizēta vaicājumu pārraksti (rewriting). 
Datu agregātu izgūšana (5 vaicājumi) lietojot Rollup, Cube izteiksmes un Grouping 
funkciju. 
 
5. praktiskais darbs - datu bāzes audits un noskaņošana 
Datu bāzes vadības sistēmas eksemplāra parametri. Parametru vērtību iegūšana un 
izvērtējums. Datu bāzes vadības sistēmas parametriskā modeļa izveidošana. Parametru 
maiņas ieteikumu iegūšana no datu vārdnīcas dinamiskajiem skatiem. Parametru 
koriģēšanas komandas.  
 
6. praktiskais darbs -Lietojumu un datu bāzes sasaiste 
MS un Oracle ADO objektu tehnoloģijas (OO4O) izmantošana. Datu izgūšana no relāciju-
objektu datu bāzes uz MS Excel darba lapām un MS Access formām. Jāizmanto gan 
relāciju, gan relāciju-objektu datu struktūras. 
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 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
1. Liela apjoma datu bāzes un tās vadības sistēmas atšķirības no personālajām un vidēja 
izmēra datu bāzēm. 
1.1. Kādas ir liela apjoma datu bāzes atšķirības no “galda” (desktop) datu bāzēm? 
1.2. Kādas ir liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas atšķirības no “galda” (desktop) 
datu bāzes vadības sistēmām? 
2. Liela apjoma universālas datu bāzes datu modeļi. 
2.1. Kādas datu glabāšanas struktūras tiek izmantotas relāciju datu bāzē? 
2.2. Kādas datu glabāšanas struktūras tiek izmantotas relāciju-objektu datu bāzē? 
3. Liela apjoma datu bāzes atmiņas loģiskās un fiziskās struktūrvienības. 
3.1. Kas ir tabultelpas, segmenti, ekstenti, bloki, klasteri? 
3.2. Kāda ir atmiņas struktūrvienību uzbūve un konfigurēšanas parametri? 
4. Lielas datu bāzes sistēmas arhitektūra. 
4.1. Kas ir lietojumu serveri.? 
4.2. Kas ir datu bāzes vadības sistēmas eksemplārs? 
4.3. Kas ir sistēmas globālā atmiņa? Kāda ir tās struktūra? 
5. DBVS darba vides veidošana. 
5.1. Kas ir optimālā elastīgā arhitektūra? 
5.2. Kas ir darba katalogu sistēma? Kā tā tiek organizēta? 
5.3. Kā datu bāzes vadības sistēmas eksemplārs tiek organizēts operētājsistēmas vidē? 
6. Datu bāzes veidošanas etapi.  
6.1. Kādi ir datu bāzes veidošanas etapi un to uzdevumi? 
6.2. Kā tiek izmantota datu bāzes datu vārdnīca datu bāzes darbības analīzē un 
koriģēšanā? 
6.3. Kas ir datu bāzes datu vārdnīcas statiskie un dinamiskie skati? 
7. Relāciju DB informācijas objektu definēšana. 
7.1. Kas ir skati, kā tie tiek izmantoti? 
7.2. Kas ir klasteri? Kā tos veido? Datu tabulas, domēni, datu lauki jeb kolonas un to tipi, 
lauku un tabulu ierobežojumi un to tipi, virknes, indeksi un to tipi, virtuālie skati un to 
tipi, datu klasteri, materializētie skati, sinonīmi).  
7.3. Kas ir un kā tiek nodrošināta datu bāzes datu integritāte? 
8. Datu izgūšana no relāciju DB informācijas objektiem. 
8.1. Kādas  valodā SQL ir iespējamas darbības ar datu kopām? 
8.2. Kādas SQL struktūrvienības tiek izmantotas datu noliktavu tipisko vaicājumu 
realizēšanai? 
8.3. Kas ir “klona tabulu” izmantošana SQL vaicājumos? 
8.4. Kas ir hierarhiskie vaicājumi? 
8.5. Kādi datuma un laika datu tipi un darbības ar tiem tiek izmantotas universālās datu 
bāzes sistēmās? 
8.6. Kas ir dinamiskais SQL? 
9. Lielu objektu izmantošana (LOB) iekļaušana DB.  
9.1. Kas ir datu bāzes lielie objekti? 
9.2. Kā tiek realizēta datu ievade un izguve no lieliem datu objektiem? 
10. Tabulu un indeksu sekcionēšana. Datu paralēlās apstrādes iespējas. 
10.1. Kas ir tabulu sekcionēšana, kādiem nolūkiem tā nepieciešama? 
10.2. Kas ir vaicājumu paralēlā apstrāde? 
11. Objektorientētās tehnoloģijas principu iekļaušanas problēmas lielās datu bāzēs.  
11.1. Kā var tikt organizēti objekti datu bāzē? 
12. Relāciju – objektu informācijas objektu realizēšana DB. 
12.1. Kas ir objektu tabulas? 
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12.2. Kas ir objektu kolonas? 
12.3. Kas ir iekļautās tabulas? 
12.4. Kādiem nolūkiem tiek izmantotas funkcijas VALUE() un TABLE()? 
12.5. Kas ir objektu atsauces? Kā tās tiek izmantotas? 
13. Objekti un metodes.  
13.1. Kas ir un kādēļ lieto konstruktor-metodes, statiskās metodes, MAP tipa metodes, 
ORDER tipa metodes un MEMBER tipa metodes? 
13.2. Kā tiek realizētas objekta īpašību mantošanas iespējas?  
13.3. Kā tiek realizēta heterogēnu objektu veidošana un izgūšana? 
14. Vaicājumu valoda OSQL. 
14.1. Kādas ir OSQL pamatkonstrukcijas? 
14.2. Kādas ir OSQL iespējas strādāt ar kolekcijām? 
14.3. Kādas ir objekta SQL iespējas saliktu vaicājumu veidošanā?  
15. Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums. 
15.1. Kas ir SQL valodas procedurālais paplašinājums? 
15.2. Kas ir anonīmie un nosauktie bloki, glabājamās (stored) procedūras un funkcijas, 
programmu paketes, un trigeri? 
15.3. Kas ir servera paplašinājumi (kārtridži)?  
15.4. Kādas ir SQL valodas papildiespējas PL/SQL valodā? 
15.5. Kas ir PL/SQL valodas raksti un tabulas?  
15.6. Kas ir kursors un kursora mainīgais?   
16. Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā.  
16.1. Kas ir PL/SQL iekļautās tabulas un maināmie masīvi?  
16.2. Kas ir metodes, to interfeisu apraksti un ķermeņu definējumi?  
17. DBVS interfeisi un utilītprogrammas.  
17.1. Kas ir un kad tiek lietota programmu paketes SQL*Plus un Enterprise Manager?  
17.2. Kādi ir tīkla konfigurēšanas varianti un atbilstošie konfigurācijas faili un to 
parametri? 
18. Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB bojājuma. Datu eksports un 
imports. Datu sākotnējā ielāde. 
18.1. Kādi režīmi tiek izmantoti veicot datu bāzes atjaunošanu? 
18.2. Kas ir datu sākotnējā ielāde? Kādas problēmas tiek risinātas? 
19. Daudzavotu sistēmas veidošana.  
19.1. Kas ir OLE DB un ODBC interfeisi? Ar ko tie atšķiras? 
19.2. Kas ir MS ADO un Oracle OO4O interfeisi? 
20. DB administratora grupa un tās funkcijas. 
20.1. Kas ir metadati un to vadība lielās datu bāzes sistēmās? 
20.2. Kas ir operatīvās atmiņas struktūru noskaņošana, ārējās atmiņas noskaņošana, 
resursu izmantošanas analīze? 
20.3. Kas ir DBVS auditorpārbaudes (auditing)? 
20.4. Kas ir SQL vaicājumu izpildes optimizācija? 
21. Komerciālas liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas. 
21.1. Kādas ir priekšrocības un trūkumi DBVS –ām Oracle, MS SQL Server, Sybase? 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Mācību kursa realizēšanā ļoti svarīga ir teorētiskās un praktiskās darbības vienotība, jo 
daudzus jēdzienus un metodes var kvalitatīvi izprast tikai patstāvīgi risinot attiecīgos 
uzdevumus. Tāpēc kursa apmācībā studentu praktiskās darbības apjoms ir liels. Tas ir 
saistīts ne tikai ar uzdevumu izpildi, ber arī ar nepieciešamās problēmu vides ģenerēšanu 
un izpratni. Ļoti būtiski, lai visu uzdevumu definēšanas un analīzes daļu studenti veiktu 
patstāvīgi, nevis pēc pasniedzēja sagatavota piemēra. 
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Studenta zināšanu vērtējums veidojas no praktisko darbu kopējā vērtējuma, kurš tiek 
koriģēts ievērojot beigu testa rezultātus (tests nepieciešams studenta patstāvīgās darbības 
akceptam), un pozitīva eksāmena nokārtošanas rezultāta: 
Gala vērtējums = 0.6  * praktisko darbu vērtējums + 0.4  *  eksāmena rezultāts 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). J. Eiduks 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. J. Eiduks 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Slaidi, izdales materiāls, grāmatas (angļu valodā). 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Tiek izmantoti personālie skaitļotāji ar DBVS Oracle 10 G. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Nepieciešama grāmata latviešu valodā. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Laba 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Trūkst sistematizētas literatūras. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Jāraksta grāmata. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



1.pielikums 

 Mācību spēks -  Profesors JĀN I S  G R U N D S P EŅĶ I S , Dr.habil.sc.ing. 
             
 Mācību priekšmeta nosaukums: DSP505 -  Datorsistēmu projektēšanas metožu    
                                                                    zinātniskais seminārs 
 
   Studiju programma - datorsistēmas 
   Studiju profils - datorzinātņu 
   Studiju veids - akadēmiskās 
     

 Studiju līmenis - maģistru studiju programma 
     
   Studiju virziens - datorsistēmu projektēšana 
 
Mācību priekšmeta apjoms - 3 KP 
Semestris: maģistra studiju otrā gada 1. semestris (9. semestris) 
Mācību priekšmeta grupa: virziena obligātais mācību priekšmets 
Mācību priekšmeta mērķis: apgūt zinātniskā darba veikšanas metodes, strādājot grupā, un 
pilnveidot prasmi sagatavot zinātniskā darba atreferējumu rakstiskā un mutvārdu formā.   
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt zinātniskā darba veikšanas  praksi, strādājot grupā 
• prast pamatot un aizstāvēt izvēlētos risinājumus 
• prast pielietot izvēlētās metodes praktiskiem risinājumiem 
• pilnveidot  prasmi referēt par sava zinātniskā darba  tēmu 
• pilnveidot  prasmi sagatavot zinātniskā darba rezultātu rakstisku pārskatu vai zinātnisku rakstu 

publicēšanai 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
Strādājot pie maģistra darba, studentam ir jāpapildina darba vadītāja sākotnēji rekomendētais 
bibliogrāfiskais saraksta ar  jaunākajiem zinātniskajiem rakstiem un monogrāfijām, kas atrasti gan 
bibliotēkā, gan arī INTERNET-ā. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode:  
Zinātniskajam semināram atvēlētajā laikā studenti referē par savu darbu, akcentējot izvēlēto metožu 
pamatojumu un pielietojumu. Daļa no semināriem tiek veltīta diskusijām trīs grupās, kurās attiecīgi 
apspriež datu bāzu sistēmu, informācijas sistēmu un intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes. 
Diskusijas vada maģistru darbu vadītāji, atbilstoši savām zinātniskajām interesēm, un grupu sastāvu 
nosaka studentu izvēlētā maģistra darba tematika.  
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi:  
studenti par darbu zinātniskajā semināra un referāta nolasīšanu saņem ieskaiti. Rakstiskā formā 
iesniegtais referāts tiek pielīdzināts studiju darbam un vērtēts ar atzīmi (vērtējumu dod maģistra 
darba vadītājs). Prasības priekšmeta apguvei:  
zinātnisko semināru apmeklēšana ir obligāta. Piedalīšanās diskusijās par sava un kolēģu zinātniskā 
darba rezultātiem un nolasītā referāta kvalitāte tiek ņemta vērā, dodot studiju darba galīgo 
vērtējumu. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP555 Prasību inženierija 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

M. Kirikova 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Eksāmens; Studiju darbs 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d. 1  Lab. d. 1  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Maģistra akadēmiskās studijas 3. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Prasību inženierija 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Funkcionālās prasības, nefunkcionālās prasības, lietotāju intereses, sistēmas izstrādes 
aspekti, prasību inženierija, prasību inženierijas process, grupas darba veicināšana, 
prasību nepretrunīgums, prasību inženierijas metodes: problēmsfēras uztveres orientētās, 
organizācijas zināšanu attīstības orientētās, aģentu orientētās, aspektu orientētās metodes, 
prasību vadība, prasību inženierijas rīki. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir trenēt studenta spēju domāt dažādos prasību inženierijas situāciju 
kontekstos, lai profesionāli spētu izvēlēties katrai konkrētai situācijai piemērotāko prasību 
noteikšanas, analīzes un dokumentēšanas metožu un rīku kopumu. 

 2.2.2. Uzdevumi 
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, jāveic šādi uzdevumi: 
1. Izprast prasību inženierijas problēmas un pārzināt to iespējamos risinājumus. 
2. Apgūt prasmi analizēt problēmsfēru un informācijas sistēmu gan no aktiera, gan 

sistēmas viedokļa.  
3. Apgūt plašu prasību inženierijas metožu spektru un prast tās lietot reālās situācijās. 

2.3. Tēmas  
1. Prasību inženierijas loma sistēmu analīzē 

Prasību inženierijas jēdziens. Prasību inženierijas process. Problēmas prasību 
inženierijā. Organizāciju aizsardzības mehānismi. 

2. Mērķu un problēmu analīze. 
Mērķu un problēmu koki. Išikavas diagramma. SVID analīze. Kelli metode 

3. Problēmvides uztveres orientētā prasību inženierija (Soft Systems Methodology) 
Stingri un vāji strukturētas prasību inženierijas metodes. Čeklanda pieeja. 
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4. Organizācijas zināšanu attīstības orientēta prasību inženierija 
EKD metodes process. Grupas darba veicināšana prasību inženierijā 

5. Aģentu orientētā prasību inženierija 
i* metode. 

6. Organizāciju arhitektūru orientētā prasību inženierija 
Organizāciju arhitektūru veidi. Biznesa procesu un pakalpojumu orientācija prasību 
inženierijā. 

7. Biznesa un informācijas sistēmas atbilstības orientēta prasību inženierija 
TEMPORA metodoloģija. OMINIS metodoloģija. 

8. Šablonu orientēta prasību inženierija 
Prasību šabloni. Reinženierijas šabloni. 

9. Aspektu orientēta prasību inženierija 
Nefunkcionālo prasību nozīme. Intereses un aspekti. 

10. Citas prasību inženierijas pieejas 
Prasību noteikšana uz komponentēm balstītu sistēmu projektēšanā. Spējā pieeja. 
Lietošanas gadījumi prasību inženierijā. 

11. Prasību inženierijas rīki 
Prasību iegūšanas rīki. Prasību vadības rīki. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Ian Sommerville, Pete Sawyer. Requirements Engineering: A Good Practice Guide; 

404 lpp.; Publicher: John Wiley & Sons; 1 edition (April 16, 1997); ISBN: 
0471974447. 
Šajā grāmatā ir viegli lasāma informācija par prasību inženierijas būtību, problēmām 
un to pārvarēšanas ceļiem. 

Kursā jāizmanto arī lekcijās norādītie materiāli par modernajām un mazāk pazīstamajām 
prasību inženierijas metodēm. 
 
Ieteicamā literatūra 
 
1. SWEBOK – nodaļa par prasību inženieriju (Software requirements) 

http://www.swebok.org/ 
Tradicionālo prasību inženierijas procesu un produktu apskats. Šajā materiālā nav 
iekļautas modernākās prasību inženierijas metodes. 

2. Checkland P. and Scholes J. Soft Systems Methodology in Action, Wiley, 1996. 
Grāmata par problēmsituācijas uztveres orientētu pieeju sistēmu projektēšanā 

3. Yu E.S.K. Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering, University of 
Toronto, 1994. 
Aģentu orientētas prasību inženierijas pamati. 

4. Flynn D.J. Information Systems Requirements: Determination and analysis, McGraw-
Hill, 1992. 
Akcentē sakaru starp biznesa un informācijas sistēmu. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Prasību inženierijas jēdziens. 
2. lekcija. Prasību inženierijas process. 
3. lekcija. Problēmas prasību inženierijā. 
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4. lekcija. Organizāciju aizsardzības mehānismi. 
5. lekcija. Mērķu un problēmu analīze. 
6. lekcija. Problēmvides uztveres orientēta prasību inženierija (Soft Systems 
Methodology). 
7. lekcija. EKD metodes process. 
8. lekcija. Grupas darba veicināšana prasību inženierijā. 
9. lekcija. Aģentu orientēta prasību inženierija. 
10. lekcija. Organizāciju arhitektūru orientēta prasību inženierija. 
11. lekcija. Biznesa un informācijas sistēmas atbilstības orientēta prasību inženierija. 
12. lekcija. Šablonu orientēta prasību inženierija. 
13. lekcija. Nefunkcionālo prasību nozīme. 
14. lekcija. Intereses un aspekti. 
15. lekcija. Citas prasību inženierijas pieejas. 
16. lekcija. Prasību inženierijas rīki. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj: 
• Izvēlēties problēmsituācijai piemērotāko prasību inženierijas metodi; 
• Noteikt prasības nestrukturizētās situācijās; 
• Panākt prasību pietiekamu nepretrunīgumu un pilnīgumu; 
• Organizēt prasību inženierijas darbu. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• Organizāciju aizsardzības mehānismu analīze. 
• Mērķu un problēmu analīze. 
• Problēmvides uztveres orientēta prasību inženierija realizācija reālai situācijai. 
• EKD modelēšana grupā. 
• Aģentu orientēta prasību inženierijas metodes lietojums konkrētā problēmsfērā. 
• Prasību noteikšana, balstoties uz izvēlēto organizācijas arhitektūras modeli. 
• Prasību noteikšana balstoties uz biznesa procesu modeli. 
• Prasību noteikšana, izmantojot pašveidotus šablonus. 
• Aspektu orientētas prasību inženierijas metodes lietojums konkrētā problēmsfērā. 
• Nepretrunīgu lietošanas gadījumu iegūšana, izmantojot biznesa procesu modelēšanas 

tehniku. 
• Ar dažādām prasību inženierijas metodēm iegūto rezultātu salīdzinājums. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Prasību inženierijas jēdziens 
• Prasību inženierijas process 
• Problēmas prasību inženierijā 
• Organizāciju aizsardzības mehānismi 
• Mērķu un problēmu koki 
• Išikavas diagramma 
• SVID analīze 
• Kelli metode 
• Stingri un vāji strukturētas inženierijas metodes 
• Čeklanda pieeja 
• EKD metodes process 
• Grupas darba veicināšana prasību inženierijā 
• I* metode 
• Organizāciju arhitektūru veidi  
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• Biznesa procesu un pakalpojumu orientācija prasību inženierijā 
• TEMPORA metodoloģija 
• OMINIS metodoloģija 
• Prasību šabloni 
• Reinženierijas šabloni 
• Nefunkcionālo prasību nozīme 
• Intereses un aspekti 
• Prasību noteikšana uz komponentēm balstītu sistēmu projektēšanā 
• Spējās pieejas definīcija un princips  
• Lietošanas gadījumu prasību inženierija 
• Prasību iegūšanas rīki 
• Prasību vadības rīki 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma ir šāda: 
Maksimālais punktu skaits, ko var saņemt par praktisko darbu izpildi ir 50% no eksāmenā 
iegūstamā maksimālā punktu skaita. 
Ņemot vērā lielo praktisko darbu īpatsvaru un potenciālo iespēju iesniegt paša 
neizstrādātus darbus, punkti par praktiskajiem darbiem tiek pieskaitīti tikai tad, ja 
eksāmenā ir sasniegti 50% no maksimālā punktu skaita. Studentiem, kas sasniedz šo 
robežu, pie eksāmenā iegūtajiem punktiem tiek pieskaitīti praktiskajos darbos iegūtie 
punkti un galīgā atzīme noteikta atbilstoši šai summai. Ja students 50% robežu nesasniedz, 
atzīme tiek izlikta atbilstoši eksāmenā iegūtajiem punktiem. 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). M. Kirikova 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. A. Pozdņakova un M. Kirikova 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Slaidi un materiāli internetā. Bibliotēkā ir grāmatas, tomēr pamatakcents uz to, kas 
pirmajā teikumā. 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Laboratorijas darbs ir tikai viens, bet nākotnē var būt vairāk, ja izmanto prasību 
inženierijas rīkus. Kamēr rīkus nelieto, „aprīkojumu” sagādā paši studenti, jo tas dārgi 
nemaksā. Praktiskie darbi pēc studenta izvēles notiek vai nu auditorijā, vai mājās. 
Praktisko darbu laikā auditorijā ir pasniedzēja, kura konsultē studentus vai nu par 
darbiem, kas izstrādāti mājās, vai auditorijā. Par katru darbu tiek dots novērtējums un 
kļūdu skaidrojums. Novērtējums tiek ņemts vērā eksāmenā. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Domāju, ka nē. 
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3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Studenti alkst pēc slaidiem latviešu valodā, pagaidām tie ir jauktā angļu/latviešu valodā. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Laba 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Vienmēr var labāk, bet šeit ir gana, lai sasniegtu labu rezultātu (studenti gan tā nedomā, 
viņi grib vairāk vienkāršāka materiāla – bet es negribu uz to parakstīties, jo tad pazudīs 
viens no būtiskiem kursa veiksmes faktoriem – izpratne par patieso prasību inženierijas 
sarežģītību). 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Sagatavot skaistākus slaidus latviešu un angļu valodā. Kursa nemainīgās daļas 
materiāliem dot latviešu valodas tulkojumu (šie ir studentu priekšlikumi) Te problēma ar 
materiālu tulkošanu – esam ES un jādabū atļauja, kas nav zināms cik maksā. Pati gribētu 
izveidot kursa portālu. Kaut kādas nelielas iestrādes tam ir. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP560 Zināšanu vadība 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

M. Kirikova 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4 Eksāmens; Studiju darbs 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d. 2  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. X  St. d. X  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Pēdējais akadēmiskās 
maģistratūras semestris 

 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Zināšanu inženierija 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Zināšanas, zināšanu veidi, zināšanu līmeņi, zināšanu vadība (pārvaldība), zināšanu 
pārvaldības sistēma (ZPS), organizācijas atmiņa, intelektuālais kapitāls, zināšanu 
pārvaldības rīki, zināšanu pārvaldības sistēmas arhitektūra, zināšanu pārvaldības process, 
zināšanu audits, zināšanu pārvaldības sistēmas izstrādes process, uz rezultātu orientēta 
metodoloģija. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par zināšanu atbalsta nozīmi veiksmīgā organizācijas 
darbībā un IT iespējām šī atbalsta nodrošināšanā. 

 2.2.2. Uzdevumi 
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, jāveic šādi uzdevumi: 
1. Apgūt prasmi saskatīt starpību starp dažādiem zināšanu veidiem; 
2. Apgūt prasmi projektēt zināšanu pārvaldības sistēmas; 
3. Apgūt teorētiskās zināšanas par indivīda un organizācijas mācīšanās procesu. 

2.3. Tēmas  
1. Zināšanu jēdziens 

Zinātne par zināšanām – epistemoloģija. Zināšanu veidi. Atšķirība starp datiem, 
informāciju un zināšanām, Zināšanu attīstības cikls.  

2. Zināšanu pārvaldības jēdziens 
Zināšanu pārvaldības vēsturiskās saknes un saistītās sfēras. Zināšanu pārvaldības 
interpretācijas, Zināšanu pārvaldības komponentes. Zināšanu pārvaldības process. 

3. Zināšanu pārvaldības sistēma 
Zināšanu pārvaldības dzīves cikls. Organizācijas atmiņa. Intelektuālais kapitāls. 
Zināšanu pārvaldības sistēmas tipiska uzbūve. Zināšanu pārvaldības sistēmas izstrādes 
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vadlīnijas. 
4. Zināšanu pārvaldības sistēmas projektēšana 

Organizācijas infrastruktūras loma zināšanu pārvaldībā. Zināšanu pārvaldības 
stratēģija. Zināšanu pārvaldības sistēmas arhitektūra. Zināšanu audits. Zināšanu 
pārvaldības komanda. Zināšanu pārvaldības sistēmas skices projektēšana. Zināšanu 
pārvaldības sistēmas darbības koncepcijas izstrāde. Zināšanu pārvaldības sistēmas 
izvērse. Zināšanu pārvaldības sistēmas ieviešanas kultūra. Zināšanu pārvaldības 
izmaiņu vadība.  

5. Personālās zināšanu pārvaldības sistēmas 
Indivīda loma organizācijas zināšanu pārvaldībā. Indivīda zināšanu īpašības. 
Personīgo zināšanu pārvaldības sistēmu izveides nosacījumi. Personīgo zināšanu 
pārvaldības rīki. 

6. Organizāciju mācīšanās 
Organizācijas mācīšanās modelis. Prasmju iegūšanas veidi un atbildība, Organizācijas 
„aizmiršanas” formas. Grupu intelekts. Organizācijas mācīšanās e-vides. 

7. Zināšanu pārvaldība Eiropas telpā 
Zināšanu sabiedrības jēdziens, Zināšanās sakņota tautsaimniecība. Mācīšanās kā 
sistēma. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Tiwana Amrit. The Knowledge Management Toolkit. Orchestrating IT, Strategy, And 

Knowledge Platforms, Second Edition, Prentice Hall PTR, 2002, ISBN: 013009224X.
Šajā grāmatā ir atrodami gandrīz visi lekcijās ietvertie temati un vadlīnijas praktisko 
darbu izstrādei. Grāmata sniedz informāciju gan par zināšanām, gan zināšanu 
pārvaldību, gan par to, kā uzprojektēt zināšanu pārvaldības sistēmu. 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Maier Ronald. Knowledge Management Systems. Information and Communication 

Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002, 
ISBN 3-540-43406-2. 
Šī ir enciklopēdiska rakstura grāmata, kura padziļināti skaidro zināšanu vadības 
(pārvaldības) tematus, kā arī iepazīstina ar zināšanu pārvaldības praktiskās realizācijas 
piemēriem un to analīzi.  

2. Argyris C. On Organisational Learning, Blackwell Publishing, Incorporated, 1999. 
Grāmata aplūko organizācijas mācīšanos, izmantojot zināšanu pārvaldībai raksturīgus  
terminus. Grāmata uzrakstīta visai akadēmiskā valodā. 

 
 2.4.2. Lekciju saraksts 

1. lekcija. Zināšanu jēdziens. 
2. lekcija. Zināšanu pārvaldības jēdziens. 
3. lekcija. Zināšanu pārvaldības sistēma. 
4. lekcija. Organizācijas infrastruktūras loma zināšanu pārvaldībā. 
5. lekcija. Zināšanu pārvaldības stratēģija. 
6. lekcija. Zināšanu pārvaldības sistēmas arhitektūra. 
7. lekcija. Zināšanu audits. 
8. lekcija. Zināšanu pārvaldības komanda. 
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9. lekcija. Zināšanu pārvaldības sistēmas skices projektēšana. 
10. lekcija. Zināšanu pārvaldības sistēmas darbības koncepcijas izstrāde. 
11. lekcija. Zināšanu pārvaldības sistēmas izvērse. 
12. lekcija. Zināšanu pārvaldības sistēmas ieviešanas kultūra. 
13. lekcija. Zināšanu pārvaldības izmaiņu vadība. 
14. lekcija. Personālās zināšanu pārvaldības sistēmas. 
15. lekcija. Organizāciju mācīšanās. 
16. lekcija. Zināšanu pārvaldība Eiropas telpā. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Pēc priekšmeta apgūšanas students spēj: 
• izprast zināšanu nozīmi organizācijas darbībā; 
• saprast dažādas zināšanu pārvaldības pieejas un to saistību ar informācijas sistēmām; 
• projektēt zināšanu pārvaldības sistēmas; 
• izvēlēties zināšanu pārvaldības rīkus konkrētiem uzdevumiem; 
• veikt zināšanu auditu; 
• veikt zināšanu pārvaldības sistēmas izstrādes stratēģisko plānošanu. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• Zināšanu jēdziena konceptuālā modeļa izstrāde. 
• Zināšanu pārvaldības karkasu analīze. 
• Organizācijas atmiņas un intelektuālā kapitāla modelēšana. 
• Uzņēmuma esošās infrastruktūras analīze. 
• Uzņēmuma zināšanu pārvaldības stratēģijas definēšana. 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas infrastruktūras projektēšana. 
• Zināšanu auditēšana. 
• Zināšanu pārvaldības komandas komplektēšana. 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas arhitektūras izstrāde. 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas interfeisa izstrāde. 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas ieviešanas koncepcijas izstrāde. 
• ZPS ieviešanas organizatorisko pasākumu plāna izstrāde. 
• Līdzsvarotā novērtējuma kartes izstrāde. 
• Personālās zināšanu pārvaldības sistēmas skices izstrāde. 
• Organizācijas mācīšanās konceptuālā modeļa izstrāde. 
• Iepazīšanās ar Eiropas telpā lietotajām ZP metodēm. 
 
Katrs praktiskais darbs tiek prezentēts auditorijas priekšā. 
 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Zināšanu jēdziens 
• Zināšanu veidi 
• Zināšanu pārvaldības jēdziens 
• Zināšanu pārvaldības procesa modeļi 
• Zināšanu pārvaldības sistēma 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas ieviešanas posmi 
• Organizācijas infrastruktūras loma zināšanu pārvaldībā 
• Zināšanu pārvaldības rīki 
• Zināšanu pārvaldības stratēģija 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas arhitektūra 
• Zināšanu audits 
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• Zināšanu pārvaldības komanda 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas skices projektēšana 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas darbības koncepcijas izstrāde 
• Kvalitātes funkcijas attīstīšana 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas izvērse 
• Zināšanu pārvaldības sistēmas ieviešanas kultūra 
• Zināšanu vērtības  
• Intelektuālais kapitāls 
• Organizācijas atmiņa 
• Zināšanu pārvaldības izmaiņu vadība 
• Līdzsvarotā novērtējuma karte 
• Personālās zināšanu pārvaldības sistēmas 
• Indivīda mācīšanās modeļi 
• Organizāciju mācīšanās 
• Zināšanu pārvaldība zināšanu sabiedrībā 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma ir šāda: 
Maksimālais punktu skaits, ko var saņemt par praktisko darbu izpildi ir 50% no eksāmenā 
iegūstamā maksimālā punktu skaita. 
Ņemot vērā lielo praktisko darbu īpatsvaru un potenciālo iespēju iesniegt paša 
neizstrādātus darbus, punkti par praktiskajiem darbiem tiek pieskaitīti tikai tad, ja 
eksāmenā ir sasniegti 50% no maksimālā punktu skaita. Studentiem, kas sasniedz šo 
robežu, pie eksāmenā iegūtajiem punktiem tiek pieskaitīti praktiskajos darbos iegūtie 
punkti un galīgā atzīme noteikta atbilstoši šai summai. Ja students 50% robežu nesasniedz, 
atzīme tiek izlikta atbilstoši eksāmenā iegūtajiem punktiem.  
Ja students par praktisko dabu izpildi ir ieguvis ne mazāk kā 90% no maksimālā 
novērtējuma un ir pārliecinoši prezentējis 15 praktiskos darbus, viņš var izvēlēties 
eksāmenu nekārtot un saņemt atzīmi „teicami” vai „izcili” (ja sasniegts maksimālais 
iespējamais praktisko darbu vērtējums). 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). M. Kirikova 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. M. Kirikova un A. Pozdņakova 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Slaidi no datora, kursa portāls ar iekļautu zināšanu pārvaldības vārdnīcu. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Nodarbības notiek auditorijā. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 
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3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Derētu slaidi latviešu valodā vai pat grāmata, nu jau arī Latvijā zināšanu vadības 
terminoloģija sāk attīstīties. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Labi, ja ir izpratne par sistēmu projektēšanu. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Metodiskais nodrošinājums ir apmierinošs, lekciju slaidi ir – tiesa vairumā angļu valodā. 
Ir sagatavoti praktisko darbu uzdevumi. Ir izstrādāts zināšanu pārvaldības portāls latviešu 
valodā. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Slaidu uzlabošana. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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7 
MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP639 Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

J. Grundspeņķis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  5  

1.3.1.  Sadalījums Lekc.   Prakt. d.   Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. *  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Doktorantūra 2. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

4.2 Sistēmu teorija 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Projektēšanas metodes, radošas metodes (prāta vētra, sinektika), analīze, sintēze, 
novērtēšana, funkcijas, uzvedība, funkciju analīzes metodes, UN-VAI koki, risinājumu 
morfoloģiskā analīze un sintēze, mijiedarbību matrica, mijiedarbību tīkls, savstarpēji 
saistītu risinājumu apgabalu analīze, sistēmas transformācija, jaunievedumu projektēšana 
ar robežu nobīdes metodi, jaunu funkciju projektēšanas metode, Aleksandera metode, 
projektēšanas modeļi, projektēšanas kategorijas, kvalitātes funkcijas, konceptuālā 
projektēšana, funkcionālā un kauzālā spriešana, projekta zināšanu kategorijas,  projektu 
zināšanu atspoguļošana. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Priekšmeta mērķis ir apgūt modernās pieejas un tehnoloģijas datorsistēmu projektēšanā un 
to praktiskos lietojumos, lai pārzinātu modernās metodes un jaunākās tendences 
datorsistēmu projektēšanā, koncentrējoties uz projektēšanas kā zinātnes jautājumiem, kā 
arī uz jaunu risinājumu ģenerēšanas metodēm un zināšanās sakņotām sistēmām 
projektēšanā. 

 2.2.2. Uzdevumi 
1. Apgūt projektēšanas kā zinātnes nozares pamatus un pieejas inženierprojektēšanai 
2. Apgūt jaunrades pieejas jaunu sistēmu sintēzei 
3. Apgūt konceptuālās projektēšanas pamatidejas un modeļus 
4. Apgūt projektēšanas lēmumu atbalsta sistēmu pamatus 
5. Apgūt intelektuālu projektēšanas sistēmu pamatus 
6. Prast izvērtēt modernās projektēšanas metodes un tehnoloģijas 
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2.3. Tēmas  
 
Obligātās tēmas 
 
T.1. Projektēšanas zinātne 
      T.1.1 Inženierprojektēšanas process 
      T.1.2. Projektēšanas modeļi 
      T.1.3. Projektēšanas teorijas 
      T.1.4. Inženieranalīzes process 
      T.1.5. Projektēšanas metodoloģiju pamati 
      T.1.6. Heiristiskās un algoritmiskās metodes projektēšanā 
      T.1.7. Automatizētās projektēšanas sistēmas 
      T.1.8. Sistēmpieeja kā projektēšanas metodoloģiju pamats  
 
T.2. Projektēšana kā jaunu ideju ģenerēšana 
      T.2.1. Jaunrades metožu nepieciešamība, loma un būtība projektēšanā 
      T.2.2. Tehniskā jaunrade 
      T.2.3. Projektētāja raksturojums jaunrades metodēs 
      T.2.4. Jaunu ideju meklēšanas metodes 
      T.2.5. Problēmas struktūras pētījumu metodes 
    
T.3. Konceptuālās projektēšanas metodes un līdzekļi 
      T.3.1. Konceptuālās projektēšanas pamati 
      T.3.2. Konceptuālās projektēšanas modeļi 
 
T.4. Projektēšanas lēmumu atbalsta sistēmas 
      T.4.1. Projektēšanas lēmumu pieņemšanas pamati (lēmumu teorija) 
      T.4.2. Optimālu lēmumu pieņemšana (optimizācijas un daudzkritēriju  
                 optimizācijas pamatjēdzieni) 
      T.4.3. Prasību noteikšana 
      T.4.4. Risinājumu novērtēšanas kritēriji un to izvēle 
 
T.5. Zināšanās sakņotas (intelektuālas) projektēšanas pamati un principi 
      T.5.1. Zināšanās sakņotas projektēšanas process 
      T.5.2. Zināšanās sakņotas projektēšanas modelis 
      T.5.3. Zināšanu atspoguļošana un spriešana intelektuālās projektēšanas sistēmās 
 
Ierobežotās izvēles tēmas (atbilstoši promocijas darba tematikai) 
 
T.6. Programmatūras projektēšanas metodes (programmatūras sistēmu objektorientētā 
projektēšana, strukturizētā un šablona pieeja programmatūras projektēšanā, u.c.) 
T.7. Datu bāzes un datu noliktavu projektēšana 
T.8. Informācijas sistēmu projektēšana un reinženierija 
T.9. Intelektuālu sistēmu (lēmumu atbalsta, pārvaldības informācijas, ekspertu,  
       zināšanu pārvaldības un citu zināšanās sakņotu sistēmu) projektēšana  
T.10. Intelektuālu aģentu un daudzaģentu sistēmas projektēšana 
T.11. Intelektuālu mācību sistēmu projektēšana 
T.12. Citu sistēmu projektēšana (atbilstoši promocijas darba tematikai)   
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2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
Zemāk ir norādīti daži literatūras avoti, kas, lai gan vairāk jāuzskata par vēsturisku atskatu 
attiecīgajās problēmsfērās, tomēr nav zaudējuši savu aktualitāti arī pašlaik. Minētā 
literatūra dod norādes uz pamatnostādnēm programmā iekļautajās tēmās, bet jaunākās 
tendences un mūsdienu risinājumi studentam ir jāmeklē pašam, sastādot par katru tēmu 
literatūras sarakstu, kas tiks izmantots, lai gatavotos eksāmenam. Studentam ir jāapgūst 
obligātās tēmas gan no minētās literatūras, gan arī no literatūras avotiem, ko students ir 
atradis patstāvīgi. Pirms eksāmena ir jāiesniedz viss lietotās literatūras saraksta ar satura 
rādītāju katram no lietotajiem avotiem.  
 
1. Дж. Диксон. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие 

решений. М. Мир, 1969 (1., 2., 4. un 11. nodaļas). 
Grāmatā aprakstīti projektēšanas vispārīgi jautājumi un projektēšanas lēmumu 
pieņemšana. 

2. Я. Дитрих. Проектирование и конструирование. Системный подход. М. Мир, 
1981 (1., 8., 9. un 12. nodaļas). 
Grāmatā apskatīta sistēmpieeja projektēšanai. 

3. Дж. К. Джонс. Методы проектирования. М. Мир, 1986 (3., 4., 10., 11. un 12. 
nodaļas). 
Grāmatā apskatīts plašs metožu klāsts jaunu risinājumu ģenerēšanai. 

4. А. В. Алексеев и др. Интеллектуальные системы принятия проектных решений. 
Рига, Зинатне, 1997 (1., 2. un 3.1. nodaļas). 
Grāmatā aprakstītas zināšanās sakņotas sistēmas projektēšanas lēmumu pieņemšanai. 

5. Мезынский В. Г., Ильдеменов С. В. Реинжиниринг инновационного 
предпринимательства. М., ЮНИТИ, 1999. 

6. Intelligent Systems in Design and Manufacturing (C. Dagli and A. Kusiak, eds.), 
ASME Press, New York, 1994 (Ch. 1, 2, 3). 
Grāmatā apskatītas intelektuālas sistēmas projektēšanas mērķiem.  

7. R. D. Coyne et. al. Knowledge-Based Design Systems. Addison-Wesley Publ. Comp., 
1990 (Ch. 1, 2, 3). 
Grāmatā aplūkotas zināšanās sakņotas sistēmas, projekta zināšanu atspoguļošana un 
šādu sistēmu lietojumi projektēšanas uzdevumu atrisināšanai. 

8. Автоматизация поискового конструирования (под редакцией А. И. 
Половинкина). М., Радио и связь, 1981. 

9. Одрин В. М., Картанов С. С. Морфологический анализ систем. Киев, Наукова 
думка, 1977. 

10. Duffy A. H. B. and O`Donnell F. J. A Design Research Approach. In: Critical 
Enthusiasm–Contribution to Design Science, 1999, pp. 33-40. 

11. Goel A. K. Design, Analogy, and Creativity. IEEE Expert Special Issue on AI in 
Design, 1997, p. 0-25. 

12. Goel A. K., et. al. Functional Explanation in Design. In: Proceedings of IJCAI-97 
Workshop on Modeling and Reasoning about Functions, 1997, pp. 1-10. 

13. de Groot E. H. and Mallory-Hill S. M. A Decision Support System for Preliminary 
Design, 1999. 

14. Hillier B., Musgrove J., and O`Sullivan P. Knowledge and Design. In: Environmental 
Design: Research and Practice, 1972. 
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15. Knowledge-Based Design. Report of Enterprise Integration Laboratory, University of 
Toronto, 2002. 

 
Ieteicamā literatūra 

 
Rekomendētie interneta avoti: 
 
1. http://www.mailbase.ac.uk/lists-a-e/design-research/ 
2. http://www.cs.wpi.edu/Research/aidg/ 
3. http://www.rational.com/ 
4. http://www.clark.net/pub/howie/OO/oo_home.html 
5. http://www.kbdworld.demon.co.uk/ 
6. http://www.ckbs.dsv.su.se/ 
7. http://www.design-engine.com/ 
8. http://www.cs.wpi.edu/~dgrck/ 
9. http://www.cis.ufl.edu/~fishwick/ 
10. http://www.ora.on.ca/biblio/biblio.htm 
11. http://www.citforum.ru/database/kld96/42.shtml 
12. http://www.enteract.com/~bradapp/docs/patterns-intro.html 
13. http://www.csc.calpoly.edu/~dbutler/tutorials/winter96/patterns/tutorial.html 
14. http://www.cee.hw.ac.uk/~alison/ai3notes/ 
15. http://www.comp.lancs.ac.uk/edc/publications/ 
16. http://computer.org/intelligent/ 
17. http://www.ai.mit.edu/publications/ 
18. http://dbd.eng.buffalo.edu/pdf/DBD_POS.4-3-97.PDF 
19. http://www.ndim.edrc.cmu.edu/papers/PSESCAPE97.pdf 
20. http://www.ndim.edrc.cmu.edu/papers/supporting.pdf 
21. http://www.alastc.co.uk/usability/notes/psych_models.htm 
22. http://www.itu.dk/people/slauesen/OOcaseStudies/index.html 
23. http://gee.cs.oswego.edu/dl/oosdw3/ 
24. http://www.gnacademy.org/text/cc/ 
25. http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/Object/ 
26. http://swi.psy.uva.nl/projects/CommonKADS/home.html 
27. http://www.andrew.cmu.edu/user/jiongs/ieee-agentproddesgplng.pdf 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
Priekšmetā lekcijas nav paredzētas. Visas tēmas studentam jāapgūst patstāvīgi, 
konsultējoties ar pasniedzēju. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Pārzina jaunākās tendences datorsistēmu projektēšanā. 
• Pārzina projektēšanas kā radoša procesa veicinošas metodes jaunu sistēmu sintēzei. 
• Zina projektēšanas kā zinātnes nozares koncepcijas, projektēšanas teoriju un aksiomas 
• Zina zināšanās sakņotu sistēmu uzbūvi un darbību projektēšanas procesa atbalstam. 
• Prot izvērtēt modernās projektēšanas metodes. 
• Prot pielietot modernās projektēšanas metodes un projektēšanas procesa atbalsta 

sistēmas ar promocijas darbu saistītā problēmsfērā. 
 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 

 
Lai sagatavotos eksāmenam, bez teorētiskā materiāla apgūšanas studentam ir jāizpilda 
mājas darbs un jāuzraksta referāts. Abi darbi jāiesniedz ne vēlāk kā nedēļu pirms 
eksāmena. 
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Mājas darbs 
 
Mājas darba mērķis ir praktiski apgūt jaunrades metodes sistēmu projektēšanā. 
Mājas darba uzdevums: 
 
1. Studentam ir jāizvēlas projektējamā sistēma, kurai ir jāsastāv no vismaz 8 elementiem 

(elementu funkciju skaitam ir jāpārsniedz elementu skaits). 
2. Jāizanalizē elementu funkcijas un tās jāapraksta analīzes tabulā. 
3. Jāattēlo sistēmas funkcionālā struktūra. 
4. Jāizveido elementu savstarpējās saistības matrica un rezultāts vizuāli jāparāda kā 

savstarpējās sadarbības tīklu. 
5. Jākonstruē morfoloģiskās analīzes tabula, kuras rindām atbilst elementi vai funkcijas, 

bet kolonām to realizēšanas alternatīvas. Minimālais alternatīvu skaits ir 4, bet 
maksimālais – 6. 

6. Jārealizē morfoloģiskā analīze un jāiegūst iespējamie projekta risinājumi. Analīzes 
rezultātā jāiegūst tikai pieļaujami risinājumi, tādēļ ieteicams izmantot savstarpēji 
saistītu risinājumu apgabalu analīzes metodi, lai iegūtu savietojamu un nesavietojamu 
variantu apakškopas. 

7. Izvēloties vienu pieļaujamu variantu salīdzināšanas kritēriju, ir jāizvēlas optimāls 
risinājuma variants. 

 
Piezīme: Mājas darba izpildei ir ieteikta šāda literatūra: 2. punktam [8, 9], 4., 6. un 7. 
punktam [3], bet 5. un 6. punktam [8, 9]. Bez tam 5. un 6. punkta izpildei ir vēlama 
programmatūra, kuras esamība paaugstina darba vērtējumu pie nosacījuma, ka ir 
iespējams variēt morfoloģiskās analīzes tabulas apjomu. 
 
Referāts 
 
Studentam ir jāuzraksta referāts, kas tiks atsevišķi vērtēts kā viens no eksāmena 
jautājumiem, par vienu no ierobežotās izvēles tēmām, kas ir vistuvākā studenta promociju 
darba tēmai. Referātam ir jābalstās vienīgi uz studenta atrasto literatūru. Referāta apjoms 
15-20 lpp. Referāts jānoformē saskaņā ar vispārīgām prasībām (titullapa, bibliogrāfija, 
secinājumi, utt.). 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
Eksāmenu jākārto pie komisijas trīs doktoru sastāvā. Eksāmenā students saņem 2 
pietiekami plaši formulētus jautājumus, kuri aptver obligāto tēmu daļu. Par šiem 
jautājumiem eksāmenā notiek diskusija, un studentiem ir jāformulē jautājumiem 
atbilstošās teorijas pamatprincipi, jāizskaidro tie ar piemēriem, kā arī jāatbild uz komisijas 
uzdotajiem jautājumiem. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Eksāmena rezultātu vērtēšanas pamatprincipi 
Eksāmena galīgais vērtējums ir atkarīgs no studenta atbilžu kvalitātes eksāmenā, kā arī no 
iesniegtā referāta un mājas darba novērtējuma. 
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3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). J. Grundspeņķis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Teorētiskā materiāla patstāvīgas studijas, referāta uzrakstīšana, patstāvīgs darbs ar 
programmatūras rīkiem. 

3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Vajadzīgs ļoti plašā literatūras klāsta sistematizācija un datu bāzes izveidošana. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Pietiekama, jo priekšmets tiek sasaistīts ar promocijas darba tematiku. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Jāizstrādā literatūras repozitorijs un datu bāze. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



RTU Humanitārais institūts 
Filozofijas un socioloģijas katedra 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

Nosaukums: Ētika 
Šifrs: HFL 432 
Mācību spēks: Mg.phil., docents Valdis Turins 
Studiju programma:  
Studiju profils: 
Studiju veids: akadēmiskās, profesionālās 
Studiju līmenis: maģistra studijas, profesionālās (pēc bakalaura), (pēc 

koledžas) studijas 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. 
 
Mācību priekšmeta mērķis: Veidot izpratni par ētikas nozīmi saskarsmē  un 

profesionālajā darbībā. 
 
Mācību priekšmetu uzdevumi: Izprast ētikas lomu sabiedrībā un iespējas 

regulēt cilvēku attiecības, apgūt zināšanu kopumu par mūsdienas ētikas teorijām. 
Saprast morāles funkcionēšanas mehānismu un likumsakarības. Prast izvērtēt cilvēku 
rīcību dzīves dažādās situācijās. Gūt iemaņas morālu problēmsitāciju risināšanā. Prast 
saskatīt profesionālās darbības morālos aspektus. Apgūt profesijas ētikas kodeksa 
pamatprasības.  

 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: A.Milts. Ētika. Kas ir 

ētika.- R., 1999.; A.Milts. Ētika. Personības un sabiedrības ētika.- R., 2000.; Klīve V. 
Rīcības ceļos.- R., 1998.; Ētikas dimensijas. Ievads mūsdienu kristīgajā ētikā.- 
R.,1997.; Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika.- R.,1996.; Zvejnieks A. 
Tradīcija, inovācija un tikumība // Cilvēks. Izglītība. Kultūra. Septītais laidiens.- R., 
1998.; Zvejnieks A. Sociālā realitāte un tikumiskā kultūra mūsdienu Latvijā // 
Sabiedrība un kultūra. 4. rakstu krājums.- Liepāja, 2002.; Zvejnieks A. Sociālā 
realitāte un inovācijas morālē // RTU Zinātniskie raksti. 8.sērija. Humanitārās un 
sociālās zinātnes. 1.sējums.- R., 2002. 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie darbi (darbs mikrogrupās, 

analizējot morālas problēmas un situācijas), patstāvīgais darbs, tests priekšmeta 
teorētiskās daļas apguves kontrolei. 

 
Priekšmeta apguves vērtēšanas principi: ieskaite ( teorētisko zināšanu pārbaude 

testa veidā), trīs ieskaitīti praktiskie darbi no četriem izpildītajiem. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: lekcijās dotā un mācību literatūrā norādītā 

teorētiskā materiāla apgūšana, morālu problēmu un situācijas analīzes iemaņu 
apgūšana, līdzdalība grupu darbā un diskusijās. 

 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekciju konspektu 

un pasniedzēja norādītās literatūras studijas. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 1) ētikas nozīme 

mūsdienu sabiedrībā; 2) Korupcijas apkarošanas iespējas mūsdienu Latvijā;  



3) morāles prasību ievērošana profesionālajā darbībā. 
 
Kalendārais plāns: 
 Lekcijas. 
1.nedēļa. . Ievads: Priekšmeta mērķis, programma, literatūra, pamatprasības, 

zināšanu novērtējums. Ētika kā specifisks cilvēku rīcības un attiecību regulācijas 
veids. 

2.nedēļa. Mūsdienu ētikas teorijas un to pielietojamība praksē. 
3.nedēļa. Morāles funkcionēšanas mehānisms un likumsakarības. 
4.nedēļa. Morāles programmas un to pamatojums. 
5.nedēļa. Morālās brīvība un izvēle. 
6.nedēļa. Morālā kontrole, vērtējums un sankcijas. 
7.nedēļa. Morāles konfliktu risināšanas metodika. 
8.nedēļa. Profesionālā ētika. 
 Praktiskās nodarbības. 
9.nedēļa. Morālā vērtējuma antipodi. 
10.nedēļa. Morāles normu un vērtību interpretācija un internalizācija.  
11. nedēļa. Personības morālās attīstības līmeņi un to noteikšana.  
12.nedēļa. Darba kolektīvā radušos morālo konfliktu atrisināšana . 
13.nedēļa. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
tiesiskie un morālie aspekti un to atšķirības. 
14.nedēļa. Korupcija, tās veidi un to morālais novērtējums. 
15.nedēļa. Profesionālās ētikas kodeksu veidošanas pamati.  

 



       RTU Humanitārais institūts 
Filozofijas un socioloģijas katedra 

 
Mācību priekšmeta apraksts 

 
Nosaukums:  Eiropas klasiskā filozofija 
Šifrs:  HFL 438 
Mācību spēks: Dr.phil. asoc.prof. Ella Buceniece 
Studiju programma: 
Studiju profils:  
Studiju veids: akadēmiskās un profesionālās studijas 
Studiju līmenis: maģistru studijas 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. 
 
Mācību priekšmeta mērķis:  dot zināšanas un veidot izpratni par filozofiskās domas 
attīstību Eiropā un tās saistību ar sava laika dabaszinātnēm. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: iepazīt Eiropas klasiskās filozofijas vēsturi dažādu 
kultūras laikmetu un paradigmu kontekstā. Prast izvērtēt dažādu filozofisko virzienu un 
skolu ieguldījumu filozofiskās domas attīstībā . Izprast dažādu laikmetu filozofisko un 
dabaszinātnisko ideju mijiedarbību. Prast kritiski izvērtēt filozofu tekstus un argumentēt 
savu viedokli. 
 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
Antīkā un viduslaiku filozofija. R., 1981.  
Gorders J. Sofijas pasaule. R., 1995. 
Zvejnieks A. Jauno laiku un 19.gs. filozofija. Lekciju konspekts. R., RTU, 1996. 
Platona, Aristoteļa un citu ievērojamo filozofu darbu fragmenti tiks doti nodarbību laikā. 
 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: priekšmeta apguvi vērtē ar ieskaiti. 
Vērtējumu ietekmē: kontroldarbi 30%, darbs grupā 10%, aktīva piedalīšanās diskusijās 
15%, ieskaites darbs 45% . 
 
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, piedalīšanās grupu darbā un 
diskusijās, patstāvīgais darbs ar pirmavotiem, pārbaudes darbs. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas 
apgūšana pirms semināra nodarbībām, patstāvīgas pirmavotu studijas. 
 
Kalendārais plāns: 
Lekcijas. 
1.,2. mācību nedēļās: Ievads filozofijas problēmās. Filozofija senajā Grieķijā un senajā 
Romā (Pirmssokrātiķi, Sokrāts, Platons, Aristotelis, hellēnisma skolas). 
4. nedēļā: Viduslaiku filozofijas galvenā problēmas un domātāji (Sv.Augustīns, Akvīnas 
Toms). 
6. nedēļā: Renesanses laikmeta kultūra un filozofija (Leonardo da Vinči, F.Petrarka). 
8.nedēļā: Dabaszinātņu attīstība un Jaunlaiku filozofijas rašanās (Humānisti un utopisti, 
T.Kampanella).  



9.nedēļā: Empīrisma idejas (F.Bēkons u.c.)  
10.nedēļā: Racionālisma arguments (R.Dekarts) 
12.nedēļā: Apgaismības filozofija (Enciklopēdisti, ž.Ž.Ruso, F.M.Voltērs u.c.). 
13.nedēļā:  Vācu klasiskais ideālisms un I.Kanta veidotā prāta kritika un ētika. 
14. nedēļā: G.V.F.Hēgelis par filozofisko domāšanu kā gara attīstību. 
 
Semināru  nodarbības. 
3.nedēļā: Antīkā filozofijas izpratne un tās dažādie pamatojuma argumenti. 
5.nedēļā: Viduslaiku filozofiskie strīdi un Dieva pierādījumi. 
7. nedēļā: Renesanses jaunās idejas. 
11. nedēļā: Empīrisma un racionālisma metodes un to saistība ar dabaszinātnēm. 
15.nedēļā: Klasiskās vācu filozofijas nozīme filozofijas vēsturē un mūsdienās. 
16.nedēļā: Studentu aptauja par priekšmetu. Ieskaite. 



 
   RTU Humanitārais institūts 
          Pedagoģijas un psiholoģijas  katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
 
Nosaukums:  Sociālā psiholoģija 
 
Šifrs:   HSP 430 
 
Mācību spēks:  Laila Girsova, docente 
          
Studiju programma: visas RTU maģistra vai inženiera studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās un profesionālās  studijas 
 
Studiju līmenis: maģistra vai inženiera studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 20 st.lekcijas 

  -12 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis: formēt studentos zinātniski pamatotu priekšstatu par 
sabiedrībā norisošiem psiholoģiskajiem procesiem. 
 
 
 Mācību priekšmeta uzdevumi:   
– dot priekšstatu paar šādiem sociālās psiholoģijas galvenajiem jautājumiem 

       Principiālās teorētiskās atšķirības starp galvenajiem sociālās psiholoģijas 
metodoloģiskajiem virzieniem – dažādas pieejas sociālo procesu 
psiholoģiskajā interpretācijā; 

       Priekšstats par personības sociālpsiholoģisko būtību un tās tipoloģijas 
paņēmieniem; 

       Socializācijas process – personības sociālpsiholoģiskā attīstība, vecuma 
krīzes, dzīves scenāriji, gendera socializācija; 

       Dinamiskie procesi mazajās grupās; 
       Informatīvie, perceptīvie un interaktīvie aspekti komunikatīvajā procesā; 
       Izplatītākās praktiskās metodes sociālpsiholoģiskajos pētījumos. 

  
 

Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
1.  Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. R., 1994. 
2.   Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. R., 1996. 
3.  Reņģe V. Sociālā psiholoģija. R., 2002.  
4.  Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. R., 1997. 
5.  Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. R., 2000. 
6.  Karpova Ā Personība. Teorijas un to radītāji. R., 1997. 
7.  Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga, 2003. 
8.  Андреева Г.М. Социальная психология. Москва, 2002. (и ранее). 
9. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. 



10.  Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. Москва, 2000. 
11.  Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную 

психологию. Москва, 1998.] 
12. Vārdnīcas socioloģijā un psiholoģijā. Vēlami izdevumi pēc 1990.gada. 

 
 
 

  
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  Ieskaites darbs – 1.variants: radošais 
darbs, eseja - analītisks komentārs par lekcijās izskatīto problemātiku; 2.variants: 
kontroldarbs – izvēloties vienu no 5 variantiem, atbildēt uz 3 jautājumiem par 
sociālpsiholoģijas teorijām, autoriem vai fenomeniem. 
  
 
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās. 
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 
humanitāriem priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās 
vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi 
piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:  1) Gendera psiholoģijas aktuālākās 
problēmas ikdienas saskarsmē. 2) Sociālās ietekmes stratagēmas. 
 
 
 
Mazo grupu un personības socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 

1. Ievads sociālajā psiholoģijā. Sociālās psiholoģijas priekšmets un 
vēsturiskās attīstības galvenie etapi. Sociālās psiholoģijas pamatlicēji. 
Mūsdienu sociālās psiholoģijas aktuālākā problemātika. (2 stundas) 

2. Galveno teorētisko virzienu apskats. Sociālais neobiheviorisms un 
simboliskais iinterakcionisms. A.Banduras, N.Millera, D.Dollarda, 
D.Tibo, H.Kellija, Dž.Homansa pieejas. Dž.Mida koncepcija. Lomu 
teorijas. (4 stundas) 

3. Neofreidiskais virziens mūsdienu sociālpsiholoģijā. Frankfurtes skola. 
V.Baijona, V.Bennisa, H.Šeparda teorijas par grupas dinamiskajiem 
procesiem. V.Šutca koncepcija. (2 stundas) 

4. Kognitīvisms mūsdienu sociālajā psiholoģijā – F.Haidera strukturālā 
līdzsvara teorija; T.Njukoma komunikatīvo aktu teorija; L.Festingera 
kognitīvās disonanses teorija; Č.Osguda un P.Tannenbauma  
kongruences teorija. Konformisma pētījumi. Sociālās ietekmes 
pētījumi mūsdienu sociālajā psiholoģijā. (4 stundas) 



5. Personības sociālpsiholoģiskā analīze: personības psiholoģiskā 
struktūra. Psiholoģiskā pretestība un psiholoģiskie aizsargmehānismi. 
(4 stundas) 

6. K.Leonharda psihisko akcentuāciju  teorija un praktiskās izpētes 
metode. (4 stundas) 

7. Socializācijas procesa būtība. Vecuma krīzes. E.Berna dzīves scenāriju 
teorija. (4 stundas) 

8. Saskarsmes procesa sociālpsiholoģiskās analīzes principi. Interaktīvā, 
perceptīvā un informatīvā aspektu būtība. Baumu mehānisms un to 
tipoloģija. (2 stundas) 

9. Savstarpējā uztvere interpersonālajā saskarsmē – perceptīvā aspekta 
īpatnības. Sociometriskās aptaujas principi un nozīme. (2 stundas) 

10. Interaktīvā aspekta analīze. Varas un autoritātes sociālpsiholoģiskie 
mehānismi, līderība.  Interpersonālo konfliktu mehānisms.  

  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
          



 
   RTU Humanitārais institūts 
      Filozofijas un socioloģijas katedra 
 
           Mācību priekšmeta apraksts 
 
 
Nosaukums:  Biznesa socioloģija 
 
Šifrs:   HSP 488 
 
Mācību spēks:  Valērijs Kuņickis, doc. 
          
 
Studiju programma: visas RTU maģistru  studiju programmas 
 
Studiju veids:  akadēmiskās studijas 
 
Studiju līmenis: maģistra studijas 
 
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas 

  -16 st.pr.nodarbības 
 
Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi:   
 Biznesa socioloģijas kursa uzdevums – iepazīstināt studentus ar biznesa kā 
īpaša sabiedrības sociālā institūta funkcionēšanas likumsakarībām. 
 Īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības sociāli ekonomiskai stratifikācijai, 
kā arī cilvēciska kapitāla efektīvai izmantošanai biznesa sfērā. 
 Jāatzīmē, ka biznesa socioloģija ir integratīva zinātne un nereti nākas 
„pārkāpt” starpdisciplinārās robežas, vēl jo vairāk tāpēc, ka socioloģijas  un biznesa 
jautājumi ir skarti citās zinātnēs. 
 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
 

1. R.Garleja. „Sociālā uzvedība. Patērētāja izvēles vadīšana”. R.: Raka, 2001. 
2. R.Graleja, M.Vidnere. „Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti 

ekonomikā”. R.:, Raka, 2000. 
3. R.Garleja, N.Vidnere. „Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti 

ekonomikā”. Testi. R.:, Raka, 2002. 
4. „Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca” Rīga, Kamene, 2001. Red. M.Rurāne. 
5. „Biznesa terminu vārdnīca” Rīga, Jumava, 1999. Red. A.Palvovska. 
6. E.Mūrnieks. „Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija”. Rīga, RTU, 2000. 
7. Biznesa lielā vārdnīca. Atb.red. Kr.Pass. Maskava, 1999. (krievu val.) 
8. Socioloģijas lielā vārdnīca. Atb.red.D.Džerijs, Dž. Džerija. Maskava, 1999. 

(krievu val.) 
9. Dorins A. Ekonomiskā socioloģija. Minska, 1998., (krievu val.) 
10. Radajevs V. Ekonomiskā socioloģija. Maskava, 1999., (krievu val.) 
11. Kuņickis V. Biznesa socioloģija//Mācību materiāli un vingrinājumi.R.: RTU 

Izdevniecība, 2005. 



  
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi:  priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. 
Zināšanas pārbauda rakstiski, vērtējot svarīgāko jēdzienu izpratni, kā arī aktivitāti 
praktiskajās nodarbībās diskusiju laikā.  
 
Prasības priekšmeta apguvei:  lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.
      
 Priekšmeta situācija:  priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli 
humanitāriem priekšmetiem, ievērojot pēctecību. 
  
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:  lekcijās izklāstītās 
vielas apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi 
piedalīties. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs : 1) Sabiedrības 
sociālekonomiskā struktūra, darbs, ienākumi un sabiedriskā doma;  2) Cilvēku  darba 
uzvedība, stimulēšana un motivācija.  Saturs – referātu un ziņojumu apspriešana, 
brīva diskusija. 
 
 
Biznesa socioloģijas  mācību kursa saturs:   
 

1. Biznesa socioloģijas priekšmets. (4 stundas). 
2. Sabiedrības sociālekonomiskā struktūra, darbs, ienākumi un sabiedriskā doma. 

(4 stundas)  
3. Nodarbinātība un bezdarbs. (4 stundas) 

      4.   Inovācijas un jaunrade biznesā. (4 stundas) 
5. Cilvēku darba uzvedība, stimulēšana un motivācija. (4 stundas) 

      6.   Stress darbā un tā pārvarēšana. (4 stundas) 
      7.   Organizāciju socioloģija. (4 stundas) 
      8.   Apmierinātība ar darbu un sociālā apmierinātība. (4 stundas) 
 
 
          



Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks Larisa ZAICEVA, Dr.sc.ing, profesore 

Mācību priekšmeta nosaukums  

DATORIZĒTĀS APMĀCĪBAS TEHNOLOĢIJAS (DIP601) 

Studiju programma  - Datorsistēmas 
Studiju profils  - Datorzinātņu 
Studiju veids  - Akadēmiskā programma 
Studiju līmenis          - Doktorantu programma 
Studiju virziens        - Lietišķo datorsistēmu programmatūra 

Mācību priekšmeta apjoms - 5 KP. 
Kontrole - eksāmens un studiju darbs. 

Mācību priekšmeta mērķis: iepazīstināt doktorantus ar datorizētās apmācības 
konceptuāliem aspektiem un modernām tehnoloģijām. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
- aplūkot apmācības procesu un dažādas pieejas tā datorizācijai; 
- iemācīt izvērtēt datorizētās apmācības sistēmu (DAS) lietderīgumu, sagatavot 

 mācību vielu datorizētai apmācībai un praktiski pielietot DAS; 
- iemācīt sagatavot referātu un zinātnisku publikāciju. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
 
1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и 

обучающих систем. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 2003. - 
616 с. 

2. Borich G.D. Effective teaching methods. - Second Edition. - New York : 
Macmillan Pub. Comp., 1992.-546 p. 

3. Models of Teaching / Brūce Jouce, Marsha VVeil with Beverlv Shovvers. – Fourth 
Edition. - Boston : Allyn and Bacon, 1992. - 493 p. 

4. Arends R.l. Learning to teach. - Second Edition. - Mc Graw-Hill, Inc., 1991. - 
534 p. 

5. Зайцева Л.В., Новицкий Л.П., Грибкова В.А. Разработка и применение 
автомвтизированных обучающих систем на базе ЭВМ. – Рига: Зинатне, 1989. 
– 174 с. 

6. Леонтьев Л.П., Гохман О.Г. Проблемы управления учебным процессом: 
Математические модели. – Рига : Зинатне, 1984. – 239 с. 

7. Journal of Educational Multimedia and Hvpermedia (USA)  
8. Global Journal of Engineering Education (UTCEE) 
9. NATO ASI Series F books of Special Programmē on ADVANCED EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY. 
 

Priekšmeta   mācīšanas   metode:   lekcijas,  teorētiskā materiāla  patstāvīgas  
studijas, konsultējoties ar mācību spēku, referāti, diskusijas, studiju darbs. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme 
• Studentam jāparāda zināšanas par datorizētās apmācības tehnoloģijām, jābūt spējīgam 



analizēt un salīdzināt tās, kā arī izmantot DAS apmācības procesā. 
• Studentam jāuzraksta referāts par izvēlēto un saskaņotu ar mācību spēku tēmu, kas 

jāiesniedz vērtēšanai pirms eksāmena kārtošanas. Referāta orientējošais apjoms 15-20 lpp. 
Referāts jānoformē saskaņā ar vispārīgām prasībām (titullapa, satura rādītājs, 
bibliogrāfija, atsauces tekstā, secinājumi utt.). Referāta obligāta sastāvdaļa informācijas 
meklējumi Internetā. 

Vērtējuma "svari'':   eksāmeni - 60 % 
laboratorijas (mājas) darbi - 20 % 
referāts - 20     

100 % 
Prasības priekšmeta apguvei : 

- laboratorijas un mājas darbu savlaicīga izpilde;  
- referāta sagatavošana;  
- eksāmena kārtošana termiņā. 

Kalendārais plāns 
 

Numurs Tēmas Literatūra
1 Apmācības process, kā sarežģīta sistēma. Apmācības mērķi.  [ 1,2] 
2 Datorizētās apmācības sistēmas(DAS). Dažādu DAS apskats.  [ 1,10 ]
3 Adaptācijas veidi datorizētajā apmācībā.  [ 1 ] 
4 Mācību   vielas   modeļi,   tās   iesniegšanas   veidi   

datorizētajā apmācībā, sagatavošanas pamatprincipi.  
[ 1,3,10 ] 

5 Apmācāmo modeli, to klasifikācija.  [ 1,2,10 ] 
6 Speciālista modeļi.  [ 1,11 ] 
7 Datorizētās apmācības tehnoloģijas lokālajā tīklā [ 1]
8 Datorizētās apmācības tehnoloģijas Internetā   

REFERĀTU TĒMAS 

1. Apmācības procesa matemātiskie modeļi 
2. Mācību vielas apguves modeļi 
3. Zināšanu kontroles (testēšanas) problēmas un metodes, zināšanu novērtēšanas modeļi 
4. Mācību informācijas sarežģītības un apjoma mērīšana 
5. Mācību vielas priekšstata modeli un to adaptācija apmācāmo līmeņiem 
6. Mācību vielas izstrāde datorizētās apmācības sistēmām 
7. Pašpārvaldības mācības. Tiešās un netiešas apmācības stratēģijas 
8. Datorizētās apmācības pedagoģiskās problēmas 
9. Datorizētās apmācības psiholoģiskās problēmas 
10.Multimedija datorizētajā apmācībā 

 



Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību spēks Larisa ZAICEVA, Dr.sc.ing, profesore 

Mācību priekšmeta nosaukums  

MODERNAS TEHNOLOĢIJAS PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDĒ (DIP602) 

Studiju programma  - Datorsistēmas 
Studiju profils      - Datorzinātņu 
Studiju veids  - Akadēmiskā programma 
Studiju līmenis      - Doktorantu programma 
Studiju virziens     - Lietišķo datorsistēmu programmatūra 

Mācību priekšmeta apjoms - 10 KP. 
Kontrole - eksāmens un studiju darbs. 

Mācību priekšmeta mērķis: iepazīstināt doktorantus ar modernām tehnoloģijām 
programmatūras izstrādē un to izmantošanu praktiskos lietujumos. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
- aplūkot dažādu mūsdienu programmatūras izstrādes tehnoloģiju konceptuālās 

pieejas; 
- iemācīt izvērtēt un izvēlēties tehnoloģiju konkrētai praktiskai problēmai, kā arī 

praktiski pielietot programmatūras sistēmu izstrādē;  
- iemācīt sagatavot referātu un zinātnisku publikāciju. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts 
1. Дунаев С.Б. Технологии Интернет-программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2001. - 384 с. 
2. Даконта М., Саганич А. XML и Java 2. Библиотека программиста. – СПб.: Питер, 

2001. – 384 с. 
3. Дунаев С. INTRANET – технологии. Web DBC. CGI. CORBA2.0. Netscape. Suite. 

Borland. Intra Builder. Java. JavaScript. LiveWire. - M.: Диалог – МИФИ, 1997. - 
288 c. 

4. Новоженов Ю.В. Объектно-ориентированные технологии разработки сложных 
программных систем,- М.:"Аргуссофт компани", 1998.- 342 с. 

5. Пьюполо Дж. OLE: создание элементов управления. – Киев: BHV, 1997 – 432 с. 
6. Pressman R.S. Software Engineering: A practitioner’s Approach. – 5th Edition. – Mc 

Graw-Hill Comp., 2001. – 860 p. (4th Edition. 1997. –– 852 p. )  
7. Мультимедиа: Под ред. Петренко А.И. – Киев: BHV, 1994. - 272 c. 
8.  Kaner C., Falk J., Nguyen H.Q. testing Computer Software. – 2 nd edit. – N.J. : Wiley, 

2003 – 480 p. 

Priekšmeta  mācīšanas  metode:   lekcijas,  teorētiskā materiāla patstāvīgas  
studijas, konsultējoties ar mācību spēku, referāti, diskusijas, studiju darbs. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme. 
 Studentam jāparāda zināšanas par modernām programmatūras izstrādes 

tehnoloģijām, jābūt spējīgam analizēt un salīdzināt tās, kā arī lietot dažādu 
tehnoloģijas programmatūras sistēmu izstrādē. 

 Studentam jāuzraksta referāts par izvēlēto un saskaņotu ar mācību spēku tēmu, kas 
jāiesniedz vērtēšanai pirms eksāmena kārtošanas. Referāta orientējošais apjoms 



15-20 lpp. Referāts jānoformē saskaņā ar vispārīgām prasībām (titullapa, satura 
rādītājs, bibliogrāfija, atsauces tekstā, secinājumi utt.). Referāta obligāta sastāvdaļa 
informācijas meklējumi Internetā. 

 
Vērtējuma "svari": eksāmeni   - 60 % 

laboratorijas (mājas) darbi - 20 % 
referāts    - 20     

100% 

Prasības priekšmeta apguvei: 
- laboratorijas un mājas darbu savlaicīga izpilde;  
- referāta sagatavošana;  
- eksāmena kārtošana termiņā. 

Kalendārais plāns 
 

Numurs Tēmas Literatūra
1 Tehnoloģijas Klients — serveris arhitektūra. Tehnoloģiju 

klasifikācija.  
[ 1,4,5 ] 

2 Komponentā objekta modelis (COM) COM - objekti un 
COM-interfeisi. Modelis DCOM. 

[ 1,2 ] 

3 Arhitektūra OLE. Komponenti. Vadības elementi. Tehnoloģija 
Active X.  

[ 2 ] 

4 Intranet tehnoloģiju apskats  [ 3 ] 
5 Internet tehnoloģiju apskats   
6 Multimedia tehnoloģijas  [6,7] 
7 Objektorientētās tehnoloģijas  [1] 
8 Dažādu platformu tehnoloģijas   
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP603 Lietišķo datorsistēmu programmatūras (LDP) 

izstrādes metodes 
1.2.  Priekšmeta 

pieteicējs 
L. Novickis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  10 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 4  Prakt. d.   Lab. d. 6  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. +  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Doktoranti  

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Lietišķās intelektuālās sistēmas 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Lietišķo datorsistēmu programmatūra, zināšanu modeļi, zināšanu bāzes, zināšanu 
iegūšana, korporatīvais portāls, XML, SOAP, WSDL, Web servisi, apdrošināšanas 
portāls, transporta un loģistikas portāls 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Apgūt uz tīmekļa tehnoloģijām balstītās LDP un korporatīvo portālu izstrādes metodes 
 2.2.2. Uzdevumi 

1. Apgūt Web servisu pielietošanu praktisko uzdevumu risināšanai (finanšu un transporta 
loģistikas jomā); 

2. Apgūt B2B un B2C korporatīvo portālu uzbūves metodes; 
3. Spēt pielietot mākslīgā intelekta modeļus un metodes (zināšanu atspoguļošana, 

iegūšana un pārvaldība) intelektuālo Web portālu uzbūvē. 
2.3. Tēmas  

1. Tīmekļa biznesa organizācija: sadalītās lietišķās programmatūras izstrāde 
Mūsdienu lietišķā programmatūra uztur biznesu noteiktajā sfērā un izmanto tīmekļa 
tehnoloģijas un infrastruktūru 

2. Korporatīvo portālu izstrāde: arhitektūra un tehnoloģijas 
Vispārēja shēma. Datu pārvaldes servisi. Realizācijas pieejas 

3. Biznesa loģikas modeļi: B2C portāli 
B2C portāli – bizness priekš lietotāja (Business-to-Customer) portālu apskats un to 
īpašības 

4. Biznesa loģikas modeļi: B2B portāli 
B2B (Business- to- Business) portāli. Portālu apskats un izstrādes metodes 

5. Korporatīvo portālu pārvaldības un monitoringa metodes 
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Portāla satura vadība: dažādi risinājumi (Share Point Portal Server 2001, etc.) 
6. Intelektuālo Web portālu izstrāde: zināšanu bāzes pielietošana 

Zināšanu bāzes un to pārvaldības līdzekļi. Informācijas pārvaldība 
7. Intelektuālie Web portāli: zināšanu iegūšana no Web portāliem 

Zināšanu iegūšana no datiem Web portālu pārvaldībā 
8. Web servisu koncepcija korporatīvo portālu izstrādē 

Web servisi kā programmu moduļu tīmekļā integrācijas līdzekļi, izmantojot atvērto 
interfeisu (API) 

9. XML and SOAP tehnoloģijas loma korporatīvo portālu izstrāde (piemēri) 
XML un SOAP – Web-servisu realizācijas pamattehnoloģijas. SOAP, kā XML 
dokumentu izmantošanas mehānisms paziņojumu apmaiņā 

10. WSDL – Web servisu aprakstu valodas pielietošanas piemēri 
WSDL (Web Services Description Language) – uz tīmekļa orientēto komunikācijas 
protokolu apraksta līdzeklis 

11. SOAP, WSDL, UDDI – Web servisu palīgtehnoloģiju pielietošanas piemēri 
UDDI kā biznesa apraksta līdzeklis, lai citi biznesi varētu „saprast”, vai viņiem ir 
izdevīgi veikt e – biznesu ar doto biznesu 

12. Uz tīmekļa tehnoloģijām balstītās apdrošināšanas informācijas sistēmu izstrādes 
piemēri: „Front Office” realizācija 
Apdrošināšanas kompānijas korporatīvas informācijas sistēmas izstrādes Web Servisi 
(saite ar LTAB, CP, CSDD u.c.) 

13. Uz tīmekļa tehnoloģijām balstītās apdrošināšanas informācijas sistēmu izstrādes 
piemēri: „Back Office” realizācija 
eLogmar – M, kā Web portāla izstrādes piemērs, izmantojot Web servisu 

14. Uz tīmekļa tehnoloģijām balstītā transporta un loģistikas korporatīvā portāla izstrāde 
Fraunhofera institūta IFF RFID laboratorijas pieredze transporta un loģistikas portālā 
izveidošanā 

15. RFID tehnoloģijas iespēju izmantošana korporatīvo portālu izstrādē 
2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Guruge A. Corporate Portals Enpowered With XML and Web Services, Digital Press 
2. Jesus Mena. WebMining for Profit. Digital Press, Woburn 
 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Luger G.F., Stubblefield W.A. Artificial Intelligence andDesign of Expert Systems. 

The Benjamin / Gummings Publ. Comp., Reedwood City. 
2. Benoit Marchal. XML by Example. Indianapolis 
3. Patrick Cauldwell, et.al. Professional XML Web Services. Birmingham, Wrox Press. 
 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija.  
1. lekcija. Tīmekļa biznesa organizācija: sadalītas lietišķas programmatūras izstrāde 
2. lekcija. Korporatīvo portālu izstrāde: arhitektūra un tehnoloģijas 
3. lekcija. Biznesa loģikas modeļi: B2C portāli 
4. lekcija. Biznesa loģikas modeļi: B2B portāli 
5. lekcija. Korporatīvo portālu pārvaldības un monitoringa metodes 
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6. lekcija. Intelektuālo Web portālu izstrāde: zināšanu bāzes pielietošana 
7. lekcija. Intelektuālo Web portālu izstrāde: zināšanu iegūšana no Web portāliem 
8. lekcija. Web servisu koncepcija korporatīvo portālu izstrādē 
9. lekcija. XML un SOAP tehnoloģiju loma (piemēri) 
10. lekcija. WSDL – Web servisu aprakstu valodas pielietošanas piemēri 
11. lekcija. SOAP, WSDL, UDDI – Web servisu palīgtehnoloģiju pielietošanas piemēri 
12. lekcija. Apdrošināšanas korporatīvās informācijas sistēmas izstrāde 
13. lekcija. Apdrošināšanas korporatīvās informācijas sistēmas izstrāde 
14. lekcija. Transporta & loģistikas korporatīvais Web - portāls 
15. lekcija. Transporta & loģistikas korporatīvais Web - portāls 
16. lekcija. RFID tehnoloģijas iespēju izmantošana Web portālu izstrādē 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
• Izprast uz tīmekļa tehnoloģijām balstītās LDP un korporatīvo portālu uzbūves metodes 
• Lietot Web servisus un palīgtehnoloģijas (SOAP, WSDL, UDDI) lietišķās 

programmatūras izstrādē 
• Izstrādāt korporatīvo portālu mācību prototipus 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• WSDL valodas pielietošanas piemēri 
• SOAP, XML pielietošanas piemēri 
• Mākslīgā intelekta pielietošana intelektuālo Web portālu izstrādē 
• Korporatīvo portālu fragmentu izstrāde: apdrošināšanas un transporta loģistikas jomā 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• LDP un korporatīvie portāli 
• E – sadarbības programmatūra 
• Biznesa portālu tipi (b2e, b2b, b2c) 
• Korporatīvo portālu funkcionalitāte 
• Korporatīvo portālu vispārēja arhitektūra 
• Web portāla satura pārvaldība (content management) 
• Korporatīvas informācijas iegūšana un pārvaldība 
• Zināšanu modeļi un bāzes intelektuālo korporatīvo portālu uzbūvē 
• ERP lietojumu un korporatīvie portāli 
• Web servisu pielietošanas piemēri 
• SOAP, WSDL un UDDI – Web servisu palīgtehnoloģiju  pielietošanas piemēri 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
Studentu zināšanu vērtēšanas shēma 
• Laboratorijas darbi – 30% 
• Eksāmens – 55% 
• Diskusijas – 15% 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). L. Novickis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. L. Novickis / V. Gribkova (stundu 

pasniedzējs) 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Tradicionāla, ar slaidu izmantošanu (daļā no lekcijām). 
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3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 
nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Nodarbības dažreiz notiek datorklasē, dažreiz auditorijā (atkarībā no tēmas). IP/LDP 
datorklases aprīkojums visumā ir apmierinošs. Turpmāk vajadzētu nodrošināt nodarbības 
ar LDP demonstrācijas prototipiem. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Ir apraksti un publikācijas angļu valodā, ko izmanto kā mācību materiālus. Ir jāsagatavo 
metodiskie norādījumi latviešu valodā. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Normāla 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Mācību spēku sagatavošana ir normāla (viņiem ir arī praktiska pieredze). Grupā parasti ir 
2-3 studenti, tādējādi, galvenokārt, ar viņiem ir jāstrādā individuāli. Ja kāds neierodas uz 
nodarbību, tad tas turpmāk izraisa zināmās grūtības materiāla pasniegšanā. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Sk. p. 3.8. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DIP604 Dialogu intelektuālas sistēmas (DIS) 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

L. Novickis 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  5 Eksāmens 

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 2  Prakt. d.   Lab. d. 3  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. +  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Doktoranti  

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Lietišķās intelektuālās sistēmas 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Semantiskie tīkli, semantiskie tīkli ar saites virsotnēm (STSV), zināšanu atspoguļošana, 
dabīgas valodas (DB) apstrāde, matemātiskā lingvistika, lingvistiskā tēlu atpazīšana, 
priekšmetiskais apgabals (PA), semantiskā informācija, freimu modeļi, operācijas ar 
tīkliem. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Padziļināt zināšanas intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves jomā 
 2.2.2. Uzdevumi 

1. Apgūt uz semantiskiem tīkliem ar saites virsotnēm balstītos PA atspoguļošanas 
modeļus 

2. Apgūt lingvistisko tēlu atpazīšanas metožu pielietošanu DV apstrādei 
3. Apgūt operācijas kopu ar STSV 

2.3. Tēmas  
1. Zināšanu atspoguļošanas modeļi dialogu intelektuālas sistēmas (DIS) uzbūvē 

Grafi un semantiskie tīkli zināšanu apspoguļošanā. Lingvistiskā procesora uzbūves 
principi un algoritmi 

2. Ievads semantiskas informācijas apstrādes algoritmos 
Predikāti, relāciju valodas, ATN – gramatika, semantiskie tīkli, produkcijas – 
semantiskās informācijas atspoguļošanas un apstrādes modeļi 

3. Semantiskie tīkli ar saites virsotnēm (STSV) 
Semantisko tīklu fragmentu atspoguļošana. Elementāro fragmentu kompozīcija. 
Zināšanu detalizācijas līmeņi 

4. STSV semantiskas informācijas atspoguļošanā 
Tīkla produkcijas, saišu virsotņu tipi, korelācijas produkcijas 
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5. Semantiskas informācijas atspoguļošanas principi 
Virsotnes – klases, STSV attiecību attēlošanā, C – virsotnes, STSV zināšanu 
saskaņošanā 

6. Operācijas ar STSV 
STSV salīdzināšana, apvienojums, pārklājums, iekļaušana u.c. 

7. Vadību semantiskie tīkli ar saites virsotnēm DV apstrādes algoritmos 
Vadības grafi un STSV semantiskas informācijas apstrādē 

8. STSV pielietošana DV konstrukciju aprakstos 
DV konstrukciju atspoguļošana ar STSV fragmentiem (piemēri) 

9. Semantiskas informācijas meklēšanas metodes STSV zināšanu bāzēs 
DV vaicājumu apstrāde. Meklēšanas virzienu atspoguļošana. Kvantoru – vārdu 
apstrāde 

10. Operācijas ar STSV fragmentiem 
Kopu teorijas operācijas ar STSV fragmentiem 

11. Uz STSV balstītā dialogu scenāriju konstruēšana 
Aktīvo un pasīvo semantisko grafu un STSV pielietošana 

12. Lingvistiskās tēlu atpazīšanas modeļi un algoritmi 
Lingvistiskās tēlu atpazīšanas modeļu un algoritmu pielietošana DV apstrādē  

2.4. Apmācības nosacījumi 
 2.4.1. Literatūra 

 
Pamatliteratūra 
 
1. Kuznecov I. Presentation of Semantic Information, Moscow, Nauka 

Ievads STSV. STSV pielietošanas piemēri 
2. Cercone N.J., Schubert L.K. Toward a state based conceptual representation, N.Y. 

STSV apskats 
3. Rieger C. An Organization of Knowlege for Problem Solving and Language 

Comprehension, N.Y. 
ATN – gramatika un semantisko tīklu pielietošana DV apstrādē 

 
Ieteicamā literatūra 
 
1. Shenk P. Conceptual Information Processing 

Strukturizēto zināšanu atspoguļošanas un apstrādes modeļi un algoritmi 
2. Dwyer T. Heuristic strategies for Using Computers to Enrich Education 

DV apstrāde apmācību dialogu konstruēšanā 
 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Zināšanu atspoguļošanas modeļi un DV apstrādes algoritmi dialogu 
intelektuālas sistēmas uzbūvē 
2. lekcija. Ievads semantiskas informācijas apstrādes algoritmos 
3. lekcija. Semantiskie tīkli ar saites virsotnēm (STSV): apzīmējumi 
4. lekcija. STSV semantiskas informācijas atspoguļošanā 
5. lekcija. Semantiskas informācijas atspoguļošanas principi 
6. lekcija. Operācijas ar STSV 
7. lekcija. Operācijas ar STSV 
8. lekcija. Vadības STSV DV apstrādes algoritmos 
9. lekcija. Vadības STSV DV apstrādes algoritmos 
10. lekcija. STSV pielietošana DV konstrukciju aprakstos 
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11. lekcija. STSV pielietošana DV konstrukciju aprakstos 
12. lekcija. Semantiskas informācijas meklēšanas metodes STSV zināšanu bāzēs 
13. lekcija. Operācijas ar STSV fragmentiem 
14. lekcija. Uz STSV balstītā dialoga scenāriju konstruēšana 
15. lekcija. Lingvistiskas tēlu atpazīšanas modeļi un algoritmi 
16. lekcija. Lingvistiskas tēlu atpazīšanas modeļi un algoritmi 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
Students spēj:  
• Lietot semantiskās informācijas atspoguļošanas modeļus; 
• Izprast STSV pielietošanu DV apstrādē un dialogu scenāriju konstruēšanā; 
• Lietot lingvistiskas tēlu atpazīšanas metodes DV analīzē un vaicājumu apstrādē 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
• STSV pielietošana DV struktūru aprakstam 
• Operāciju ar STSV fragmentiem programmēšana 
• Lingvistiskā procesora darbības pamatalgoritmu realizācija 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
• Zināšanu atspoguļošanas modeļi un semantiskā informācija 
• Ieskats semantiskās informācijas apstrādes algoritmos 
• Semantiskie tīkli un grafi 
• Semantiskie tīkli ar saites virsotnēm (STSV): apzīmējumi 
• STSV pielietošana semantiskās informācijas aprakstos (piemēri) 
• Operācijas STSV apstrādei 
• STSV un dabīgas valodas apstrādes algoritmi 
• ATN – un transformācijas gramatiku pielietošana DV apstrādē 
• Vadību semantiskie grafi un tīkli, un to pielietošana DV apstrādes algoritmos 
• Dialoga scenāriju konstruēšana: STSV zināšanu bāzes izmantošana 
• Semantiskā informācija un lingvistiskā procesora darbības algoritmi 
• Lingvistiskā tēlu atpazīšana 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
• Eksāmens    – 50% 
• Laboratorijas/praktiskie darbi  – 35% 
• Diskusijas/referāti   – 15% 

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). L. Novickis 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. L. Novickis / V. Gribkova (stundu 

pasniedzējs) 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

PowerPoint prezentācijas, izdales materiāli angļu valodā. 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Nodarbības dažreiz notiek datorklasē, dažreiz auditorijā (atkarībā no tēmas). IP/LDP 
datorklases aprīkojums visumā ir apmierinošs. Turpmāk, vajadzētu nodrošināt nodarbības 
ar LDP demonstrācijas prototipiem. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā 
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3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Jā 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Nē 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Ir PowerPoint prezentācijas un izdales materiāli angļu valodā. Ir jāizstrādā līdzīgi 
materiāli latviešu valodā. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
Normāla 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Priekšmeta nodrošinājums pilnīgi apmierinošs. Situācija atbilst priekšmeta vietai mācību 
procesā un studentu skaitam. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
Aktīvāk jāstrādā ar maģistrantiem, lai palielinātu studentu skaitu, to skaitā iesaistot viņus 
dažādos projektos. 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 Mācību spēks:  
  Jānis OSIS, dr.h.sc. ing., profesors. 

 Mācību priekšmeta nosaukums: 
  Objektorientētās programmēšanas konceptuālie aspekti (DPI626) 

 Studiju programma:   Datorsistēmas 

 Studiju profils: Datorzinātņu 

 Studiju veids: Akadēmiskā programma 

 Studiju līmenis: doktorantu studijas 

            Studiju virziens: Lietišķās datorzinātnes 

 

Mācību priekšmeta apjoms:   10 KP 

Kontrole:      studiju darbs, eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: 
Iepazīstināt topošos lietišķo datorzinātņu doktorus ar konceptuālām un teorētiskām 

ievirzēm objektorientētā programmēšanā.  

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
1. aplūkot jaunākās atziņas objektorientētā sistēmanalīze un programmatūras 

projektēšanā; 

2. izanalizēt modernās objektorientētās programmēšanas valodas un iezīmēt 

attīstības tendences; 

3. iemācīt sagatavot zinātnisku publikāciju un referātu. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. ECOOP’98 – Object-Oriented Programming. Proceedings of the 12th 

European Conference, Brussels, Belgium, July, 1998, 635 p. 
2.  “IEEE Transactions on Software Engineering” 1994-1999. 
3.  “IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering” 1994-1999. 
4.  “IEEE Computer” 1994-1999. 
5.  ECOOP”99 – Object-oriented Programming. Proc. 13th European 

Conference, Lisabon, Portugal, Juny, 1999, 627 p. 
6.  “IEEE Software” 1994-1999. 
7.  “IEEE Computer Graphics and Applications” 1994-1999. 
8.  “IEEE Export Intelligent Systems” 1994-1999. 
9.  “IEEE Concurrency” 1994-1999. 
10.  “Object Magazine” 1994-1999. 
11.  “IEEE Transactions on Image Processing” 1994-1999. 
12. “IEEE Multimedia Magazine” 1994-1999. 
13. “IEEE/ACM Transactions on Networking” 1994-1999. 
14.  “IEEE Micro” 1994-1999. 



15. “IEEE Parallel and Distributed Techniligy” 1994-1999. 
16.  “IEEE Design and Test of Computers” 1994-1999. 
17.  “IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems” 1994-1999. 
18.  “IEEE Annals of the History of Computing” V.15, Nr.1, 1993. 
19. R.Penrose. The Emperor’s New Mind. Penguin Books, 1989, 466 p. 
20. R.Penrose. Shadows of the Mind. Oxford University Press, 1994, 457 p. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode: 
Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs, diskusijas. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi  

• doktorantam jādemonstrē spēja patstāvīgi formulēt problēmu, sastādīt 
risināšanas plānu un pamatot risinājumu; 

• brīvā diskusijā prast aizstāvēt savu viedokļi, vienlaicīgi demonstrējot 
elastību un spēju uzklausīt citu argumentus. 

 
Vērtējuma "svari": 

eksāmeni un kontroldarbi   - 60 % 
darbs grupā    - 00 % 
Piedalīšanās diskusija – aktivitāte  - 10 % 
Mājas darbi un projekti   - 30 % 
Nodarbību apmeklēšana  - 00 % 

 
Prasības priekšmeta apguvei: 

- laboratorijas darbu un studiju darbu savlaicīga izpilde; 
- eksāmena kārtošana termiņā. 

 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze - nav. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
- izlasīt attiecīgo zinātnisko periodisko un citu literatūru; 
- sagatavot un izpildīt studiju darba un diskusijas materiālus; 
 
Plānotas diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
- objektorientētās koncepcijas priekšrocības; 
- daudzkāršās mantošanas priekšrocības un trūkumi uc. 
 
Kalendārais plāns:   
Kalendārais plāns tiek sastādīts katram doktorantam individuāli. Nelielā klausītāju 

skaita dēļ pamatnodarbības ir pārrunu veidā. Liela vērība tiek pievērsta referāta un 

publikācijas sagatavošanai un diskutēšanas mākslai. 

 

Tehniskie līdzekļi: 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 Mācību spēks:  
  Jānis OSIS, dr.h.sc. ing., profesors. 

 Mācību priekšmeta nosaukums: 
  Iebūvēto sistēmu programmatūra (DPI636) 

 Studiju programma:   Datorsistēmas 

 Studiju profils: Datorzinātņu 

 Studiju veids: Akadēmiskā programma 

 Studiju līmenis: doktorantu studijas 

            Studiju virziens: Lietišķās datorzinātnes 

 

Mācību priekšmeta apjoms:   10 KP 

Kontrole:      studiju darbs, eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: 
Iepazīstināt topošos lietišķo datorzinātņu doktorus ar konceptuālām un teorētiskām 

iestrādēm iebūvēto sistēmu programmatūras konstruēšanā.  

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
1. izstudēt zinātnisko literatūru par iebūvēto sistēmu programmatūras jaunākām  

attīstības tendencēm; 

2. apgūt iebūvēto sistēmu programmatūras realizēšanu ar moderno 

programmēšanas valodu palīdzību. 

 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. J.Osis.Programmēšanas valoda ADA. Lekciju konspekts.- Rīga, RTU, 1993., 

60 lpp. 
2. J.Barnes. Programming in Ada”95. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 

1996., 702 p. 
3. F.Culvin. Ada. A Developmental Approach, Second Edition. Prentice Hall. 

1997., 778 p. 
4. N.Dale, C.Weems, J.McCormick. Programming and Problem Solving with 

Ada. D.C.Heat and Company, 1994., 975 p. 
5. N.Dale, S.C.Lilly, J.Mc.Cormick. Ada Plus Data Structures. An Object-Based 

Aproach. D.C.Heath and Company, 1996., 876 p. 
6. G.Booch. Software Engineering with Ada. Benjamin/Cummings Publishing 

Company Inc., 1983, 504 p. 
7. G.Booch. Object Oriented Design with Applications. Benjamin/Cummings 

Publishing Company Inc., 1991, 580 p. 
8. J.Barnes. Programming in Ada. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 

1989., 494 p. 



9. Я.Я.Осис. Язык программирования АДА; Метод. разраб. 
Риж.политехн.ин-т, 1988юб 48 с. 

10.  ECOOP’98 – Object-Oriented Programming. Proceedings of the 12th 
European Conference, Brussels, Belgium, July, 1998, 635 p. 

11.  “IEEE Transactions on Software Engineering” 1994-1999. 
12.  “IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering” 1994-1999. 
13.  “IEEE Computer” 1994-1999. 
14.  ECOOP”99 – Object-oriented Programming. Proc. 13th European 

Conference, Lisabon, Portugal, Juny, 1999, 627 p. 
15.  “IEEE Software” 1994-1999. 
16.  “IEEE Computer Graphics and Applications” 1994-1999. 
17.  “IEEE Export Intelligent Systems” 1994-1999. 
18.  “IEEE Concurrency” 1994-1999. 
19.  “Object Magazine” 1994-1999. 
20.  “IEEE Transactions on Image Processing” 1994-1999. 
21. “IEEE Multimedia Magazine” 1994-1999. 
22. “IEEE/ACM Transactions on Networking” 1994-1999. 
23.  “IEEE Micro” 1994-1999. 
24. “IEEE Parallel and Distributed Techniligy” 1994-1999. 
25.  “IEEE Design and Test of Computers” 1994-1999. 
26.  “IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems” 1994-1999. 

 

Priekšmeta mācīšanas metode: 
 Individuālais darbs ar literatūru, pārrunas un  diskusijas. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi  
Doktorantam jādemonstrē spēja brīvi orientēties  jaunākās tendencēs iebūvēto 

sistēmu programmatūras jomā. 
 
Vērtējuma "svari": 

eksāmeni un kontroldarbi   - 50 % 
darbs grupā    - 00 % 
Piedalīšanās diskusija – aktivitāte  - 20 % 
Mājas darbi un projekti   - 30 % 
Nodarbību apmeklēšana  - 00 % 

 
Prasības priekšmeta apguvei: 

- uzdotās zinātniskās literatūras savlaicīga izstudēšana; 
- studiju darba un mājas darbu izstrādāšana termiņā; 
- eksāmena kārtošana termiņā. 

 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze - nav. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
- izlasīt  individuālajā plānā iekļautos literatūras avotus; 
- apgūt iebūvēto sistēmu programmatūras izstrādāšanas demoversijas. 
 
Plānotas diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 



- Programmatūras drošuma prasības iebūvētās sistēmās; 
- Daudzkāršās mantošanas pielietošanas rīks iebūvēto sistēmu programmatūrā. 
 
Kalendārais plāns:   
Kalendārais plāns tiek sastādīts katram doktorantam individuāli. Nelielā klausītāju 

skaita dēļ pamatnodarbības ir pārrunu veidā. Liela vērība tiek pievērsta tam, lai 

literatūras studēšana būtu vērsta uz nepārtrauktu tēmas  padziļināšanu. 

 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 Mācību spēks:  
  Jānis OSIS, dr.h.sc. ing., profesors. 

 Mācību priekšmeta nosaukums: 
  Topoloģiskās modelēšanas apskats un nākotnes perspektīvas(DPI637) 

 Studiju programma:   Datorsistēmas 

 Studiju profils: Datorzinātņu 

 Studiju veids: Akadēmiskā programma 

 Studiju līmenis: doktorantu studijas 

            Studiju virziens: Lietišķās datorzinātnes 

 

Mācību priekšmeta apjoms:   10 KP 

Kontrole:      studiju darbs, eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: 
- iepazīstināt topošos lietišķo datorzinātņu doktorus ar konceptuālām un 

teorētiskām ievirzēm topoloģiskajā modelēšanā;  

- rosināt topoloģiskās modelēšanas metožu ieviešanu modernās objektorientētās 

programmatūras. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
1. aplūkot un izanalizēt topoloģiskās modelēšanas vēsturi un attīstības tendences; 

2. dot patstāvīgas zinātniskās darbības iemaņas topoloģiskās modelēšanās 

ieviešanai objektorientētā sistēmanalīzē, projektēšanā un programmēšanā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Я. Я. Осис. Топологическая модель функционирования систем. Автоматика и 

вычисл. техника. АН Латв. CCР, № 6,1969, с. 44-50. 
2. Я. Я. Осис, Я. А. Гельфандбейн, З. П. Маркович, Н. В. Новожилова. 

Диагностирование на граф-моделях (на примерах авиационной и 
автомобильной техники), Москва, Транспорт, 1991, 244 с.  (Иллюстраций 76, 
табл. 20, библиогр. 90 назв.). 

3. J. Osis, L. Beghi. Topological Modelling of Biological Systems. Proccedings of the 
third IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems (Including 
Biological Systems), D. A. Linkens, E. R. Carson (editors), Pergamon-Elsevier 
Science Publishing, Oxford, UK, 1997, pp. 337-342.  

4. Я. Я. Осис, З. П. Маркович. Граф-модель тормозной системы автомобиля с  
гидравлическим приводом. Cборник трудов: Кибернетика и диагностика. Риж. 
политехн.ин-т, 1966. Вып. 1. с.11-21. 

5. Я. Я. Осис. К выбору кибернетических средств и методов решения задач 
диагностики автомобилей. Cборник трудов: Кибернетика и диагностика. Риж. 
политехн. ин-т, 1966, Вып. 1. с.8-10. 



6. Я. Я. Осис. Электроизмерительная и вычислительная техника в диагностике 
автомобилей. Cборник трудов: Кибернетика и диагностика. Риж.политехн. ин-т, 
1966. Вып. 1. с.3-7. 

7. Я. Я. Осис. Использование кибернетических средств и методов при решении 
задач технической диагностики автомобилей. Cборник трудов Первой 
Всесоюз.науч.-техн.конф. по диагностике автомобилей, Харьков, 1967.  

8. Я. Я. Осис. Использование кибернетических средств и методов при решении 
задач технической диагностики автомобилей. Cборник трудов Первой Респ. 
науч.-метод. конф. по энергетике, автоматике и электронике, Алма-Ата, 1967. 

9. Я. Я. Осис. Минимизация числа точек контроля. Cборник трудов: 
Автоматическое управление, АН Латв. CCР, Рига, Зинатне, 1967, с. 173-179.  

10. Я. Я. Осис. Некоторые вопросы математического описания и логико- 
информационного анализа сложных объектов диагностики. Cборник трудов 
Всесоюз. межвуз. симпоз. по прикл. математике и кибернетике, 1967. 

11. Я. Я. Осис. Применение вычислительной техники в технической диагностике 
сложных объектов. Cборник трудов Пятого Всесоюз.науч.-техн.совещ. по 
созданию и внедрению системы упр. с применением вычисл. техники, Тбилиси, 
1967. 

12. Я. Я. Осис,  Л. Я. Ловчиновская. Алгоритм нахождения оптимального 
подмножества параметров для контроля технического состояния сложного 
объекта. Cборник трудов: Кибернетика и диагностика, Риж. политехн. ин-т, 
1968 вып. 2, с. 33-40. 

13. Я. Я. Осис, Л. Н. Cинегубова. Алгоритм определения минимизированной 
совокупности параметров контроля работоспособности сложного объекта. 
Cборник трудов: Кибернетика и диагностика. Риж.политехн.ин-т, вып. 2, 1968, 
с. 41-47. 

14. Я. Я. Осис. Выбор диагностических параметров сложных технических 
объектов. Автоматика и вычисл. Техника, АН  Латв. CCР, № 4, 1968, с. 70-73.  

15. Я.Я. Осис. О представлении и исследовании сложных биологических и 
физиологических систем при помощи граф-моделей . Cборник трудов: Бионика 
и биокибернетика, АН  Латв. CCР, Рига, Зинатне, 1968, с. 225-230. 

16. Я.Я. Осис. Определение понятия "сложный объект диагностики". Cборник 
трудов: Кибернетика и диагностика, Риж. политехн. ин-т, вып. 2, 1968, с. 5-12. 

17. Я.Я. Осис, З .П. Маркович, А. Н. Борисов. Оптимальное распознавание классов 
состояний сложных объектов технической диагностики. Cборник трудов 
Четвертого Всесоюз. совещ. по автомат. упр., Тбилиси, 1968. 

18. З. П. Маркович, Я. Я. Осис. Порядок составления граф-модели сложного 
объекта технической диагностики. Cборник трудов: Кибернетика и диагностика. 
Риж. 
политехн. ин-т, вып. 2, 1968, с. 19-32. 

19. Я. Я. Осис. Распознавание неисправностей сложных объектов диагностики с 
использованием теории размытых множеств. Cборник трудов: Кибернетика и 
диагностика, Риж. политехн. ин-т, вып. 2, 1968, с. 13-17. 

20. Я. Я. Осис. Алгоритм нахождения квазиоптимального покрытия множества. 
Автоматика и вычисл. Техника, АН Латв. CCР, № 2, 1969, с. 94-96. 

21. Г. Н. Вульф, Я. Я. Осис. Методы и средства распознавания образов и их 
пригодность для диагностики сложных объектов. Cборник трудов: Кибернетика 
и диагностика, Риж. политехн. ин-т, вып. 3, 1969, с. 119-123. 

22. П. К.  Аузинь, Я. Я. Осис. Минимизация числа точек съема диагностической 
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Priekšmeta mācīšanas metode: 
 Individuālais darbs ar literatūru, praktiskie darbi un studiju projekts, pārrunas un  

 diskusijas. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi  
Doktorantam jādemonstrē spēja brīvi orientēties topoloģiskās modelēšanas 

pielietojumos un jāprot pamatot nākotnes perspektīvu novērtējumus. 
 
Vērtējuma "svari": 



eksāmeni un kontroldarbi   - 50 % 
darbs grupā    - 00 % 
Piedalīšanās diskusija – aktivitāte  - 20 % 
Mājas darbi un projekti   - 30 % 
Nodarbību apmeklēšana  - 00 % 

 
Prasības priekšmeta apguvei: 

- uzdotās zinātniskās literatūras savlaicīga izstudēšana; 
- studiju darba un mājas darbu izstrādāšana termiņā; 
- eksāmena kārtošana termiņā. 

 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze - nav. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
- izlasīt  individuālajā plānā iekļautos literatūras avotus; 
- izpildīt mājas darbu vingrinājumus. 
 
Plānotas diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
- Topoloģiskais metamodelis un objektorientēta sistēmanalīze; 
- Matemātisko formālismu vieta sistēmanalīzē. 
 
Kalendārais plāns:   
Kalendārais plāns tiek sastādīts katram doktorantam individuāli. Nelielā klausītāju 

skaita dēļ pamatnodarbības ir pārrunu veidā. Liela vērība veltīta literatūras studiju 

nepārtrauktai mērķtiecīgai padziļināšanai. 

 

Tehniskie līdzekļi: 
 

 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 Mācību spēks:  
  Jānis OSIS, dr.h.sc. ing., profesors. 

 Mācību priekšmeta nosaukums: 
  Vizuālās programmēšanas metodoloģijas  (DPI638) 

 Studiju programma:   Datorsistēmas 

 Studiju profils: Datorzinātņu 

 Studiju veids: Akadēmiskā programma 

 Studiju līmenis: doktorantu studijas 

            Studiju virziens: Lietišķās datorzinātnes 

 

Mācību priekšmeta apjoms:   5 KP 

Kontrole:      studiju darbs, eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: 
- iepazīstināt doktorantus ar modernām vizuālās programmēšanas pieejām.  

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
1. aplūkot teorētiskās un konceptuālās pieejas vizuālā programmēšanā; 

2. rīku veidošana un izmantošana vizuālā programmēšanā. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. L.Roof. The Revolutionary Guide to Visual Basic 4. Wrox Press, 1996, 414 p. 
2. W.Savitch. Java. An Introduction to Computer Science & Programming. 

Prentice Hall, New Jersey, 1999, 726 p. 
3. J.Lewis, W.Loftus. Java Software Solutions. Foundations of Program Design. 

Addison-Wesley, 1998, 857 p. 
4. ECOOP’98 – Object-Oriented Programming. Proceedings of the 12th 

European Conference, Brussels, Belgium, July, 1998, 635 p. 
5.  “IEEE Transactions on Software Engineering” 1994-1999. 
6.  “IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering” 1994-1999. 
7.  “IEEE Computer” 1994-1999. 
8.  ECOOP”99 – Object-oriented Programming. Proc. 13th European 

Conference, Lisabon, Portugal, Juny, 1999, 627 p. 
9.  “IEEE Software” 1994-1999. 
10.  “IEEE Computer Graphics and Applications” 1994-1999. 
11.  “IEEE Export Intelligent Systems” 1994-1999. 
12.  “IEEE Concurrency” 1994-1999. 
13.  “Object Magazine” 1994-1999. 
14.  “IEEE Transactions on Image Processing” 1994-1999. 
15. “IEEE Multimedia Magazine” 1994-1999. 
16. “IEEE/ACM Transactions on Networking” 1994-1999. 
17.  “IEEE Micro” 1994-1999. 
18. “IEEE Parallel and Distributed Techniligy” 1994-1999. 



19.  “IEEE Design and Test of Computers” 1994-1999. 
20.  “IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems” 1994-1999. 
21.  “IEEE Annals of the History of Computing” V.15, Nr.1, 1993. 
22. R.Penrose. The Emperor’s New Mind. Penguin Books, 1989, 466 p. 
23. R.Penrose. Shadows of the Mind. Oxford University Press, 1994, 457 p. 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: 

 Lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, diskusijas un studiju darbs. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: 
- studentam jāparāda zināšanas vizuālās programmēšanas metodoloģiju analīzē; 

- studentam jādemonstrē patstāvīga spiešana par vizuālās programmēšanas 

attīstības tendencēm.  
 
Vērtējuma "svari": 

eksāmeni un kontroldarbi   - 60 % 
darbs grupā    - 10 % 
Piedalīšanās diskusija – aktivitāte  - 20 % 
Mājas darbi un projekti   - 10 % 
Nodarbību apmeklēšana  - 00 % 

 
Prasības priekšmeta apguvei: 

- laboratorijas un mājas darbu savlaicīga izpilde; 
- studiju darba izstrādāšana termiņā; 
- eksāmena kārtošana termiņā. 

 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze - nav. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
- izpildīt studiju darbus savlaicīgi; 
- izpildīt mājas darbus; 
- iepazīties ar literatūru par diskusiju un pārrunu tēmu. 
 
Plānotas diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
Vizualizācija un objektorientācija un tml. 
 
Kalendārais plāns:   

Lekcijas 

Lekc.Nr. Tēma Mācību 

līdzeklis 

1.-3. 

 

 

4.-6. 

Notikumu virzīta programmēšana (event-driven 

programming) 

 

Vizuālās programmēšanas saite ar datorgrafiku 

[1] 

 

 

[1] 



 

7.-16. 

 

Lekciju tēmas ir individuālas un saistītas ar doktoranta 

interesēm, jo studentu skaits, kas vienlaicīgi studē šo 

priekšmetu ir ļoti mazs (1-3 cilvēki) 

 

 

[1-23] 

 

 Praktiskās nodarbības, laboratorijas darbu uzdevumi, studiju darba uzdevums un 

diskusiju tēmas saistītas ar promocijas darbu tēmu. 

 
 

 

 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 Mācību spēks:  
  Oksana ŅIKIFOROVA, Dr.sc. ing., asoc. profesore. 

 Mācību priekšmeta nosaukums: 
  Objektorientētas tehnoloģijas attīstības tendences (DPI642) 

 Studiju programma:   Datorsistēmas 

 Studiju profils: Datorzinātņu 

 Studiju veids: Akadēmiskā programma 

 Studiju līmenis: doktorantu studijas 

            Studiju virziens: Lietišķās datorzinātnes 

Mācību priekšmeta apjoms:   10 KP 

Kontrole:      studiju darbs, eksāmens. 
Mācību priekšmeta mērķis: 
Iepazīstināt topošos lietišķo datorzinātņu doktorus ar konceptuālām un teorētiskām 

ievirzēm objektorientētajā tehnoloģijā. 

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
1. aplūkot programmatūras tehnoloģijas attīstību visu programmatūras izstrādes 

fāžu spektrā, sākot ar komandas organizācijas veidu attīstību un beidzot ar 

produkta ieviešanas modernām tendencēm ņemot vērā produkta izstrādes 

objektorientēto specifiku; 

2. analizēt objektorientētas programmatūras arhitektūras attīstības tendences un 

izstrādes rīkus. 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1. Booch, G., Object-Oriented Design with applications, The Benjamin/Cummings Publishing 

Company Inc., Redwood City, California, 1991.  

2. Jim Conallen, Building Web Applications with UML, Second Edition, Addison Wesley, 2002 

3. Kendall Scott, Fast Track UML 2.0, Apress, 2004  

4. Larman C. “Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design”, 
Prentice Hall, 2000 

5. Martin Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third 
Edition, Addison Wesley, 2003 

6. Michele Marchesi, Giancarlo Succi, Don Wells, Laurie Williams, Extreme Programming 
Perspectives, Addison Wesley, 2002 

7. Roger Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, Sixth Edition, McGraw Hill 
Higher Education, 2004 

8. Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorensen, W., Object-Oriented Modeling and 
Design, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991.  



9. Stephen R. Schach, An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design with UML and the 
Unified Process, McGraw-Hill, New York, 2004 (published in July 2003). 

10. Stephen R. Schach, Object-Oriented and Classical Software Engineering, Sixth Edition McGraw-
Hill, New York, 2005 (published in February 2004).  

 
Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs, diskusijas. 
 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi  

• doktorantam jādemonstrē spēja patstāvīgi formulēt problēmu, sastādīt 
risināšanas plānu un pamatot risinājumu; 

• brīvā diskusijā prast aizstāvēt savu viedokļi, vienlaicīgi demonstrējot 
elastību un spēju uzklausīt citu argumentus. 

Vērtējuma "svari": 
Atbildes uz eksāmena jautājumiem   - 60 % 
Studiju darba prezentācija    - 20 % 
Projekta demonstrācija    - 20 % 

Prasības priekšmeta apguvei: 
- laboratorijas darbu un studiju darbu savlaicīga izpilde; 
- eksāmena kārtošana termiņā. 

 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze - nav. 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
- izlasīt attiecīgo zinātnisko periodisko un citu literatūru; 
- sagatavot un izpildīt studiju darba un diskusijas materiālus; 
 
Plānotas diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
- modeļvadāmas programmatūras izstrādes priekšrocības un trūkumi; 
- koda ģenerēšanas iespējas un ierobežojumi modernajos CASE rīkos uc. 
 
Kalendārais plāns:   
Kalendārais plāns tiek sastādīts katram doktorantam individuāli. Nelielā klausītāju 

skaita dēļ pamatnodarbības ir pārrunu veidā. Liela vērība tiek pievērsta referāta 

sagatavošanai un diskutēšanas mākslai. 

 

Tehniskie līdzekļi: 
DITF LDI LDPG datorklase un metodiskais nodrošinājums 

 
 



Mācību priekšmeta apraksts 
 

 Mācību spēks:  
  Oksana ŅIKIFOROVA, Dr.sc. ing., asoc. profesore. 

 Mācību priekšmeta nosaukums: 
  Modeļvadāmās programmatūras izstrādes konceptuālie aspekti (DPI643) 

 Studiju programma:   Datorsistēmas 

 Studiju profils: Datorzinātņu 

 Studiju veids: Akadēmiskā programma 

 Studiju līmenis: doktorantu studijas 

            Studiju virziens: Lietišķās datorzinātnes 

 

Mācību priekšmeta apjoms:   10 KP 

Kontrole:      studiju darbs, eksāmens. 
 
Mācību priekšmeta mērķis: 
Iepazīstināt topošos lietišķo datorzinātņu doktorus ar konceptuālām un teorētiskām 

ievirzēm modeļvadāmās programmatūras izstrādē.  

 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
1. aplūkot modeļvadāmas programmatūras izstrādes dzīvesciklu un iepazīties ar tā 

pamata modeļiem; 

2. analizēt esošus platformneatkarīga modeļa konstruēšanas risinājumus, tā 

transformācijas iespējas un valodas uz platformspecifisko līmeni un koda 

ģenerēšanas rīkus; 

 
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

1. Ambler S.W., Approaches to Agile Model Driven Development (AMDD) /Internets.- 
http://www.agilemodeling.com/essays/amddApproaches.htm#Manual 

2. Action Semantics for the UML, Version 1.0 / Internets. – http://www.omg.org/docs/ad/01-03-
01.pdf  

3. Ceponiene L., Nemuraite L., Paradauskas B. Design of schemas of state and behaviour for 
emerging information systems // In: Emerging Database Research in Eastern Europe, 
Proceedings of the Pre-Conference Workshop of VLDB, 2003, p. 27-31. 

4. Ceponiene L., Nemuraite L. Reconsilation of UML models for development of information 
systems, Scientific Proceedings of Riga Technical University, The 5th Series – Computer 
Science. Applied Computer Systems, 2005 -  pieņemts publicēšanai  

5. Eriksson H.-E., Penker M. Business Modeling with UML Business Patterns at Work, OMG press 
2000., 457.lpp. 



6. Exertier D., Kath O., Langlois B. PIMs Definition and Description to Model a Domain, MASTER-
2002-D.2.1.-V1.0-PUBLIC  / Internets/. – http://modeldrivenarchitecture.esi.es/pdf/D21-Doc-
v1.pdf 

7. Exertier D., Langlois B., Normand V. MASTER: WP2 MDE Foundation. UML Specialization 
Approach, 2003, / Internets: http://modeldrivenarchitecture.esi.es/mda_publicDocuments.html 

8. Daniel Exertier, Benoit Langlois, Xavier Le Roux, PIM Definition and Description / Internets. -  
http://modeldrivenarchitecture.esi.es/pdf/paper2-1.pdf 

9. Stan Hendrix, Integrating Computation Independent Business Modeling Languages into the MDA 
with UML2 / Internets. - http://www.omg.org/docs/ad/03-01-32.pdf 

10. Kent S. Kent Modeling Framework: Model Driven Engineering / Internets.- 
http://www.cs.kent.ac.uk/projects/kmf/Documents/ifm02paper.pdf 

11. Anneke Kleppe, Jos Warmer, Wim Bast, MDA Explained : The Model Driven Architecture – 
Practise and Promise, Addison Wesley, 2003., 192.lpp. 

12. Jos Warmer, Anneke Kleppe, The Object Constraint Language- Second Edition., Addison – 
Wesley, 2003., 200 lpp. 

13. Ashley McNeile, MDA: The Vision with the Hole?, - 2003 / Internets /- www.metamaxim.com 
14. MDA Guide Version 1.0.1/ Internets.-  http://www.omg.org/docs/omg/03-05-01.pdf 
15. Model Driven Architecture adrese / Internets.- http://www.cix.co.uk/~smf/01mda05mdahistory.htm 
16. European Software Institute : Enriched PIM with Project Management Information / Internets.- 

http://modeldrivenarchitecture.esi.es/mda_publicDocuments.html 
17. Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, Dirk Weise, MDA Distilled, Principles of Model-Driven 

Architecture, Addison-Wesley Professional, 2004, 176. lpp. 
18. Nikiforova O., Kirikova M., Wojtkowski W., Role of Models in Knowledge Transfer during OO 

Software Development, The 15th European – Japanese Conference on Information Modelling 
and Knowledge Bases, May 16-19, 2005, Tallinn, pp. 305-320 

19. Nikiforova O. General Framework for Object-Oriented Software Development Process, Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, Series – Computer Science, Applied Computer 
Systems, 13 vol., 2002. 

20. Nikiforova O., Kirikova M., Enabling Problem Domain Knowledge Transformation during Object 
Oriented Software Development, Conference of Information System Development, ISD’2003, 
Melbourne, Australia, 25-27 August 2003 

21. Nikiforova O., Kirikova M., Two-Hemisphere Model Driven Approach: Engineering Based 
Software Development, Proceeding of the 16th International Conference Advanced Information 
Systems Engineering CaiSE’2004, A. Persson and J. Stirna (Eds.), LNCS 3084, Springer – 
Verlag Berlin Heidelberg, 2004., lpp. 219 – 233. 

22. Object Constraint Language Specification, v 1.1 / Internets.- http://www.omg.org/cgi-
bin/apps/doc?ptc03-10-14.pdf 

23. Carnegie Mellon University: Introduction to OMT / Internets. 
http://www.andrew.cmu.edu/user/conzalez/Teaching/ISW2/OMTintro.html 

24. Pavlova N., Ņikiforova O. An overview of advanced approaches for construction of platform-
independent system model, Scientific Proceedings of Riga Technical University, The 5th Series – 
Computer Science. Applied Computer Systems, 2005 -  pieņemts publicēšanai 

25. Raistrick C., Francis P., Wright J., Carter C., Wilkie I. Model Driven Architecture with Executable 
UML, Cambridge university press, 2004., 394.lpp 

26. OMG Unified Modeling Language Specification / Internets.- http://www.tu-
chemnitz.de/wirtschaft/wi2/lehre/2005_ws/pris_1/uml_2.0.pdf 

27. What is executable UML?/ Internets.- http://www.logicalsolutions-inc.com/ExecutableUml.htm 
 

 
Priekšmeta mācīšanas metode: 

Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs, diskusijas. 
 

 



Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi  

• doktorantam jādemonstrē spēja patstāvīgi formulēt problēmu, sastādīt 
risināšanas plānu un pamatot risinājumu; 

• brīvā diskusijā prast aizstāvēt savu viedokļi, vienlaicīgi demonstrējot 
elastību un spēju uzklausīt citu argumentus. 

Vērtējuma "svari": 
Atbildes uz eksāmena jautājumiem   - 60 % 
Studiju darba prezentācija    - 10 % 
Projekta demonstrācija    - 30 % 

 
Prasības priekšmeta apguvei: 

- laboratorijas darbu un studiju darbu savlaicīga izpilde; 
- eksāmena kārtošana termiņā. 

 
 
Priekšmeta situāciju apraksti un analīze - nav. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
- izlasīt attiecīgo zinātnisko periodisko un citu literatūru; 
- sagatavot un izpildīt studiju darba un diskusijas materiālus; 
 
 
Plānotas diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: 
- modeļvadāmas programmatūras izstrādes priekšrocības un trūkumi; 
- koda ģenerēšanas iespējas un ierobežojumi modernajos CASE rīkos uc. 
 
 
Kalendārais plāns:   
Kalendārais plāns tiek sastādīts katram doktorantam individuāli. Nelielā klausītāju 

skaita dēļ pamatnodarbības ir pārrunu veidā. Liela vērība tiek pievērsta referāta 

sagatavošanai un diskutēšanas mākslai. 

 

Tehniskie līdzekļi: 
DITF LDI LDPG datorklase un metodiskais nodrošinājums 

 
 



1.pielikums 

 Mācību spēks -  Profesors JĀN I S  G R U N D S P EŅĶ I S , Dr.habil.sc.ing. 
             
 Mācību priekšmeta nosaukums - DSP634 Struktūrmodelēšana 
 
   Studiju programma - datorsistēmas 
   Studiju profils - datorzinātņu 
   Studiju veids - akadēmiskās 
     
 Studiju līmenis - doktorantu studiju programma 
     
   Studiju virziens - datorsistēmu projektēšana 
 
Mācību priekšmeta apjoms - 10 KP 
Mācību priekšmeta grupa: virziena izvēles mācību priekšmets 
Mācību priekšmeta mērķis: apgūt struktūrmodelēšanas teoriju un praktiskos lietojumus. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt struktūrmodeļu konstruēšanas pamatus 
• apgūt struktūrmodeļu matemātiskā un  kvalitatīvā apraksta pamatus 
• prast izvērtēt un izvēlēties struktūrmodelēšanas pieeju konkrētai praktiskai problēmai 
 
Mācību grāmatas: 
Nav 
 
Ieteicamā literatūra: 

L1. В.И Николаев., В.М. Брук. Системотехника: методы и приложения. Ленинград, 
Машиностроение, 1985.  (1. un 3. nodaļa). 
L2. В.И. Нечипоренко. Структурный анализ систем. Москва, Советское радио, 1977.  ( 
1., 2. un 3. nodaļas). 
L3. Теория систем и методы анализа в управлении и связи. Москва,  Радио и связь, 
1983. (1., 2. un 6. nodaļas). 
L4. А.Д. Цвиркун. Структура сложных систем. Москва, Советское радио, 1975. (1. 
nodaļa un 2. nodaļas 2.1., 2.2. un 2.3. paragrafi). 
L5. А.Д. Цвиркун. Основы сингеза структуры сложных систем. Москва, Наука, 1982. (1. 
n.). 
L6. Н.Н. Мойсеев. Математические задачи системного анализа. Москва, Наука, 1981. 
(3. nodaļas 1.,2.,3. un 4. paragrāfi). 
L7. В. Хубка. Теория техническиз систем. Москва, Мир, 1987. 
L8. Касти Дж. Большие системы. Москва, Мир, 1982. 
L9. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника. Москва, Рвдио и связь, 1985. ( izņ. 
14.n.). 
L10. М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. Теория многоуровневых систем. Москва, 
Мир, 1978.  
L11. J. Rumbaugh et.al. Object oriented Modelling and Design. Prentice-Hall, 1991. (Ch. 
1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11 and 12). 
L12. P. Sully. Modelling the World with Objects. Prentice-Hall, 1993. 
L13. J. Grundspenkis. Structural Modelling with ASMOS in the Early Stages of Design. 
Software in Manufacturing, North-Holland, 1989. 
 



1.pielikums 

L14. J. Grundspenkis. Systematic Development of Technical System Models. Advances in 
Modelling and Analysis C, AMSE Press, Vol.38, No.4, 1993. 
L15. J. Grundspenkis. The Use of Topological Knowledge Base for Simulation Based on 
Functional Description of Complex Technical System. Proceedings of the European 
Simulation Symposium. Delft, The Netherlands: SCSI USA, 1993.  
L16. J. Grundspenkis. A Methodology for Knowledge Acquisition and Reasoning about 
Faults in Conditions of Incomplete Information. Preprints of the IFAC Symposium on Fault 
Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - Safeprocess'94 (Ed.: T. 
Ruokonen). Helsinki  University of Technology, Espoo, Finland, 1994.  
L17.  J. Grundspenkis. Automation of Knowledge Base Development Using Model Supported 
Knowledge Acquisition. Proceedings of the Second International Baltic Workshop on 
Databases and Information Systems, Vol.1 (H.-M. Haav and B. Thalheim eds.). Tallinn, 
Institute of Cybernetics, Estonia, 1996. 
L18. M. Lind. Modelling Goals and Functions of Complex Industrial Plants. Applied 
Artificial Intelligence, 8, 1994. 
L19. M. Lind. Multilevel Flow Modelling in Control Systems Design. Proceedings of CACE, 
Technical University of Denmark, 1990. 
L20. M. Boman, J. Bubenko Jr.,  P. Johannesson, B. Wangler. Conceptual Modelling. Royal 
Institute of Technology and Stockholm University, Sweden, 1995. 
 

Piezīme: ieteicamās literatūras saraksts tiek pastāvīgi modificēts, iekļaujot tajā jaunākās zinātniskās 
publikācijas. 
  
 
Priekšmeta mācīšanas metode: teorētiskā materiāla patstāvīgas studijas, konsultējoties ar 
pasniedzēju, un referāta uzrakstīšana. Teorētiskās zināšanas jānostiprina, risinot praktiskus 
uzdevumus par struktūrmodeļu izveidošanas un analīzes tēmām. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmens jākārto pie komisijas trīs doktoru sastāvā. 
Eksāmenā doktorants saņem divus pietiekami plaši formulētus jautājumus, katrs no kuriem aptver 
kādu kursa nodaļu. Par šiem jautājumiem eksāmenā notiek diskusija, un doktorantam ir jāformulē 
jautājumiem atbilstošās teorijas pamatprincipi, jāizskaidro praktiski pielietojumi,  kā arī jāatbild uz 
komisijas uzdotajiem jautājumiem. Trešais jautājums sakrīt ar referāta tēmu, par kuru eksāmena 
laikā notiek diskusija. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: teorētiskais materiāls ir jāapgūst patstāvīgi studējot rekomendēto un 
jaunāko zinātnisko literatūru. Par studenta izvēlēto tēmu ir jāuzraksta referāts, kas jāiesniedz 
vērtēšanai pirms eksāmena kārtošanas. 
Kalendārais plāns 
Temati                                                                Literatūra 
1. Sistēmas, to īpašības, sistēmpieeja un sistēmu analīze.       (L1; L2; L3: L6) 
2. Sistēmu klasifikācija un aprakstīšanas metodes.     (L3; L6) 
3. Sistēmu struktūra un tās raksturojumi.                     (L1; L2; L4; L5; L8) 
4. Sistēmu struktūras apraksta matemātiskie modeļi.  (L1; L2; L4; L5; L13; L14; L15; L16; L17; 
L18; L19) 
5. Hierarhiskas struktūras sistēmu analīzē.                    (L3; L4; L5; L6; L10) 
6. Strukturāli funkcionāla pieeja sistēmu analīzē.         (L3; L13; L14; L15; L16; L17; L18; L19) 
7. Objektorientētā pieeja sistēmu analīzē, modelēšanā un projektēšanā. (L11; L12) 
8. Sistēmtehnikas pieeja sistēmu aprakstam.                   (L9) 



1.pielikums 

9. Intelektuālas sistēmas struktūrmodelēšanai.               (L13; L14; L15; L16; L17) 
10. Daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas pieeja.               (L18; L19) 
11. Konceptuālā modelēšana  sistēmu struktūras aprakstam.  (L20) 
12. Tehnisku sistēmu apraksta un izstrādāšanas teorija.   (L7) 
 
Pēc iepazīšanās ar literatūru studentam ir jāizvēlas un ar pasniedzēju jāsaskaņo referāta tēma. 
Referāta orientējošais apjoms 10 - 12 lpp. Referāts jānoformē saskaņā ar vispārīgām prasībām 
(titullapa, bibliogrāfija, secinājumi utt.). Referāta obligāta sastāvdaļa ir  jaunākās literatūras 
meklējumi INTERNET'ā. 
 
Referāts jāiesniedz pirms eksāmena kārtošanas, un tas tiek vērtēts ar atzīmi, ko  ņem vērā, izliekot 
atzīmi eksāmenā. 
 



1.pielikums 

 Mācību spēks -  Profesors JĀN I S  G R U N D S P EŅĶ I S , Dr.habil.sc.ing. 
             
 Mācību priekšmeta nosaukums - DSP638 Izkliedētas intelektuālas sistēmas 
 
   Studiju programma - datorsistēmas 
   Studiju profils - datorzinātņu 
   Studiju veids - akadēmiskās 
   
 Studiju līmenis - doktorantu studiju programma 
   
   Studiju virziens - datorsistēmu projektēšana 
 
Mācību priekšmeta apjoms - 5 KP 
Mācību priekšmeta grupa: virziena izvēles mācību priekšmets 
Mācību priekšmeta mērķis: apgūt modernās pieejas un tehnoloģijas izkliedētu intelektuālu sistēmu  
projektēšanā un to  praktiskos lietojumus. 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
• apgūt intelektuālu aģentu arhitektūru un darbības principus 
• apgūt  dažāda tipa intelektuālo  aģentu projektēšanu 
• prast praksē lietot intelektuālu aģentu paradigmu praktisku sistēmu  projektēšanai 
 
Mācību grāmata: 
L1. S. Russel and P. Norvig. Artificial Intelligence. A Modern Approach. Englewood Cliffs, New 
Jersey, Prentice Hall International, 1995. 
Ieteicamā literatūra: 
Zinātnisko konferenču un semināru materiāli, kas pastāvīgi tiek papildināti. 
 
Piezīme: ieteicamās literatūras saraksts tiek pastāvīgi modificēts, iekļaujot tajā jaunākās zinātniskās 
publikācijas. 
  
 
Priekšmeta mācīšanas metode: teorētiskā materiāla patstāvīgas studijas, konsultējoties ar 
pasniedzēju, un referāta uzrakstīšana. Studentam patstāvīgi ir jāiepazīstas  un jāstrādā ar 
programmatūras rīkiem, kas atbalsta intelektuālo aģentu paradigmu. 
 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi: eksāmens jākārto pie komisijas trīs doktoru sastāvā. 
Eksāmenā doktorants saņem divus pietiekami plaši formulētus jautājumus, katrs no kuriem aptver 
kādu kursa nodaļu. Par šiem jautājumiem eksāmenā notiek diskusija, un doktorantam ir jāformulē 
jautājumiem atbilstošās teorijas pamatprincipi, jāizskaidro atbilstošo programmatūras rīku darbība, 
kā arī jāatbild uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Trešais jautājums sakrīt ar referāta tēmu, par 
kuru eksāmena laikā notiek diskusija. 
 
Prasības priekšmeta apguvei: teorētiskais materiāls ir jāapgūst patstāvīgi studējot rekomendēto un 
jaunāko zinātnisko literatūru. Par studenta izvēlēto tēmu ir jāuzraksta referāts, kas jāiesniedz 
vērtēšanai pirms eksāmena kārtošanas. 
 
 
 
 



1.pielikums 

Kalendārais plāns 
Temati                                        Literatūra 
1. Intelektuālu aģentu paradigma.    (L1; 2) 
2. Intelektuālu aģentu struktūra un vides.   (L1; 2) 
3. Zināšanu bāzes konstruēšana intelektuāliem aģentiem, vispārīgas ontoloģijas.  (L1; 8) 
4.  Plānošanas aģenti un to praktiska realizācija.  (L1; 11, 12) 
5. Plānošana un darbība intelektuālos aģentos.    (L1; 13) 
6. Intelektuāli aģenti vienkāršu un sarežģītu lēmumu pieņemšanai.   (L1; 16, 17) 
7. Apmācības aģentu modeļi.   (L1; 18) 
8. Stimulēta apmācība.              (L1; 20) 
9. Zināšanas intelektuālu aģentu apmācībā.  (L1; 21) 
10. Sakaru nodrošināšana starp intelektuāliem aģentiem.  (L1; 22) 
 
Lai sagatavotos eksāmenam ir jāapgūst teorētiskais materiāls, kā arī jāveic meklēšana INTERNET-
ā un jāapkopo savāktā informācija par intelektuālu aģentu praktiskiem lietojumiem. Šī informācija 
jāiesniedz kā referāts (orientējošs apjoms 8 - 10 lpp.). Referāts jānoformē saskaņā ar vispārīgām 
prasībām (titullapa, bibliogrāfija, secinājumi utt.). Referāts jāiesniedz pirms eksāmena kārtošanas, 
un tas tiek vērtēts ar atzīmi, ko  ņem vērā, izliekot atzīmi eksāmenā. 
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DPI369 Tīmekļa tehnoloģijas 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

P. Rusakovs 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  4  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 3  Prakt. d.   Lab. d. 3  
1.3.2.   Kontroles veids Iesk. x  Eks.   St. d. x  
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās studijas 

5. semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Tīmekļa tehnoloģijas 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

 
HTML (HyperText Markup Language), DOM (Document Object Model), CSS 
(Cascading Style Sheets), skripti, JavaScript, VBScript, XML (eXtensible Markup 
Language) 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

 
Iepazīstināt studentus ar tīmekļa vietņu veidošanu, izmantojot modernās tīmekļa 
tehnoloģijas. 

 2.2.2. Uzdevumi 
 
1. Informēt par HTML valodas iespējām: teksta formatēšana, tabulas, kadri. 
2. Pastāstīt par kaskadētām stilu tabulām CSS. 
3. Parādīt dinamiskā HTML iespējas dokumentu formatēšanai: HTML + stili + scenāriji. 
4. Iepazīstināt ar HTML formām un formas apstrādi uz klienta puses. 
5. Nodemonstrēt dinamiskumu pārlūkprogrammā: logu izveidošana, notikumu apstrāde, 

dinamiskā navigācija, vairāki citi jautājumi. 
6. Parādīt jaunas iespējas, kas realizētas XML valodā kopā ar vairākām papildu 

tehnoloģijām (XSL, XSLT un citas). 
2.3. Tēmas  

 
Tēmas norādītas lekciju sarakstā, punktā 2.4.2. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
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 2.4.1. Literatūra 
 
Pamatliteratūra 
 
1. Internet : http://www.w3.org/MarkUp. 

2. Internet : http://www.w3.org/Style/CSS. 

3. Internet:  http://www.w3.org/XML. 

4. Матросов  А .  В . ,  Сергеев  А .  О . ,  Чаунин  М .  П .  HTML 4.0.  

Санкт-Петербург, “BHV”, 2000. 

5. Хоумер  Алекс ,  Улмен  Крис . Dynamic HTML. Справочник. 

Санкт-Петербург, 2000. 

6. Тихонов  А .  И .  Динамический HTML.  

Москва, “Бином”, 2001. 

7. Дунаев  В .  В . HTML, скрипты и стили. 

Санкт-Петербург, “BHV”, 2005. 

8. Scott Isaacs . Inside Dynamic HTML. 

Microsoft Press, 1997. 

9. Schengili-Roberts Keith . Core CSS. Cascading Style Sheets. 2nd Edition. 

Pearson Education, Inc., 2004. 

10. Goodman Danny.  JavaScript & DHTML Cookbook. 

O’Reilly, 2003. 

11. Moncur Michael . JavaScript 1.3.  

Sams Publishing, 1999. 

12. Янг  Майкл . XML: шаг за шагом. 

Microsoft Press, Москва, "ЭКОМ", 2000. 

13. Хантер  Дэвид . Введение в XML. 

Москва, “ Лори”, 2001. 

14. Deitel H. M., Deitel P. J. ,  Nieto T. R.,  Lin T. M., Sadhu P. . XML How to 
program. 

New Jersey, “Prentice Hall INC”, 2000. 

Ieteicamā literatūra 
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1. Сергеев  А .  П .  HTML и XML. Профессиональная работа. Web – дизайн и 
программирование для среды Internet. 

Москва, “Диалектика”, 2004. 

2. Валиков  А . Н. Технология XSLT. 

Санкт-Петербург, „BHV”, 2002. 

3. Шапошников  И .  В .  Справочник WEB - мастера. XML. 

Санкт-Петербург, „BHV”, 2001. 

4. Питц-Моултис  Н . ,  Кирк  Ч .  XML.  

Санкт-Петербург, „BHV”, 2000. 

5. Sebesta Robert W . Programming the World Wide Web. Programming the World 

Wide Web. 

Addison-Wesley, 2008. 

6. Lie Hakon Wium,  Bos Bert.  Cascading Style Sheets: Designing for the Web, 3/E. 

Addison-Wesley Professional, 2005. 

7. Homer Alex . XML in IE5. Programmer’s Reference. 

UK, Birmingham, Wrox Press Ltd, 1999. 

8. Sall Kenneth B . XML Family of Specifications: A Practical Guide. 

Addison-Wesley Professional, 2002. 

9. Harold Elliotte Rusty . Effective XML: 50 Specific Ways to Improve Your XML. 

Addison-Wesley Professional, 2004. 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
 

1. lekcija. 
Ievads HTML valodā. Iezīmēšanas tagi. Mājas lapas struktūra, elementi <head> un 
<body>. Elements <meta>. Teksta formatēšana. Loģiskie un fiziskie formatēšanas 
elementi (<ins>, <del> un citi). Fonti <font>. 

 
2. lekcija.  
Paragrāfi <p>. Virsraksti <h1> - <h6>. Horizontālais lineāls <hr>. Skrejošā rinda 
<marquee>. Hipersaites <a>. Absolūta un relatīva adresēšana hipersaitēs. 

 
3. lekcija.  
Sakārtotie un nesakārtotie saraksti <ol>, <ul>. Definīciju saraksti <dl>. Attēli <img>. 
Hipersaišu saraksti. 

 
4. lekcija.  
Tabulas <table>. Šūnu apvienošana, atribūti RowSpan un ColSpan. Tabulu 
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konstruēšana pārlūkprogrammā Internet Explorer: papildu iespējas. Ārēju un iekšēju 
līniju kontrole. 

 
5. lekcija.  
Kadri, elementi <frameset> un <frame>. Ieliktie kadri. Peldošie kadri <iframe>. 
Mājas lapu adresēšana kadros ar hipersaišu palīdzību. 

 
6. lekcija.  
CSS pamatprincipi un formālie jēdzieni. CSS likumu struktūra. CSS izmantošanas 
iespējas mājas lapā. Stilu tabulu prioritātes. 

 
7. lekcija.  
CSS klases. Grupēšana un mantošana. Teksta formatēšana (font-family, font-size, 
letter-spacing, text-align un cits). Saraksti ar grafiskiem marķieriem. 

 
8. lekcija.  
Formatēšanas modelis (margin-top, padding-top). Telpiskā elementu pozicionēšana 
(z-index). 

 
9. lekcija.  
Hierarhiskā dokumenta struktūra. DOM objektu pārskats. Kolekcijas all un children. 
Citas svarīgas kolekcijas: images, links. 

 
10. lekcija.  

Elementu adresēšana mājas lapā ar indeksu un vārdu palīdzību. Stilu izmaiņa. Skripti 
un stili. Notikumu apstrāde. Notikumi onmouseover un onmouseout. 
 

11. lekcija.  
Valodas JavaScript pamati. Masīvi Array. Teksta rindas String. Matemātiskās 
operācijas. Objektu izveidošana un paplašināšana. 
 

12. lekcija.  
DOM objekts window. Logu izveidošana ar window.open palīdzību. Navigācija starp 
logiem. 
 

13. lekcija.  
HTML formas <form>. Pamatelementi (<input>, <select>, <textarea>)un 
paplašinājumi (<button>, <fieldset>). 
 

14. lekcija. 
HTML formu apstrāde skriptos uz klienta puses. DOM objekti navigator, document 
un location. 
 

15. lekcija. 
DOM objekti history, screen un event. Notikumu apstrāde HTML dokumentā. 
Informācijas kontrole formās ievades procesā. 
 

16. lekcija. 
Taimera programmēšana, metodes setInterval() un setTimeout(). Statiskie un 
dinamiskie filtri (pārejas). 
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17. lekcija. 
Valodas VBScript iespējas. Masīvi, citas struktūras. Salīdzinājums ar JavaScript 
iespējām. 
 

18. lekcija. 
XML valodas pamati. XML un HTML: koncepciju sakritības un atšķirības. 
 

19. lekcija. 
XML dokumentu ierobežojumi. XML dokumentu klasifikācija. 
 

20. lekcija. 
XML dokumenti un kaskadētās stilu tabulas. XML dokumentu formatēšana. HTML 
elementu iebūvēšana XML dokumentos. 
 

21. lekcija. 
XML dokumentu sasaistīšana ar HTML mājas lapām. Tabulas. Ieliktas tabulas. 
 

22. lekcija. 
XML dokumentu struktūras ierobežojumi. Dokumentu tipu definīcijas (DTD – 
Document Type Definition). 
 

23. lekcija. 
XML dokumentu struktūras ierobežojumi. Dokumentu shēmas (Schemas). 
 

24. lekcija. 
Tehnoloģija XSL (eXtensible Stylesheet Language). XML dokumentu vizualizācija ar 
XSL palīdzību. 
 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas 
 
• HTML (HyperText Markup Language) 
• CSS (Cascading Style Sheets) un CSS2 
• JavaScript un VBScript, skriptu uzrakstīšana 
• DOM (Document Object Model) 
• XML (eXtensible Markup Language) 
• XML un HTML kopējas izmantošanas iespējas 
• DTD (Document Type Definition) un shēmas  
• XSL (eXtensible Stylesheet Language) 
 
Galvenais rezultāts: spēja efektīvi pielietot projektos vairākas tīmekļa tehnoloģijas  

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi 
 
Visi uzdevumi saskaņoti ar lekciju tēmu sarakstu. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts 
 
Jautājumi atbilst lekciju tēmu sarakstam. 

 2.4.6. Studenta zināšanu vērtēšanas sistēma 
 
Ieskaite:  80% - izpildītie laboratorijas darbi  



      Līgums Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.3.2./0015/0007                  
  

  
 

 

 20% - teorētiskie jautājumi 
Ieskaites nosacījums: 80% no visām iespējamām ballēm 
 
Studiju darba pārbaude. Galvenais kritērijs: dinamiskums. Ideāli, ja students izmanto arī 
citas tīmekļa tehnoloģijas: Java sīklietotnes, Macromedia Flash. 

  
 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori).  
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji.  
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam 
 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
 

 
 
Atbildīgais par priekšmetu           
                                                Paraksts                datums  
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
 
 
1.  SADAĻA – PRIEKŠMETA  PAMATDATI 
 
1.1.  Priekšmeta 

nosaukums 
DSP211 Lielās datu bāzes (DB2) 

1.2.  Priekšmeta 
pieteicējs 

Jānis Eiduks inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) , asoc. prof. 
 

1.3.  Apjoms un 
kontroles veids 

Apjoms KP  2  

1.3.1.  Sadalījums Lekc. 32  Prakt. d. 32  Lab. d.   
1.3.2.   Kontroles veids Iesk.   Eks. *  St. d.   
1.4.  Studiju līmenis un 

semestri 
Pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās studijas 

3.semestris 
4.semestris 

1.5. Modulis, kurā ieiet 
priekšmets 

 Datu bāzes 

 
 
2.  SADAĻA – PRIEKŠMETA APRAKSTS 
 
2.1. Atslēgas vārdi 

Datu bāzes sistēma, datu bāzes vadības sistēma, relāciju datu bāze, relāciju-objektu datu 
bāze, objektu datu bāze, objektu SQL, datu bāzes vadības sistēmas eksemplārs, servera 
programmēšanas valoda, glabājamās procedūras, klasteris, kursors, kursora mainīgais, 
objekta metodes, mantošana. 

2.2. Mērķi un uzdevumi 
 2.2.1. Mērķi 

Mācību priekšmeta mērķi: 
- Liela apjoma datu bāzes datu modeļu un to īpšību pārzināšana. 
- Lielas datu bāzes sistēmas arhitektūras pārzināšana. 
-     Liela apjoma datu bāzes struktūras projektēšanas pārzināšana. 

 2.2.2. Uzdevumi 
Lielas datu bāzes loģiskās un fiziskās struktūras veidošanas iespēju pārzināšana relāciju 
un relāciju-objektu datu bāzēm. 
Lielas datu bāzes vadības sistēmas uzbūves un funkcionalitātes iespēju izpratne. 
Datu bāzes vadības sistēmas funkcionēšanas optimizācijas veikšanas pārzināšana. 
Datu bāzes darbības auditorpārbaudes veikšanas pārzināšana. 
Klientservera datu bāzes sistēmu administrēšanas pārzināšana. 
Sarežģītas bet efektīvas liela apjoma datu bāzes veidošanas iemaņu apgūšana. 
Servera programmēšanas valodu pamatprincipu pārzināšana un spēja veidot specializētus 
universālo datu bāzes sistēmu paplašinājuma. 
Vaicājumu valodas SQL un objektu SQL  jaunāko iespēju kvalitatīva pārzināšana. 

2.3. Tēmas  
Liela apjoma datu bāžu atšķirības no personālajām un vidēja izmēra datu bāzēm (“desk 
top databases”). 
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Liela apjoma datu bāzes datu modeļi (hierarhiskie, tīklveida, CODASYL, relāciju, 
objektu, relāciju-objektu). 
Liela apjoma datu bāzes loģiskie un fiziskie modeļi (tabultelpas, segmenti, ekstenti, bloki, 
klasteri un t.t.). Datu bloku struktūra un vadības parametri. 
Lielu datu bāžu sistēmu arhitektūra (klientu stacijas, failu serveri, datu bāzes vai SQL 
serveri, lietojumserveri, lokālie un globālie skaitļotāju tīkli). 
Liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas: Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix, 
DB2, RBD, IMS un t.t.). 
Liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas funkcijas. DB adminstratora grupa un tās 
funkcijas. 
DBVS eksemplāri (instaces) un to arhitektūra: operatīvās struktūras, servera un fona 
procesi. Operatīvās atmiņas organizācija: sistēmas globālā atmiņa (“system global area”); 
datu bāzes datu buferi (“database buffer cashe”); izmaiņu žurnāla buferi (“redo-log 
buffer”); SQL vaicājumu koplietošanas fonds (“shared pool”); citas operatīvāsstruktūras. 
Operatīvo struktūru  parametri.  Izdalīto (“named”) un koplietošanas (“shared”) serveru 
konfigurācijas, to priekšrocības un trūkumi. Operatīvās atmiņas struktūru parametru 
noskaņošana  (“tuning”). 
Eksemplāra vadība (monitoring). Datu bāzes vārdnīca. Datu vārdnīcas skatu V$process, 
V$gprocess, V$session un t.t. izmantošana. 
DBVS darba vides veidošana (optimal flexible architecture – OFA). Darba katalogu 
sistēma. Vides mainīgā ORACLE-HOME lietošana.  Eksemplāra veidošana 
operētājsistēmas Windows NT vidē. Eksemplāra servisi un to veidošana (programma 
Oradim). 
Datu bāzes veidošanas etapi. Etapu uzdevumi un izpildāmās funkcijas. Datu bāzes 
aktivizēšana un aizvēršana (startup, shutdown). Datu bāzes analīze un koriģēšana lietojot 
datu bāzes vārdnīcas skatus un parametru maiņas komandas. 
DB struktūras definēšana (tabulas, lauki, ierobežojumi, trigeri, saites, skati, indeksi, 
virknes, klasteri, atrites segmenti, sinonīmi). Lielu objektu izmantošana (LOB). Tabulām 
un indeksiem nepieciešamās atmiņas apjoma aprēķins. 
Tabulu un lauku sekcionēšana. Datu paralēlās apstrādes iespējas. 
Objektorientētās tehnoloģijas realizēšana lielās datu bāzēs. Objekti datu bāzē. Datu 
ierakstīšana un izgūšana no objektiem. 
Žurnāla failu (“redo-log files”) vadība. Vadības faili (“control files”). DBVS 
konfigurēšanas parametri un konfigurēšanas faili. 
Datu aizsardzība. Autentifikācijas metodes. Datu shēmas un lietotāji. Lietotāja tiesību 
norādīšana. Sistēmas un objektu tiesības. Lomas un raksturotājfaili (“profiles”). Datu 
vārdnīcas izmantošana tiesību pārskatei un vadībai. 
SQL valodas izmantošana lielu datu bāžu sistēmās. Datu pieprasījumu analīze un 
optimizācija. 
Transakcijas un kontrolpunkti (“checkpoints”). 
Dalīto DB jēdziens un realizācijas pamatidejas. Transakciju realizēšanas divetapa 
procedūras. 
Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums PL/SQL. Dināmiskais SQL. 
DB sistēmas lietojumprogrammas interfeiss (“Application Program Interface (API)). 
PL/SQL valodas procedūras un funkcijas. Kursoru izmantošana. Valodas PL/SQL raksti 
un tabulas. Valodas PL/SQL moduļi vai pakotnes. 
Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā. Objektu tipi un eksemplāri. Metodes, to 
interfeisau apraksti un ķermeņu definējumi. Objekti datu bāzē. Objekti-rindas un objekti-
kolonas. Iekļautās tabulas (tabula tabulā) un maināmie masīvi. 
SQL un PL/SQL izpildes vides. 
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DBVS interfeisi un utilītprogrammas: SQL*Plus, Enterprise Manager un t.t.  
Datu bāzes darbības un izmatošanas nodrošināšana klientservera sistēmās (SQL*Net). 
Tīkla konfigurēšanas varianti un atbilstošie konfigurācijas faili un to parametri. 
Vairāklīmeņu klientserveru sistēmas. Lietojumu serveri . To iespējas un funkcijas. 
Lietotāju paralēlās darbības vadība un optimizācija. 
Replikāciju izmantošana un vadība. 
Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB bojājuma. Datu eksports un imports. 
Datu sākotnējā ielāde. 
Datu integritātes nodrošināšana. Bloķēšanas mehānismi. 
OLTP (“On-Line Transaction Processing) un OLTP (“On-Line Analytical Processing”) 
datu bāzes sistēmas. Datu noliktavu (“datawarehousing”) un datu vitrīnu veidošana un 
izmantošanas iespējas. 
Daudzdimensiju datu bāzes un tās struktūrelementi: dimensijas, fakti, atribūti, agregāti. 
MOLAP, ROLAP un HOLAP tipa datu noliktavas. 
Daudzdimensiju datu bāžu vaicājumu valoda Multidimensional Expression Language 
(MXL). 
Oracle10Gi  rīki: rīki darbam ar valodu Java (SQLJ, Enterprise JavaBeans, JDeveloper), 
failu sistēma iFs, Oracle interMedia, Oracle WebDB. 
DBVS auditorpārbaudes (“auditing”). 
DBVS ražibas optimizēšanas galvenie principi. Lietojuma noskaņošana maksimālai 
ražībai (optimāli SQL vaicājumi). Operatīvās atmiņas struktūru noskaņošana. Ārējās 
atmiņas noskaņošana. Resursu izmantošanas analīze. 
Lielu datu bāžu sistēmu un daudzbāzu sistēmu attīstības tendences. 

2.4. Apmācības nosacījumi 
Nepieciešamās priekšzināšanas: 
- datu bāzes tehnoloģijas pamati; 
- skaitļotāju tīklu tehnoloģiju pamati; 
- relāciju un objektu algebra. 

 2.4.1. Literatūra 
Pamatliteratūra 
Pirmkārt, protams, būtu jāizmanto relāciju datu bāzes lielākā speciālista un popularizētāja 
C.J. Date mācību grāmatas. Tajās skaidri un detalizēti doti relāciju datu bāzes teorētiskie 
pamati. Apskatītas arī dažas būtiskākās inženiertehniskās problēmas. 
1. C.J. Date. An Introduction to Database systems. Seventh edition. Addison-Wesley, 
2000, 938 pp. 
2.  C.J. Date. Database in depth. Relational theory for practitioners. O’Reilly, 2005, 210 
pp. 
Lielo datu bāzes sistēmu teorētisko pamatkoncepciju apguvei var izmantot vairāku 
populāru autoru un autoru kolektīvu darbus. Tie ir uzrakstīti vienkāršā, skaidrā valodā un 
ir viegli saprotami. 
3. Thomas Conolly, Carolyn Begg. Database systems. Apractical Approach to Design, 
Implementation and Management. Third Edition. Pearson Education Limited, 2002, 1197 
pp. 
4. David M. Kroenke. Eight Edition. Databases Processing. Eighth edition. Prentice Hall, 
2003, 800 pp. 
5. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jenifer Widom. Database systems. Prentice 
Hall, 2002, 1088 pp. 
Relāciju-objektu datu bāzes datu modeļi tiek apskatīti arī lielās datu bāzes tehnoloģijas 
mācību grāmatās (tādās, kā pirmās piecas) , tomēr detalizētāki apraksti ir meklējami 
grāmatās, kas veltītas konkrētām vadības sistēmām. Līderis šajā jomā ir firmas Oracle 
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datu bāzes vadības sistēma un tai veltītās grāmatas. 
6. Stewen Feuerstein, W. B. Pribyl. Oracle PL/SQL Programming. Third Edition. 2002, 
O’Reilly, 950 pp.  
7.  Kevin Loney. Oracle Database 10G: The Complete Reference. 2004, McGraw-Hill. 
8.  Rick Greenwald, David C. Kreines. Oracle in a nutshell. A desktop quick reference. 
O’Reilly, 2002, 980 pp. 
Datu izgūšanas, definēšanas un modificēšanas pamatvaloda datu bāzes sistēmās ir SQL. 
Lai kvalitatīvi to izmantotu jāzin jaunākās SQL konstrukciju iespējas un adekvāta, 
atbilstoša izmantošana konkrētās situācijās. Šo jautājumu apgūšanai der viena no 
kompetentākā SQL izmantošanas speciālista Joe Celko`s grāmatas un arī grāmatas, kuras 
veltītas konkrētas datu bāzes vadības sistēma realizētajam SQL. 
9. Joe Celko’s. SQL for smarties: advanced SQL programming. Second edition. Morgan 
Kaufmann Publishers, San Fracisko, California,2000, 450 pp. Ievērojama speciālista laba 
mācību grāmata par SQL niansēm. 
10. Sanjay Mishra, Alan Beaulien. Mastering Oracle SQL. 2002, O’Reilly, 360 pp. Laba 
mācību grāmata par DBVS Oracle SQL iespējām 
Zināšanas par datu bāzes servera programmēšanas valodām glabājamo procedūru 
veidošanai vislabāk iegūt grāmatās kas veltītas konkrētai datu bāzes vadības sistēmai. 
Dotajā jautājumā līderis atkal ir firmas Oracle datu bāzes vadības sistēma ar attiecīgajām 
grāmatām. 
11. Bill Prybil, Steven Feurstein. Learning Oracle PL/SQL. O`Reilly, 2001, 424 pp. 
12. Benjamin Rosenzweig, Elena Silvestrova. Oracle PL/SQL interactive 
workbook.Second edition. Prentice Hall,2002, 688 pp. 
13. Thomas Kyte. Expert One-on_One Oracle. Second edition. Book 1 and 2. 2002, 
Pearson Education Limited, 680 pp. Eksperta vērtējumi un ieteikumi firmas Oracle datu 
bāzes tehnoloģijās. 
Gandrīz katrai lielo datu bāzes vadības sistēmu izstrādes firmai ir izveidojusies sava datu 
noliktavu realizēšanas tehnoloģija. Laba mācību grāmata par firmas Oracle datu 
noliktavas tehnoloģijām ir Lilian Hobbs un kolektīva grāmatā. 
14. Lilian Hobbs, Susan Hilson, Shilpa Lawande. Oracle 9iR2 Data Warehausing. 2003, 
Digital Press, 590 pp.   
Kā mācību grāmatas par Microsoft SQL server, PostgreSQL un DB2 datu bāzes vadības 
sistēmām var izmantot sekojošas grāmatas. 
15. Marci Frohock Garcia, Jamie Reding, Edward Whalen, Steve Adrien DeLuca. 
Microsoft SQL Server 2000. Adminstrator`s companion. Microsoft, 2000. 
16. John C. Worslay, Joshua D. Drake. Practical PotgreSQL. O`Reilly, 2002. 
17. Rob Cutlip, John Medicke. Integrated Solutions with DB2. Addison Wesley, 2003. 

 2.4.2. Lekciju saraksts 
1. lekcija. Liela apjoma datu bāzes un tās vadības sistēmas atšķirības no personālajām un 
vidēja izmēra datu bāzēm (“desk top databases”): 
1) datu lielie apjomi (N*100GB un N*10 TB ) un daudz lielākas prasības datu ārējām 
glabāšanas iekārtām; 
2) DB loģiski – fiziskās struktūras sarežģītība; 
3) DB tipu apvienojums (relāciju – objektu DB, relāciju – daudzdimensiju DB); 
4) DB adminstrēšanas problēmu sarežģītība; 
5) tranzakciju vadība; 
6) izkliedētās (distributed) DB un citas īpatnības. 

 2. lekcija. Liela apjoma datu bāzes datu modeļi (hierarhiskie, tīklveida, CODASYL, 
relāciju, objektu, relāciju-objektu, daudzdimensiju). 

 3. lekcija. Liela apjoma datu bāzes atmiņas loģiskās un fiziskās struktūrvienības 



      Līgums Nr. 2006/0238/VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.3.2./0015/0007                  
  

  
 

 

(tabultelpas, segmenti, ekstenti, bloki, klasteri un t.t.). Atmiņas struktūrvienību uzbūve un 
vadības parametri. 

 4. lekcija. Lielas datu bāzes sistēmas arhitektūra (datu bāzes vai SQL serveri, 
lietojumserveri), parastie un interneta lietojumi. Vairāklīmeņu klientserveru sistēmas. To 
iespējas un funkcijas.  DBVS eksemplāri (instaces) un to arhitektūra: operatīvās 
struktūras, servera un fona procesi. Operatīvās atmiņas organizācija: sistēmas globālā 
atmiņa (“system global area”); datu bāzes datu buferi (“database buffer cashe”); izmaiņu 
žurnāla buferi (“redo-log buffer”); SQL vaicājumu koplietošanas fonds (“shared pool”); 
citas operatīvāsstruktūras. Operatīvo struktūru  parametri.  Izdalīto (“named”) un 
koplietošanas (“shared”) serveru konfigurācijas, to priekšrocības un trūkumi. 

 5. lekcija. DBVS darba vides veidošana (optimal flexible architecture – OFA). Darba 
katalogu sistēma. Eksemplāra veidošana operētājsistēmas  vidē.  

 6. lekcija. Datu bāzes veidošanas etapi. Etapu uzdevumi un izpildāmās funkcijas. Datu 
bāzes aktivizēšana un aizvēršana (startup, shutdown). Datu bāzes darbības analīze un 
koriģēšana lietojot datu bāzes vārdnīcas skatus un parametru maiņas komandas. 

 7. lekcija. Relāciju DB informācijas objektu definēšana:  
datu tabulas, domēni, datu lauki jeb kolonas un to tipi, lauku un tabulu ierobežojumi un to 
tipi, virknes, indeksi un to tipi, virtuālie skati un to tipi, datu klasteri, materializētie skati, 
sinonīmi).  
Relāciju DB informācijas objektu definējumu metadatu izgūšana no DB datu vārdnīcas. 
DB datu vārdnīcas tabulas un virtuālie skati. Statiskie un dināmiskie DB skati. 
Datu sākotnējā ievade DB, datu ielādes programmas (Piemēram, Oracle SQL*Loader). 
Datu integritātes nodrošināšana. Bloķēšanas mehānismi. 

 8. lekcija. Datu izgūšana no relāciju DB informācijas objektiem: 
1) darbības ar datu kopām (UNION, MINUS, INTERSECT); 
2) datu noliktavu tipisko vaicājumu realizēšana (ROLLUP, CUBE, GROUPING, 
GROUPING SETS, GROUPING_ID, GROUP_ID); 
3) “klona tabulu”  izmantošana SQL vaicājumos (SELECT ... ORDER BY ...); 
4) hierarhiskie vaicājumi (START WITH ... CONNECT BY , PRIOR, LEVEL); 
5) datumu un laika datu tipi un darbības ar tiem: laika zonas, datuma un laika intervāli 
(INTERVAL YEAR TO MONTH, INTERVAL DAY TO SECOND); 
6) DECODE un CASE izteiksmes; 
7) dināmiskais SQL. 

 9. lekcija. Lielu objektu izmantošana (LOB) iekļaušana DB. Datu ievade un izguve no 
lieliem datu objektiem.  

 10. lekcija. Tabulu un indeksu sekcionēšana. Datu paralēlās apstrādes iespējas. 
 11. lekcija. Objektorientētās tehnoloģijas principu iekļaušanas problēmas lielās datu 

bāzēs. Objekti datu bāzē. Relāciju – objektu informācijas objektu realizēšana DB: objektu 
tabulas tabula ar objektu kolonām, tabula ar iekļautām tabulām, objektu virtuālie skati. 
Funkciju VALUE() un TABLE() izmantošana. 
Salikti objekti, to veidošana. Atsauces uz objektiem (references), to realizēšana. Funkciju 
REF() un DEREF() izmantošana. 

 12. lekcija. Objekti un metodes. Konstruktor-metodes, statiskās metodes, MAP tipa 
metodes, ORDER tipa metodes, MEMBER tipa metodes un to izmantošana objektu SQL 
vaicājumos. Objekta īpašību mantošanas iespējas. Heterogēnu objektu veidošana un 
izgūšana. 

 13. lekcija. Relāciju - objektu informācijas objektu datu izgūšanas vipārejie princioi.  
Vaicājumu valoda OSQL un vaicājumi objektu kolekcijām. 

 14. lekcija. Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums PL/SQL. Anonīmie un 
nosauktie bloki, glabājamās (stored) procedūras un funkcijas, programmu paketes, trigeri, 
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datu kartridži. SQL valodas papildiespējas PL/SQL valodā. PL/SQL valodas raksti un 
tabulas. Kursoru un kursoru mainīgo izmantošana.   

 15. lekcija. Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā. Objektu tipi un eksemplāri. 
Iekļautās tabulas (tabula tabulā) un maināmie masīvi. Metodes, to interfeisu apraksti un 
ķermeņu definējumi.  

 16. lekcija. DBVS interfeisi un utilītprogrammas (piemēram, SQL*Plus, Enterprise 
Manager un t.t.). Datu bāzes darbības un izmatošanas nodrošināšana klientservera 
sistēmās (SQL*Net). Tīkla konfigurēšanas varianti un atbilstošie konfigurācijas faili un to 
parametri. Replikāciju izmantošana un vadība. Datu bāzes kopiju veidošana un 
atjaunošana pēc DB bojājuma. Datu eksports un imports. Datu sākotnējā ielāde. 
Daudzavotu sistēmas veidošana. OLE DB un ODBC interfeisu izmantošana. MS ADO un 
Oracle OO4O interfeisu izmantošana daudzavotu sistēmu realizēšanai. 
DB adminstratora grupa un tās funkcijas: 
1) metadati un to vadība lielās datu bāzes sistēmās; 
2) operatīvās atmiņas struktūru noskaņošana, ārējās atmiņas noskaņošana,  resursu 
izmantošanas analīze; 
3) DBVS auditorpārbaudes (auditing); 
4) SQL vaicājumu izpildes optimizācija. 
Liela apjoma datu bāzes vadības sistēmas: Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix, 
DB2, RBD, IMS un t.t.) un to raksturojums. Lielas datu bāzes sistēmu attīstības tendences 
un būtiskākās problēmas. 

 2.4.3. Studentu zināšanas un spējas. 
Mācību kursa būtiskākie, visvairāk akcentējamie jautājumi ir sekojoši: 
- Liela apjoma datu bāzes datu modeļu un to īpašību pārzināšana. 
- Lielas datu bāzes sistēmas arhitektūras pārzināšana. 
- Spēja definēt lielas datu bāzes struktūru un veikt datu sākotnējo ielādi. 
- Spējas noteikt un, ja nepieciešams koriģēt, datu bāzes un datu bāzes vadības sistēmas 

parametrus. 
- Spējas veikt datu bāzes vadības sistēmas darbības optimizāciju. 
- Spējas veikt datu bāzes darbības auditorpārbaudes. 
- Spējas veikt klientservera datu bāzes sistēmas konfigurēšanas procesu. 
- Spējas projektēt un definēt lietotājus un to tiesības. 
- Spējas veikt datu bāzes kopēšanu un atjaunošanu. 
- Spējas vispusīgi izmantot administrēšanā vaicājumu valodu SQL un datu bāzes 

vārdnīcu. 
-   Spējas izmantot SQL valodas procedurālo paplašinājumu – valodu PL/SQL sarežģītu 
vaicājumu un pārskatu veidošanai. 

 2.4.4. Praktiskie un individuāli veicamie uzdevumi. 
1. darbs. Relāciju datu bāzes informācijas objekti. 
Datu noliktavas datu glabāšanas struktūras izveidošana: divas faktu tabulas, divas 
koplietošanas dimensijas, viena dimensijaar vairākām hierarhijām. Veidotajā struktūrā 
jāiekļauj klastera, indeksu, virkņu un skatu izveide. Datu integritātes nodrošināšana ar 
deklaratīviem likumiem (Primary key, Unic, Check, Not Null, References). Datu bāzes 
datu vārdnīcas statisko skatu izpēte un metadatu noteikšana visām struktūrām ar 
SELECT vaicājumiem no attiecīgajiem datu vārdnīcas skatiem. Datu ievade ar INSERT 
komandu un SQL*LOADER programmas palīdzību. SQL*Plus vides parametri un 
komandas interaktīvu pārskatu veidošanai (pārskatos noteikti tiek realizēta grupēšana un 
starp-summu izvade). Datu izgūšanas vaicājumu realizēšana izmantojot: 1) CUBE, 
ROLLUP, GROUPING iespējas (3 vaicājumi); 2) klona tabulu jeb loga funkciju iespējas 
(3 vaicājumi) ; 3) hierarhisko vaicājumu iespējas ( 2 vaicājumi). 
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2. darbs. Relāciju-objektu datu bāzes informācijas objekti. 
Relāciju-objektu datu bāzes izveidošana lietojot sekojošus informācijas objektus: 
vienkāršus objektus,  saliktus objektus, objektu kolekcijas, objektu kolekcijas objektu 
kolekcijām. Objekti tiek iekļauti atsevišķās tabulas šūnās un tabulas rindā jeb rakstā. 
Jāizveido objektu atsauces 1:1 un 1:N. Datu bāzes struktūra ar objektiem jāattēlo grafiskā 
formā (diagramma). Visu struktūru metadatu izgūšana no datu vārdnīcas. Datu izgūšana 
no datu bāzes izmantojot Objektu SQL (10 vaicājumi): funkcijas VALUE(), TABLE(), 
REF(), DEREF() un funkcijas darbam ar objektu kopām. Izveidot divus objektu skatus, 
kuru veidošanai izmantoti Objektu SQL vaicājumi. Veikt Objektu SQL vaicājumus (4) 
objektu skatiem. 
3. darbs. Servera programmēšanas valodas izmantošana. 
SQL valodas paplašinājums PL/SQL.  PL/SQL raksti un tabulas, kursori, kursoru 
mainīgie, anonīmie bloki, iekļautās procedūras un funkcijas, trigeri, pakotnes. To 
definēšanas un izmantošanas piemēri SQL*Plus vidē. Procedūrās kā izejas un ieejas 
parametri jāizmanto: objekti un tabulveida struktūras (PL/SQL tabulas un kursora 
mainīgie). Metožu izveidošana objektu skatiem un to izmantošana objektu SQL 
vaicājumos. Informācijas iegūšana no datu bāzes vārdnīcas par PL/SQL struktūrām. 
Procedūras veic datu izgūšanu no relāciju objektu datu bāzes, izdara pārveidojumus un  
jaunos datu atkal ieraksta datu bāzē. 
4. darbs. Datu bāzes audits un noskaņošana. 
 Datu bāzes vadības sistēmas eksemplāra parametri. Parametru vērtību iegūšana un 
izvērtējums. Datu bāzes vadības sistēmas parametriskā modeļa izveidošana. Parametru 
maiņas ieteikumu iegūšana no datu vārdnīcas dināmiskajiem skatiem. Parametru 
koriģēšanas komandas. 
5. darbs. Lietojumu un datu bāzes sasaiste.  
MS un Oracle ADO objektu tehnoloģijas (OO4O) izmantošana. Datu izgūšana no relāciju-
objektu datu bāzes uz MS Excel darba lapām un MS Access formām. Jāizmanto gan 
relāciju, gan relāciju-objektu datu struktūras. 

 2.4.5. Ieskaites un/vai eksāmena jautājumu saraksts. 
1. Kādus ierobežojumus var izmantot, lai nodrošinātu tabulu datu korektu ievadi un 
modificēšanu? Dot piemērus. 
2. Kādas operatīvās struktūras tiek veidotas Sistēmas Globālajā Atmiņas apgabalā (SGA)? 
Kādas funkcijas šīs operatīvās struktūras veic? 
3. Dota tabula ar datiem par pārdotajām precēm Preces(NOSAUKUMS, TIPS, GADS, 
SKAITS). Izmantojot GRUOP  BY  CUBE un GROUPING struktūras, uzrakstīt sekojošu 
SQL vaicājumu: Cik pārtikas tipa preces ir pārdotas 2006. gadā? 
4. Dota tabula Studenti(FAKULT_NOS, KATEDR_NOS, GADS, STUD_SKAITS). 
Izmantojot struktūru OVER, uzrakstīt sekojošu SQL vaicājumu: Katrai fakultātes AAA 
katedrai iegūt studentu skaitu procentos no visiem fakultātes AAA studentiem. 
5. Objektu tabulu Darbinieki veido komponentes D_NUM, UZV, ADRESE. Komponente 
ADRESE savukārt ir objekts ar komponentēm PILSĒTA, IELA, NUMURS. Uzrakstīt 
OSQL vaicājumu: Kuri darbinieki dzīvo Rīgā, Kr. Valdemāra ielā?  
6. Dota tabula Firmas ar iekļauto tabulu Pakalpojumi:  
Firmas(F_NUM, F_NOS, PAKALPOJUMI(P_NUM, P_NOS, P_CENA)). Uzrakstīt 
OSQL vaicājumu: Cik pakalpojumus piedāvā katra firma? 
7. Jāizveido divas objektu tabulas Veikali un Preces. Tabulas Veikali komponentes ir 
V_NUM, V_NOS. Tabulas Preces komponentes ir P_NUM, P_NOS, P_DAUDZ un 
sasaistes elements. Ievadīt viena veikala un vienas preces datus. Veikt šo objektu sasaisti 
un ar OSQL vaicājumu iegūt V_NOS, P_NOS, P_DAUDZ. 
8. Dota objektu tabula Studenti ar objektiem Students(S_NUM, ATZIM_1,ATZIM_2, 
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ATZIM_3). Definēt ORDER tipa metodi, kas veic objektu vidējo atzīmju salīdzināšanu. 
Uzrakstīt OSQL vaicājumu, kurā tiek izmantota izveidotā metode.     
9. Procedūrā Proc_1 tiek izsaukta procedūra Proc_2, kura realizē vaicājumu, kurš no 
tabulas Darbinieki(D_NUM, UZV, NODAĻA) izgūst visus nodaļas AAA darbiniekus. 
Izgūtā informācija kā viens procedūras Proc_2 parametrs tiek nodota procedūrai Proc_1. 
Kādas operatīvās atmiņas datu vienības var tikt izmantotas kā nododamais parametrs? 
Paskaidrot. 
10. Paskaidrot (tekstveidā un ar zīmējumu) ar ko atšķiras metodes lietošana no funkcijas, 
kura izmanto objektu tabulu, lietošanas.  

 
 
3. SADAĻA – PRIEKŠMETA  REALIZĀCIJA 
 
3.1. Faktiskais lektors (lektori). Jānis Eiduks inženierzinātņu doktors 

(Dr.sc.ing.) , asoc. prof. 
3.2. Praktisko (laboratorijas) darbu vadītāji. Jānis Eiduks inženierzinātņu doktors 

(Dr.sc.ing.) , asoc. prof. 
3.3. Lekciju metodika (arī nodrošinājums - slaidi, projektora pielietošana, atbalsts Tīmeklī un cits) 

Slaidi un izdales materiāls (gan papīrveida, gan uz CD). 
3.4. Vai praktiskai daļai ir nepieciešamais aprīkojums? Kas šobrīd ir un kas priekšmetam 

nepieciešams pēc būtības praktiskie darbi vai laboratorijas darbi? 
Praktiskie darbi tiek realizēti ar personālo datoru palīdzību. Kā programmu 
nodrošinājums tiek izmantots: OS Windows, MS Office, DBVS Oracle 10G, MS SQL 
Server 2000. 

3.5. Vai priekšmets tiek lasīts ”pareizā” semestrī? 
Jā, atbilstošā semestrī. 

3.6. Vai priekšmetam atvēlētais stundu skaits un kontroles veids ir pareizs (ieskaites vieta eksāmens 

u.t.t)? 
Lekciju un praktisko darbu stundu apjoms ir pietiekams. 

3.7. Vai priekšmets tematiski ”nekonfliktē” ar citiem priekšmetiem” 
Konflikti nav novēroti. 

3.8. Kāds metodiskais nodrošinājums ir priekšmetam nepieciešams, kādā mērā nodrošinājums 
jau ir? 
Ir slaidi, piemēri un konspekti. Vēlams būtu sagatavot mācību grāmatu. 

3.9. Studentu sagatavotība priekšmetam. 
Nepieciešamās priekšzināšanas: 
- datu bāzes tehnoloģijas pamati; 
- skaitļotāju tīklu tehnoloģiju pamati; 
- relāciju un objektu algebra. 

3.10. Pašnovērtējums esošai situācijai priekšmetā (metodiskā nodrošinājuma esamība un kvalitāte, mācību spēku 
sagatavotības līmenis un praktiskā darba pieredze priekšmeta zināšanu pielietošanā, citi pozitīvie un negatīvie aspekti) 
Pamata metodiskais nodrošinājums ir izstrādāts. Vēlama būtu mācību grāmata latviešu 
valodā. 

3.11. Priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai 
 

3.12. Cita būtiska informācija. (informācija, kuru papildus sniedz priekšmeta pieteicējs) 
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Atbildīgais par priekšmetu          J.Eiduks  2007. gada 12. aprīlis 
                                                Paraksts                datums  



Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra 

Mācību priekšmeta apraksts 

Mācību priekšmeta nosaukums: Datorsistēmu uzbūve 

Mācību spēks:        Aldis Baums, Dr.h.dat, ass.profesors 

Studiju programma:       Datorsistēmas  

Studiju veids Profesionālās studijas 

ācību priekšmeta apjoms:   4 KP , 96 stundas ar sadalījumu: 
- 64 stundas lekcijas: 
- 32 stundas , laboratorijas. darbi 

Kontroles forma:   eksāmens 
Mācību priekšmeta mērķis:  
sagatavot kvalificētus programmētājus ar labām zināšanām datoru uzbūvē  

Mācību priekšmeta uzdevumi: 
Dot studentiem pamatzināšanas par ciparu elektronikas un datoru arhitektūras pamatiem : veselo skaitļu un 
peldošā komata rakstzīmju notāciju; loģiskajām shēmām; summatoriem; PLM; trigeriem un 
reģistriem; skaitītājiem; aritmētisko un loģisko operāciju izpildi; adresācijas veidiem. 
Apgūt mūsdienu datoru organizāciju un struktūru: konveijeru un superskalāro arhitektūru; 
pamatatmiņas  un kešatmiņas uzbūvi un organizāciju, datoru kopnes un ārējo ierīču pieslēgumus.  
.Apgūt datorsistēmu novērtēšanas salīdzināšanas un lietojumam orientētas izvēles metodes 

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 
1.W. Stalling Computer Organization and Architecture, Mackmilan Pub.Co., , 2000  
2. Э. Таненбаум Архитектура компютеров ПИТЕР 2002. 
3. A. Čipa Elektroniskie skaitļotāji, Rīga, Zvaigzne1983 
4. П. Нортон, Дж. Гудман Персональный комьютер, кн.1 Санкт-Петр.,1999  
5. Гук Процессоры PentiumII Pentium Pro и просто Pentium  ПИТЕР, 1999 
6. D.A. Paterson, J.P. Hennesy Computer Organization and Design, Pub.Inc. MK 1998.  
7. Angļu-krievu-latviešu Skaidrojošā vārdnīca Datu pārraides un apstrādes sistēmas,  A/sSWH 
Informatīvās Sistēmas, Rīga, 1995 
8. Personālie Datori Angļu-krievu-latviešu Skaidrojošā vārdnīca, a/s DATI, Rīga, 1998. 
90. Informātikas vārdnīca, datori, datu apstrāde un pārraide, Avots , 2001. 

Priekšmeta mācīšanas metode: 
Lekcijas, praktiskie darbi. 

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme: 
Desmit baļļu sistēmā tiek vērtētas studenta zināšanas par teorētisku vielu, praktisko darbu rakturu nosaka 
analītisko vai informatīvo apskatu uzdevumi, kā ari trenēšanās darbā ar kompjūteru sistēmām. 
Vērtējuma "svari": 

Eksāmens 50 % 
Praktiskais darbs 30 % 
Mājas darbs 15 °/o 
Nodarbību apmeklēšana 5 % 

Prasības priekšmeta apguvei: 
Regulāra mājas darbu, praktisko darbu izpilde un izstrāde. Laikā nokārtots eksāmens. 



Priekšmeta situāciju apraksts un analīze: 
Priekšmeta saturs nepārtraukti papildinās ar jaunākajām ziņām no periodiskajiem izdevumiem, Interneta datu 
bāzes, grāmatām, IEEE un ACM digitālajām bibliotēkām. 
Var izmantot ari studentu praktisko darbu labākos rezultātus pēc viņu apspriešanas semināros, ievērojot pašu 
studentu velēšanās. 
Jāatceras, ka šā priekšmeta saturs tik ātri mainās (attīstās), ka praktiski l -1.5 gadu laika jāatjauno apmēram 
70% satura. 

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: 
Pirms praktiskas darba izpildes studentam ir jābūt sagatavotam informācijas meklēšanas un savākšanas 
plānam saskaņā ar saņemtā uzdevuma tēmu. Pēc šis tēmas izstrādes jāraksta analītiska atskaite.  
Pirms lekcijas ir vēlams atkārtot iepriekšējās lekcijas vielu, lai varētu aktīvāk apspriest tematu. 

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 
- Mūra likums un tā perspektīvas  
- Datorsistēmu daudzveidība un attīstība 
- Datorsistēma mājās un darbā  
 
- Kalendārais plāns: 
Nedēļa                          Lekcijas temats  Laboratorijas darba nosaukums  

1.  .Veselo skaitļu un peldošā komata rakstzīmju 
notācija. Kombinacionālās loģiskās shēmas. 
Trigeri un reģistri. Skaitītāji. PLM. Summatori 

 2. Aritmētisko un loģisko operāciju izpilde. Adresācijas 
veidi. 

Dažādās bāzēs pierakstītu skaitļu 
pārveidošana 
Operāciju izpilde realizācijas salīdzinoša 
novērtēšana izmantojot simulatoru: 
www.ecs.umass.edu/ece/koren/arith/ 

 3. Vadības mezgli. Instrukcijas, attēlošanas veidi. 

4.  Datoru arhitektūra un tās attīstība 

Vinkārša vadības mezgla projekts 
 
Iepazīšanās ar LU datortehnikasmuzeju 

5.  .Instrukciju līmeņa paralēlizpilde: konveijeri un
superskalārā arhitektūra. 

6.  Operatīvās un kešatmiņas uzbūve un tās organizācija 

Konveijera procesora simulācija 
htp://www.cs.iastate.edu/~prabh 
Kešatmiņas simulācija 
htp://www.cs.iastate.edu/~prabh 

7.  Datoru kopnes. Ārējo ierīču pieslēgšana  
8.  .Multiprogrammu sistēmas. Atmiņas pārvaldība: 

plānošana, virtuālā atmiņa, aizsardzība. 

Kopnes caurlaides spējas aprēķins 
Ārējo ierīču pieslēgumu simulācija 
izmantojot programatūru T323 

9.  Procesi. Procesu un pavedienu paralēlā 
10.   Kļūdu un bojājumu piecietība 

x86 arhitektūras  virtuālās atmiņas  tabulu 
glabāšanas aprēķins 

11.  Novērtējuma metodes 
12.  Mikropocesori. CISC 

paritātes shēms veidošana 
Intel , AMD novērtēšana SPEC 

13.  RISC. VLIW procesort 
14.  Personālo datoru arhitektūra 

Personālo datoru novērtēšana 
http://www.ibyernet.com./ 

15.          Varākprocesoru sistēmas.  

16             Serveri. Superdatori 

MESI protokolu modelēšana 
internetā  http://www.cs.tcd.ie/  
Serveru izmaksu novērtēšana 
http://www.ibyernet.com./  

 
Lekcijas - 64 stundas  
Kopa: 96 stundas 

Mācību grāmatas, cita literatūra, uzskates un mācību procesa tehniskie līdzekļi: 
1. A. Baums Ievads datoru arhitektūrā, CD-ROM  
2. Katedras datorsistēma un Institūta un lokālais tīkls. 

Prakt. darbi - 32 stundas 



Datoru tīklu profesora grupa 
 

Mācību priekšmeta apraksts 
 

Mācību priekšmeta nosaukums: Datortīkli 
 
Mācību spēks:             Zagurskis Valērijs, Dr. dat., docents 
 
Studiju programma:   Datorsistēmas 
 
Studiju veids:       Profesionālā līmeņa programma 
Studiju līmenis:    Profesionālā līmeņa studijas 
Studiju virziens: 
 
Mācību priekšmeta apjoms:  6 KP, 96 stundas ar sadalījumu: 

- 64 stundas lekcijas     
- 32 stundas praktiskie darbi      

Kontroles forma:   eksāmens, ieskaite 
Mācību priekšmeta mērķis: 
Sniegt inženiera izglītību datoru tīklu virzienā, apgūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas moderno datoru tīklu 
tehniskajos līdzekļos. 
 
Mācību priekšmeta uzdevumi: 
Iemācu studentus izmantot, ekspluatēt un projektēt moderno datoru tīklu tehniskos līdzekļus: lokālo un globālo tīklu 
tehnoloģijas un to pielietošana, datoru tīklu pārvaldība un administrēšana, datu aizsardzība un aizsardzība pret 
iebrukumiem, Interneta adresācija un darbības principi. 
Apgūt lokālo un globālo tīklu arhitektūru, protokolus un dažādu tīklu tehnoloģiju darbības principus, tīklu administrēšanas 
un datu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. 
 
 Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: 

1. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Пер с англ. СПб.: БХВ- Петербург, 
2001 – 1008 с. 

2. Компьютерные сети. Сертификация Network+. Учебный курс.: Пер. с англ. – М. Издательство-торговый 
дом Русская редакция. 2002. – 704 с. 

3. Камер Д. Компьютерные сети и Интернет. Разработка приложений для Internet.: Пер. с англ. – М. 
Издательский дом Вильямс. 2002. – 640 с. 

4. Руководство по технологиям объединненых сетей. Cisco Systems и др. 3-е издание  : Пер. с англ. – М. 
Издательский дом Вильямс. 2002. – 1040 с.     

5. Tanenbaum A. S. Computer Networks, Prentice Hall, 1996, 848 p. 
6. Stallings W. Data and Computer Communications, 5/e,   Prentice Hall, 1997. 
7. http://www.cs.rtu.lv/PubsLoc/Ermuiza/Saturs.htm 
8. http://www.howstuffworks.com/web-server.htm 
9. 10.Anglu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. - R.: Avots, 660 lpp. 
10. 11.http://www.termini.lv 

 
Priekšmetu mācības mācīšanas metode: 
Lekcijas, praktiskie darbi. 
 
Priekšmetu apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme: 
Desmit baļļu sistēmā tiek vērtētas studentu zināšanas par teorētisko vielu, praktisko darbu raksturu noteic analītisko vai 
informatīvo apskatu uzdevumi, kā arī trenēšanās darbā ar datoru tīkliem. 
Vērtējumu „svari”: 
 Eksāmens                                                      50% 
 Praktiskais darbs                                           30% 
 Mājas darbs                                                   15% 
 Nodarbību apmeklēšana                                 5% 
 
Prasības priekšmeta apguvei: 
Regulāras mājas darbu, praktisko darbu izpilde un izstrāde. Laikā nokārtots eksāmens. 



 
Priekšmetu situāciju apraksts un analīze: 
Priekšmeta saturs nepārtraukti papildinās ar jaunākajām  atziņām no periodiskajiem izdevumiem, Interneta  datu bāzes, 
grāmatām, IEEE un ACM digitālajām  bibliotēkām. 
Tiek izmantoti arī studentu praktisko darbu labākie rezultāti pēc to apspriešanas semināros un ar viņu piekrišanu. 
Priekšmeta saturs diezgan ātri mainās, un 1 –1,5 gadu laikā jāatjauno apmēram 30% satura. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām 
Pirms praktiskā darba izpildes studentam ir jābūt sagatavotam informācijas meklēšanas  un savākšanas plānam atbilstoši 
saņemamā uzdevuma tēmai. Pēc šīs tēmas izstrādes jāraksta analītiska atskaite un tās saturs jāapspriež seminārā. 
Pirms katras lekcijas vēlams atkārtot iepriekšējās lekcijas vielu, lai varētu aktīvāk apspriest tematu. 
 
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati: 

• plūsmas vadība un tās realizācijas veidi datortīklos 
• savienojumu multipleksēšana datortīklos 
• lokālo un globālo tīklu tehnoloģiju salīdzinājums 

 
 
Kalendārais plāns 1. semestrim: 

Nedēļa                            Lekcijas temats Praktisko darbu nosaukums 
 

1 
 
Tīklu klasifikācija. Tīklu bāzes topoloģijas 

 
2 

 
Fizikālas pārraides vides. Tīkla adaptera plates 

 
Datortīklu terminoloģijas apguve 

 
 

 
3 

OSI etalonmodelis un tā slāņu funkcijas 
 

 
4 
 

 
Protokoli un vides pieejas metodes. Galvenie protokolu steki 

 
24 animāciju izpēte par galvenajām 

lokālo tīklu tehnoloģijām 
 

 
 

5 
 

Ethernet lokālā  tīkla tehnoloģijas 
 

6 
 
Marķiergredzena  (Token Ring) lokālā  tīkla tehnoloģijas 

 
7 
 

 
Gigabit Ethernet lokālā  tīkla tehnoloģijas 
 

 
Dažādas pārraides vides un to lietošana 

lokālo tīklu tehnoloģijās  
 

8 
 

Klient/servera tehnoloģija 
 

9 Tīkla administrēšanas pamati 
 

10 
 

 
Apvienoto tīklu radīšana 
 

 
Referāta izstrāde par individuālu 

datortīklu tēmu 

11 Tīklu apvienošana ar tiltu palīdzību 
 

12 
 
Maršrutēšanas pamati 

 
13 

 

 
Tīkla pārvaldības pamati 
 

 
Dažādu maršrutēšanas tehnoloģiju 

salīdzinājums 

14 Ievads globālo tīklu tehnoloģijās 
 

15 
 
Kanāla slāņa protokoli 

 
16 

 
Specifikācija X.25 

 
Globālo tīklu tehnoloģiju apguve 

 



Kalendārais plāns 2. semestrim: 
 

Nedēļa                            Lekcijas temats Praktisko darbu nosaukums 

 
1 
 

 
Tiltu, komutatoru un vārteju pielietošanas specifika  

 
2 
 

Integrētā servisa cipartīkls (ISDN) 
 

 
Dažādi tīklu savienošanas veidi un 

to salīdzinājums 
 
 

3 
 

Kadru retranslācijas (Frame Relay) tīkli 
 

4 
 

Interneta protokolu steks (TCP/IP) 
 

5 IP adresācija 

 
e-pasta un e-komercijas servisu 

izmantošanas veidi 
 
 

 
6 
 

 
Maršrutēšana Interneta tīklā 

 
7 
 

Grupu adresācija Interneta tīklā 
 

 
Maršrutēšanas aparatūras veidi un 

tās pielietošana 

8 
 

Domēnu vārdu sistēma un tās izmantošana 
 

9 
 

Asinhronais pārraides režīms (ATM) 
 

10 
 

OSI protokolu steks 
 

 
 

Dažādu globālo tehnoloģiju 
savietojamības prasības un to 

nodrošinājums 

11 
 

NetWare protokoli 
 

12 
 

DECnet protokoli 
 

13 
 

Datortīklu pakalpojumu servisa kvalitāte un tās nodrošināšana 
 

 
 

Tīklu administrēšanas un 
konfigurēšanas pamatu apguve 

14 
 

Diferencētā servisa pakalpojumu tehnoloģija 
 

15 
 

Plūsmu vadība pēc daudzprotokolu iezīmju tehnoloģijas 
 

16 Reālā laika transporta protokols 
 
 

 
 

Reālā laika un multimēdiju 
lietojumu pamatu apguve 

 
   Lekcijas 32 + 32 = 64 stundas                                                                        Praktiskie darbi 16 + 16 = 32 st. 
                 Kopā  96 stundas    
 
Mācību grāmatas, cita literatūra, uzskates un mācību procesa tehniskie līdzekļi: 

1. Datortīklu lekciju konspekti internetā www.cs.rtu.lv  
2. Praktisko darbu materiālu komplekts internetā www.cs.rtu.lv un RTU lokālajā tīklā 
3. W. Stallings High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service. 2d edition, 2003. 



4.pielikums 

 
 
 
 
 
 

Diploma un tā pielikuma paraugs 
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NICES TEHNI SKA III.{iVERSITATE

DIPLOMA PIELIKUMS
(diplons PK C Nn 0469, registrdciias Nr. 123-001'

datums 2007. gada 2. februdris):

Diplolra pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto

Naciju IzghUbas, zin[tnes un kulf[ras organizdcijas GINESCO/CEPES)
rzveidotajam paraugarn. Pielikums ir sagatavots, iai sniegtu objektivu informdciju

, un lodro5indtu kvalifikaciju apliecino5u dokumentu (piem6ram, diplomu,

sertifiicdtu) akad6misku un profes iondlu atzT5anu.

Diplolra pielikuma ir iekfautas zi4as par diplomE rnin0tds personas sekrnTgi

pabeigto studiju butibu, lTmeni, lcontekstu, saturu un statusu. Tajd nav ieklautas

nor6des par kvalifikacijas novOrtOjumu un lTdzvertibu, ka arl ieteikumi tds

atziianai. Informdciju sniedz visas astoqrds sadalds. Ja kddd sada|6 informdciju

nesniedz, nordda iemeslu.

1. Zi4as par kvalifikacijas ieguveju
1.1 .  vElds:
I.2. uzvf,rds:

Aleksandrs
BREUS

27.03|1'985
27038s-1220s

1.3. dzimsanas datums (diena/m6nesis/gads):
I.4. personas lcods:

2. Zi4zs par kvalifikeciju
2, 1. kvalifikdcijas nosaukums:

p r o gr amnt d S ana s t ehnilgi s
2.2. galvend studiju joma kvalifikEcijas iegflSanai:

p r o gr anxmatt tr as iz s tr dde
7.3. kvalifikdciju pie5$r=r6jas institBcijas nosaukums un statuss:

RT gas Te hni s kd univ er s it dt e, v al s t s dib indt a utdv er s it dt e,

ttalsts alo"editdta 200l.gada 12. jillija

2.4. studijas administrEjoSds iestddes nosaukums un statuss:
ta pati, kas 2,3. Punlctd

2.5. mdclbu valoda un elcsamindcijas valoda (valodas):

IaNieiu
Zi4as par lcvalifikEcijas llmeni
3,1, kvalifil<acijas llmenis:

: pinld lTnterya profesiondld augstdkd izglTtTba, skat. 6,I. punl*u

3,2. oficidlais programrnas ilgums, programmas apguves sdkuma un beigu datums:

S gadt ptlla latka studiju; l20 Lahtijas h^edTtpunlctu, 180 ECTS kreffitpun'lctu

h^ograntnta apgilta 01.09,2003 - 25.01.2007

3.3. uztlem5anas praslbas:
t, i s p d.r dj d v i dEj d v ai tt i ddj d. p r ofe s i o ndl a i z gl ttTb a

Ziryas par studiju saturu un rezultatiem
4.I .  studi ju veids:

pil.na l.aika

3.

4 .



4.2. programmas praslbas:
h"ograntmas kopapioms ir 120 lwedTtpttnktrr, t.sk tas obligatas clalas apjoms 86
lo^edttpunlcti, obligatds imeles dalas apjoms 4 la"ectttptmlcti, prakse 20 lcreclltpttnlcttt,
kvalifikAcij as darbs I 0 kredTtpzmktu.
Obligdta un obligatds ineles dalas ietver vispd,rizglTtojaios sttrclijtt Jatrsus 20
lrr e ffi tpunhu api o md, no z ar e s t e o r e ti s ko s p am at kur s tts un info rm dc ij a s t e hno I o g ij a s
kursus 40 lveditprrnktn apjomd, nozares profesionalds specializdcijas Jq,rsus 30
lrr e dltp unlc.tu apj o md.

4.3. programmas sastdvdafas un personas iegfitais novert€jums/atzr-rnes/laedTtpunkti:

Kttrsi Igeffirpunkti , _
;:- AtzTmes

Datorsistdmu uzbilve

2 3Darba aizsardzTba un e nomika ieskaitTts
ieskaitTts
ieskaitTts
ieskaitlts

Pertfdriias ierTces atlatrss

Lietoi rogrctmmatura
s$tenxas

TmdidarbTbas
eianas valodas

Obielaorientdtd
Matemdtika

B

2

Datu bdzu tehnolosiias
fu o gr antmatilr as ini enie

IDatortTkli
Ekonomikas
Liel1s datu bdzes
Biroi a darba automatizdc
E-lconterciia

ieskaitTts

ieskait|ts

atfiras izstrddes rTki un vides
Pro gr antm.atilr as ini eni erii a
Datu strulctilras un alEoritmi
Lietiikfr saskarsme
Matematikas specialas
Inforntdcii as s is tdntu izstr dde
Ttm.ekla tehnolosiias

5
4
6

t*3 ' i es
6

Nozares tiestbu pamati un standarti ieskaitTts
B dala (oblisdtct in1le

Anslu valoda
1 1 7 r / t - - . - 1
L aald (Drryct tmele

P astiprinats latvie iu val.o das lct rs s

ieskaitTts
baudlitLmi

Kvalifikdciias darbs
(Jz devuntu izp il de s ko nn o I e s s i s t d mas iz s tr dde

Videjd sv7rtd atz1me: 6.12



4.4, atzlrnju sist€ma:
: cfizTmjtt skala l0 - I; 10 - attgstdka atzTnte, 4 - nttnimalapietiekantd atzttne

nozlme; 10 - izcili,
9 - teicanti,
B - Joti labi,
7 - labi,

4,5 . kvalifikdcijas lclase:
nav

Zilas par kvalifikaciju
5.1. turpm[kds studiju iesp€jas:

ttrpinot stuclijas bckctlatra vai otra lTmeyta attgstakds profesionetlds izglTtibas

p r o gr anxm ds, i e sp €i ant a lcr e ctitu p arne s e
5.2. profesiondlais statuss:

dod tiestltas sdlct d.arbu progranxnt€,ianas tehnifta profesiid

6. Papildinformflcija
6. 1. sr-l<dka inforrndcija:

profesiondlo studiju programma "Datorsistdmas" ir valsts alveditdta 200L gada 4.

i jillia uz pilnu alveditdcijas laifu- 6 gadiem; . i
pirmd l\meyta profesionalds augstdkds izglTtTbas diploms atbilst 4, profesiondlds

Iamlifikdcijas lTmenim - teordtiska un pralrtiskd sagatavotTba, kas dod iesp€iu veikt

sareigTtu izpilditdja darbu, kd arT organizdt unvaffit citu specidlistu darbu

6.2. papildinfonnEcij as avoti :
Studiiu dala,
Rlgas Te hnis kd univ er s it dte
Kalku ield I, RTga LV - 1658
tel. 7 08942 3, fakss 7 089 3 0 5
vttw'vv.rtu. lv, e -p asts : rfu@rtu'lv

AkadAmi skds informdcii as c entr s
Volft iela 2, Rtga, LV-1050
rel, 7225155, falcss 7221006
e -pasts : diplomi@aic.lv

7. Pielikuma apstiprinlijums

6 - gandrTz labi,
5 - vifuru€it,
4"- gandrTz vidtwdit,
3-I - neapmierinoii

r 2007, gada 30. ianudris.,
E.Belperis

mdcTbu prorelctors

7 .1. dahlms:
7.2. paralcsts:

stiprindtdja amats:

8 . izglitibas sist6mu valsti

7.3. pieli

slcat. pielikumu



zu GA TECHNTI CAL I]-NIVERS ITY

DIPLOMA SUPPLEMENT
(cliptoma PK C Nr. 0469, registration Nr. 123-001,

date February 02, 2007)

This Diploma Supplement follows the model developeil' by the European

Cornmission, Council of Europe and IINESCO/CEPES. The purpose of the

supplernent is to provide sufficient independent data to irnprove the international

"transparency" and fair academic and professionai recognition of qualifications

(diplomas, certificates etc.)

It is designed to provide a description of tire nature, level, context and status of the

studies that were pursued and successfully completed by the individual narned in

the Diploma to which this supplement is appended. I! should be free from any

value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition.

lnformation in all eight sections shall be provided. Where infonnation is not

provided, the reason shall be explained. '

1, Information identifying the holder of the qualification
1.1. f irst name:
1.2. family name:

Aleksandrs
BKEUS

1.3. date of birth (daylmonthlyear):
1:4. identification number:

Information identifying the qualifi cation
2.1. name of the qualification (in original language):

p r o gr amm,€ 3 anas t ehnifri s
(p r o g' antming t e chn.ic i an)

2.2. main field(s) of study for the qualification:
,s oftw ar e en,gine er ing

2.3. name (in the original language) and status of the awarding institution:
RT gas Teltn.i s kd univ er s it dt e, s t at e'fa unde d unht er s iU,
state-accred.ited since July 12, 2001

2.4. narre (i1 the original language) and status of the institution administering the studies:

the sante as in.point 2.3
2.5 . lar"rguage(s) of instruction/examination:

' 
Latvian

Information on the level of the qualification
3.1. level ofthe qualificatiori:t 

Tirrr-level higher profession,al education, see p, 6'1, 
'

3.2. official length of the programme, start and end date (of the acquisition) of the programme:
j years offull-tinte studies, 120 Latvian credit points, 180 ECTS credit points.

The program.m.e was acquit'ed. 01.09.2003 - 25.01.2007
3.3, access requirements:

gen,eral. second.aty or 4'year vocational educatiort
fnformation on the contents and results gained
4.1, mode of study:

ftil time

27.03.! ?Ss
270385-12205

3.

4 .



4.2.p ro gramine requirements :
Fttll stzdy workload in the programme is 120 credit points of which compulsory core
subiects block constitutes 86 credit points, elective part - 4 credit points , practical
placentent outside the University - 20 credit points, Qualification Work - I0 credit
points.
The contents of compulsory and elective part comprises general edttcation courses -
20 credit points, courses of information technologies and studies of the basic and
ftmd.antental principles of the mainfield of stttdies - 40 credit points, colffses leading
to the professtonal specialization - 30 credit points.

programme details and the individual grades obtained:4 ,3 .

Courses Credit points
Marks

LaMian ECTS
A section (compulsory)

Qplputer Systents Engine ering
B_gsics of Ergonomics and Occupattonal Safetv passed
Peripheral Devices (basic course) passed

$ppft Activity passed
Applied Sofnuare passed
Operating Systems
Fundament als of Business

Database Technologies
Sofnv are Engjneering (b asic course) passed
Obj e c t- Or ient e d P ro gr amming
Mathenqatics
Computer Networks
Fundantent al.s of Ec onontic s

fafge Databases
Office Automation
E-Comnterce
Sofnvare Develo Tools and Environments
Sofnuare Engineering
Data Structures and Algorithms
B us fne s s C o mmunic atio n passed

cial Parts of Mathentatics
Information Systems D ev elopment

W! Technologies
Fundamentals of Branch Legislation and Standards passed

B section (electives)

The English LangLtage
C section (fi,r, option)

Intens ive Latvian Cours e 4,5
Practical Placement 20 30 passed
Final. test '

Qualification Work

Weighed average nmrk: 6.12
I5Developryent of System for Tasks Execution Control 10



4,4. grading scheme:
grad.e scale l0 - l; 10 - the highest grade,4 - the lowest strccessftil grade

n.otation; 10 - with disttnction, 6 - almost good,
9 -excellent, 5 -satisfactory,

B - very good,
7 - good,

4 - almost satisfactory,
3-l - unsatisfactory

4.5. overall classification of the qualification (in the original language):

, none ,
Information on the function of the qualification
5.1 . access to further study:

possible credit tran;fer when continting stttdies in "bakalaurs" or second-level
hi gher e fitc ation pro gr clmnxe s

5.2, professional status:
provides access to profession of program.ming technician

Additional info rm ation
6.1. additional information:

professional study programme "Computer Systenls" is accredited by the state an
Ju.ly 04, 2001 for fi,tll accreditation period - 6 ltears.
The first level higher professional education diploma corresponds to the 4-th level of
professional. Etalification- theoretical and practical readiness to execute
complicated individual work as well as to organize and manage work of a group of
professionals

6.2. further information sources:
Sndiju dala

i  ^ -  ^  a' 
Rlgas Tehniskd universitdte
K"llpt ield I, RTga LV - I658, LATVU
phone + 37 I -7 089423, fax + 37 I -7 08930 5
yvytw.rtu,Iv, e-mail: rtut@rtu.lv

Akaclemis kds info rntdcij as c entrs
Valr1u ielA 2, RTga, LV-1050, LAT|rU
phone + 37 I -722 5 I 5 5, fax + 37 I -722 I 006
e -rn ail : diplomi@aic,lv

7. Certification of the supplemenJ
7 .1.  date:
7.2. signature:

, Jarutary 30, 2007
E.Belgeris

Vice Rector for Studies

8.  I

lWWir*

ffi
see Apperidix
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NICES TEHNISI(A LNIVERSITATP

DIPLOMA PIELIKUMS
( d ip t o ws r ri,ih, 

il i ;., ;f ;: :"; ;;,,;,, 
r 2 3 _ 0 2 r,

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto

Ndciju liglitibas, zindtnes un kultriras organizdcijas (UNESCO/CEPES)

izveidotaju* puruugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektivu informdciju

un nodiosinatu kvalifikdciju apliecino5u dokumentu (piem6ram, diplomu,

sertifikdtu) akademisku un profes ionalu atziSanu.

Diploma pielikurna ir iekfautas ziqras par diplornd min6tds personas sekmTgi

paLeigto siudiju bfrtlbu, llmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajd nav ieklautas

nor6des par kvdifikacijas novErtojumu un lidzvErtibu, ka ari ieteikumi tds

atzlsanai. Infornaciju sniedz visEs astogds sada!6s. Ja kdd6 sadafd informdciju

nesniedz, nordda iemeslu.

1. Zipas par kvalifikacijas ieguv€ju
1.1. vdrds:
1.2. uzvdrds:

Gatis
BIEKENS

1.3. dzimSanas datums (diena/mEnesis/gads):
1.4. personas kods:

Z, Zipas par kvalifikaciju
2. 1. kvalifikacijas nosaukums:

inienierzindtr,-ru b akalaurs datorv adib d un datorzindtnd'

2.2. galvpnd studiju joma kvalifikEcijas iegii5anai:
dat o r s i s t E mu pr oi eh d i ana un pro gr ammatilra

23. kvalifikaciju pie5lgTrejas instit[cijas nosaukums un statuss:

RT gas Te hnt s kd univ er s i t dt e, v al s t s dib indt a univ er s it dt e,

valsts alvedit|,ta 200l.gada 12. iilliid
2.4. studijas administrEjo5ds iestddes nosaukums un statuss:

td pati, kas 2.3. Punhd
2.5. mdcTbu valoda un eksaminacijas valoda (valodas):

laMteiu
Ziqas par kvalifikacijas hmeni
3.1 . kvalifik6cijas lTmenis:

p irmais (p amatstudii u) akadem iskats grdds

3.2. oficialais progru*mas ilgums, programmas apguves s6kuma un beigu datums:

3 gadi pllna laika siudtju; 12l Lantjas lo'editpunkts, 181,5 ECTS lveditpunlai.

Programma apgitta 0l '09.2003 - 28.06.2006

3.3. uz4em5anas prasTbas:
vispdrdjd vidEjd vai viddid profesiondld izglTtTba

Zipas par studiju saturu un rezultfltiem
4.1. studi ju veids:

pilna laika

03.r0.1984
03 1 084-125s4

3 .

4,



/, :":-i: i:4T.Hlfi:Ii,fl : j..

4.2. programmas prasibas:
Programmas kapapjoms ir 121 krefrtpunlds, t.sk tds obligdtds dalas apioms 82

lvedttpunhi, obligdtds indles dalas apioms 25 lveditpunkti, br|vds imdles lanrsu

apjoms 4 kreditpunkti, balcalaura darbs 10 kredttpunktu.

ObligAfi dala ietver studiju htrsus,.kas atspogulo datorsistdmu nozares

pamatnostddnes, principus, str.uktilru un metodologtju 25 kredttpunktu apiomd,

attlsttbas vdsturi un aldudlds problEmas 10 lveditpunlau apjomd, nozares

raksturojumu un probl€mas starpnozaru aspeldA I5 lcreditpunlctu apiomd,

4.3. programmas sastEvdalas un personas iegtitais nov€rt6jums/atzTmes/kedipunkii:

Kursi
Kredltpunldi

Atz\mes

So ci dlds attistTb as mo deli
Civild aizsardziba 1.5 ieslcattTts

Datorgrafikas un attdlu apstrAdes pamati- - zsnuati 2 3 ieslcaitTts
LietoiurnDrosrammatilra 2 3 ieskaitTts
D ato rntdcTb a (p amatlatrs s) 34,59
Iev ad.s s tu d.iiu no zard 1,5 ieskaitTts
VisndrTsdklmiia 2 3 ieskaitTts
Fizika
El e ldr o t ehnika un e I e lctro nika
Datu struktfiras 4.5
DislvEtd ntatentdtikn
Matemdtilm 13.s
D ato nn dclb a (s p e clatr s 0 39
S lraitl i s lcds nte t o de s ieskaitTts
Autontdtikas pamati ieskaitTts
S istd mu nto deldi anas un imitdcii as
Varbilt\bu teoriia un matemdtisld statistika

4.s
3

7
ieskaitTts

Iev ads datoru arhitektilrd 4,s
Di slrrdt ds s truldilras datorzindtnd s 4.s

Gafriuma procesi ieskaitTts
Snorts ieslcaitTts

Ievads operacii u pdtTiand 4.s
Ob i e kt o r i e nt €, t d pro gr anr nE i ana 4.s
Operdtdisistemas 4.5
Dataru tTkli 4.5
Datu bdzu vadibas sistdmas
Datoru organizdcija un asembleri
Lielu d.atu bdzu tehnolo
Mdlrs lTso i n t e I e lct a p antat i
P ro grammatilras tzs trddes tehno lo hii a

B dala (oblisdtd indle)
Vadtbas sociolohiia ieskaitTts
Anglu valoda
Vadtb as or ganizacii a uzrJ€muntd ieslmitTts
Sist€nru analTze un zindianu ie
P ro sram m atilras attTstlb as tehnolo
Sistdntu teorii as metodes

2
3
2

3

Uzn 6 m E i d arbtb as e ko n o mi ka

4.5

ieskaitTts

AdaptTvas datu apstrddes sistdmas
Algor i tnr i un programmdsanas ntetodes



Krefttpunldi AtztmesKtrsi Latviias ECTS
9

DatorsistEmu Pro 2
3

2
2 ieslcaitTts

as politisld sistdma
a (brtvd izvdle
Iev ads mdlalTsai d intelelad
PHP valoda interaldTvo Web'lieto izstrddei

ieskaittts
ieslcaitTts

Pralcse - nav €ta
Gala pdrb uml

Balcalaura darbs

Videjt svErtd atztme: 6.70

ZIwAS an" p \int al dtb as mo del a iz s tr dde apmdcTb as

mdrkiem

4.4. atz-rmju sistEma:
atzTmju skala I0 - l; 10 - augstAkfr atzTme, 4 - minintdldpietiekantd atzime

nozTme: 10 - izcili, 6 - gandrTz labi,
9 - tetcami,
B - loti labi,
7 - Iabi,

4.5, kvalifikEcijas klase:
nav

Zi4as par kvalifikaciju
5.1. turpmdkEs studiju iesP6jas:

latras paredzEtastieslbas stdties ma$istrantilrd un profesiondlo studiiu programmds,

studij dm p d c b akalaur a gr dda ie gilK anas

5 .2. profesionElais statuss :
nav pare dz€ts Pie ilgirt

6. Papildinformflcija
6.1. sTkdka informdcija:

bapalaura imagu prograrnma "Datorsist*mas" ir valsts alveditdta 2001. gada 4.

i'illiiA uz pilnu alveditdciias lailcu - 6 gadiem;

6.2. papildinformdcijas avoti:
Studtiu dala,
RTgas Tehnis lfr univers it dte
Kallru ield ] , RIga LV - 1658
tel, 7089423, falus 7089305
vtvtw.rtu, lv, e-pasts : rtu@rtu.lv

A kaddmis kfis info rmdcii as centrs
Val.r1u ield 2, RTga, LV-1050
tel, 7225 I 5 5, fakss 7221006
e-pasts : dtplonti@aic.lv

5 - viduvdii,
4 - gandrTz vi&ndji,
3-l - neapmierinoSi

J .



7. Pielikuma apstiprinEjums

7.2, paraksts:
7 .3, pielikuma
7.4. z-rmogs:

Zigas par augstfl
skat, pielikumu

8. sist€mu valstl
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zuGA TECIT{ICAL TINIVERSITY

DIPLOMA SUPPLEMENT
(diptoma BDc 

T;lTJ;';f:,,;:;n 
Nr' 123-021'

This Diploma supplement follows the model developed by the European

commission, council of Europe and UNESCO/CEPES' The purpose of the

supplement is to provide sufficilnt independent data to improve the international

,,transparency,, and fair academic and irofessional recognition of qualifications

(diPlomas, certificates etc')'

It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the

studies that were pursued and successfully completed _by the individual named in

the Diploma to which this supplement is appended. It should be free from any

value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition'

Information in all eight sections shall be provided. Where information is not

provided, the reason shall be explained'

1. lnformation identifying the holder of the qualification

1 .1 . first name: Gatis

1.2. familY name: BIEKENS'

1.3. date of birth (day/monthfear):
| .4. identification number:

Information identifying the qualification

2.1. name of the qualification (in original language):

inienieizindtpu b alwlaurs datorv afrb d un datorzindtn7

(bachelor of engineering science in computer control and computer science)

2.2.mainfield(s)ofstudyforthequalif ication:
computer systems design and software

2,3. name (in the orilinal language) and status of the awarding institution:

RT gas T e hni s lfr univ er s it dt e, s t a t e -fo unde d univ e r s tty,

state-accredtted since July I 2, 200 I

2,4. name (in the original languagei and status of the institution administering the studies:

the same as in Point 2'3

2.5 . language(s) of instruction/examination:
LatYian

lnformation on the level of the qualification

3.1. level of the qualification:

first (undergraduate) academtc degreg

3.2. official length of the programme, staft and end date (of the acquisition) of the programme:

3 years offull-time itudies, I2I Lavian credit points, I 8l ,5 ECTS credit points'

Theprogrammewasdcquired0],a9.2003-28.06'2006
3.3. access requirements:

guniral secondary or 4-year vocational education

Information on the contents and results gained

4.1 . mode of studY:

full time

03,10,1984
0i 1084-12554

z.

3.

4.



-"- $l-r
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4.2.pro gramme requirements :
Full study workload tn the programme is I2I credit points ofwhich compulsory core
subiects block constitutes 82 credit points, elective part - 25 credit points, free
choice - 4 credit points, Bachelor thesis - I0 credit points.
The contents of compulsory part inclutdes studies oj the basic and fundamental
principles, structure and methodologt of the selected branch of science - 25 credit
points, history of development and topical problems of the selected aspect of science
- I0 uedit points, place and profiIe of the selected science and problems in the
multidisciplinary aspect - I5 uedit points.

programme details and the individual grades obtained:4.3.

Courses Credit points
Marlrs

Latvian ECTS
A sectlon (compulsory)

Models of Social fuvelo
Civil fu,fence
Fundantentals of Conputer Graphics and Intage
Processi

lied Sofn'vare

Qo;;mputer Studies (basic course)

t ,s
3

3
4.5

passed

Introduction to Studv Field 1,5 passed
General Chemistry passed
Physics
E le c tr i c al Elgile e r in g and EI e c tr o ni c s
Data Structures 4.5
Discrete Mathematics
Mathematics I3.5
Computer Studies (special course)
Numerical lulethods
Fundament als of Automation passed
Basics of Computer Simulation and Modelling 4.5
P r o b ab i I i ty The o ry and Mat he mati c al S t at i s ti c s passed
Intro duction to C o mputer Architecture 4.5
Discrete Structures of Computer Science 4.5
P r o gr amnt ing L an gua ge s
RandomProcesses 2 3 passed

0 0 passedSport Activity
Intt oduction to Operations Research 4.5
O bject - O r ient e d P ro gr antming 4.s
Qpglating Systems 4.5
Computer Networks 4.5
D atab as e Managent ent Syst ems
Computer Organization and Assembly Language 4.5
Tgghrolog,t of Large Databases 2
Fundantentals of Artifict al Intellisence.
Sofmare Engineering

4,5
3

E;eg$pn (electives)
So cio lo g,, of Management passed
The English Language

Qlganization of Management in Enterprise passed

$ltlg!1s Analysis and Knowledge Acquisition

Adaptive Dala Processing Systents

4.5S oftw are Ev o lu t i o n Te chno lo g i es
Ivlethods of Systems Theory IO



Credit po!n1g_
Latvian ECTS

ffit ond Methoc$g[Pro 23
23Business Economics

Fundamentals o f C omPutgl

Political Svstem of Lania
J
3

2
2

C section (free optio
Irtr::o drctton to Artifi cial Intelli,
PHP Lr"g"tge for Interactive Web'application

sed

passed

Practice - not intended
Final test

Bachelor Thesis

W Knowledge Management Mo del for
Tutoring Purqoses

Weighed average mark: 6.70

4.4. grading scheme:
giade scale I0 - I; 10 - the highest grade, a - tlte lowest successful grade

notation: I0 - with disttnction, 6 - almost good,

9 -excellent, 5 -satisfactorY,

B - very good, 4 - almost satisfactorY,

7 - good, 3-1 'unsatisfactorY

4.5. overall classification of the qualification (in the original language):

none
5. Information on the function of the qualification

5.1. access to further studY:
access to ,,ma$istrs" programmes and to professional programtnes designedfor

studies after award of "bakalaurs" degree
5.2. professional status:

not intended to confer
6. Additional information

6.1 . additional information:
,bakalaurs,, programme "Computer Systems" was accredited by the state on July

04, 2001 forfull accreditation period - 6 years

6.2. further information sources:
Studiiu daJa
Rlgas Tehniskd univ er s itdte
Kalku ield I, RTga LY - 1658, LATVU
phone +37 I-7 089423, fax +37 I -7089305

wvtw.rtu.Iv, e-mail: rtu@rtu.lv

Akadd m is kfrs informdcii as centr s
Valrlu ield 2, RTga, LV-1050

i!x,\i; 
"i,!;!,i,1dli 

j,y *' 7 t - 7 2 2 t 0 0 6



7. Certification of the supplgq
7 .1. date:
7.2. signature:
7.3. capacity:
7.4. offrcial

Information on the n
see Appendix

June 29, 2006
E.kfuris

Vice Rectorfor Studies

8. nal higher edu.cation system
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ru-CN S TEHNI ST<A TINIVERS ITATE

DIPLOMA PTELIKUMS 
,

(diploms MDC Nr, 0446, regtsffdciias Nr' 12:3-001'

datums 2006, gada 1' ifrIiil

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto

Ndciju lzgl-rubas, zinatnes un kult[ras organizacijas . GINESCO/CEPES)

izveidotajam paraugam. pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektivu informdciju

un nodro$inatu kvalifikaciju aplieciiosu dokumentu (piemEram, diplomu'

sertifikatu) akademisku un profesiondlu atzi$anri.

Diploma pielikuma ir ieklautas zi+as par diploml rninetds personas sekmigi

pabeigto studiju biitibu, l-tmeni, kontekstu, saturu un statusu' Taja nav ieldautas

nor'des par kvarifikacijas novortejumu un r-rdzv6rtTbu, ka arT ieteikumi tds

auz^-rtanat Informdciju ,ni.d, vis6s astoqds sadafds. Ja kddd sadald inform6ciju

nesniedz, nordda iemeslu.

1 .

)

Zi4as ipar kvalifikacijas ieguv6ju

1.1. vdrds: Dmitriis

04,07 .1983
040783-l 1502

3 .

1.2. uzvdrds: BUZDINS
1.3. dzimsanas datums (diena/m6nesis/gads):

L.4. personas kods:
Ziqas par kvalifikaciju
2,1, kvalifik6crjas nosaukums:

inZ e ni erz indtrlu ma$i str s dat o r sis t dmds

2.2. galvena studiju joma kvalifikdcljas iegEsanai:- 
datorsistdmu izstrdde un programmatilra

2.3, kvalifikaciju pies[cirejas institiicijas nosaukums un statuss:

Rt Sqi fi hnt s ka univ er s it dt e, v al s t s dib ind't a univ er s it dt e,

valsts alveditdta 2001.gada I2' iilliia
2,4, studijas administrejosds iestades nosaukums un statuss:

td Pati, kas 2,3. Punlrtd
2,5. mlcTbur valoda un eksaminacijas valoda (valodas):

, latvieiu '

Ziqas par kvalifikflcijas limeni

3,1 . lcvalifilcdcijas h-menis:
o trais akaddmiskais grdds

i,Z, onriuf uir'irogru*mas ilgums, programmas apguvos 9ku*1 Tl:'i].datums:
2 gadi pilna laika studiiu,: 8l-Latviias hretrttpunlcts, i21,5 ECTS lveffitpunldi

Prog"imma apgilta 0l '09'2004 - 19'06'2006

3.3, uztlemsanas Praslbas:
in i e ni e i z indtr;ru b akal aur a gr dds dat orv affib d un dat o r z indtnd

Zi4as par studiju saturu un rezultf,tiem
4,1, studijur veids:

Pilna lai.ka

4 ,



4.2. programmas praslbas:
Programmas kopapioms ir 8I lrrefrtpunkts, t.sk. tds obligdtds daJas apjoms 3Z
lvedttpunloi, obligdtas izveles daJas-apjoms 20 lcredttpunhu, brivds izveles lanrsu
apjoms 4 lcreditpunkti, magistra darbs 20 lcrefrtpunkiu.
obligdtd dala ietver studiiu lwsus, kas atspogilo datorststdmu nozares imeletas

jomas teordtisko atzirytu.izpefi 32 lveditpunhu-apjomd, teordtisko atziryu aprobdciju
alrtudlo probrdmu aspektd t 6 kreditpriktu apjima.

4'3' programmas sastdvdaJas un personas iegutais novdrtojums/atzlmeslkredltpunkti:

Kursi Krefrtprynlcti
AtzlmesLatviias ECTS

A dala bblisd
Progran maturas metrolofriias un dnoianas modeli 6
O bj e kto r ientd t a s i s t dm ana,l rz e
Lields datu. bdzes

fuqb a aizs ar dzTb as p qmati
ieskaitlts

Ris indi um.u datorizd ta
Mdlcslleais intelehs
Procesu programmdiana

I
I

PrasTbu inien.ieriia
Obiektorientdtds pra atilras attTstTba

izdtds datu trddes tehnolokiias
Bd, a (oblisdtd imdle

Prezentdciias prasme
'as lanlitdte

Soci1ld psiholosiia
Sistdmu objelctorientdtas Utt adrs r-ilA
Lietiilgo datorzindtnu s eminars
LietiSko datorzi ntglodes un attTstlbas tendenc:es

rTvd izvdle

Irygq*ntatilr as r is lat analii
Uy@, un banlat informatTw sist\mi

4,4, atzimju sistEma:
atzTmiu skala I0 - l; 10 - augstdkd atzTme,4 - minimaldpietiekamd atzlme

i nozTme: l0 _ izcili, 6 - gandrTz labi,
9 - teicami, S - viduvdji, ., 

,

B - loti labi, _- 4 - gandrTz viduvdji,
7 - labi, 3_l _ neapmierinoii

4,5, lcvalifikEcijas klase:
n.av

5. Ziryas par kvalifikAcij u
5,1, turprn6lcds studiju iespEjas:

tiesTb as stdties doktorantilrd
5,2, profes ionElais statuss:

d'od' tiesTbas veikt pdtniecTbas, pedago$isko un profesiondlo darbu datorsistdmu
nozard

ieskaitTts
9

ieskaitTts

ieskaitTts
ieslcaitTts

4
3

Uz iabloniem orientdta
VidCjA svErtti atz1me: T.g4



6. Papildinformflcija
6.1. sr-kaka informdcija: a a..-.  ^,\r , ,  ^ -r- , t  1.-r. .=

m.agistra studiju programma "DatorsistEmas" ir valsts akreditdta 2001' gada 4' iilUA

uz pilnu alveditdcijas lailat - 6 gadiem;

6.2. paPildinformdcijas avoti:

Studtiu daJa,
Rlgas Tehniskd univ ers itdt e

KatrlP ield I , RTga LV - 1658
tel. 7089423, fakss 7089305
www,rtu, lv, e -Pasts : rtu@rn'Iv

_ , 1

A traddmiskds info rmdcii as centrs
Valr1u ield 2, RTga, LI/-1050
tel 7225 I 5 5, falrss 7221006
e -p asts ; diplomi@aic,lv

1, Pielikuma aPstiPrinf,jums

8.

7,1. datums:
7.2. paraksts:
7 ,3, pieliku
7,4. z-1m

Zipas ipar augstflkfls izglltibas sistEmu valstl

skat. pielikumu

2006, gada 27, iilniis
E.BelSeris

mddbu prorektors



zuGA TECH]'{I CAL TN.{IVERSITY

DIPLOMA SUPPLEMENT
(diplomaMDCNr'0446,registratianNr'123-001'

date JulY 01, 2006)

This Diploma supplement follows the model developed' by the Eurbpean

commission, council of Europe and tINESCo/cEpES. The purpose of the

supplement is to provide sufficilnt independent data to improve the international

,,transparoncy,, and fair academic and professional recognition of qualifrcations

(diPlomas, certificates etc')

It is designed to provide a description of the nature, lever, context and status oJ.tfe

studies that were pursued and successfully completed -bv 
the individual yrned in

the Diproma to which this supplement ii appanded. It shourd be free from any

value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition'

Information in all eight sections shall be provided, where information is not

provided, the reason shall be explained'

1. Information identifying the holder of the qualification

1.1. f irst name:
L.Z. familY name:

Dmitriis
BAZDINS

1.3. date of birth (day/monthfear):
L.4. identification number:

Information identifying the qualifi cation

2.l.nameofthequalif ication(inoriginallanguage):
inienierzindtriu ma$i str s dator sist€mfs

(nlasterofengineeringscienceincomputersystems)
2.2, main field(s) of study for the qualification:

computer systems development and soffi'uare , -1!L-r:^.^.
2,3. name (in the original language) and status of the awarding institution:

Rl g as Te hni s kd univ er s it dt e, s t at e -fo unde d univ e r s ity,

state-accredited since JuIy 12' 2001 
^f +he ihq+ihrficr the studies:

2,4, name (in the original tanguage) and status of the ihstitution administering

the same as in Point 2'3

2.5, language(s) of instruction/examination:
Latvian

Information on the level of the qualification

3. 1 . level of the qualification:
i second'(graduate) academic degree

3,2, official length of the programme, start and end date (of the acquisition) of the programme:

2 years offult-time studies, 81 Latv'ian uedit point, 121,5 ECTS credit points'

Th'eprogrammewasacquired0],09,2004-19,06,2006
3.3. access requirements:

t,bakalaurs,, of engineering science degree in computer control and computer science

Information on the contents and results gained

4.I. mode of studY:

ft'tll tinte

04.07,1983
040783'-1 1s02

)

3.

4.



4.2. prograrlme requirements :
Full studyworkload in the programme is 8l credit points ofwhtch compulsory core
subjects block constitutes 37 credit points, elective part - 20 credit points, free choice
- 4 credit points, Master thesis - 20 credit points.
The contents of compulsory part includes studies of theoretical prtnciples of the
selected branch of science - 32 credit points, applications of theoretical principles in
th.e aspect of topical issues - I6 credit points.

4.3, prograrnme details and the individual grades obtained:

Courses Credit points
MarlcsLatvian ECTS

A sectton (comnulso
Soh,vare Metrology and Plann Models
Obj e ct- Or i ent e d Sy s t em Analy s is 6

Databases
Basics o ional Safe
Computer Aided Solution P ro ces sing

1,5
6

Artific i al. In te lli sence
Pro tng of Processes
Re q uir e m ent s En sine e rin
Eu o lut ion. of O bj e ct- Ori ente d S o ftw are

6

0
6

4
4
4

ial Data Processing Technolo
B section klectives

Presentation Skills
Software
Social P
CASE Tools for Obiect-Oriented tem Develo
[orlrshop of Applied Computer Science

2
a
6

2
n.|

v
Methods and Evolution Trends of Applied Computer
Science

C section (free o
S oftw are Ris k,4nalys is nassed
Programm,ing of frnancial and Banking Information

passedtems
Practice - not in.tended
frnal test

Master Th.esis
P atte rn- O r iente d S o ftw ar e D ev e I o

lI/eighed average mark: 7,94

4,4. grading scheme:
grade scale I0 - I ; I0 - the highest grade, 4 - the lowest successful grade

notation: I0 - v,ith distinction, 6 - almost goad,
9 - excellent,
B - very good,

5 - sattsfactory,
4 - almost satisfactory,

, 7-good, 3-l-unsatisfac,tory
4.5, overall classification of the qualification (in the original language):

none
5. fnformation on the function of the qualification

5,1 . access to further study:
access to doctoral studies

5,2. professional status:
provides access to start re,search, pedagogical and professional activities in
computer systems branch ;



Additional information
6.1 . additional information:

,,ma!istrs,, programme ,'Computer Systerns" was accredited by the state on July 04,

2001 forfull acueditation period - 6 years

6,2, further information sources:
,Studiiu daJa
Rl gas Tehni s kd univ ers tt dte
Kalku ield I , RTga LV - 1658, LATVA
phone + 37 1 -7 089423, fax + 37 I -7089305

www,rtu,lv, e-mail" rtu@rtu,lv

Akad1miskds informdcii as centrs
Valr,tu ield 2, RTga, LV-1050
phone + 37 I -7225 I 5 5, fax + 37 1 -722 I 006

i e-mail: diPlomi@aic,lv "'
7. Certification of the suPPlement

7 .1, date:
7.2. signature:
7,3, capacitY:

June zi'i"zoot|
E.Belperis

Vice Rector for Studies

7,4, official

Information on the national higher education system

see Appendix

t



5.pielikums 

 
 
 
 
 
 

Programmas „Datorsistēmas” studiju kursu 
plānojums un atbildīgais akadēmiskais 

personāls 



1.līmeņa profesionālā studiju programma „Datorsistēmas” (koledža) 
 

Plāns 1. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DIP121 Lietojumprogrammatūra  1/2  GO  Šitikovs Vjačeslavs  4.0 96.0 2.0 0.0 4.0   

DIP122 Programmēšanas valodas  1/2  FO  Zaiceva Larisa  2.0 48.0 2.0 0.0 1.0 
  

DIP120 Operētājsistēmas  1/2  GO  Latiševa Eleonora  2.0 48.0 2.0 0.0 1.0 
  

DSP103 Datu bāzu tehnoloģijas  1/2  FO  Eiduks Jānis  2.0 48.0 2.0 0.0 1.0   

DST111 Datorsistēmu uzbūve    GO  Baums Aldis  4.0 96.0 4.0 0.0 2.0 
  

DIM106 Matemātika  1/3  FO  Volodko Inta 2.0 48.0 1.0 2.0 0.0   

IRO340 Uzņēmējdarbības pamati  1/2  GO  Vārna Jānis 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 
  

HFA101 Sports  1/2  UO  Muižnieks Jānis  0.0 32.0 0.0 2.0 0.0 
  

[ B6 ] Valodas 2.0 48.0 0.0 3.0 0.0 1 0 0 

VIA109 Angļu valoda  1/2  VO  Iļjinska Larisa 2.0 48.0 0.0 3.0 0.0   



VIV109 Vācu valoda  1/2  VO  Lauziniece Valentīna  2.0 48.0 0.0 3.0 0.0   
 

Plāns 2. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DIP121 Lietojumprogrammatūra  2/2  GO Šitikovs Vjačeslavs  2.0 48.0 1.0 0.0 2.0   

DIP122 Programmēšanas valodas  2/2  FO Zaiceva Larisa  2.0 48.0 1.0 1.0 1.0 
  

DIP120 Operētājsistēmas  2/2  GO Latiševa Eleonora  2.0 48.0 1.0 0.0 2.0   

DSP103 Datu bāzu tehnoloģijas  2/2  FO Eiduks Jānis  2.0 48.0 2.0 0.0 1.0 
  

DSP104 Perifērijas ierīces (pamatkurss)    FO Grundspeņķis Jānis  2.0 48.0 2.0 1.0 0.0 
  

DST113 Datortīkli  1/2  GO Zagurskis Valērijs  2.0 48.0 2.0 1.0 0.0   

DIM106 Matemātika  2/3  FO Volodko Inta 2.0 48.0 1.0 2.0 0.0 
  

IRO340 Uzņēmējdarbības pamati  2/2  GO Vārna Jānis 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 
  

IDA104 Darba aizsardzība un ergonomika    VO Ieviņš Jānis 2.0 48.0 2.0 1.0 0.0   

HFA101 Sports  2/2  UO Muižnieks Jānis  0.0 32.0 0.0 2.0 0.0 
  



[ B6 ] Valodas 2.0 48.0 0.0 3.0 0.0 0 1 0 

VIA109 Angļu valoda  2/2  VO Iļjinska Larisa 2.0 48.0 0.0 3.0 0.0 
  

VIV109 Vācu valoda  2/2  VO Lauziniece Valentīna  2.0 48.0 0.0 3.0 0.0   
 

Plāns 3. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DST113 Datortīkli  2/2  GO Zagurskis Valērijs 4.0 96.0 4.0 0.0 2.0 
  

DIP218 Programmatūras inženierija (pamatkurss)   FO Zaiceva Larisa  2.0 48.0 2.0 0.0 1.0   

DPI232 Objektorientētā programmēšana    GO Sukovskis Uldis  4.0 96.0 2.0 0.0 4.0 
  

DSP212 Informācijas sistēmu izstrāde  1/3  GO Kirikova Mārīte  2.0 48.0 1.5 0.0 1.5 
  

DSP211 Lielās datu bāzes  1/2  GO Eiduks Jānis  2.0 48.0 2.0 0.0 1.0   

DIM106 Matemātika  3/3  FO Volodko Inta 2.0 48.0 1.0 2.0 0.0 
  

IET113 Ekonomikas pamati    VO Saulītis Juris 2.0 48.0 2.0 1.0 0.0   

IUV226 Lietišķā saskarsme    GO Reiters Jānis  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 
  

 



Plāns 4. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DMS273 Matemātikas speciālās nodaļas  1/2  FO  Matvejevs Andrejs  2.0 64.0 2.0 2.0 0.0 
  

DIP219 Programmatūras inženierija  1/2  GO Zaiceva Larisa  2.0 48.0 1.0 0.0 2.0   

DIP220 Datu struktūras un algoritmi  1/2  GO Matisons Gunārs  2.0 48.0 1.5 0.0 1.5 
  

DSP212 Informācijas sistēmu izstrāde  2/3  GO Kirikova Mārīte  2.0 48.0 1.0 0.0 2.0 
  

DSP211 Lielās datu bāzes  2/2  GO Eiduks Jānis  2.0 48.0 2.0 0.0 1.0   
[ D ] Prakse 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 

DIP004 Praktiskais darbs    UO Zaiceva Larisa  10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  

 

Plāns 5. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DMS273 Matemātikas speciālās nodaļas  2/2  FO Matvejevs Andrejs  2.0 64.0 2.0 2.0 0.0   

DSP302 Biroja darba automatizācija    FO Grundspeņķis Jānis 2.0 48.0 1.5 0.0 1.5 
  



DIP219 Programmatūras inženierija  2/2  GO Zaiceva Larisa  2.0 48.0 1.0 0.0 2.0   

DIP301 Programmatūras izstrādes rīki un vides    GO Zaiceva Larisa  2.0 48.0 1.0 0.0 2.0   

DIP220 Datu struktūras un algoritmi  2/2  GO Matisons Gunārs  2.0 48.0 1.5 0.0 1.5 
  

DSP212 Informācijas sistēmu izstrāde  3/3  GO Kirikova Mārīte  2.0 48.0 0.0 0.0 3.0   

DPI369 Tīmekļa tehnoloģijas    GO Rusakovs Pāvels  4.0 96.0 3.0 0.0 3.0 
  

DSP301 E-komercija    GO Kirikova Mārīte  2.0 48.0 1.5 0.0 1.5 
  

DPI370 Nozares tiesību pamati un standarti    FO Sukovskis Uldis  2.0 48.0 2.0 0.0 1.0   
 

Plāns 6. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ D ] Prakse 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 

DIP004 Praktiskais darbs    UO  Zaiceva Larisa  10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  

[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 

DIP008 Kvalifikācijas darbs    UO  Zaiceva Larisa  10.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
 



Akadēmiskā bakalauru studiju programma „Datorsistēmas” 
 

Plāns 1. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

HFL118 Sociālās attīstības modeļi    UO Valdis Turins 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

DAA300 Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati   GO Glazs Aleksandrs  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0
  

MFZ101 Fizika  1/2  UO Medvids Artūrs  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0
  

DIP217 Lietojumprogrammatūra    GO Šitikovs Vjačeslavs 2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

HFA101 Sports  1/2  UO Muižnieks Jānis  0.0 32.0 0.0 2.0 0.0
  

DIP106 Risinājumu algoritmizācija un 
programmēšana  1/2  FO Lavendels Jurijs  3.0 48.0 1.5 0.0 1.5   

DDM101 Matemātika  1/2  UO Volodko Inta  5.0 96.0 3.0 3.0 0.0   

DSP105 Ievads studiju nozarē    GO Grundspeņķis Jānis 1.0 16.0 1.0 0.0 0.0
  

ICA301 Civilā aizsardzība    VO Jemeļjanovs 
Anatolijs  1.0 16.0 0.5 0.0 0.5   

[ B6 ] Valodas 1.0 32.0 0.0 2.0 0.0 1 0 0 

HVD108 Vācu valoda  1/2  UO Lauziniece 
Valentīna  1.0 32.0 0.0 2.0 0.0   



HVD101 Angļu valoda  1/2  UO Iļjinska Larisa 1.0 32.0 0.0 2.0 0.0   
[ C ] Brīvās izvēles priekšmeti 2.0 32.0 0.0 1.0 1.0 1 0 0 
 

Plāns 2. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DDM101 Matemātika  2/2  UO Volodko Inta  4.0 80.0 2.0 3.0 0.0   

DIP203 Datu struktūras    FO Matisons Gunārs  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0
  

EEE226 Elektrotehnika un elektronika    UO Nadežņikovs Ņikita 2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

DIM204 Diskrētā matemātika    FO Matvejevs 
Aleksandrs  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

MFZ101 Fizika  2/2  UO Medvids Artūrs  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0
  

HFA101 Sports  2/2  UO Muižnieks Jānis  0.0 32.0 0.0 2.0 0.0
  

ĶVĶ109 Vispārīgā ķīmija    UO Millers Jānis  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

DIP106 Risinājumu algoritmizācija un 
programmēšana  2/2  FO Lavendels Jurijs  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

[ B6 ] Valodas 1.0 32.0 0.0 2.0 0.0 1 0 0 

HVD101 Angļu valoda  2/2  UO Iļjinska Larisa 1.0 32.0 0.0 2.0 0.0
  

HVD108 Vācu valoda  2/2  UO Lauziniece 
Valentīna  1.0 32.0 0.0 2.0 0.0   



[ C ] Brīvās izvēles priekšmeti 1.0 32.0 0.0 2.0 0.0 0 1 0 
 

Plāns 3. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DSP202 Diskrētās struktūras datorzinātnēs    FO Grundspeņķis Jānis  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0
  

DMI201 Sistēmu modelēšanas un imitācijas 
pamati    FO Merkurjeva Gaļina  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0   

DIP208 Programmēšanas valodas    FO Zaiceva Larisa  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

DST203 Ievads datoru arhitektūrā    FO Baums Aldis  3.0 48.0 2.0 1.0 0.0
  

HFA101 Sports  1/2  UO Muižnieks Jānis  0.0 32.0 0.0 2.0 0.0   

DMS212 Varbūtību teorija un matemātiskā 
statistika    FO Carkovs Jevgenijs  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

DOP204 Skaitliskās metodes    FO Iltiņš Ilmārs  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0
  

DAI241 Automātikas pamati    GO Klimavičius Vitauts 2.0 32.0 2.0 0.0 0.0
  

[ B2 ] Humanitārie, sociālie priekšmeti 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 1 0 0 

HSP375 Vadības socioloģija    UI  Taraškevičs 
Ronalds  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

HSP376 Mazās grupas un personības socioloģija   UI  Ozolzīle Gunārs  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

HSP377 Vispārējā socioloģija    UI  Ozolzīle Gunārs  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0
  



[ B6 ] Valodas 2.0 32.0 0.0 2.0 0.0 0 1 0 

HVD212 Angļu valoda    UO Iļjinska Larisa 2.0 32.0 0.0 2.0 0.0
  

HVD213 Vācu valoda    UO Lauziniece 
Valentīna  2.0 32.0 0.0 2.0 0.0   

 

Plāns 4. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DOP201 Ievads operāciju pētīšanā    FO  Vulfs Ģirts  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0   

DPI230 Objektorientētā programmēšana    FO  Sukovskis Uldis  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0 
  

DSP201 Datu bāzu vadības sistēmas    FO  Eiduks Jānis  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0   

DOP319 Datoru tīkli    FO  Zagurskis Valērijs  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0 
  

DIP381 Operētājsistēmas    GO Latiševa Eleonora  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0 
  

DMS214 Gadījuma procesi    FO  Šadurskis Kārlis  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

HFA101 Sports  2/2  UO Muižnieks Jānis  0.0 32.0 0.0 2.0 0.0 
  

[ C ] Brīvās izvēles priekšmeti 2.0 32.0 2.0 0.0 0.0 1 0 0 
 

Plāns 5. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 



[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DPI343 Datoru organizācija un asembleri    GO Sukovskis Uldis  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0
  

DSP303 Lielu datu bāzu tehnoloģija    GO Eiduks Jānis  2.0 32.0 1.5 0.0 0.5   
[ B1 ] Specializējošie priekšmeti 9.0 144.0 5.5 1.5 2.0 1 3 2 

DSP344 Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana    GO Kirikova Mārīte  2.0 32.0 1.5 0.5 0.0
  

DIP320 Adaptīvas datu apstrādes sistēmas    GO Novickis Leonīds 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

DIP330 Funkcionālā programmēšana    GI  Šitikovs 
Vjačeslavs  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

DSP342 Sistēmu teorijas metodes    GO Grundspeņķis 
Jānis  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

DSP347 Sistēmu inženierija    GI  Grundspeņķis 
Jānis  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

DPI349 Programmatūras attīstības tehnoloģijas    GO Ņikiforova 
Oksana  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0   

DPI371 Objektorientētā sistēmanalīze un 
projektēšana    GI  Ņikiforova 

Oksana  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0   
[ B3 ] Ekonomikas, vadības priekšmeti 2.0 32.0 2.0 0.0 0.0 1 0 0 

IUE206 Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību 
pamati    VO   2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

IUV201 Vadīšanas teorija    FO Ķipsna Jānis  2.0 32.0 2.0 0.0 0.0
  

IRO202 Vadības organizācija uzņēmumā    BI  Survilo Tatjana  2.0 32.0 2.0 0.0 0.0   
[ C ] Brīvās izvēles priekšmeti 2.0 32.0 1.0 0.0 1.0 1 0 0 
[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 



DPI001 Bakalaura darbs    UO Sukovskis Uldis  2.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DIP001 Bakalaura darbs    UO Zaiceva Larisa  2.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DSP001 Bakalaura darbs    UO Grundspeņķis 
Jānis  2.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 

Plāns 6. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DSP332 Mākslīgā intelekta pamati    VO Grundspeņķis 
Jānis  3.0 48.0 2.0 0.0 1.0   

DIP383 Programmatūras izstrādes tehnoloģija    GO Zaiceva Larisa  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0
  

[ B1 ] Specializējošie priekšmeti 4.0 64.0 2.5 0.0 1.5 1 1 1 

DIP321 Algoritmi un programmēšanas metodes    GO Lavendels Jurijs  2.0 32.0 1.5 0.0 0.5   

DSP341 Datorsistēmu projektēšanas pamati    VI  Grundspeņķis 
Jānis  2.0 32.0 1.0 0.5 0.5   

DPI348 Ievads lietišķās datorzinātnēs    GI  Sukovskis Uldis  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0
  

DIP392 Lietišķo datorsistēmu programmatūra    VI  Novickis Leonīds 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0
  

[ B2 ] Humanitārie, sociālie priekšmeti 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 1 0 0 

HSP380 Apvienotā Eiropa un Latvija    UI  Augstkalns Uldis  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

HSP379 Latvijas politiskā sistēma    UI  Augstkalns Uldis  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0
  



HSP378 Politoloģija    UI  Ozolzīle Gunārs  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   
[ B3 ] Ekonomikas, vadības priekšmeti 2.0 32.0 2.0 0.0 0.0 1 0 0 

IUE217 Uzņēmējdarbības ekonomika    VO Sundukova Zoja  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0   

IUE326 Mazo uzņēmumu biznesa ekonomika un 
plānošana    VO Vasiļjeva 

Ludmila  2.0 32.0 2.0 0.0 0.0   

IBO319 Uzņēmējdarbība un investīcijas    VI  Leonoviča 
Ludmila  2.0 32.0 2.0 0.0 0.0   

[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 

DIP001 Bakalaura darbs    UO Zaiceva Larisa  8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  

DPI001 Bakalaura darbs    UO Sukovskis Uldis  8.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DSP001 Bakalaura darbs    UO Grundspeņķis 
Jānis  8.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 



Akadēmiskā maģistru studiju programma „Datorsistēmas” 
 

Plāns 1. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

 DIP485 Programmatūras metroloģijas un 
plānošanas modeļi    GO Zaiceva Larisa  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0    

 DSP451 Lielās datu bāzes    GO Eiduks Jānis  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0    

 
DPI502 Objektorientētā sistēmanalīze    GO Sukovskis Uldis 4.0 64.0 2.0 1.0 1.0

   
[ B1 ] Specializējošie priekšmeti 6.0 96.0 3.0 1.0 2.0 1 1 0 

 DSP411 Sistēmu un procesu teorija    GO Grundspeņķis 
Jānis  4.0 64.0 3.0 1.0 0.0    

 DSP412 Datorsistēmu projektēšanas 
zinātniskais seminārs    GO Grundspeņķis 

Jānis  2.0 32.0 0.0 1.0 1.0    

 DPI538 Programmatūras kvalitāte    VO Sukovskis Uldis 4.0 64.0 2.0 0.0 2.0    

 
DPI402 Lietišķo datorzinātņu seminārs  1/2  GO Sukovskis Uldis 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0

   

 DIP415 Datortīklu programmatūra    GO Latiševa 
Eleonora  4.0 64.0 3.0 0.0 1.0    

 DIP484 Lietišķās programmatūras 
zinātniskais seminārs    VO Novickis 

Leonīds  2.0 32.0 0.0 1.0 1.0    



[ B2 ] Humanitārie, sociālie priekšmeti 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 1 0 0 

 
HFL432 Ētika    UI  Ozolzīle Gunārs 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0

   

 HFL433 Prezentācijas prasme    UI  Lejniece Zanda 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0    

 
HFL438 Eiropas klasiskā filosofija    UI  Ozolzīle Gunārs 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0

   

 IUV453 Mazā biznesa vadīšana    VI  Reiters Jānis  2.0 32.0 2.0 0.0 0.0    

 IRO405 Mazā uzņēmuma uzņēmējdarbības 
organizācija    BI  Zvanītājs Jānis 2.0 32.0 1.0 0.0 1.0    

 
HSP446 Pedagoģija    UI  Lanka Anita  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0

   
 

Plāns 2. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DSP422 Mākslīgais intelekts    GO Grundspeņķis Jānis  4.0 64.0 3.0 0.0 1.0 
  

DPI401 Procesu programmēšana    GO Sukovskis Uldis  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0   

DIP414 Risinājumu datorizēta apstrāde    GO Lavendels Jurijs  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0 
  

IDA117 Darba aizsardzības pamati    UO Urbāne Valentīna  1.0 16.0 1.0 0.0 0.0   
[ B2 ] Humanitārie, sociālie priekšmeti 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 1 0 0 



HSP430 Sociālā psiholoģija    UI  Gudzuka Sandra 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

HSP483 Industriālās attiecības    UI  Kuņickis Valerijs  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

HSP488 Biznesa socioloģija    UI  Kuņickis Valerijs  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 
  

HSP484 Psiholoģija    UI  Šteinberga Airisa 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

IUE409 Jaunās produkcijas tirgzinības    VO Magidenko Anatolijs  2.0 32.0 1.0 0.0 1.0 
  

IUE439 Uzņēmuma darbības plānošana    VO Mežiels Jānis  2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 
  

IRO398 Komercdarbība    BI  Jakubāne Judīte  2.0 32.0 2.0 0.0 0.0   
[ C ] Brīvās izvēles priekšmeti 2.0 32.0 1.0 0.0 1.0 1 0 0 
[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 

DPI002 Maģistra darbs    UO Sukovskis Uldis  4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  

DIP002 Maģistra darbs    UO Zaiceva Larisa  4.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DSP002 Maģistra darbs    UO Grundspeņķis Jānis  4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  

 

Plāns 3. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 



DPI503 Objektorientētās programmatūras attīstība    GO  Rusakovs Pāvels 4.0 64.0 2.0 0.0 2.0   

DIP501 Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas    GO  Novickis 
Leonīds  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0   

DSP555 Prasību inženierija    VI  Kirikova Mārīte  4.0 64.0 2.0 1.0 1.0   
[ B1 ] Specializējošie priekšmeti 6.0 96.0 2.0 2.0 2.0 1 1 1 

DSP450 Informācijas sistēmas un CASE rīki    VO  Eiduks Jānis  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0
  

DSP505 Datorsistēmu projektēšanas metožu 
zinātniskais seminārs    GI  Grundspeņķis 

Jānis  2.0 32.0 0.0 2.0 0.0   

DPI504 Sistēmu objektorientētas izstrādes rīki    GI  Ņikiforova 
Oksana  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0   

DPI402 Lietišķo datorzinātņu seminārs  2/2  GO  Sukovskis Uldis 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0   

DIP483 Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves 
metodes    VO  Novickis 

Leonīds  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0   

DIP409 Progresīvās programmatūras tehnoloģiju 
zinātniskais seminārs    VO  Zaiceva Larisa  2.0 32.0 0.0 2.0 0.0   

[ C ] Brīvās izvēles priekšmeti 2.0 32.0 1.0 0.0 1.0 1 0 0 
 

Plāns 4. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ B1 ] Specializējošie priekšmeti 4.0 64.0 2.0 2.0 0.0 0 1 1 



DSP560 Zināšanu vadība    VO Kirikova Mārīte  4.0 64.0 2.0 2.0 0.0   

DPI508 Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības 
tendences    GI  Sukovskis Uldis  4.0 64.0 2.0 2.0 0.0   

DIP513 Programmatūras drošuma teorija    GI  Zaiceva Larisa  4.0 64.0 2.0 0.0 2.0   
[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 

DSP002 Maģistra darbs    UO Grundspeņķis 
Jānis  16.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DPI002 Maģistra darbs    UO Sukovskis Uldis  16.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  

DIP002 Maģistra darbs    UO Zaiceva Larisa  16.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
 



Doktoru studiju programma „Datorsistēmas” 
 

Plāns 1. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DPI641 Objektorientētās programmatūras konceptuālie 
aspekti    GO  Sukovskis 

Uldis  5.0 80.0 2.0 1.0 2.0   
[ B1 ] Specializējošie priekšmeti 10.0 160.0 5.0 3.0 2.0 0 1 1 

DPI636 Iebūvēto sistēmu programmatūra    GI  Sukovskis 
Uldis  10.0 160.0 5.0 2.0 3.0   

DPI637 Topoloģiskās modelēšanas apskats un nākotnes 
perspektīvas    GI  Sukovskis 

Uldis  10.0 160.0 5.0 2.0 3.0   

DPI643 Modeļvadāmās programmatūras izstrādes 
konceptuālie aspekti    GI  Ņikiforova 

Oksana  10.0 160.0 5.0 5.0 0.0   

DIP602 Modernās tehnoloģijas programmatūras 
izstrādē    VI  Zaiceva 

Larisa  10.0 160.0 5.0 2.0 3.0   

DIP603 Lietišķo datorsistēmu programmatūras 
izstrādes metodes    GI  Novickis 

Leonīds  10.0 160.0 4.0 0.0 6.0   

DSP634 Struktūrmodelēšana    VI  Grundspeņķis 
Jānis  10.0 160.0 4.0 0.0 6.0   

DSP641 Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes    VI  Kirikova 
Mārīte  10.0 160.0 2.0 2.0 6.0   

[ C ] Brīvās izvēles priekšmeti 2.0 32.0 1.0 1.0 0.0 1 0 0 



[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 

DPI009 Zinātniskais darbs    UO  Sukovskis 
Uldis  7.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DIP009 Zinātniskais darbs    UO  Zaiceva 
Larisa  7.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DSP009 Zinātniskais darbs    UO  Grundspeņķis 
Jānis  7.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 

Plāns 2. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DSP639 Modernās metodes datorsistēmu 
projektēšanā    VO Grundspeņķis 

Jānis  5.0 80.0 4.0 0.0 1.0   
[ C ] Brīvās izvēles priekšmeti 4.0 64.0 2.0 2.0 0.0 1 0 0 
[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 

DPI009 Zinātniskais darbs    UO Sukovskis Uldis  15.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DSP009 Zinātniskais darbs    UO Grundspeņķis 
Jānis  15.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

DIP009 Zinātniskais darbs    UO Zaiceva Larisa  15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  

 



Plāns 3. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ A ] Programmas obligātie priekšmeti 

DID615 Intelektuālās datorsistēmas    VO Borisovs 
Arkādijs  5.0 80.0 2.0 1.0 2.0  

[ B1 ] Specializējošie priekšmeti 5.0 80.0 2.0 1.0 2.0 0 1 1 

DPI638 Vizuālās programmēšanas metodoloģijas   GI  Osis Jānis  5.0 80.0 2.0 1.0 2.0
 

DPI642 Objektorientētas tehnoloģijas attīstības 
tendences    GI  Ņikiforova 

Oksana  5.0 96.0 3.0 3.0 0.0  

DIP601 Datorizētās apmācības tehnoloģijas    VI  Zaiceva Larisa  5.0 80.0 2.0 1.0 2.0  

DIP604 Dialogu intelektuālās sistēmas    GI  Novickis Leonīds 5.0 80.0 2.0 0.0 3.0
 

DSP638 Izkliedētas intelektuālas sistēmas    VI  Grundspeņķis 
Jānis  5.0 80.0 2.0 0.0 3.0  

DSP640 Zināšanu pārvaldības aktualitātes    VI  Kirikova Mārīte  5.0 80.0 1.0 1.0 3.0  
[ B6 ] Valodas 3.0 48.0 3.0 0.0 0.0 1 0 0 

VIA601 Angļu valoda  1/2  VI  Iļjinska Larisa 3.0 48.0 0.0 3.0 0.0
 

VIV601 Vācu valoda  1/2  VI  Siliņa Ilze  3.0 48.0 0.0 3.0 0.0
 

[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 



DPI009 Zinātniskais darbs    UO Sukovskis Uldis  11.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

DIP009 Zinātniskais darbs    UO Zaiceva Larisa  11.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

DSP009 Zinātniskais darbs    UO Grundspeņķis 
Jānis  11.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 

Plāns 4. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ B6 ] Valodas 3.0 48.0 0.0 3.0 0.0 0 1 0 

VIA601 Angļu valoda  2/2  VI  Iļjinska Larisa 3.0 48.0 0.0 3.0 0.0 
 

VIV601 Vācu valoda  2/2  VI  Siliņa Ilze  3.0 48.0 0.0 3.0 0.0  
[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 

DPI009 Zinātniskais darbs    UO  Sukovskis Uldis  21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

DSP009 Zinātniskais darbs    UO  Grundspeņķis Jānis  21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

DIP009 Zinātniskais darbs    UO  Zaiceva Larisa  21.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 

Plāns 5. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 



[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 

DPI009 Zinātniskais darbs    UO  Sukovskis Uldis  24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

DSP009 Zinātniskais darbs    UO  Grundspeņķis Jānis  24.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

DIP009 Zinātniskais darbs    UO  Zaiceva Larisa  24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 

Plāns 6. semestrim 
Kods Nosaukums Daļa Stat Pasniedzējs Punkti St Lek Prn Lab I E D 

[ E ] Gala / valsts pārbaudījums 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1 

DPI009 Zinātniskais darbs    UO  Sukovskis Uldis  24.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

DSP009 Zinātniskais darbs    UO  Grundspeņķis Jānis  24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

DIP009 Zinātniskais darbs    UO  Zaiceva Larisa  24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 



6.pielikums 

 
 
 
 
 
 

Programmas „Datorsistēmas” akadēmiskais 
personāls 



Studiju programmas „Datorsistēmas” akadēmiskais personāls 
 
Uzvārds Amats Izglītība Grāds Ievēlēts / 

pieņemts uz 
laiku 

Studiju kursi 

Augstkalns Uldis  docents augstākā Mag.phil. ievēlēts Apvienotā Eiropa un Latvija  
Latvijas politiskā sistēma  

Baums Aldis  asoc.profesors augstākā Dr.habil.sc.comp. ievēlēts Datorsistēmu uzbūve   
Ievads datoru arhitektūrā  

Borisovs Arkādijs  profesors augstākā Dr.habil.sc.ing. ievēlēts Intelektuālās datorsistēmas  
Carkovs Jevgenijs  profesors augstākā Dr.habil.math. ievēlēts Varbūtību teorija un matemātiskā statistika  
Eiduks Jānis  asoc.profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Datu bāzu tehnoloģijas  

Lielās datu bāzes   
Datu bāzu vadības sistēmas  
Lielu datu bāzu tehnoloģija  
Informācijas sistēmas un CASE rīki  

Glazs Aleksandrs  profesors augstākā Dr.habil.sc.ing. ievēlēts Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati  
Grundspeņķis Jānis  profesors augstākā Dr.habil.sc.ing. ievēlēts Perifērijas ierīces (pamatkurss)  

Biroja darba automatizācija   
Ievads studiju nozarē  
Diskrētās struktūras datorzinātnēs  
Sistēmu teorijas metodes  
Sistēmu inženierija  
Mākslīgā intelekta pamati  
Datorsistēmu projektēšanas pamati  
Bakalaura darbs  
Sistēmu un procesu teorija  
Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs  
Mākslīgais intelekts  



Uzvārds Amats Izglītība Grāds Ievēlēts / 
pieņemts uz 
laiku 

Studiju kursi 

Maģistra darbs  
Struktūrmodelēšana  
Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā  
Izkliedētas intelektuālas sistēmas  
Zinātniskais darbs  

Gudzuka Sandra prakt.docente augstākā Mag.phych. ievēlēta Sociālā psiholoģija 
Ieviņš Jānis asoc.profesors augstākā Dr.oec. ievēlēts Darba aizsardzība un ergonomika  
Iltiņš Ilmārs  docents augstākā Dr. sc.ing. ievēlēts Skaitliskās metodes  
Iļjinska Larisa asoc.profesore augstākā Dr.philol. ievēlēta Angļu valoda  
Jakubāne Judīte  lektore augstākā Mag.oec.. ievēlēta Komercdarbība  
Jemeļjanovs Anatolijs  asoc.profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Civilā aizsardzība  
Kirikova Mārīte  asoc.profesore augstākā Dr.sc.ing. ievēlēta Informācijas sistēmu izstrāde  

E-komercija   
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana 
Prasību inženierija  
Zināšanu vadība  
Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes  
Zināšanu pārvaldības aktualitātes  

Klimavičius Vitauts  docents augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Automātikas pamati  
Ķipsna Jānis  profesors augstākā Dr.oec. ievēlēts Vadīšanas teorija  
Kuņickis Valerijs  docents augstākā Mag.phil. ievēlēts Industriālās attiecības  

Biznesa socioloģija  
Lanka Anita  asoc.profesore augstākā Dr.paed.. ievēlēta Pedagoģija  
Latiševa Eleonora  asoc.profesore augstākā Dr.sc.ing. ievēlēta Operētājsistēmas  

Datortīklu programmatūra  
Lauziniece Valentīna  lektore augstākā Mag.paed. ievēlēta Vācu valoda  
Lavendels Jurijs  asoc.profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Risinājumu algoritmizācija un programmēšana  



Uzvārds Amats Izglītība Grāds Ievēlēts / 
pieņemts uz 
laiku 

Studiju kursi 

Algoritmi un programmēšanas metodes  
Risinājumu datorizēta apstrāde  

Lejniece Zanda prakt.docente augstākā Mag.phil. ievēlēta Prezentācijas prasme  
Leonoviča Ludmila  prakt.docente augstākā Dr.habil.sc.ing. ievēlēta Uzņēmējdarbība un investīcijas  
Magidenko Anatolijs  profesors augstākā Dr.habil.oec. ievēlēts Jaunās produkcijas tirgzinības  
Matisons Gunārs  docents augstākā M.oec. ievēlēts Datu struktūras un algoritmi   

Datu struktūras  
Matvejevs Andrejs  profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Matemātikas speciālās nodaļas  
Matvejevs Aleksandrs  docents augstākā Dr.math. ievēlēts Diskrētā matemātika  
Millers Jānis  asoc.profesors augstākā Dr.chem. ievēlēts Vispārīgā ķīmija  
Medvids Artūrs  profesors augstākā Dr.habil.phys. ievēlēts Fizika 
Merkurjeva Gaļina  profesore augstākā Dr.tech.sc., 

Dr. sc.ing. 
ievēlēta Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati  

Mežiels Jānis  Prakt.docents augstākā Mag.oec. ievēlēts Uzņēmuma darbības plānošana  
Muižnieks Jānis  docents augstākā Dr.paed. ievēlēts Sports  
Nadežņikovs Ņikita  asoc.profesors augstākā Dr.phys. ievēlēts Elektrotehnika un elektronika  
Novickis Leonīds  profesors augstākā Dr.habil.sc.ing. ievēlēts Adaptīvas datu apstrādes sistēmas  

Lietišķo datorsistēmu programmatūra  
Lietišķās programmatūras zinātniskais seminārs  
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas  
Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes  
Lietišķo datorsistēmu programmatūras izstrādes 
metodes  
Dialogu intelektuālās sistēmas  

Ņikiforova Oksana  asoc.profesore augstākā Dr.sc.ing. ievēlēta Programmatūras attīstības tehnoloģijas  
Objektorientētā sistēmanalīze un projektēšana  
Sistēmu objektorientētas izstrādes rīki  



Uzvārds Amats Izglītība Grāds Ievēlēts / 
pieņemts uz 
laiku 

Studiju kursi 

Modeļvadāmās programmatūras izstrādes 
konceptuālie aspekti  
Objektorientētas tehnoloģijas attīstības tendences  

Osis Jānis  profesors augstākā Dr.habil.sc.ing. ievēlēts Vizuālās programmēšanas metodoloģijas  
Ozolzīle Gunārs  asoc.profesors augstākā Dr.sc.soc. ievēlēts Mazās grupas un personības socioloģija  

Vispārējā socioloģija  
Politoloģija  
Ētika  
Eiropas klasiskā filosofija  

Reiters Jānis  docents augstākā Dr.oec. ievēlēts Lietišķā saskarsme  
Mazā biznesa vadīšana  

Rusakovs Pāvels  asoc.profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Tīmekļa tehnoloģijas  
Objektorientētās programmatūras attīstība  

Saulītis Juris profesors augstākā Dr.oec. ievēlēts Ekonomikas pamati  
Sukovskis Uldis  profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Nozares tiesību pamati un standarti   

Objektorientētā programmēšana  
Datoru organizācija un asembleri  
Ievads lietišķās datorzinātnēs  
Bakalaura darbs  
Objektorientētā sistēmanalīze  
Programmatūras kvalitāte  
Lietišķo datorzinātņu seminārs  
Procesu programmēšana  
Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības 
tendences  
Maģistra darbs  
Objektorientētās programmatūras konceptuālie 



Uzvārds Amats Izglītība Grāds Ievēlēts / 
pieņemts uz 
laiku 

Studiju kursi 

aspekti  
Iebūvēto sistēmu programmatūra  
Topoloģiskās modelēšanas apskats un nākotnes 
perspektīvas  
Zinātniskais darbs  

Sundukova Zoja  asoc.profesore augstākā Dr.oec. ievēlēta Uzņēmējdarbības ekonomika  
Survilo Tatjana  docente augstākā Dr.oec. ievēlēta Vadības organizācija uzņēmumā  
Šadurskis Kārlis  profesors augstākā Dr.math. ievēlēts Gadījuma procesi  
Šitikovs Vjačeslavs asoc.profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Lietojumprogrammatūra  

Funkcionālā programmēšana  
Šteinberga Airisa docente augstākā Dr.phych., 

Mag.paed. 
ievēlēta Psiholoģija  

Taraškevičs Ronalds  asoc.profesors augstākā Dr.oec. ievēlēts Vadības socioloģija  
Turins Valdis docents augstākā Mag.phil. ievēlēts Sociālās attīstības modeļi  
Urbāne Valentīna  docente augstākā Dr.chem. ievēlēta Darba aizsardzības pamati  
Vasiļjeva Ludmila  asoc.profesore augstākā Dr.oec. ievēlēta Mazo uzņēmumu biznesa ekonomika un plānošana  
Vārna Jānis docents augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Uzņēmējdarbības pamati  
Volodko Inta profesore augstākā Dr.math. ievēlēta Matemātika  
Vulfs Ģirts  profesors augstākā Dr.sc.ing. ievēlēts Ievads operāciju pētīšanā  
Zagurskis Valērijs  profesors augstākā Dr.habil.sc.ing. ievēlēts Datoru tīkli  
Zaiceva Larisa  profesore augstākā Dr.sc.ing. ievēlēta Programmēšanas valodas  

Programmatūras inženierija (pamatkurss)  
Programmatūras inženierija  
Programmatūras izstrādes rīki un vides  
Praktiskais darbs  
Kvalifikācijas darbs   
Programmatūras izstrādes tehnoloģija  



Uzvārds Amats Izglītība Grāds Ievēlēts / 
pieņemts uz 
laiku 

Studiju kursi 

Bakalaura darbs  
Programmatūras metroloģijas un plānošanas 
modeļi  
Progresīvās programmatūras tehnoloģiju 
zinātniskais seminārs  
Programmatūras drošuma teorija  
Maģistra darbs  
Modernās tehnoloģijas programmatūras izstrādē  
Datorizētās apmācības tehnoloģijas  
Zinātniskais darbs  

Zvanītājs Jānis profesors augstākā Dr.oec. ievēlēts Mazā uzņēmuma uzņēmējdarbības organizācija  
 



7.1.pielikums 

 
 
 
 
 

Programmas „Datorsistēma” attīstība  
2002. – 2007. gados 

 



Studiju programmas “DATORSISTĒMAS” attīstība 2002.-07. gados 
 
 1. Studiju programmas attīstība 
 
 Inženierzinātņu bakalaura, maģistra un doktora līmeņu studiju 
programma "Datorsistēmas" ir saskaņota un izstrādāta tā, lai inženierzinātņu 
bakalaura akadēmisko studiju līmenī students iegūtu pamatzināšanas, maģistru 
studiju līmenī padziļinātas zināšanas, un doktoru studiju līmenī dziļas zināšanas 
datorzinātnē, fokusējoties uz programminženierijas, sistēmu analīzes un 
datorsistēmu izstrādes teorētiskām un lietojumu problēmām.  
 Datorsistēmu akadēmiskā līmeņa studiju programma 2002. gadā tika 
pārstrukturēta atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 "Noteikumi 
par akadēmiskās izglītības valsts standartu", kas stājās spēkā 2002. gada 3. 
janvārī, RTU Senāta 2002. gada 25. februāra lēmumiem, RTU Studiju daļas 
izstrādātajiem norādījumiem un Lietišķo datorsistēmu institūta Padomes 
lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišķo datorsistēmu 
institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes 
un RTU Senāta sēdēs. 
 Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP) un RTU 
noteiktais apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas studentiem nedēļā. 
Viens KP atbilst 16 kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% 
no kopējā studiju apjoma. 
 

1.1. Inženierzinātņu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē 
studiju programmas attīstība 

 
 1.1.1. Studiju programmas saturs 

Būtiskas izmaiņas studiju programmas saturā nav izdarītas. 2006./07. gadā 
tika ievests jauns brīvās izvēles priekšmets “Informācijas sistēmas” 2. kursa 
bakalauriem (asociētā profesore M. Kirikova). Rudens semestra brīvās izvēles 
priekšmetā „Strukturizēta sistēmu analīze” noslēguma lekciju materiāls par 
„Projektu plānošanu un vadību” tika saturiski paplašināts, ietverot projektu 
plānošanas rīka MS Project iespēju apskati. Studentiem tika demonstrēts rīka 
izmantošanas piemērs (asistente L. Survilo).        
 
 1.1.2. Bakalaura darba izstrāde 
 Inženierzinātņu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē akadēmiskā grāda 
iegūšanai ir jāizpilda bakalaura studiju programma un jāaizstāv bakalaura darbs. 
Bakalaura darba apjoms ir 10 KP (līdz pilnīgai pārejai uz pārstrukturēto 
bakalaura studiju programmu 2004./2005. mācību gadā bakalaura darba apjoms 
bija 3 KP). Izstrādātais bakalaura darbs ir publiski jāaizstāv. Darba vērtēšanai 
tiek nozīmēts recenzents. Bakalaura darba saturs, vērtēšanas kritēriji un principi 
ir aprakstīti 1996. gadā LDI izstrādātajā dokumentā "Nolikums par datorzinātņu 
profila bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu", kas papildināts ar prasībām 
pret bakalaura darba saturu un apjomu sakarā ar tā apjoma palielināšanos no 
3KP līdz 10KP. 



 
1.2. Inženierzinātņu maģistra datorsistēmās studiju 
programmas attīstība 

 
 1.2.1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 Pēc studiju programmas pārstrukturizācijas 2004./05. gadā no 3 gadīgām 
uz 2 gadīgām maģistra studijām tās struktūru veido obligātā daļa, obligātās 
izvēles daļa, brīvās izvēles daļa un maģistra darbs. 
 
 1.2.2. Studiju programmas saturs 

Pārejot uz divgadīgām maģistra studijām, ir iekļauti šādi jauni obligātie 
studiju priekšmeti Objektorientētās programmatūras attīstība, Risinājumu 
datorizē ta apstrāde un Progresīvās datu bāzu tehnoloģijas. Priekšmets Prasību 
inženierija no ierobežotās izvēles priekšmeta ir kļuvis par obligāto priekšmetu. 
Priekšmetos Sistēmu un procesu teorija un Programmatūras drošuma teorija ir 
palielināti kredītpunkti no 3KP uz 4KP, bet priekšmetam Datortīklu 
programmatūra kredītpunktu apjoms ir mainīts no 2KP uz 4KP. Savukārt 
zinātniskajiem semināriem apjoms ir mainīts no 3KP uz 2KP. Bez tam 
studentiem ir iespējas obligātās izvēles daļā apgūt savām interesēm un 
turpmākajai karjerai vispiemērotāko priekšmetu kopumu 16 KP apjomā, 
izvēloties vienu no 3 specializācijas virzieniem.  

− Datorsistēmu projektēšanas virziens ir orientēts uz informācijas, 
datu bāzu, intelektuālu un programmatūras sistēmu projektēšanu. 
Tajā ir ieviests jauns specializācijas priekšmets Zināšanu vadība.  

− Lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienā orientācija ir uz 
vispārinātiem modeļiem, metodēm un algoritmiem, kuros sakņojas 
lietišķo datorsistēmu programmatūras izstrāde, kā arī uz dažādu 
lietišķo datorsistēmu programmatūras konstruēšanu un realizāciju.  

− Lietišķo datorzinātņu virziens ir orientēta uz datorsistēmu 
objektorientētu analīzi, modelēšanu un izstrādi. 

Nozīmīgu vietu programmas realizācijā ieņem zinātnisko semināru 
sistēma. Semināros studenti pasniedzēju vadībā risina aktuālas datorsistēmu 
izstrādāšanas problēmas. Zinātniskie semināri dod iespēju studentiem apgūt 
zinātniskā darba veikšanas un iegūto rezultātu referēšanas prasmi. Īpaši svarīga 
maģistru studiju programmas īpašība ir tā, ka maģistra darba izstrādāšana plānā 
ir paredzēta abus studiju gadus, kas kopā ar zinātniskajiem semināriem 
nodrošina kvalitatīvu tā izpildi. 

2004./05. gadā pirmoreiz abu kursu maģistrantiem zinātnisko semināru 
ietvaros tika organizētas nodarbības tehnisko tekstu rakstīšanas prasmē, kuras 
vadīja vieslektore no Latvijas Universitātes Vita Karnīte. Studentu atsauksmes 
par š īm nodarbībām bija ļoti labas. 

2005./06. gadā kursā “Prasību inženierija” divas studentu grupas veica 
studiju darbu RRR un RTU prasību pret informācijas sistēmām noteikšanā. Kā 
parasti projekta formā notika kurss “Datorsistēmu projektēšanas pamati”, kur 
studenti izstrādāja LDI mājas lapu. 

Kursā “Zināšanu vadība” lekcijas lasīja 2 vieslektori: Oļegs Ivanovs 
(Vašingtonas universitāte, ASV) un profesors Vladimirs Bodrovs (Berlīnes 



Tehniskā augstskola, Vācija). Kursā “Programmatūras risku analīze” lekcijas 
lasīja vieslektors Normunds Grigus no komerccentra DATI grupa. 

2006./07. gadā kursā "Programatūras risku analīze” lekcijas lasīja 
vieslektori AivarsZirnītis no SIA "Metrika" un Baiba Apine no 
“PricewaterhouseCoopers”. Priekšmetā “Adaptīvas datu apstrādes sistēmas” 
vieslektors bija Dr. Eberhard Bluemel no Fraunhofer Institute IFF (Vācija), bet 
priekšmetā “Lietišķo datorsistēmu programmatūra”: vieslektore bija 
inženierzinātņu doktore Valentīna Gribkova no AAS „Balva” (Latvija). 
 
 1.3. Inženierzinātņu doktora studiju programmas attīstība 
 
 Studijas doktorantūrā reglamentē RTU Senāta 1995.gada 27.martā 
apstiprinātais "Nolikums par RTU doktorantūru" un vēlāk pieņemtie 
papildinājumi. 
 
 1.3.1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 Doktora studiju programma veidota tādējādi, ka tajā ir paredzēti obligātie 
studiju priekšmeti, ierobežotas izvēles studiju priekšmeti un doktoranta darbs pie 
promocijas darba. 
 
 1.3.2. Studiju programmas saturs 
 Studiju programma paredz apgūt dziļas zināšanas virzienam atbilstošos 
teorētiskos priekšmetos (Objektorientē tās programmēšanas konceptuālie aspekti, 
Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā, Intelektuālās datorsistēmas), virziena 
specializētos priekšmetus, kas dod teorētiskos pamatus doktoranta zinātniskajam 
darbam un svešvalodas. Studiju priekšmetu sadalījumu pa priekšmetu grupām 
nosaka RTU Senāta 1996. gada 27. maija lēmums. Obligātos studiju priekšmetus 
apstiprina Promocijas padome P-07 informātikā un datortehnoloģijās. 
Programmas saturā aizvadītajā mācību gadā izmaiņas nav veiktas. Asociētā 
profesore O. Ņikiforova izstrādāja divus jaunus studiju priekšmetus 
“Modeļvadāmās programmatūras izstrādes konceptuālie aspekti” (doktorantūras 
1.kurss) un “Objektorientētas tehnoloģijas attīstības tendences” (doktorantūras 
2.kurss), kas 2006./2007. mācību gada rudens semestrī tika pirmo reiz pasniegti 
studentiem.  
 
 1.3.3. Promocijas darba izstrāde 
 Inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ir jāizpilda doktora 
studiju programma un jāaizstāv promocijas (doktora) darbs. Promocijas darba 
apjoms ir 102 KP. Doktora darba izstrādei tiek lietotas RTU Lietišķo 
datorsistēmu institūta struktūrvienību zinātniskās un mācību laboratorijas, kā arī 
par ESF finansējumu iekārtotās doktorantu darba telpas, kas aprīkotas ar 
augstas kvalitātes datortehniku. Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas Komisijas 
(VZKK) izstrādātie un 2005.gada 27.decembrī Latvijas Republikas Ministru 
kabineta apstiprinātie noteikumi nosaka promocijas darba vērtēšanas kritērijus 
un promocijas kārtību. Promocijas darbs publiski jāaizstāv inženierzinātņu 
nozares "Informācijas tehnoloģ ija" promocijas padomē P-07, kas darbojas pie 



Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes, vai citā atbilstošās nozares 
promocijas padomē. 
 

1.4. Programmēšanas tehniķa studiju programmas attīstība 
 
 1.4.1. Studiju programmas saturs 

Datorsistēmu profesionālās programmas koledžas studiju līmenī studenti 
apgūst zināšanas un profesionālu prasmi programmēšanā. Pirmajā studiju gadā 
studenti apgūst pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniķa 
profesionālajai darbībai. Otrajā studiju gadā dominē programmēšanas 
priekšmeti. Studenti apgūst arī datoru tīklus un to administrēšanu, kā arī datu 
bāzu vadības sistēmas. Programmā paredzēti arī vispārizglītojošie priekšmeti, no 
kuriem svešvalodas pieder pie ierobežotas izvēles mācību priekšmetiem. 
Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem arodprakse un kvalifikācijas darba 
izstrādāšana, kas dod iespēju studentiem apgūtās zināšanas pielietot praksē. 
Būtiskas izmaiņas studiju programmā nav izdarītas. Ir modificēts dažu 
priekšmetu saturs, pievēršot lielāku vērību praksē ienākušajiem tehniskajiem 
jauninājumiem. 
 

2. Pasniegšanas metodes 
 
Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 

laboratorijas darbi. Samērā liels īpatsvars ir studentu patstāvīgajam darbam - 
bakalaura un maģistra studiju programmās katru semestri ir paredzēta divu vai 
trīs studiju darbu izstrāde. Lielai daļai priekšmetu tēmu saraksti, uzdevumi 
laboratoriju un studiju darbiem, kā arī referātu tēmas ir atrodamas 
struktūrvienību mājas lapās. Aizvadītajā periodā tika uzsākts aktīvs un apjomīgs 
darbs pie studiju programmas Datorsisistēmas uzlabošanas, veicot pasākumu 
kompleksu “Studiju programmas Datorsistēmas pilnveidošana bakalaura, 
maģistra un doktora akadēmiskajām un profesionālajām studijām”. Pirmajam 
konkursam tika pieteikti 3 projekti (2 no tiem akadēmiskās studiju programmas 
uzlabošanai), bet otrajam – viens projekts ar mērķi uzlabot studiju saturu un 
paredzot mūsdienu apmācības formu realizāciju: studiju programmas 
modularizāciju, projektorientēto apmācību, E-atbalstu un hibrīdo apmācību 
(apmācības auditorijā kombinēšanu ar E-apmācības formām). Akadēmiskās 
studiju programmas uzlabošanai tika apstiprināti un saņēma finansējumu šādi 
projekti:  
 
• 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0065/0007: RTU akadēmiskās 

studiju programmas “DATORSISTĒMAS” datorzinātnes pamatkursu 
pilnveidošana (īstenošanas laiks 02/01/2006-15/08/2008, izmaksas 159952 Ls, 
28 izpildītāji); Vadītājs: profesors J. Grundspeņķis. Projektā paredzēts 
izstrādāt 5 moduļus. 

• 2005/0125/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0062/0007: RTU akadēmiskās 
studiju programmas “DATORSISTĒMAS” kursu pilnveidošana (īstenošanas 
laiks 18/10/2005-30/11/2007, izmaksas 196823 Ls, 21 izpildītājs); Vadītājs: 
profesors J. Grundspeņķis. Projektā paredzēts izstrādāt 11 moduļus. 



• ESF līdzfinansēts projekts “Studiju moduļa izstrāde modeļvadāmai 
programmatūras attīstības tehnoloģijai datorsistēmas programmā”, 
VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./ 0008/0007. Vadītājs: profesors U. 
Sukovskis. 

 
Pirmajos divos projektos līdz šim veiktā darba rezultātā ir izstrādāti slaidu 

komplekti un datorprogrammas visiem projektos paredzētajiem priekšmetiem. 
Daļa no materiāliem ir izvietota struktūrvienību serveros un ir pieejama mājas 
lapās. Mājas lapās ir publicētas arī bakalauru un maģistru darbu tēmas.  

Ir turpināta jauninājumu ieviešana pasniegšanas metodēs.  
 

3. Programmas realizācijas resursu analīze 
 

Datorsistēmu studiju programmas realizāciju nodrošina šādas Lietišķo 
datorsistēmu institūta struktūrvienības: 
♦ Informātikas un programmēšanas katedra 
♦ Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 
♦ Lietišķo datorzinātņu katedra 
♦ Programmatūras izstrādes tehnoloģ ijas profesora grupa 
♦ Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

Augšminētās struktūrvienības ir izvietotas Meža ielas 1/3. un 1/4. korpusu 
piektajā stāvā. Mācību procesā paredzēto praktisko un laboratorijas darbu 
veikšanai, kā arī studentu patstāvīgam darbam, ir iekārtotas datorklases Meža 
ielas 1/3 pirmajā stāvā Skaitļošanas centra telpās, kā arī otrajā stāvā 211.un 
213.telpā. Datorklašu tehniskais nodrošinājums ļauj sasniegt programmai 
formulētos mērķus, tomēr vēl joprojām nav izdevies mācību procesu nodrošināt 
ar visu vajadzīgo programmatūra, kas ir licenzēta. 

Veikts ievērojams darbs datortehnikas nomaiņai datorklasēs un telpu 
remontā. Renovēts Lietišķo datorsistēmu institūta gaitenis un mācību 
auditorijas, kā arī daudzas darba telpas. Renovētajām darba telpām ir nopirktas 
jaunas biroja mēbeles. Lietišķo datorzinātņu katedras datorklasē M1/4-522 ir 
uzstādīta ventilācijas sistēma. Regulāri tiek atjaunota esošā un iepirkta jauna 
datortehnika. Mācību telpas tiek apgādātas ar LCD monitoriem. 

Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru galvenokārt 
pamatojas uz RTU bibliotēkas iespējām, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni 
sējumu (apmēram puse ir mācību literatūra). 2004.gadā nopirktas 3 jaunas 
mācību grāmatas, 2005. – 123,  2006. –  297. 

Ik gadu tiek izstrādāta virkne metodisko materiālu. 
 
4. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

 
Galvenokārt studenti zinātniskā darbā tiek iesaistīti, izstrādājot bakalaura 

darbus, kas vēlāk nereti turpinās arī maģistra studijās un, atsevišķos gadījumos, 
arī doktorantūrā. Maģistra darbs vienmēr ir ar zinātnisku ievirzi, un tā aprobācija 
sākas studiju programmā paredzētajos zinātniskajos semināros, kas 
maģistrantiem plānoti pirmajā un otrajā kursā. Tiek organizēta arī kārtējā 
studentu zinātniskā un tehniskā konference. RTU 47. studentu zinātniski un 



tehniskajā konferencē 2006.g. 24. aprīlī “Lietišķo datorzinātņu” sekcijā tika 
nolasīti 18 referāti, programmatūras izstrādes tehnoloģijas sekcijā tika nolasīti 3 
referāti.  
 

5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Lietišķo datorsistēmu institūta pasniedzēji strādā starptautiskos projektos, 
kā arī iesaistās jaunu starptautisku projektu izpildē. Sistēmu teorijas un 
projektēšanas katedras profesors J. Grundspeņķis turpināja strādāt 
SOCRATES/ERASMUS programmas projektā ETN DEC „European Thematic 
Network Doctoral Education in Computing”, kuru koordinē Ruses Angela 
Kunčeva universitāte (Bulgārija), un kurā ir iesaistītas 56 Eiropas valstu 
augstskolas un organizācijas (š ī projekta izpildē piedalās arī profesore L. Zaiceva 
un docents G. Matisons). EK 6. ietvarprogrammas IST projekta eLOGMAR–M 
"Web – Based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with 
Logistics and Maritime Applications" zinātniskais koordinators ir profesors 
L.Novickis, bet tā izpildē piedalās profesors J. Grundspeņķis, kā arī doktoranti 
T.Rikure, A.Jurenoks, un maģistrants M. Sotņičoks. EK 6. ietvarprogrammas 
IST projekta IST4Balt: “IST Promotion IST in Baltic States” RTU tēmas 
vadītājs ir profesors L.Novickis, bet izpildītāji ie asociētais profesors V.Šitikovs, 
doktoranti T.Rikure, A.Jurenoks, maģistrants M.Sotņočoks. Profesors L. 
Novickis piedalās Leonardo da Vinči programmas projektā LOGIS – Mobile: 
"Competence Framework for Mobile On – Site Asselerated Vocational Training 
in Logistics Information Systems EK 6. ietvarprogrammas IST projektā UNITE 
„Unified Teaching Environment for the School” RTU tēmas vadītājs ir asociētais 
profesors V.Šitikovs, bet izpildītāji ir profesors L.Novickis, doktorante T.Rikure 
un maģistrants M.Sotņičoks. 

Starptautiskās sadarbības programmas ietvaros LDI pasniedzēji lasīja 
lekcijas Latvijas un ārvalstu augstskolās.  

 Profesors Luigi Beghi (Padujas universitāte, Itālija) projekta 
"SOCRATES/ERASMUS  starptautiskā studentu apmaiņas programma un 
iespējas strādāt Eiropas Savienības pētniecības centros” ietvaros 2004. g. 5. maijā 
nolasīja lekciju  2.  kursa RDMD0-1 grupai Lietišķo datorzinātņu katedrā. 
2006.gadā Oļegs Ivanovs no Vašingtonas universitātes (ASV) lasīja lekcijas 
maģistra akadēmiskās programmas 2. kursa studentiem priekšmetā “Zināšanu 
pārvaldība” (4 stundas). Profesors Vladimirs Bodrovs no Berlīnes Tehniskās 
augstskolas (Vācija) lasīja lekcijas maģistra akadēmiskās programmas 2. kursa 
studentiem priekšmetā “Zināšanu pārvaldība” (4 stundas). 

Maģistra studijās lekciju kursu "Programmatūras kvalitāte" lasa Latvijas 
Universitātes pasniedzējs, RITI direktors, dr. habil. dat. J. Borzovs. Savukārt, 
profesora J. Grundspeņķa lekcijas priekšmetā "Mākslīgais intelekts" apmeklē 
Latvijas Universitātes maģistratūras studenti.  

Profesori J. Grundspeņķis un U. Sukovskis, kā arī asociētā profesore M. 
Kirikova 15. un 16. Starptautisko konfrenču "Informācijas sistēmuizstrāde 
(ISD'06) un (ISD’07)programmu komitejas locekļi. 

Diemžēl nav izdevies veicināt starptautisko studentu apmaiņu. Studentu 
aktivitāte piesakoties starptautiskām apmaiņas programmām ir ļoti zema. 



 
6. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Lietišķo datorsistēmu institūts pārskata periodā ir uzsācis un turpina 

sadarbību ar saviem sadarbības partneriem, kā arī ir uzsācis lietišķu sadarbību ar 
tādām datorfirmām kā Microsoft (līdzdalība MSDN AA un Microsoft IT 
Academy programmās), Oracle, un IBM. Noslēgti līgumi ar uzņēmumu 
pārstāvjiem lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts pārbaudījumu komisijas darbu, lai 
studentiem nodrošinātu pētniecības un ražošnanas prakses vietas. 

Nodibināta sadarbība ar A/S „Exigen Latvia” un SIA „S-Fabrika” 
skolnieku profesionālās orientācijas jautājumos, un tika organizēta skolnieku 
ekskursija uzņēmumos un uzņēmumu pārstāvju uzstāšanās skolās karjeras dienas 
ietvaros. 

Ir uzsāktas darba devēju aptaujas studiju programmas uzlabošanai. 2006. 
gadā tika veikta darba devēju aptauja ar mērķi noskaidrot, kādas zināšanas, 
prasme un rakstura īpašības ir nepieciešamas sistēmu analītiķim. 
 

7. Studējošo skaits 
 

Datorsistēmu studiju programmā 2006. gadā tika uzņemti 140 studenti 
valsts budžeta finansētās studiju vietās. Maģistra akadēmisko studiju 
programmas 1. kursā tika uzņemti 42 studenti uz valsts finansētām studiju 
vietām. Bakalaura akadēmisko studiju programmu beigušajiem tika piedāvāta 
iespēja studēt profesionālā maģistra studiju programmā, kurā iestājās 40 
studenti. Pirmoreiz maģistrantūras studentu skaitu ir papildinājuši studenti, kas 
bakalaura diplomus ir ieguvuši citās augstskolās – Latvija Universitātē, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē un Transporta un sakaru institūtā. 

Ir ievērojami augusi interese par studijām doktorantūrā. Pieaudzis 
aizstāvēto promocijas darbu skaits – sekmīgi aizstāvēti 3 promocijas darbi – 
A.Ņikitenko (zinātniskais vadītājs profesors J. Grundspeņķis), R. Strazdiņa 
(zinātniskā vadītāja asociētā profesore M. Kirikova) un Ē. Asņina (zinātniskais 
vadītājs profesors J. Osis). Jāuzsver, ka visi jaunie doktori strādā Lietišķo 
datorsistēmu institūtā. 

Nākošajā tabulā ir dots studentu skaits 2006. gada 8. septembrī. 

Studiju programma  2003 2004 2005 2006 

1.kurss 101 103 99 140 
Kopā 453 378 311 309 

Datorsistēmas RDBD0 
(akadēmiskie bakalauri) 

Absolvējuši 112 123 84 57 
1.kurss 48 64 58 42 
Kopā 120 148 111 76 

Datorsistēmas RDMD 
(akadēmiskie maģistri) 

Absolvējuši 30 57 34 31 
1.kurss 4 9 7 5 
Kopā 11 16 16 21 

Datorsistēmas RDDD0 
(doktora studijas) 

Absolvējuši 1 0 0 3 
1.kurss 11 7 14 22 



Studiju programma  2003 2004 2005 2006 

1.kurss 11 7 14 22 
Kopā 51 31 24 39 

Datorsistēmas RDKD2 
(1.līmeņa profesionālās 

studijas) Absolvējuši 8 11 2 2 

 
 Atsevišķās programmās studijas beigušo procents ir zems, kas ir 
izskaidrojams ar objektīviem iemesliem: daudzi studenti paralēli studijām strādā, 
līdz ar to viņi nespēj pabeigt studiju programmu paredzētajā laikā. Bieži vien 
strādājošie studenti pabeidz studijas 1 – 2 gadus vēlāk. 
 

8. Akadēmiskais personāls  
 
 2002.-2006. gadā datorsistēmu bakalaura, maģistra un doktora studiju 
programmu realizācijā (neskaitot inženierzinātņu pamatkursus, matemātiku, 
fiziku, ekonomiku, humanitāri-sociālos un valodu kursus) piedalījās: 
 

 2003 2004 2005 2006 

pilnas slodzes inženierzinātņu habilitētie doktori 2 2 3 3 

nepilnas slodzes inženierzinātņu habilitētie doktori 1 1 1 1 

pilnas slodzes inženierzinātņu doktori 10 10 10 11 

nepilnas slodzes inženierzinātņu doktori    1 

docents bez zinātniskā grāda 1 1 1 1 

pilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda 5 5 5 6 

nepilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda 1 1 1 4 

pilnas slodzes asistenti  1 4 1 

nepilnas slodzes asistenti  1 2 4 

Mācību palīgpersonāls 14 14 14 19 

Kopā 34 36 41 51 

 
Saskaņā ar RTU Senāta pieņemtajiem lēmumiem par doktorantūru, 

Datorsistēmu studiju programmas realizācijā ir iesaistīti visi LDI studējošie 
doktoranti, kas vada praktiskos, laboratorijas, studiju un bakalaura darbus, kā arī 
piedalās bakalauru eksaminēšanā. 

 
 



 
Studiju programmas 
Datorsistēmas direktors: J. Grundspeņķis 
 



7.2.pielikums 

 
 
 
 
 
 

Programmas „Datorsistēmas” attīstība 
nākošajiem sešiem gadiem 



Studiju programmas “DATORSISTĒMAS” attīstības plāns 
nākamajiem sešiem gadiem 

 
 
1. Mācību process 
 
1.1. Pamatojoties uz augstākās izglītības attīstības tendenču analīzi Eiropas 
Savienības valstīs un pasaulē, un darba devēju, absolventu un studentu sniegto 
regulāro atgriezenisko saiti, sistemātiski pārskatīt programmas saturu un priekšmetu 
klāstu. 
 

Atbildīgais: studiju programmas direktors 
Termiņš: pastāvīgi 

 
1.2. Izstrādāt jaunu moduli “Intelektuālās datorsistēmas” akadēmiskajā studiju 
programmā. 
 

Atbildīgais: inženierzinātņu doktors A. Ņikitenko 
Termiņš: 2007./2008. mācību gads 

 
1.3. Uzsākt maģistru studiju programmas realizāciju vakara apmācības formā. 
 

Atbildīgais: studiju programmas direktors 
Termiņš: 2008./2009. mācību gads 

 
1.4. Studiju programmu “Datorsistēmas” ārzemju studentiem realizēt pilnā apjomā, 
palielinot studējošo skaitu. 
 

Atbildīgais: studiju programmas direktors 
Termiņš: 2009./2010. mācību gads 

 
1.5. Pilnveidot priekšmetu pasniegšanas koordināciju ar RTU filiālēm Liepājā un 
Daugavpilī. 
 

Atbildīgie: priekšmetu programmu izstrādātāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
1.6. Izstrādāt un realizēt studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, 
sistemātiski un regulāri veicot aptaujas un analizējot to rezultātus. 
 

Atbildīgie: struktūrvienību vadītāji 
Termiņš: 2009/2010. mācību gads 

 
1.7. Izveidot pastāvīgas sadarbības un studentu apmaiņas sistēmu ar citām Eiropas 
tehniskajām universitātēm. 
 

Atbildīgie: struktūrvienību vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
 



1.8. Pilnveidot sadarbības formas ar darba devējiem un darba devēju organizācijām. 
 

Atbildīgie: struktūrvienību vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
1.9. Visiem akadēmiskās studiju programmas un ne mazāk kā pusei no profesionālās 
studiju programmas priekšmetiem izstrādāt pilnu metodisko materiālu komplektu, 
īpaši izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas. 
 

Atbildīgie: priekšmetu pasniedzēji 
Termiņš: 2010./2011. mācību gads 

 
1.10. Vismaz 25% no studiju priekšmetiem ieviest Sistēmu teorijas un projektēšanas 
katedrā izstrādāto intelektuālo zināšanu novērtēšanas sistēmu. 
 

Atbildīgie: profesors J. Grundspeņķis, asistente A. Anohina 
Termiņš: 2011./2012. mācību gads 

 
1.11. Pilnveidot un ieviest Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā izstrādāto 
intelektuālo apmācības sistēmu. 
 

Atbildīgais: asistente A. Anohina 
Termiņš: 2008./2009. mācību gads 

 
1.12. Izstrādāt hibrīdas apmācības principus un pakāpeniski paplašināt to ieviešanu 
akadēmiskajā un profesionālajā studiju programmā. 
 

Atbildīgais: studiju programmas direktors 
Termiņš: 2012./2013. mācību gads 

 
 
2. Akadēmiskais personāls 
 
2.1. Nodrošināt sistemātisku akadēmiskā personāla atjaunošanu no doktorantūru 
beigušajiem, vienlaicīgi palielinot doktorantu skaitu studiju programmā. 
 

Atbildīgie: struktūrvienību un doktorantu zinātniskie vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
2.2. Panākt sistemātisku akadēmiskā personāla apmaiņu ar citām augstskolām Latvijā 
un ārzemēs. 
 

Atbildīgais: studiju programmas direktors 
Termiņš: pastāvīgi 

 
2.3. Palielināt pasniedzēju skaitu, kuri savu kvalifikāciju paaugstina citās augstskolās 
un zinātniski pētnieciskos institūtos. 
 

Atbildīgie: studiju programmas direktors un struktūrvienību vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 



2.4. Līdz 2010. gadam panākt, lai maģistra studiju programmā visos priekšmetos 
lekcijas lasītu tikai zinātņu doktori 
 

Atbildīgais: studiju programmas direktors 
Termiņš: 2009./2010. mācību gads 

 
 
3. Zinātniskais darbs 
 
3.1. Iesaistīties vismaz 2 Eiropas Savienības finansētos projektos. 
 

Atbildīgais: profesors L. Novickis 
Termiņš: 2008./2009. mācību gads 

 
3.2. Panākt, lai katrs zinātņu doktors vadītu vai aktīvi strādātu vismaz vienā zinātniskā 
projektā. 
 

Atbildīgie: struktūrvienību un projektu vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
3.3. Paplašināt studentu iesaistīšanu zinātnisko projektu izpildē, panākot lai katrā 
projektā vismaz 25% izpildītāju būtu studenti. 
 

Atbildīgie: struktūrvienību un projektu vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
3.4. Paplašināt akadēmiskā personāla un studentu dalību starptautiskās konferencēs un 
semināros. 
 

Atbildīgie: Lietišķo datorsistēmu institūta direktors un struktūrvienību vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
 
4. Infrastruktūra 
 
4.1. Nodrošināt visu Lietišķo datorsistēmu institūta auditoriju aprīkojumu ar 
moderniem apmācības līdzekļiem (projektoriem, elektroniskām tāfelēm, interneta 
pieslēgumu, utt.). 

Atbildīgie: struktūrvienību laboratoriju vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
4.2. Regulāri atjaunot datoru parku un nepieciešamo programmatūru visās Lietišķo 
datorsistēmu institūta datorklasēs. 

Atbildīgie: struktūrvienību laboratoriju vadītāji 
Termiņš: pastāvīgi 

 
 
 
Studiju programmas 
Datorsistēmas direktors: J. Grundspeņķis 



7.3.pielikums 

 
 
 
 
 
Apliecinājumi par rīcību studiju programmas likvidācijas gadījumā 
 
 
 
 
 
Dokumenti par rīcību gadījumā, ja augstākās izglītības programmas „Datorsistēmas” 
tiek likvidētas glabājas pie Lietišķo datorsistēmu institūta lietvedes, Meža ¼ - 519. 
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