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STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 

1. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA  
Pārejot uz informācijas sabiedrību aizvien pieaug nepieciešamība orientēties dažādās 
informācijas sistēmās un vadīt tās. Pasaulē ir augsts pieprasījums pēc informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumiem. Darbaspēka un pakalpojumu tirgus globalizācija, savukārt, 
paver Latvijai iespēju specializēties informācijas tehnoloģiju nozarē, attīstīt un piedāvāt 
savus cilvēkresursus šai perspektīvajai nozarei. Tas nākotnē veicinās Latvijas 
tautsaimniecības attīstību kopumā.  
 
Studiju programma ,,Informācijas tehnoloģijas,, ir izstrādāta nolūkā sniegt uz 
zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko profesionālo izglītību un 
tādējādi sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus profesionālai darbībai informācijas 
tehnoloģiju nozarē. Tā paredz iegūt profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. Informācijas tehnoloģiju studiju programma ietver mūsdienu 
darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu - informācijas apstrādi un 
tehnoloģijas, programmēšanu, informācijas vadību, tīmekļa tehnoloģijas, datu bāzu 
lietošanas pamatprincipus, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Uzsvars 
ir likts uz lietišķo zināšanu apguvi, un tas tiek īstenots ar projektu, pētniecības projektu 
un diplomdarbu, praktisko nodarbību un mācību prakšu starpniecību. Apgūstot 
Informācijas tehnoloģiju studiju programmu, iespējams specializēties 3 virzienos:  
1. Datu bāzu vadība un datortīkli. 
2. Programmēšana,  
3. IT sistēmu organizācija un vadība. 
 
Studiju programma ir izstrādāta sadarbojoties ar vadošo Latvijas datoru firmu 
speciālistiem. Programmas izstrādes gaitā analizēts darba tirgus pieprasījums, analizētas 
Latvijas augstskolās realizētās akadēmisko un profesionālo studiju programmas 
informācijas tehnoloģiju nozarē, kā arī izmantota Igaunijas, Kanādas ASV, Vācijas 
augstskolās realizēto līdzīgu studiju programmu pieredze. Programmas izstrādē ņemts 
vērā Informācijas sistēmu asociācijas izstrādātais bakalaura programmu modelis ("New 
Information Systems Curriculum Updates Undergrad Program Guidelines" IS 2002: 
Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information 
Systems, is the second collaborative effort by ACM, the Association for Information 
Systems, and the Association of Information Technology Professionals. 
http://www.acm.org/membernet/stories/is_curriculum_05-03.html ). 
 
Studiju programmu paredzēts realizēt kā pilna laika studiju formā, tā arī nepilna laika 
studiju formā. Iespējamā mērķauditorija ir vispārējo vidējo izglītību ieguvuši jaunieši ar 
īpašām interesēm par informācijas tehnoloģiju pielietojumu dažādās jomās, kā arī 
informācijas tehnoloģiju nozarē strādājošie, kam ir praktiskā darba pieredze, bet trūkst 
atbilstošas izglītības.  
 

2.  STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

2. 1. Programmas mērķis: 
sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas inženierus profesionālai 
darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā 
arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām, un kuri 
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spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo 
pienākumu izpildei.  
 

2. 2. Programmas  uzdevumi: 
Lai īstenotu izvirzīto mērķi, programma paredz sniegt zināšanas, veidot un attīstīt 
profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju kopumu 
atbilstoši programmēšanas inženiera kvalifikācijai. 
Zināšanas: programmēšanas valodās, programmatūras inženierijā, programmatūras 
izstrādes tehnoloģijās, objektorientētā programmēšanā, datu struktūrās un algoritmos, 
web tehnoloģijās, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, darba aizsardzībā un 
ergonomikā, lietojumprogrammatūras klasifikācijā un to pielietojumā, operētājsistēmu 
klasifikācijā un izmantošanā, datu bāzu tehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un 
funkcionēšanā, datortīklu t.sk. interneta tehnoloģijās, IT nozares tiesību pamatos un 
standartos, angļu valodā, matemātikā, ekonomikā un uzņēmējdarbībā, saskarsmē un 
profesionālajā ētikā. 
Prasmes ietver kopīgās prasmes IT nozarē, speciālās prasmes programmēšanas inženiera 
profesijā, kā arī vispārējās prasmes/spējas. 
 

3. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

3. 1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamā kvalifikācija  
Studiju programmas nosaukums ir  ,,Informācijas tehnoloģijas,,  (IZM klasifikatora 
kods 455252). Tā paredz iegūt profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās 
un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju programmēšanas inženieris (profesionālās 
kvalifikācijas kods pēc LR profesiju klasifikatora 2131 07). 

3. 2. Nosacījumi studiju uzsākšanai 
Pilna laika studijām uzņem personas ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību. 
Nepilna laika studijām uzņem personas, kam ir  pabeigta vispārējā  vidējā  izglītība un 
darba stāžs informācijas tehnoloģiju nozarē ne mazāk kā viens gads un, kas turpina 
strādāt  šajā nozarē.  

3. 3. Imatrikulācijas noteikumi 
Pilna laika studijas  
1. Sertifikāts matemātikā, kas apliecina pamatzināšanas matemātikā un loģikā  
2. Sertifikāts, kas apliecina angļu valodas zināšanas tādā līmenī, lai varētu lasīt mācību 
literatūru un klausīties vieslektorus angļu valodā.  
3.Lietišķās informātikas centralizētās ieskaites atzīme 
4. Lietišķās informātikas vai informātikas profilkursa atzīme 
 
Nepilna laika studijas 
Vidējā atzīme matemātikā, informātikā, ekonomikā, dabaszinību priekšmetos. 

3. 4. Studiju apjoms un ilgums 
Pilna laika studijas – studiju apjoms ir 160 kredītpunkti, studiju ilgums 4 gadi (8 
semestri). 
Nepilna laika studijas – studiju apjoms ir 160 kredītpunkti, studiju ilgums 5 gadi (10 
semestri). 
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3. 5. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību 
regulējošiem dokumentiem  
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un 
Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru 
kabineta apstiprinātajiem noteikumiem (Nr. 481, 20. 11. 2001.) par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, kā arī programmēšanas inženiera 
profesijas standartam un šai profesijā nodarbināto piektā profesionālās kvalifikācijas 
līmeņa speciālistu profesionālās darbības raksturojumam pēc Latvijas Republikas 
profesiju klasifikatora (profesionālās kvalifikācijas kods pēc profesiju klasifikatora 
2131 07). Studiju programmu izstrādājot, ievērota ViA Satversme un studijas 
regulējošie normatīvie akti.  

3. 6. Studiju programmas struktūra  
Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. Studiju programmas 
struktūra ir veidota atbilstoši profesionālā bakalaura valsts standartam. 
 
A daļa - obligātie kursi - 88   kredītpunkti(72%) 
B daļa - obligātās izvēles kursi - 28 kredītpunkti(23%) 
C daļa - brīvās izvēles kursi - 6 kredītpunkti(5%) 
Prakses - 26 kredītpunkti 
Diplomprojekts - 12 kredītpunkti 
 
Obligātajā - A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie 
pamatkursi, studiju kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās 
iemaņas, nozares profesionālās specializācijas un informācijas tehnoloģiju kursi, kā arī 
prakses. Obligātās izvēles - B daļā iekļauti studiju kursi, kas pēc studējošo 
individuālajām vēlmēm ļauj padziļināt teorētiskās zināšanas kādā atsevišķā informācijas 
tehnoloģiju zinātnes nozarē vai arī padziļināti apgūt programmēšanas inženiera 
profesionālajā darbībā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Studiju programma paredz, 
sākot ar 5 studiju semestri, iespēju specializēties programmēšanā, datu bāzu un 
datortīklu vadībā vai IT sistēmu organizācijā un vadībā, atkarībā no studējošo 
individuālajām interesēm, tādēļ studiju programmas obligātās izvēles daļā iekļauti 
iespējamie specializācijas virzieni. Katram no tiem paredzēts 28 kredītpunktu apjoms no 
kopējiem 60 kredītpunktiem, kas paredzēti nozares profesionālās specializācijas 
kursiem. Brīvās izvēles - C daļas studiju kursus studējošie var izvēlēties jebkurā no 
Vidzemes augstskolas studiju programmām vai citu augstskolu kursiem. 

3. 7. Studiju programmas satura raksturojums 
Saskaņā ar valsts profesionālās augstākās izglītības un programmēšanas inženiera 
profesijas standartu  studiju programmas saturs ir šāds: 
Vispārizglītojošie studiju kursi - 20 kredītpunkti(12,5%) 
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi - 36   kredītpunkti 
(22,5%) 
Nozares profesionālās specializācijas kursi - 60 kredītpunkti (37,5%) 
Brīvās izvēles kursi -  6 kredītpunkti (3,75%) 
Prakses - 26 kredītpunkti (16,5%) 
Diplomprojekts - 12 kredītpunkti (7,5%) 
(pielikums Nr.2. Informācijas tehnoloģiju studiju programma) 
 
Vispārizglītojošie studiju kursi ietver humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskos kursus 
un kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas. Profila kursi 
ir kopēji informācijas tehnoloģiju nozarei vai programmēšanas inženiera radniecīgo 
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profesiju grupai. Specializācijas kursi ir atbilstoši programmēšanas inženiera profesijai 
(Pielikums Nr. 2.). 

3. 8. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes reģiona 
un ViA interešu viedokļa  
Pasaules ekonomiskā un sociālā attīstība, informācijas sabiedrības veidošanās ir radījusi 
nozīmīgas pārmaiņas darba tirgū, kas paver jaunas iespējas attīstīt uz intelektuāli 
ietilpīgām nozarēm vērstu sabiedrību, sekmēt reģionu attīstību, jaunu darba vietu 
izveidi, iekļaušanos globālajos informācijas un kultūras procesos.  
Kā norādīts 2001.gada valdības pārskatā par tautsaimniecības attīstību, informācijas 
sabiedrības veidošanās Latvijā paver jaunas iespējas attīstīt uz intelektuāli ietilpīgām 
nozarēm vērstu sabiedrību, sekmēt reģionu attīstību, jaunu darba vietu izveidi, 
iekļaušanos globālajos informācijas un kultūras procesos.  
Augsts pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem pasaulē, kā arī 
darbaspēka un pakalpojumu tirgus globalizācija paver Latvijai iespēju specializēties 
tieši informācijas tehnoloģiju nozarē, kas veicinās plašu Latvijas tautsaimniecības 
attīstību nākotnē. Ne Latvijas sabiedrība kopumā, ne lielākā daļa tās indivīdu šīs 
iespējas pagaidām nav pilnīgi atskārtusi un novērtējusi. Pašlaik nepieciešami ir nevis 
šauras nozares speciālisti, bet kvalificēti speciālisti ar plašām zināšanām un prasmēm, 
kas spēj piemēroties mainīgajam darba tirgum un straujajai tehnoloģiskajai attīstībai1. 
Šim jautājumam īpaši tika veltīta uzmanības Baltic IT&T 2000 konference. Izglītības 
perspektīvas un IT nozares speciālistu sagatavošanas nepieciešamība tika analizēta arī 
Baltic IT&T 992, Baltic IT&T 2003. Pie studiju satura izstrādes aktīvi līdzdarbojās tādas 
organizācijas un uzņēmumi kā LITA, IMB Latvija, NOREL IT, EDS Plus, Siemens, IT 
Alise, Baltijas datoru akadēmija un citi.   
Vidzemes reģionā  šobrīd ir liels kvalificētu speciālistu trūkums IT nozarē, par ko 
liecina augsts darba piedāvājums pašlaik studējošiem  studentiem IT studiju 
programmā. Vairākums otrā kursa studentu pēc prakses ir palikuši strādāt attiecīgajos 
uzņēmumos Valmierā, Limbažos, Cēsīs un citās Vidzemes reģiona pilsētās. 
 
ViA stratēģiskā attīstības plāna pamatā ir atziņa, ka jauno tehnoloģiju iespējamā 
ietekme uz novada ekonomisko, politisko un sociālo attīstību vispārīgā nozīmē ir 
nenoliedzama (ViA pašvērtējuma ziņojums). ViA ir izveidojusies laba sadarbība ar 
darba devējiem, par ko liecina noslēgtie prakses nodomu līgumi (pielikums Nr.5), 
ieinteresētība studiju programmas saturā un materiālajā atbalstā.  

3.9. Nosacījumi profesionālā bakalaura grāda un profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei 
Lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu un piektā līmeņa programmēšanas inženiera 
kvalifikāciju, jāiegūst: 
1) studiju programmā noteiktais minimālais kredītpunktu skaits atbilstoši MK 
noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmu 
(ne mazāk kā 160 kp), 
2) jāapgūst studiju kursi vismaz 122 kredītpunktu apjomā, 
3) jānokārto prakse vismaz 26 kredītpunktu apjomā, 
4) jāizstrādā un jāaizstāv diplomprojekts, kas atbilst programmēšanas inženiera 
kvalifikācijas darbam. 

                                                 
1 Andris Virtmanis. Informātika Latvijā: kritiskās masas veidošana. II Pasaules Latviešu Zinātnieku 
kongress,600.lpp. 
2 Juris Borzovs, Peter A. Woolsey. A Vision of the future IT&T Sector in Latvia and the Baltic States 
regarding the Design and Maintenance of Information Systems. Baltic IT&T 99, 58.-62 lpp. 
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4. STUDIJU PROGRAMMAS NOVĒRTĒJUMS 

4. 1. Studiju programmas organizācija 
Studiju programma paredz apgūt 160 kredītpunktu apjomu 4 gados, jeb 8 semestros 
pilna laika studijās un 5 gados, jeb 10 semestros nepilna laika studijās. Atbilstoši 
profesionālo studiju programmas specifikai studiju darba formas auditorijā nepārsniedz 
50% no kopējā studiju laika. Viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām, vai 
vienai prakses nedēļai, no tām 12 līdz 16 akadēmiskās stundas ir kontaktstundas un 24 
līdz 28 akadēmiskās stundas – studentu patstāvīgās individuālās studijas. 
 
Studijas reglamentē studiju programma, kuras saturs un struktūra veidoti atbilstoši 
profesionālā bakalaura valsts standartam un programmēšanas inženiera profesijas 
standartam; atsevišķu studiju kursu programmas; studiju plāns, kas nosaka apgūstamo 
studiju kursu, praktisko nodarbību un prakšu sadalījumu pa semestriem.  
 
Studiju plāns   
Pirmajā studiju gadā IT studiju programmā studenti apgūst vispārizglītojošos studiju 
kursus un nozares teorētiskos pamatkursus. Ņemot vērā studiju programmas lietišķo 
ievirzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta pasniedzēja noteiktajiem laboratorijas darbiem, ko 
studenti veic patstāvīgi laboratorijās asistenta vadībā. 
 
Otrajā studiju gadā studenti turpina apgūt  vispārizglītojošos studiju kursus un nozares 
teorētiskos pamatkursus, kā arī apgūst nozares profesionālās specializācijas kursus.  
Otrā gada noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kursa projektu, kurā tiek risinātas IT 
nozares problēmas, profesionāli izmantojot iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmi kā arī 
dodas ievada praksē uzņēmumos. 
 
Trešajā studiju gadā studenti specializējas vairākos specializācijas virzienos – 
programmēšana, datu bāzu vadība un datortīkli, IT sistēmu vadība un organizācija, 
apgūstot nozares profesionālās specializācijas kursus. 
 
Ceturtajā studiju gadā studenti apgūst brīvās izvēles kursus, strādā praksē konkrētā 
uzņēmumā un atbilstoši šī uzņēmuma specifikai izstrādā diplomprojektu informācijas 
tehnoloģijās. 
 
Studiju programmas apguve notiek izmanojot praktizējot kā pasīvās, tā aktīvas studiju 
darba formas. Teorētiskās zināšanas studenti apgūst lekcijās, semināru nodarbībās un 
patstāvīgās literatūras studijās. Programmēšanas inženiera profesijai nepieciešamās 
praktiskās iemaņas tiek veidotas un attīstītas  pieredzējušu IT nozares speciālistu vadībā 
laboratorijas darbos, praktiskajās nodarbībās, mācību ekskursijās, kā arī praksēs ārpus 
augstskolas. Kursu ietvaros tiek izstrādāti kursu projekti un pētnieciskie darbi. To 
mērķis ir novērtēt studentu zināšanas un prasmi attiecīgajā kursā, kā arī sekmēt sava 
viedokļa argumentēšanas iemaņu ieguvi. Kursa projektā jārisina konkrēta problēma. 
Kursa projekta izstrādi vada un konsultē struktūrvienības apstiprināts pedagogs. 
Students individuāli vai grupā izvēlas kursa projekta tēmu, kas jāsaskaņo ar vadītāju.  
 
Studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs ir nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa. 
Studiju kursu ietvaros studenti raksta kontroldarbus, izstrādā un prezentē mācību 
projektus. Ikviena studiju kursa noslēgumā studenti kārto rakstisku vai mutisku 
eksāmenu un/vai sagatavo plašāku pētniecisku darbu, kam jāapliecina studiju kursā 
apgūtas teorētiskas zināšanas, spēja un prasme tās sistematizēt un izmantot pētnieciskos 
projektos.  
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Gada projekts un diplomprojekts ir studentu patstāvīgs pētniecisks darbs. To izstrādes 
gaitā studenti apkopo dažādos studiju kursos apgūtās teoretiskās zināšanas. Balstoties uz 
šīm zināšanām, studenti veic praktiskus pētījumus. Gada projektam un diplomprojektam 
jāapliecina studenta spēja un prasme integrēt dažādos studiju kursos apgūtās teorētiskās 
zināšanas, studiju procesa iegutas prasmes un iemaņas, izmantot tās praktiskos 
pētījumos, izstrādāt ieteikumus pētījuma rezultātu ieviešanai praksē. 
 
Prakse notiek ārpus augstskolas uzņemumos un iestādēs IT jomā pieredzējušu  
speciālistu vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam 
praktizēties programmēšanas inženiera profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu 
apguvē reālā programmēšanas inženiera darba vidē, vienlaikus apgūstot arī jaunas 
profesionālajā darbībā nepieciešamas teorētiskās zināšanas saistība ar konkrēto darba 
vidi. Studiju programma paredz trīs prakses. 
Ievada prakse tiek plānota 2. studiju gadā 4 nedēļas. Tās mērķis ir nodrošināt 
praktikantu ar darbu uzņēmumā, lai gūtu darba pieredzi un ieskatu uzņēmuma IT 
sistēmu lietošanā, praktiskā darbā un tā organizēšanā, profesionālu iemaņu apguvē un 
mārketingā. 
Specializācijas prakse plānota 4.studiju gadā 14 nedēļas. Tās mērķis ir radīt iespēju 
praktikantam IT nozarē strādājošu speciālistu vadībā praktizēties profesionālu iemaņu 
apguvē un piedalīties reālā uzņēmuma darbā saskaņā ar profesijas standartā noteiktiem 
programmēšanas inženiera darbības pienākumiem 
Pirmsdiploma prakse plānota 4.studiju gadā pēc visu teorētisko kursu apguves 8 
nedēļas. Tās mērķis ir radīt iespēju praktikantam piedalīties konkrēta ar uzņēmumu 
saistīta projekta izstrādē, kā arī visas atbilstošās dokumentācijas veidošanā. Ja projekta 
realizācija notiek atbilstošās prakses laikā, tad arī piedalīties tā realizācijā,.   
Praksē students aizpilda dienasgrāmatu, gatavo attiecīgo dokumentāciju un raksta 
atskaiti. Par prakses veikšanu un atskaitēm atbildīga ir Informācijas tehnoloģiju nodaļa. 
Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis vai augstskolu 
mācībspēks. 
Informācijas tehnoloģijas nodaļas studentiem ir plānota prakse vairāk kā 20 Latvijas 
uzņēmumos, kā arī ārzemēs Leonardo da Vinči ITStartup projekta ietvaros. 
 
Dialogs starp docētāju un studentu ir īpaša studiju darba forma, kuras mērķis ir radīt  
darba vidi, ko raksturo koleģialitāte, savstarpēja sapratne un tolerance, lai veicinātu 
iespejami optimālu docētaju zināšanu un praktiskās pieredzes nodošanu studentiem. 
Studiju programmas īstenošanas gaitā izveidotās dialoga formas ir: 

 studentu iepazīstināšana ar detalizētiem kursu aprakstiem  
 studijas mazās grupās, kas ļauj sarunā vienlaikus iesaistīt ikvienu studentu 
 patstāvīgo pētniecisko darbu un projektu aizstāvēšana un izvērtēšana kopā ar 

autoriem 
 gada projektu un diplomprojektu publiska aizstāvēšana un izvērtēšana 
 iknedēļas individuālas konsultācijas 
 kumulatīva studiju darba vērtēšanas sistēma un rezultātu analīze 
 prakses publiska aizstāvēšana un tās rezultātu analīze 
 prakses uzņemumā vai iestādē izvērtēšana, iesaistot studentus un prakses 

vadītājus ārpus augstskolas 
 studentu aptauju organizēšana par studiju programmas kursiem 

 
Vidzemes augstskolas informācijas tehnoloģiju programmas studentiem ir iespējas 
papildināt savas zināšanas citās augstskolās Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus 
ieskaitot IT studiju programmā. 
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4. 2. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma sistēma  
Studiju programma tiek apstiprināta ViA  Informācijas tehnoloģiju nodaļas sēdē, to 
izvērtē un ieteic Senātam izskatīšanai Senāta studiju un zinātniskā darba komisija. 
Saskaņā ar ViA profesionālo studiju nolikumu pirms studiju programmas izskatīšanas 
Senāta sēdē tiek organizēta neatkarīga programmas ekspertīze. Lēmumu par studiju 
programmas darbības uzsākšanu pieņem ViA Senāts. Par studiju programmas 
īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs programmas direktors. Ik semestri tiek 
veiktas studējošo aptaujas un to rezultāti apspriesti nodaļas sēdē. Izmaiņas studiju 
programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas, nodaļas docētāju, Senāta Mācību 
komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina ViA Senāts.  
Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā nodaļas vadītājs pārrunā ar 
docētājiem. Nodaļas vadītājs izlases veidā piedalās lekciju un semināru nodarbībās, pēc 
kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo nodarbību izvērtējumu.  
Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Katra semestra noslēgumā 
studenti izpilda aptauju anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Vērtējums tiek 
dots 7 ballu skalā. (Pielikums Nr. 12.). Aptauju veic augstskolas administrācija. Katra 
docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas rezultātiem un to izvērtēt. Aptauju rezultāti 
ir pieejami ViA administrācijā.  

4. 3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju 
programmām   
Latvijas un ārvalstu augstskolu praksē studijas informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru 
galamērķis ir programmēšanas inženieru sagatavošana, pārsvarā ir ar akadēmisku 
ievirzi.  
ViA profesionālā bakalaura studiju programma salīdzināta ar citām līdzīgām studiju 
programmām ārvalstīs pēc šādiem kritērijiem:  
1. Studiju programmas apjoms kredītpunktos  
2. Studiju ilgums 
3. Profila un specializācijas kursu īpatsvars, 
4. Studējošo individuālā pētniecības darba īpatsvars 
5. Prakšu īpatsvars. 
 
Vidzemes augstskolas Informācijas tehnoloģiju programma salīdzināta ar: 

o Vācijas Starptautiskās Universitātes (International University in Germany) 
Informācijas tehnoloģiju bakalaura studiju programmu.  

o Monreālas tehnoloģijas institūta (Université du Québec à Montréal -
TAV/UQAM bachelor’s Degree with Maj or in Computer Science) studiju 
programmu Datorzinības. 

o Helsinku tehnoloģiskās universitātes (Helsinki University of Technology) 
datorzinātņu bakalaura studiju programmu. 

o Stokholmas tehniskā universitātes (Royal Institute of Technology) 
datorzinātņu bakalaura studiju programmu. 

o Kauņas tehnoloģiskās universitātes (Kaunas University of Technology) 
Informācijas tehnoloģijas programma. (Pielikums Nr. 7.). 

 
Kopīgais Atšķirīgais 

o Visas minētās studiju programmas 
sagatavo speciālistus informācijas 
tehnoloģijās, kā arī dod iespēju 
turpināt studijas maģistrantūrā 

o Vidzemes augstskolā ir vislielākais 
kredītpunktu apjoms (160 kp), kas 
atbilst 4 gadu studijām. Citās 
programmās 3 gadi. 

o Galvenās priekšmetu grupas visās 
salīdzinātajās programmās ir līdzīgas. 

o Vidzemes augstskolā ir vislielākais 
prakses apjoms 26 kp. 
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o Gandrīz visās programmās jāizstrādā 
bakalaura darbs 8-12 kp apmērā 
(izņemot Monreālas universitāti) 

o Vidzemes augstskolā ir plašāks 
profila kursu īpatsvars 

o Visās programmās ir ietverts studentu 
patstāvīgais pētnieciskais darbs 

o Vairākums programmu ir 
akadēmiskas 

4. 4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijās semestrī studentam 
jāapgūst 20 kredītpunkti, nepilna laika studijās – 16 kredītpunkti. (pielikums Nr 2.2)  
 
Kredītpunkts ir atsevišķu studiju priekšmetu, kursu vai citu studiju veidu, kā arī studiju 
programmas izpildes, studenta darba apjoma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 
studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam un ietver: 
12-16 kont
aktstundas,  no kurām lekcijas ir vismaz 45%, bet semināri, grupu darbi un praktiskās 
nodarbības vismaz 35%,  
24- 28 stundas studenta patstāvīgās studijas (literatūras studijas, interneta resursu 
izmantošana, grupu darbs u.c.) attiecīgajā studiju programmā.  
Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu kursu vai citu studiju veidu, ieskaitot praksi 
(viena prakses nedēļa atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums pārbaudījumā 10 
punktu sistēmā nav zemāks par četri (gandrīz viduvēji) vai arī ir “ieskaitīts” (ja 
pārbaudījums bijusi ieskaite). Studenta darba apjoms mācību gada laikā pilna laika 
studijām ir vismaz 40 kredītpunkti (Pielikums Nr 2.1).  
 
Studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver 
lekcijas, seminārus, diskusijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbus, literatūras 
studijas, studentu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), kā arī praktisku 
problēmu un situāciju analīzi. Svarīgākā vieta studijās ierādīta praktisko un teorētisko 
zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanai, pētījumu projektu izstrādei.  
 
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlas no ViA kursu piedāvājuma, kas tiek organizēti 
pārējās studiju programmās, citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.  
 
Katra kursa laikā studentiem paredzēti pārbaudes darbi, bet kursa noslēgumā studenti 
kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu/ieskaiti. Studiju darba kopējais novērtējums tiek 
veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kur eksāmena vai ieskaites vērtējums nedod vairāk 
par 70%.  
 
Neatņemama ViA studiju sastāvdaļa ir prakse, kura sastāda 26 kp (Pielikums Nr. 2.3).  
 
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie var turpināt studijas Informācijas 
tehnoloģiju studiju programmā Ventspils augstskolā saskaņā ar līgumu starp ViA un 
Ventspils augstskolu (Pielikums Nr.1)  
 
Pēc sekmīgi pabeigtām četru gadu studijām tiek piešķirts profesionālā bakalura grāds un 
5.līmeņa programmēšanas inženiera profesionālā kvalifikācija. Absolventam ir iespējas 
sākt strādāt vai turpināt studijas kādā citā augstskolā bakalaura vai maģistra līmenī 
(atbilstoši LIZM rīkojumam nr.700 “Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc 
augstākās profesionālās izglītības iegūšanas” 5.02.97.) 

4. 5. Studiju rezultātu kontroles formas un vērtēšanas sistēma 
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti: 
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-  semestra laikā,  
-  pārbaudījumos pēc studiju kursu pilnīgas apguves, 
-  pēc pilnas studiju programmas apguves - valsts pārbaudījums. 
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās 
zināšanas un ieguvis prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā 
darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. 
Semestra laikā studentu teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc 
individuālā studiju darba rezultātiem: kontroldarbi, referāti, datu bāzes izstrāde, 
līdzdalība diskusijās, zināšanu pārbaudes testi. Praktisko iemaņu apguve tiek kontrolēta 
izmantojot praktiskus uzdevumus, organizējot prakses. Ikviena zināšanu un prasmju 
pārbaudes forma ir komponents kopējā pārbaudes sistēmā un tai ir noteikts īpatsvars 
kopējā vērtējumā. Pārbaudījumu formas semestra laikā ir izvēlētas tā, lai studenti tiktu 
motivēti regulāri un sistemātiski strādāt un, piedaloties pārbaudījumā, pierādītu, ka 
studiju kurss ir apgūts pilnībā. Šādos gadījumos students saņem novērtējumu par visu 
studiju kursu. Vērtējums tiek dots summējot atsevišķos pārbaudes posmos iegūto 
vērtējumu un ņemot vērā katra atsevišķā komponenta īpatsvaru kopējā vērtējuma 
sistēmā. Pēc docētāja ieskatiem var tikt noteikts pārbaudījums pēc studiju kursa pilnīgas 
apguves. 
Pārbaudījums pēc studiju kursa pilnīgas apguves tiek organizēts pēc pilna kursa 
apguves. Šāds pārbaudījums var tikt organizēts kā rakstiski, tā mutiski. To, kuriem 
studentiem jāpiedalās šādā pārbaudījumā nosaka mācībspēks, kurš vada studiju kursa 
apguvi. Pēc praksēm studenti iesniedz prakses atskaiti, kas ietver prakses laikā veiktā 
darba aprakstu un rezultātu analīzi. Prakses aizstāvēšana notiek piedaloties prakses 
profesionālajam vadītājam.  
Valsts pārbaudījums sastāv no diplomprojekta uzrakstīšanas un tā aizstāvēšanas. 
Diplomprojekts ir individuāls darbs ar praktisku ievirzi. Tam jātspoguļo prasme atlasīt 
un sistematizēt materiālu (veidot datu bāzi), prasme pamatot materiāla atlasi un 
noformēt projektu.  
Šāda pārbaudes sistēma ļauj veiksmīgi izpausties katra studējošā individuālajām 
dotībām, tā motivē sistemātiskam darbam, kā arī rada iespēju vispusīgi pārbaudīt 
studenta zināšanas, prasmes un iemaņas.  
Kvalitātes rādītājs. Studentu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvais rādītājs ir 
novērtējums ballēs 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles. Tiesības 
iegūt diplomu ar izcilību ir tad, ja neviens vērtējums nav zemāks par 8 ballēm un 
vērtējumi ar 9 un 10 ballēm sastāda ne mazāk kā 75 % no kopējā vērtējumu skaita. 
Vērtējumi valsts pārbaudījumā nedrīkst būt zemāks par 9 ballēm.   

4. 6. Studējošie. 
Vidzemes augstskola 2001.gada 12.jūlijā saņēma licenci (licences Nr.04031-2) 
profesionālas studiju programmas „Informācijas tehnoloģojas”īstenošanai. Saskaņā ar 
izsniegto licenci 2001./2002.ak. gadā studiju programmā uzņēma studentus. Īsi pēc 
studiju oprogrammas uzsākšanas tika izdoti LR Ministru kabineta Noteikumi „Par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”(Nr.481,20.11.2001). Studiju 
programma tika pārstrādāta atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartam (apstiprināta ViA Senātā 2002.gada 18.aprīlī, protokols Nr.4). 
Pārstrādātā studiju programma paredz piešķirt profesionālā bakalaura grādu 
informācijas tehnoloģijās un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Programmēšanas 
inženieris”. 2001./2002. ak. gadā studiju programmā uzņemto studentu studiju plāni tika 
koriģēti saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un 
darba grupas izstrādāto programmēšanas inženiera profesijas standarta projektu. 
2002./2003. un 2003./2004. ak. gados studenti studē pēc pārstrādātās studiju 
programmas. Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Informācijas tehnoloģijas,, 
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ViA šobrīd tiek īstenota saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 28. 
novembrī izsniegto licenci Nr. 04031-3.  
Pašreiz informācijas tehnoloģiju studiju programmu apgūst 143 studenti - 29 trešā kursa 
un 54 otrā kursa un 60 pirmā kursa studenti. Par valsts budžeta līdzekļiem studē 122 un 
par fizisko un juridisko personu līdzekļiem 21 students (Pielikums Nr.4). 
 

4. 7. Studentu aptauja un tās analīze 
Katra studiju semestra noslēgumā tiek veiktas studentu aptaujas. To mērķis ir, ar 
dialoga starp studentiem un docētājiem starpniecību, konstatēt problēmas un tās risināt, 
tā garantējot studiju kvalitātes kontroli.  
Katra kursa beigās studenti aizpilda divas anketas: par kursu un par docētāju. Anketās ir 
iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto zināšanu 
un prasmju noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes novērtējums, 
iespējas konsultēties ar pasniedzēju, tehniskā nodrošinājuma vētējums un iespēja brīvā 
formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par docētāja darbu studenti 
izvērtē docētāju no profesionālās kompetences viedokļa, prasmes izraisīt interesi par 
mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi,darba organizācijas prasmi, attieksmi pret 
studentiem un citas (pielikums Nr. 12.). Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par 
kursu, tā saturu un docētāja sadarbību ar studentiem, kā arī atbilstību konkrētā kursa 
lasīšanai no studentu viedokļa. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem izteikt ierosinājumus, 
norādīt uz docētāja vājajām un stiprajām vietām, kam pievērst papildus uzmanību.  
2002./2003. māc. g. katra semestra noslēgumā aptaujā piedalījās vidēji 90% no 
attiecīgajā kursā studējošiem. Pielikumā dots kā paraugs kopsavilkums vienam kursam 
(otrā kursa studenti) un vienam docētājam (pirmā kursa studenti) no šī gada aptaujas 
rezultātiem (pielikums Nr. 11.). Neviena kursa vērtējums nevienā pozīcijā nav zemāks 
par 4 (viduvēji), bet lielākais vairums kursu ir vērtēti ar vidējo vērtējumu virs 5 (labi). 
Docētāju darba vērtējums kopumā ir augstāks nekā kursu vērtējums. Lielākajam 
skaitam docētāju vidējais vērtējums ir virs 5(labi) vai virs 6 (ļoti labi). Ar visu anketu 
kopsvavilkumiem var iepazīties ViA administrācijā. 

4. 8. Akadēmiskais personāls 
Studiju programmā ,,Informācijas tehnoloģijas,, strādā 21 docētājs.  
To skaitā: 
2 asociētie profesori 
6 docenti 
3 lektori  
1 asistents 
Pamatdarbā ViA strādā 12 docētāji, kas ir ievēlēti amatā uz sešiem gadiem. Lai uzlabotu 
teorijas sasaisti ar praksi, atsevišku kursu lasīšanai tiek piesaistīti profesionāli speciālisti 
no vadošiem IT uzņēmumiem. Notiek arī sadarbība ar citām Latvijas augstskolām, 
piesaistot docētājus kā konsultantus vai uzaicinot lasīt atsevišķus studiju kursus. Tas 
ļauj izmantot citu augstkolu jau ilgāk veidojušos pieredzi kursu satura izstrādē un 
metodikā. Uz darba līguma pamata strādā 8 docētāji, kas ir augsta līmeņa profesionāli 
speciālisti no tādiem uzņēmumiem kā IT Alise, SIA Mikrokods, SIA “Datorikas 
institūts”. Akadēmisko darbu ViA un darbu informācijas tehnoloģiju nozarē apvieno 7 
docētāji. Informācijas tehnoloģiju studiju programmā strādā 5 docētāji no citām Latvijas 
augstskolām un Baltijas Datoru Akadēmijas.  
2003.gada 1.augustā Informācijas tehnoloģijas nodaļā darbu uzsāka Siemens 
profesorāts, kura ietvaros Siemens finansē vienu asociēto profesoru uz 2 gadiem. 
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Akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbību raksturo zinātniskās publikācijas, 
iesaistīšanās dažādos projektos, doktorantūras studijas. (Pielikums Nr.3.2., Nr.3.3.). 
Vairāki docētāji, atbilstoši to profesionālajai darbībai iesaistīti citu augstskolu (J.Zuters, 
J.Uzulāns, K.Osis, Dr.M.Alberts) vai uzņēmumu (J.Plūme, Dr.E.Ginters, S.Linde)  
pētnieciskajās darba grupās.  
 
Veidojas iespējas dalībai starptautiskos pētījumos, kur jau veidojas konkrētas iestrādes 
starptautiskiem projektiem ar Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas augstkolām. 
Šobrīd iesniegts Phare IT nodaļas projekts „E-learning in Baltic Rim”, ko iesniegusi 
ViA IT nodaļa sadarbībā ar Somijas (Porvo), Lietuvas (Kaunas) un Igaunijas(Tartu)  
universitātēm ar mērķi attīstīt tālmācības studiju iespējas.  
 
Informācijas tehnoloģiju nodaļas docētāju pētnieciskā darba tēmas  

o Loģistikas Informācijas Sistēmu loģiskā un fiziskā struktūra 
o Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā kā studentu 

radošās pieredzes veidošanās līdzeklis  
o Sabiedrisko procesu modelēšana 
o Lauku telekomunikāciju risinājumi 
o Datu bāzu drošība datortīklos  
o Datu kodēšanas attīstība 
o Grupu un organizāciju komunikācija, vadība un līderība 
o Dinamiska inteliģenta autopilota randomizācija, lai vadītu bezpilota aviācijas         

transporta līdzekļus  
 

Nozīmīgākie projekti, kuros piedalījušies IT docētāji 
• 2000-2002.g Vidzemes augstskolas un Vaxjo universitātes kopprojekts 

„Vērtības Baltijas informatīvajā telpā. 
• 2003.g. Rīgas Domes Satiksmes departamenta Kustibas vadības centra 

operatīvās pārvaldības informatīvā sistēma “e-24” 
• 2002.g.R īgas rajona padomes e-pārvaldes pirmā kārta (e-RRP). 
• 2001.g. E-komercijas sistēmu veidošana (iKASE), Latvijas Republikas Valsts 

Kancelejas informācijas apstrādes sistēma (VKLIS). 
• 2001.g.-2003.g. dalībnieks Eiropas Savienības programmā 5th Framework 

projects BALTPORTS-IT IST-2001-33030 “Simulation and IT Solutions: 
Applications in the Baltic Ports’ Areas of the Newly Associated States”.  

• 2000.g.-2002.g. koordinātors Eiropas Savienības programmā Leonardo da Vinci 
projects LOGIS LV-138.003 “Long-Distance Tutorial Network in “Logistics 
Information Systems” based on WEB Technologies”. 

 
 Daudzi pasniedzēji aktīvi piedalās gan Latvijas mēroga, gan starptautiskās 
konferencēs, publicē zinātniskos rakstus un veido mācību grāmatas (pielikumi 3.2. 
un 3.3.)  

4. 9. Studiju programmas materiāli – tehniskā bāze un finansējums 
 
Materiāli tehniskā bāze 
Vidzemes augstskola ir neliela reģionālā augstskola, kas realizē 5 studiju programmas, 
kurās pašlaik studē 609 pilna laika un 533 nepilna laika studenti. Augstskolai nav 
mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju 
programmai, tāpēc Informācijas tehnoloģiju studiju programmas materiāli tehniskā bāze 
ir vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi. Pašreizējā studiju bāze ir 13 
auditorijas (kopējā platība 920 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 70 darba vietā un 
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Interneta pieslēgumu (220 m2.). Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina 
vienotu informācijas apriti. Visiem ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. 
datu bāzu izmantošanai. Studiju procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) un IT 
laboratorija (45 m2.). Informācijas tehnoloģiju laboratoriju izmanto tikai informācijas 
tehnoloģiju programmas studenti un docētāji. ViA ir līgums ar Valmieras pilsēta 
Profesionālās Izglītības centru un, saskaņā ar šo līgumu, informācijas tehnoloģiju 
studiju programmas studenti izmanto PIC elektronikas laboratorijas. Mācību korpusos ir 
atpūtas telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā arī veikt grupu 
darbu. 
ViA viena no prioritātēm ir modernas bibliotēkas izveide. Pašreiz ViA rīcībā ir 
bibliotēka ar lasītāju zāli (380 m2.). ViA bibliotēka ir Valmieras Informācijas centra 
sastāvdaļa un atrodas vienās telpās ar Valmieras rajona Centrālās bibliotēkas mācību 
lasītavu un Lielbritānijas Padomes atbalstīto Valmieras angļu valodas mācību centra 
bibliotēka. Šāds sadarbības modelis ļauj racionālāk koncentrēt  līdzekļus jaunu 
informācijas nesēju iegādei, un studentiem racionālāk organizēt  studiju laiku, jo 
zinātniskā, mācību, mācību metodiskā un uzziņu literatūra tiek koncentrēta vienuviet. 
Studijām nepieciešamā zinātniskā literatūra, mācību grāmatas un mācību metodiskie 
materiāli informācijas tehnoloģiju studiju programmas nodrošinājumam tiek iepirkti ik 
gadu kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Pašreiz visu triju bibliotēku kopējā fondā ir ap 15 000 
grāmatu, no tām 298 nosaukumi informācijas tehnoloģiju nozarē (465 eks.) (pielikums 
Nr. 6). Grāmatas ir angļu (apm. 60% no bibliotēkas grāmatu fonda), latviešu, vācu, 
krievu, zviedru, norvēģu, somu u.c. valodās Bibliotēkā ir izveidots elektroniskais 
katalogs (IT Alise), automatizēta lasītāju apkalpošana, ir Interneta pieslēgums un iespēja 
izmantot datorus. Tiek izmantotas pilnu tekstu bāzes EBSCO un OCLC, nozare.lv un 
LETA2000 arhīvs, kā arī Latvijas Vēstnesis un NAIS(Normatīvo aktu Informatīvā 
sistēma). Datu bāzes ir reģistrētas pēc IP numuriem un ir pieejamas no visiem datoriem 
augstskolas ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, kā arī studentu kopmītnēs. 
 
Finansējums 
Studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko 
personu līdzekļiem.  
Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu galvenokārt veido sekojošie finansējuma 
avoti: 

- valsts budžeta dotācija 41,7%, 
- studiju maksa 48,6%, 
- pārējie ViA ieņēmumi 9,7%.  

Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes augstskolas Senāts saskaņā ar valstī 
noteiktajām studiju izmaksām (pielikums Nr.8.). 
Starp ViA un kompāniju SIEMENS ir parakstīts sadarbības līgumu par viena 
informācijas tehnoloģiju studiju programmas asociētā profesora apmaksu  2 gadus. 
2003./2004. studiju gadā 4 IT studenti Socrates/Erasmus programmas ietvaros dodas 
studēt uz ārvalstu universitātēm. Studiju programmā paredzēto prakšu nodrošinājumam 
tiek piesaistīti līdzekļi Leonardo da Vinči ITStartup programmas ietvaros. 
2003./2004.studiju gadā 8 Informācijas tehnoloģiju studentiem ir iespēja praksi iegūt 
ārvalstīs šī projekta ietvaros. 

4. 10. Ārējie sakari 
Saistība ar darba devējiem. 
Sadarbības formas: 

1. Studiju programmas satura izstrāde sadarbībā ar augsta līmeņa IT nozares 
speciālistiem 
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2. IT nozares speciālistu iesaistīšanās atsevišķu studiju kursu sagatavošanā un 
vadīšanā. 

3. Studentu prakšu vietu nodrošināšana 
4. Finansiālais atbalsts.  

 Sadarbības partneri ir IT uzņēmumi (pielikums Nr. 5.). 
 
Atsauksmes no darba devējiem.  
Studijas ViA studiju programmā ,,Informācijas tehnoloģijas,, tika uzsāktas 2001./2002. 
mācību gadā. Šai studiju programmā nav studiju programmas absolventu. 
Pašnovērtējuma ziņojumam pievienotas potenciālo darba devēju atsauksmes par 
informācijas tehnoloģiju studiju programmu (pielikums Nr. 10.). 
 
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām.  
Iespējamie sadarbības partneri ir Ventspils Augstskola (profesionālā bakalaura studiju 
programma „Informācijas tehnoloģijas”,), Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(2.līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programma „Programmēšana”,), 
Rēzeknes augstskola (Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Inženieris 
programmētājs”) un Liepājas Pedagoģijas akadēmija (bakalura studiju programma 
„Datorzinātnes”), Latvijas universitāte (bakalaura studiju progarmma „Datorzinātnes”,). 
Šajās augstskolās ir līdzīgas studiju programmas IT jomā un perspektīvā tiks noslēgti 
sadarbības līgumi. 
ViA piedalās Krišjāņa Barona programmā par studentu un pasniedzēju apmaiņu starp 
Latvijas augstskolām. Tā kā Latvijā nav akreditētas profesionālās programmas, tad kā 
vieslektori galvenokārt tiek pieaicināti LU docētāji, kuriem ir ilgstoša līdzšinējā 
pieredze datorzinību programmas realizācijā. 
 
Sadarbība ar ārvalstu partneriem.  
ViA ir Sorcates/Erasmus, HESP un Leonardo da Vinči projektu dalībniece. Ar 
2003./2004. studiju gadu ir uzsākta studentu apmaiņa arī IT programmā studējošiem. 
(pielikums Nr.11). Šo projektu ietvaros notiek studentu apmaiņa. Studentiem ir iespēja 
apgūt atsevišķus studiju kursus, kā arī strādāt praksi ārvalstu uzņēmumos. 
 
Ar mērķi piesaistīt partnerus, priekšlikumi par sadarbību nosūtīti Linking Up 
programmai. 
IT nodaļai ir sadarbības līgumi par studentu un pasniedzēju apmaiņu ar Karlstad 
Universitati Zviedrijā, Laurea Polytechnic Somijā, Siegen Universitate Vacijā, 
International University un vairākām citām augstskolām Socrates/Erasmus un Leonardo 
da Vinči projekta ietvaros (2003./2004. māc.g. 8 studenti dodas praksē ārvalstīs un 4 
studenti smācās ārvalstu universitātēs). 
Ar Sorosa fonda atbalstu Informācijas tehnoloģijas nodaļas docētāji piedalījušies 
Centrāleiropas universitātes rīkotajos kursos un semināros, kas saistīti ar jaunām studiju 
vadības un mācību metodēm, pārvaldes formām, moderno tehnoloģiju izmantošanu 
studijās u.c.  
2004./2005. māc. g. informācijas tehnoloģiju studiju programmā plānots vieslektors  
ASV Fulbraita apmaiņas programmas ietvaros.  

4. 11. Studiju programmas attīstības plāns 
Izvērtējot studiju programmas ,,Informācijas tehnoloģijas,, divu gadu darba pieredzi  ir 
noteiktas programmas stiprās puses un problēmas, kā arī to risināšanas ceļi. 
 
Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas: 
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o studiju programmā loģiskā proporcijā ir apvienotas teorētiskās zināšanas un 
praktiski orientēti studiju kursi, kas ļaus tās beidzējiem vieglāk uzsākt savu 
profesionālo karjeru pēc studiju noslēguma, 

o ir izveidota sistēma, kas ļauj kontrolēt studiju kvalitāti 
o ir uzsākta veiksmīga sadarbība ar citu valstu augstskolām, kā arī studiju 

finansēšanas fondiem,  kas ļauj paaugstināt mācību kvalitāti ar pasniedzēju 
apmaiņas starpniecību, paver  iespējas studentu apmaiņai, kā arī rada iespēju 
studentiem praktizēties ārvalstu uzņēmumos; 

o studentiem ir pieejama mūsdienīga, strauji augoša bibliotēka, aizvien 
pieaugoša interneta datu bāze; 

o studentiem ir iespēja strādāt reālos IT projektos, kā arī veidot praktiskas 
iemaņas strādājot laboratorijās; 

o tiek nodrošināti radošam un sekmīgam studiju procesam atbilstoši apstākļi; 
o iespējas aktīvi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, attiecīgi attīstot studiju 

programmu; 
o veiksmīga sadarbība ar IT uzņēmumiem, kas nodrošina aktīvu studiju 

atgriezenisko saiti;  
o studiju programma ir pieprasīta(2,3 studenti uz 1 vietu) 
o informācijas tehnoloģiju studiju programmu finansiāli atbalsta reģiona 

pašvaldības un reģiona IT nozares uzņēmumi, uzņēmumu speciālisti iesaistās 
studiju programmas īstenošanā, 

o studijas informācijas tehnoloģiju nozarē ir viena no ViA prioritātēm, 
o studijas informācijas tehnoloģiju nozarē cieši saistītas ar projektu par 

Baltijas kiberpilsētas attīstību, kuras ietvaros paredzēts attīstīt ViA IT 
nodaļas materiāli tehnisko bāzi, celt docētāju kvalifikāciju un iesaistīties 
vairākos pētniecības projektos. Ir sagatavota pilna tehniskā dokumentācija, 
projekts ir sagatavots finansēšanai un realizācijai uz Eiropas Savienības 
strukturālo fondu finansējumu. Šobrīd projektu analizē un uzlabo Phare 
starptaiutiskie eksperti. Projekts tiks tiks virzīts uz nākama gada Phare ESK 
finansējumu. Vairāki docētāju zinātnisko pētījumu virzieni cieši saistīti ar 
Baltijas kiberpilsētas projektā pieteikto pētījumu jomu. 

 
Galvenās problēmas, kas risināmas studiju programmas tālākā attīstības gaitā: 

o jāizstrādā vienota augstskolas docētāju kvalifikācijas celšanas koncepcija un 
tās kontekstā nodaļas docētāju kvalifikācijas pilnveides programma visam 
ievēlēšanas periodam 

o jāpalielina finansējums IT laboratoriju izveidei – jāatver šādas jaunas 
laboratorijas: Datortehnikas, arhitektūras un tīklu laboratorija. Elektronikas 
un elektrotehnikas laboratorija, Multimēdiju laboratorija, E-risinājumu 
laboratorija, Simulāciju laboratorija . 

o jāpalielina sabalansēts, darba tirgus prasībām atbilstošs, elastīgs izvēles 
kursu piedāvājums, 

o mācību spēku akadēmiskās kvalifikācijas celšana un mācību spēku piesaiste 
pamatdarbā ar pilna laika darba slodzi ViA  nosakāma par vienu no ViA 
prioritātēm. Informācijas tehnoloģiju studiju programmā mācībspēku skaita 
2-3 gadu laikā jāpalielina līdz 10 – 15,  

o informācijas tehnoloģiju nozare ir viena no tām, kurā informācija ātri 
noveco, tādēļ jāizveido īpaša programma un zinātniskās un mācību 
literatūras fonda ikgadējai atjaunināšanai un jānodrošina šādas programmas 
stabils finansējums, 

o jāveicina mācību spēku un studentu iesaistīšanās nozares pētnieciskos 
projektos kā augstskolas līmenī, tā arī reģiona projektos, it īpaši pievēršot 

 16



uzmanību to jautājumu izpētei, kas būtiski veicinātu informācijas tehnoloģiju 
jomu tālāku attīstību Vidzemes reģionā. 

o sekmīgai nepilna laika studiju organizācijai jāveido Vidzemes virtuālā 
universitāte,  

o īpaša vērība jāveltī jau uzsāktajai kursu un materiālu sagatavošanai, tā lai 
studentiem būtu iespēja strādāt elektronisko komunikāciju vidē. 

o jāsagatavo un pakāpeniski jāīsteno programma, kas ļautu paaugstināt mācību 
spēku atalgojumu, kas, salīdzinot ar IT nozarē nodarbināto darba algām, nav 
konkurēt spējīgs, un tās kavē augsti kvalificētu mācību spēku un jo īpaši 
nozarē strādājošo praktiķu piesaisti studiju programmai, 

o perspektīvā jāplāno jaunas specializācijas: loģistikas informācijas sistēmas, 
e- risinājumi, imitāciju modelēšana 
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Pielikums 1 
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 

STUDIJU PROGRAMMA 



 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJU PROGRAMMA 
 
Kursa nosaukums Kredītpunkti Pārbaudes 

forma 
Vispārizglītojošie kursi A daļa 20  

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi 8  
Ekonomikas pamati 2 Eksāmens 
Biznesa statistika 4 Eksāmens 
IT menedžments 2 Eksāmens 
Kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 
organizatoriskās iemaņas 

  

Specialitātes svešvaloda 4 Eksāmens 
Datori un sabiedrība 4 Eksāmens 
Projektu izstrāde 4 Eksāmens 
   

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģijas 
pamata kursi A daļa 

36  

Ievads specialitātē 4 Eksāmens 
Matemātika 4 Eksāmens 
Datoru arhitektūra 4 Eksāmens 
Datu pārraides tīkli 6 (2+2+2) Eksāmeni 
Lietojumprogrammatūra 2 Eksāmens 
Elektrotehnikas pamati 4 Eksāmens 
Operacionālās sistēmas 4 Eksāmens 
Algoritmi un datu struktūras 4 Eksāmens 
Nozares tiesību pamati un standarti 2 Ieskaite 
Elektroniskā komercija 2 Eksāmens 

   
Nozares profesionālās specializācijas kursi obligātā B 

daļa 
32  

Programmēšana I 8 (4+4) Eksāmeni 
Programmēšana C++ 4 (2+2) Eksāmeni 
Informācijas sistēmu analīze un izstrāde 4 (2+2) Eksāmeni 
Modelēšana un formālā specifikācija 4 (2+2) Eksāmeni 
Datu bāzu tehnoloģijas 4 Eksāmens 
Programmatūras izstrādes rīki un vides 2 Eksāmens 
Programmatūras inženierija 4 Eksāmens 
Tīmekļa tehnoloģijas 4 Eksāmens 
   
Nozares profesionālās specializācijas kursi izvēles B 

daļa 
28  

Loģiskā programmēšana 4 Eksāmens 
Datortīkli un to administrēšana 8 (4+4) Eksāmeni 
Programmēšana II 4 Eksāmens 
Lietišķā kriptogrāfija 4 Eksāmens 
Programmu kvalitātes testēšana 4 Eksāmens 
Datorgrafika 4 Eksāmens 
Telekomunikācijas 2 Eksāmens 



 

Biroja darba automatizācija 2 Eksāmens 
Darba aizsardzība un ergonomika 2 Ieskaite 
Tīkla operētājsistēmas 4 Eksāmens 
Datu aizsardzība un drošība 2 Eksāmens 
Datu bāzu tehnoloģijas II 4 Eksāmens 
Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas 4 Eksāmens 
Klientu vadības sistēmas 2 Eksāmens 
Biznesa inteliģences risinājumi 2 Eksāmens 
Zināšanu vadības sistēmas 4 Eksāmens 
Gada projekts 4 Aizstāvēšana
Izvēles kursi C daļa 6 Eksāmeni 
Prakse 26 (4+14+8) Ieskaite 
Diplomprojekts 12 Aizstāvēšana
 



 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS (IMATRIKULĀCIJAS NOSACĪJUMI) 
 
Lai uzsāktu studijas Informāciju tehnoloģijas nodaļā, nepieciešama vidējā izglītība un 
angļu valodas zināšanas tādā līmenī, lai varētu lasīt mācību literatūru un klausīties 
vieslektorus angļu valodā. Pilna laika studijās reflektantiem jāiesniedz angļu valodas 
un matemātikas sertifikāts, kā arī tiek ņemta vērā centarlizētās ieskaites atzīme 
lietišķajā informātikā un informātikas vai lietišķās informātikas profilkursa atzīme. 
Nepilna laika studijās reflektantiem jābūt strādājošiem IT nozarē. 
 
Lai turpinātu mācības Informāciju tehnoloģijas nodaļā nākošajos kursos, 
nepieciešams saņemt sekmīgas atzīmes visos Informāciju tehnoloģiju iepriekšējā gada 
mācību priekšmetos. 
 

STUDIJU FORMA 
 
Izvirzītie mērķi ir sasniedzami ar studiju virzienā paredzēto dažādo formu palīdzību, 
kas ietver lekcijas, seminārus, diskusijas, praktiskos darbus, laboratorijas darbus, 
literatūras studijas, studentu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), kā arī 
praktisku problēmu un situāciju analīzi. Nozīmīga vieta studijās ierādīta kursu un 
pētījumu projektu izstrādei gan individuāli, gan grupās. 
 
Mācību procesā tiek iesaistīti vieslektori no uzņēmumiem, kas praktiski strādā studiju 
priekšmetā apgūstamajā darbā, kā vieslektori no citām universitātēm. 
 
Katrā konkrētā kursā izmantotās apmācību metodes sīkāk izklāstītas attiecīgo kursu 
aprakstos. 
 

 
PĀRBAUDĪJUMU FORMA 

 
Katrā kursā paredzēti vairāki patstāvīgie darbi (individuāli un grupās); referāti, 
programmu kodi, projekti, praktiskās analīzes un pētniecības darbi, kuri tiek 
aizstāvēti, uzstājoties studentu auditorijā, vai detalizēti pārrunāti ar attiecīgā kursa 
docētāju. Katra kursa laikā studentiem paredzēti pārbaudes darbi. Katra kursa 
noslēgumā studenti kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu, tomēr studiju darba 
kopējais novērtējums ietver sevī ne vien gala eksāmenu, bet arī citu aktivitāšu 
vērtējumu. Studenti izstrādā kursa projektu informāciju tehnoloģijās, kuru var 
izmantot par pamatu diplomprojektam profesionālā bakalaura iegūšanai informāciju 
tehnoloģiju studiju programmā. Atsevišķu kursu pārbaudījumu formas izklāstītas to 
aprakstos. Zināšanu novērtēšanai tiek izmantota 10 ballu sistēma. 
 

DIPLOMS UN TĀLĀKAS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 
 
Sekmīgi pabeigtas studijas Vidzemes augstskolas Informāciju tehnoloģiju programmā 
dod iespēju turpināt savas studijas Latvijas vai ārvalstu augstskolu maģistrantūrā 
(Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīkojums Nr. 700 „Par tiesībām turpināt 
akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas”) 
 
 



 
 
 

Pielikums 2.2.1 
KURSU APRAKSTI 

A DAĻA 



 
Ekonomikas pamati  

 
 

Docētājs: Jānis Bikše  
Kursa mērķis: sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par ekonomiku vispār, 
ekonomiku IT nozarē, ekonomiku Latvijā 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (12 lekcijas, 12 semināri un praktiskie darbi) 
Studiju formas: 
 *lekcijas(L) – teorētiskā informācija ar studentu iesaistīšanu diskusijās,  
 *semināri(S) – grupu darbs 
 *pārbaudes darbi(P) – katras nodarbības sastāvā 
Prasības, kas jāpilda, lai varētu nokārtot eksāmenu: 
 *jābūt ieskaitītiem vismaz septiņiem pārbaudes darbiem, 
 *jābūt ieskaitītiem mājas darbiem 
Kursa atzīme veidojas no: 
 *pārbaudes darbiem(P) – 60% 
 *eksāmena(E) – 40%  
Tematiskais plāns: 
Datums Tēma Apmācības 

veids 
Stundas

5.02 Ievads. Ekonomikas priekšmets. IT vieta pasaules 
un Latvijas tautsaimniecībā. 

L, P 2 

12.02 Darba dalīšana. Starptautiskā darba dalīšana. ZTR L, P,S 2 
26.02 Ražīgums. Progresīvā un regresīvā atdeve. Galējā 

derīguma mazināšanās efekts. 
L, P 2 

5.03 Lielas un mazas firmas. L, P,S 2 
12.03 Pieprasījums un piedāvājums. L, P 2 
19.03 Pieprasījums un piedāvājums. Uzdevumi. L, P,S 2 
26.03 Patērētāji un ekonomika. L, P 2 
2.04 Komercdarbības sākšana. Uzņēmumu veidi: 

Individuālais komersants, SIA, A/S 
L, P,S 2 

9.04 Komercdarbības finansēšana. Banku finansu 
veidi. Kredīts, līzings, faktorings, vērtspapīru 
emisija. 

L, P 2 

16.04 Biznesa plāns L, P,S 2 
30.04 Reklāma un sabiedriskās attiecības. L, P 2 
7.05 Eksāmens  2 
 
Literatūras saraksts ITE kursam. 
David Campbell Business for Non-Business students, DP Publications Ltd, London, 
1994 
David C.Colander „Macroeconomics” Second edition Irwin 1994 
David C.Colander „Economics” Therd edition, Irwin 1998 
Viktors Nešpors „Ievads ekonomikā” kamene 2002 
Uģis Gods „Mikroekonomika II”  
Uģis Gods „Makroekonomika” Turība 2002 
Dž.F. Steinliks „Ekonomikas pamati” Zvaigzne ABC 1997 
Mihails Siņicins „Bizness ekonomiskie pamati 10-12 klasei”RaKa 2001 
Ekonomikas pamatjēdzienu mācīšanas struktūra, Rīga, kamene, 1998 
Ekonomikas pamati. Jumava, 2002 



Biznesa statistika  
 

Docētājs: asoc.prof. Sarma Cakula 
 
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar statistikas un uzskaites pamatjēdzieniem un būtību, tās nozīmīgumu dažādos 
pētījumos un īpaši biznesā, palīdzēt iemācīties studentiem izmantot statistiku un statistikas apstrādes programmas savā 
darbā. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 22 stundas, praktiskie darbi 22 stundas, semināri un 
pārbaudes darbi). 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
1.  Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2.  Obligāti jāapmeklē lekcijas, semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot 

individuālu uzdevumu. 
3.  Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
4.  Jāveic pētījums IT nozarē, izmantojot statistiko analīzi, un jāveido zinātniskā pētījuma apraksts. 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
1.  Individuālā darba semināros un  praktiskajos darbos - 30 %, 
2.  Zinātniskā pētījuma - 40 %, 
3.  Vērtējuma eksāmenā – 30% 
 
Kursa saturs.  

Nr. Tēma Stundu skaits 
1. Datu ieguves veidi biznesā. Aptaujas. Galvenie pamatjēdzieni. Izlases 

veidošanas metodes. Problēmas. 
4 

2. Datu apraksta metodes. Mērīšanas skalas.Grafiskā attēlošana. Nobīdes. 
Liekumi. Problēmas. 

4 

3. Centrālā tendence. Standartnovirze. Dispersija. Koeficienti. Problēmu 
risināšana. 

2 

4. Varbūtība. Permutācijas. Kombinācijas. Klasiskais modelis. Atkarīgi, 
neatkarīgi notikumi. 

4 

5. Binomiālais sadalījums. Poisona sadalījums. Hiperģeometriskais 
sadalījums. Normālais un eksponenciālais sadalījums.  

4 

6. Ticamības intervāli vidējam aritmētiskam normālsadalījumā.  2 
5. Hipotēžu testi. I un II tipa kļūdas. Chi-kvadrāta tests. 2 
6. Dispersiju analīze. ANOVA. 2 
7. Lineārā regresija. Korelācija. Kovariance.  2 
8. Daudzparametru regresijas analīze un korelācija. 4 
9. Biznesa perspektīvu analīze. Sezonas faktori. Biznesa un ekonomikas 

indeksu konstruēšana. 
2 

10. Noteiktības analīze: Paiofa tabula un noteiktības koks. Izlases 
informācijas izmantošana 

2 

11. Statistiskā procesa kontrole. Svarošana. 2 
12. Darbs ar statistiskās apstrādes programmām. Uzdevumu risināšana. 

Mainīgo definēšana. Pārskata tabulas. Grafika. Sintakse. Atskaites. 
Sadalīšana. 

12 

 
Pamatliteratūra. 
1. Berenson Mark L., Levine David M. Basic Business Statistics. Concepts and Applications. Prentice Hall, New 

Jersey. 1999, 1058,  http://cw.prenhall.com/berenson/  
2. Darren George, Paul Mallery. SPSS for Windows. Step by step. Allyn and Bacon, 1999, 357 p. 
3. James T.McClave and P.George Benson. Statistics for Business and Economics. Prentice – Hall. ,USA, 1994, pp. 

339-690 
4. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. LR Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 1998, 149 - 267   
5. Kompendijs statistikas kursam. 
6. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos: SPSS.Rīga : 

Izglītības soļi, 2002. 
7. Neil A.Weiss (1996) Elementary Statistics. Addison-Wesley Company, USA, 742 p.    

         

 1



Papildliteratūra 
1. Jeremy J. Foster (1998) Data Analysis Using SPSS for Windows. SAGE publications 
2. Joseph F. Healey, John Boli, Earl Babbie, Fred Halley (1999) Exploring Social Issues Using SPSS for windows 95. 

Pine Forge Press. 
3. Aadne Aasland (1998) The Impact of the Transformation. Norway, FAFO.  
4. Arhipova I. Bāliņa S. (1999) Statistika ar Excel ikvienam. Rīga, Datorzinību Centrs 
5. Dexter J. Booth Msc Phd Cmath Fima. A First Course in Statistics. London, DP Publications, 1992 
6. Fleming M.(1996) The Essence of Statistics for Business. Prentice-Hall, USA. 
7. Lasmanis A. (1999) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes. Rīga 
8. Leonard J. Kazmier (1996) Business Statistics. The McGraw – Hill Companies, USA. 
9. Marija J.Norusis  (1993) SPSS for Windows: Base System User’s  Guide. Chicago, USA, 
10. M.Fogiel. Staff of Research and Education Association (1998) The Statistics Problem Solver, Researc & Education 

Assiciation, USA  
11. Neil A.Weiss (1996) Elementary Statistics. Addison-Wesley Company, USA 
12. Scott A.Miller (1998) Developmental Research Methods. Prentice-Hall, New Jersay, USA 
13. Perry R.Hinton (1995) Statistics Explained. T.J.Press, Great Britain 
14. Raizs Ļevs (2000) Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Raka, Rīga. 
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IT Menedžments 
 

Docētājs: Jānis Bikše  
Kursa mērķis: sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par vadību IT nozarē, IT 
nozares attīstību Latvijā, IT pielietojumu uzņēmumu vadībā. 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (12 lekcijas, 12 semināri un praktiskie darbi) 
 
Studiju formas: 
 *lekcijas(L) – teorētiskā informācija ar studentu iesaistīšanu diskusijās,  
 *kursa darbs(K) – Latvijas IT nozares pētījumi, izmantojot kursā iegūtās 
zināšanas 
 *semināri(S) – grupu darbs 
 *pārbaudes darbi(P) – katras nodarbības sastāvā 
 
Prasības, kas jāpilda, lai varētu nokārtot eksāmenu: 
 *jābūt ieskaitītiem vismaz astoņiem pārbaudes darbiem, 
 *jābūt ieskaitītam kursa darbam 
 
Kursa atzīme veidojas no: 
 *pārbaudes darbiem(P) – 30% 
 *kursa darba(K) – 30% 
 *eksāmena(E) – 40%  
 
Tematiskais plāns: 
Datums Tēma Apmācības 

veids 
Stundas

22.01 Ievads. Menedžments. Menedžeri, to tipi. Vadības 
prasmes. 

L, P 2 

29.01. Vadības stils. Vadības metodes. Vadīšana un 
kontrole. 

L, P 2 

 Organizācijas. Organizācijas struktūra un kultūra L, P 2 
 Personāla piesaistīšana un atlase. Mācības. L, P 2 
 Saskarsmes prasme. Grupa. L, P 2 
 Motivācija. Darbs ar personālu. L, P 2 
12.03. Mārketings. Mērķtirgus noteikšana (pieprasījuma 

izpēte, tirgus segmentēšana). Produkta vadīšana 
(produkta jēdziens, kvalitāte, izskats, marka, 
iesaiņojums, sortiments). 

L, P 2 

 Mārketings. Produktu sadale (sadales kanāli, 
mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība). 
Produkta virzīšana tirgū.(Mārketinga 
komunikācija, reklāma) 

L, P 2 

16.04 Kvalitātes sistēmas. ISO 9001 L, P 2 
2.04. IT pielietojums vadībā. Tīkls. Grāmatvedība, 

noliktava, bezpapīru ofiss, mobīlais ofiss.. 
L, P 2 

9.04. IT pielietojums vadībā. Internets. E-mail, www, 
B2C, B2B 

L, P 2 

 Eksāmens  2 
 



ITM literatūras saraksts. 
 
1.V.Praude, J.Beļčikovs Menedžments teorija un prakse Vaidelote, 1996 
2.Vadības prasmeBPP publishing 1997 
3.D.Šķiltere Uzņēmuma vadīšana KIF „Biznesa komplekss” Rīga 1998 
4.Laudon, Kenneth C. Management information systems. Macmillan Publishing 
Company, New York 1988 
5. Laudon, Kenneth C. Information systems A  problem – solving approach Third 
edition. The Dryden Press 1995 
6. Laudon, Kenneth C. Management information systems. Prentice hall New Jersey 
1996. 
7.Bob Nelson, Peter Economy „Managing for Dummies” IDG Books, 1996 
8.V.Praude, J.Beļčikovs Mārketings Vaidelote 1999 
9.Stephen P.Robbins, Mary Coulter Management 5th edition Prentice Hall New 
Jersey 1996 
10. Džons Edeirs „Efektīva komunikācija” Asja R. 1999 
11. Wayne F. Cascio Managing Human Resourses.  Irwin McGraw-Hill 1998 
12. Ilgvars Forands Personālvadība Turība 1997 
13. Andrejs Līdumnieks „Vadīšana” Rīga 1996 
14. The E-business (R)evolution Prentice Hall, NJ, 2000 
 
 



ANGĻU  VALODA INFORMĀCIJAS  TEHNOLOĢIJU SPECIALITĀTEI 
 

PASNIEDZĒJA: docente GENOVEVA  VIĻUMSONE,  M.A.(angļu fil.) 
 
STUDENTI:  Vidzemes augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļas  pirmā kursa 
studenti. 
 
KURSA  ILGUMS: 4 kredītpunkti, divi semestri. 
 
STUDENTU  DARBA  VĒRTĒJUMS:  kurss tiek novērtēts ar 2 kredītpunktiem katrā 
semestrī. Galīgais vērtējums sastāv no visu nodaļu testu rezultātiem (ieskaitot 2 
individuālas publiskas uzstāšanās, 1 grupas prezentāciju, 1 interviju  un 6 lietišķo rakstu  
uzdevumu novērtējumu). 
 
ANGĻU VALODAS LĪMENIS KURSA SĀKUMĀ: vidusskolas absolventu līmenis; 
no vidējā līdz augstākajam vidējam. 
 
ANGĻU VALODAS LĪMENIS KURSA BEIGĀS: no augstākā vidējā līdz 
augstākajam. 
 
STUDENTU SKAITS GRUPĀ: 20 
 
PRASĪBAS  STUDENTIEM,  LAI   IEGŪTU  4  KREDĪTPUNKTUS: 
  
1.  Obligāts nodarbību apmeklējums, aktīva piedalīšanās nodarbībās.  
2.  Laikā jāatbild mājas lasīšanas uzdevumi un terminoloģijas uzdevumi. 
3.  Jāsagatavo 2 individuālas publiskas uzstāšanās, 1 grupas prezentācija, 1 simulāciju 

spēle: darba intervija.  
4.  Laikā jāsagatavo un jāiesniedz 6 rakstiskie darbi (lietišķie raksti)  
5.  Jāiegūst pozitīvs vērtējums visās nodaļu  ieskaitēs. 
 
KURSA GALVENAIS  MĒRĶIS:  
paaugstināt studentu kompetences līmeni angļu  valodā, lietojot to IT specialitātei 
radniecīgās situācijās. 
 
KURSA  MĒRĶI: 
 
dot iespēju studentiem  

• aktivizēt un attīstīt savas lasīšanas prasmes un stratēģijas dažāda veida autentisku 
IT tekstu  intensīvās un ekstensīvās lasīšanas procesā; 
• trenēt klausīšanās iemaņas vispārīgas un specifiskas informācijas uztverē, 
klausoties dažāda rakstura autentiskus mutiskās runas paraugus IT  specialitātes 
kontekstā; 
• attīstīt runas plūdumu un  saturisko precizitāti darbā ar  simulācijām, lomu spēlēm, 
situācijas analīzi, lietot šīs prasmes lietišķās sarunās informācijas apmaiņai un 
viedokļa izteikšanai, intervijās, sanāksmēs, publiskās uzstāšanās laikā, utt.; 



• aktivizēt rakstīšanas prasmes, mācot, kā organizēt informācijas pasniegšanu, kā 
uzlabot un rediģēt materiālu, lai nodrošinātu izteiksmes skaidrību, sakarību un 
briedumu atbilstošā formālās un neformālās  valodas lietošanas līmenī; 
• nostiprināt savas gramatikas zināšanas un valodas struktūru lietošanas prasmes  
jaunos kontekstos un jaunās funkcijās; 
• paplašināt savu vārdu krājumu un lietot terminoloģiju apgūto tēmu robežās IT  
specialitātē; 
• izprast  kultūras mijiedarbību starptautiskā IT biznesa  vidē un mācīties novērtēt 
verbālās un neverbālās komunikācijas nozīmi, kā arī gūt ieskatu par ētikas principiem 
IT biznesā.  
 

KURSA SATURS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU  NODAĻAS 
STUDENTIEM 
 
N. 
p.k 

Tēmas, valodas funkcijas un lietošana. Nodarbību 
skaits 

1 Datoru lietotāji. Datora uzbūve.  
IT firmas, to profils, tēls, struktūra. 
Saīsinājumi IT nozarē. Funkciju apraksts, informācijas secības izvēle. 
Publiska firmas prezentācija. Rakstisks nodaļas tests.  

6 

2 Operāciju sistēmas. 
Karjeras iespējas IT biznesā, nākotnes izredzes.  Darba piedāvājumu 
reklāmas, jaunu darbinieku pieņemšana, interviju prasmes, CV veidi un 
motivācijas vēstules.  
Salīdzinājums un pretstatīšana. Īpašības vārda vieta teikumā. 
Salīdzinājumu idiomas. 
Mutiskā ieskaite: simulācijas spēle; darba intervija. 
Rakstiski: CV + motivācijas vēstule. Rakstisks nodaļas tests. 

6 

3 Pielietojumu programmas. 
Komanda un pārvaldība. Vadītspēja. Līderi IT biznesā.  
Lietišķais stils un formalitātes līmenis. Rekomendācija. 
Problēmvārdi make un do. 
Rakstiski: rekomendācija. Rakstisks nodaļas tests. 

6 

4 Multimēdiji. Līgumu slēgšana un juridiskā izteiksmes forma. 
Procesi. Ciešamās kārtas lietošana procesu aprakstos. Kopsavilkumi, 
piezīmes, memo. Atvainošanās, padoma došana.  
Rakstiski: reāls līgums ar pasniedzēju. Rakstisks nodaļas tests.  

6 

 Semestra (pusgada) ieskaite.  
5 Tīkls. Internets. E-pasta lietošanas.  

Kā sagatavot labu runu? Ķermeņa valoda. Neverbālā komunikācija. 
Pārliecināšanas prasmes publiskā runā.  
Slavenu runu analīze.  
Uzziņu  un lūgumu vēstules,  atbildes uz tām. 
Statistika. Izmaiņas (virzienā, pakāpē, ātrumā). Varbūtības pakāpe.   
Rakstiski: uzziņu + atbildes vēstule. Rakstisks nodaļas tests. Mutiski: 
gatavošanās publiskās runas konkursam grupā.  

6 

6 Publiskās runas konkurss.  6 



WWW tīmeklis. Reklāma internetā. 
Klienta tiesības. Sūdzības. Firmas atvainošanās vēstules. 
Vēlmes, nožēla. Hipotēzes. Piekrišana, noraidījums. 
Rakstiski: sūdzību + atvainošanās vēstule. 
Rakstiskas nodaļas tests. 

7 Problēmas IT. Datu drošība. Vīrusi un hakeri. Nelegālā reklāma. 
Pieklājības un paldies vēstules. Ielūgumi, to pieņemšana un noraidījums.  
Akcenta un uzsvēruma izteikšana ar inversiju.  
Rakstiski: ielūgums + atbilde. Rakstiskas nodaļas tests. 

6 

8 IT attīstība un nākotne. Globalizācija un IT.  
Saskarsmes kultūras atšķirību nozīme IT. Ētika un atbildība - - komercijā. 
Biznesa etiķete dažādās zemēs. 
Mutiska grupas prezentācija par lietišķo etiķeti izvēlētā valstī. Rakstisks 
nodaļas tests.  

6 

 Galīgais studentu zināšanu novērtējums.  
 
KURSA MĀCĪBU GRĀMATAS: 
 

1.    Boeckner, K., Brown, P.C. 2001. Oxford English for COMPUTING.  OUP 
1. Glendinning,E.H., McEwan,J. 2002. Oxford English for INFORMATION 
      TECHNOLOGY. OUP 

 
PAPILDLITERATŪRA:  
 

1. Comfort,J. 1997. Effective Presentations. OUP 
2. Comfort, J. 1996. Speaking Effectively. OUP 
3. Cory,H. 1997. Advanced Writing with English in Use. OUP 
4. Gude,K. 1996. Advanced Listening and Speaking. OUP 
5. Current Issues of the Guardian, The Baltic Times, etc. 
6. Internet  Resources.  

 
 
 
 



DATORI UN SABIEDRĪBA 
 
Docētājs: docente Vineta Silkāne 
 
Kursa mērķis: sniegt ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā (uztverē, komunikācijā, 
mijiedarbībā stresa un konfliktsituācijās) un profesionālajā ētikā. 
Kursa uzdevumi: attīstīt prasmes noteikt savas vajadzības, izvirzīt mērķus, atrast metodes un 
paņēmienus to sasniegšanai; veicināt uzņēmīgas personības veidošanos, attīstot spēju pieņemt 
lēmumus, paškritiku, spēju pārvarēt grūtības, attīstot pašcieņu un pašizziņu; attīstīt iemaņas 
strādāt komandā, prast pielietot dažādus paņēmienus domstarpību novēršanai saskarsmē; 
iemācīt novērtēt ētiskās vērtības (taisnīgumu, patiesīgumu, atbildību, cieņu, godu u.c.); dot 
saskarsmes iemaņas darbā ar klientiem un prezentāciju prasmi. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
 
Kursa prasības:  

1. Laikā jāsagatavo un jānodod pētniecības darbi, referāti un pārskati par literatūras 
studijām. 

2. Obligāti jāapmeklē semināri un grupu nodarbības. 
3. Par visiem pētniecības darbiem, referātiem, literatūras pārskatiem, grupu darbiem 

jāsaņem pozitīvs 
 

Temats Literatūra 
Personības jēdziens. Personības rakstura īpašības un iezīmes. Paštēls. 
Pašvērtējums. 

[1], [2], [6] 

Emocijas. Emocionālā inteliģence. [1], [2], [6] 
Klienta vajadzību izvērtēšana [1], [2], [6] 
Sociālā izziņa. Iespaida par cilvēku veidošanās; uztveres shēmas; 
stereotipi; attieksmes un to mainīšana, aizspriedumi. 
Sociālā ietekmēšana. Konformisms, piekrišana, paklausība. 
Atribūcijas teorija, atribūcijas kļūdas, shēmas. 

[3], [5], [7], [8] 

Efektīvas saskarsmes kritēriji. Saskarsmes pamatmākas. Uztvere. 
Informācijas apmaiņas process. Mijiedarbība. Saskarsme ar IT jomas 
klientiem 

[4], [5], [7], [8] 

Komunikācija un starppersonu attiecības grupās un organizācijās. 
Komunikācijas process. Komunikācijas loma organizācijā. 
Komunikācijas kanāli un sistēmas. Komunikāciju struktūra un modeļi 
Komunikācijas barjeras. Efektīva komunikāciju klimata radīšana.. Jauno 
tehnoloģiju ietekme uz komunikācijas procesu: iespējas un problēmas 

[4], [5], [7], [8] 

Komandas darbs un mazo grupu komunikācija. 
Grupas definīcija. Grupas kultūra, vērtības un normas, to veidošanās.  
Grupu veidi, iedalījums. Grupas procesi un dinamika. Grupas attīstības 
stadijas. Grupas saliedētība, tās sekmēšana. Komandas veidošana. Darbs 
komandā. 
Lomas, to klasifikācija. Lomu konflikts.  

[3], [5], [7], [8] 

Organizācija. Organizācijas struktūra. Organizācijas tipi. Organizācija 
kā sistēma. Organizācijas mērķi un vērtības. Organizācijas kultūra. 
Pārmaiņas organizācijā. Informācijas tehnoloģiju izpratne organizācijas 
kontekstā. 

 

Līderība un vadība.  [7], [9] 
Diskusiju tehnikas. Lēmumu pieņemšana grupā. Lēmumu pieņemšanas 
process organizācijās. 

 

Konflikti, to vadība. Konflikti grupās un organizācijās. 
Konfliktsituācijas ar klientiem un to iespējamie risinājumi. 

[3], [4], [5], [7] 

Tehnoloģijas attīstība un ētika  
 



Literatūra: 
1. Borns, L.E., Ruso, N.F. (2001) Psiholoģija, 3.daļa. Rīga: RaKa 
2. Karpova, Ā. (1998) Personība. Teorijas un to rādītāji. Zvaigzne ABC 
3. Omārova, S. (1996) Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene 
4. Omārova, S. (1998) Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene 
5. Pļavniece, M., Škuškovnika, D. (2002) Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga: RaKa 
6. Reņģe, V. (2000) Personības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC 
7. Reņģe, V. (2002) Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC 
8. John Sabini (1995). Social Psychology (Second edit.). W.W. Norton & Co.  
9. Larry L.Barker, Kathy J.Wahlers, Kittie W.Watson Groups in Process: An 

Introduction to Small Group Communication.1995, 2000 
 
Papildus literatūra: 
1. Dimblahy R., Buton G. An Introduction to Communication. Second edition, 1995. 
2. Hartley P. Interpersonal Communication,1993. 
3. Judy Cornelia Pearson. An Introduction to Human Communication: Understanding & 

Sharing. 8th Bk&crd edition, 2000. 
4. Judy Cornelia Pearson. Understanding & Sharing: An Introduction to Speech 

Communication.Brown&Benchmark Publishers, 1997. 
5. Peter Hartley. Interpersonal Communication. London & New York, 1994. 
6. Robert Bolton. People Skills. A Touchstone Book, published by Simon & Schuster. 
 
  
 



Projektu izstrāde  
 
 

Docētājs. Mag. Paed. Juris Uzulāns 
 
Kursa mērķis. 
Iepazīstināt studentus ar projekta izveides un vadības pamatiem, veidot un nostiprināt 
projekta izveides un vadības iemaņas, nostiprināt patstāvīgā darba iemaņas. Iemācīt 
studentiem patstāvīgi izveidot prasībām atbilstošus galvenos projekta dokumentus, 
iemācīt tos pašnovērtēt un pilnveidot. Iemācīt projekta dokumentu izveidē izmantot 
dažādus informācijas avotus. Sekmēt projekta dokumentācijas prezentēšanas un 
apspriešanas iemaņu veidošanos. 
 
Kursa apjoms. 
4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 24 stundas un praktiskie darbi, semināri, 
pārbaudes darbi 24 stundas). 
 
Prasības eksāmena nokārtošanai. 

1. Jāsagatavo un jānodot termiņā prasībām atbilstoša projekta dokumentācija. 
2. Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskās nodarbības. 
3. Jāsaņem vismaz minimālais novērtējums par izveidotajiem projekta 

dokumentiem. 
4. Sekmīgi jāaizstāv projekts. 

 
Studenta darba vērtējuma noteikšana. 

1. Izveidotā projekta dokumentācija – 50% 
2. Darbs semināros – 35% 
3. Projekta aizstāvēšana – 15% 

 
Kursa saturs. 
 

Nr. Tēma Stundu 
skaits 

1. Ievads projektu vadīšanā. Projekts, projektu vadīšana, projekta 
vadītājs. Projektu veidi. 

2 

2. Projektu vadīšanas funkcijas, metodes, tehnikas un 
instrumentārijs. 

2 

3. Projekta organizācijas pamatprincipi. Organizāciju veidi, projekta 
organizācijas formas. 

2 

4. Projekta grupa. Komandas izveide. Prasības projekta vadītājam. 
Konflikti un to risināšana. 

3 

5. Projekta attīstības posmi, to norises raksturojums. Projekta norises 
posmi dažādās nozarēs. 

2 

6. Projekta vadības sastāvdaļas. Projekta integritātes, satura un laika 
vadība. 

2 

7. Projekta vadības sastāvdaļas. Projekta laika, izvedumu, kvalitātes, 
personāla, komunicēšanās, risku un iepirkumu vadība. 

4 

8. Projekta satura definēšanas posms. Projekta satura dokumenti. 4 
9. Projekta plānošanas posms. Projekta dokumentācija. 5 



10. Projekta izpildes posms. Projekta izpildes uzraudzība, 
komunicēšanās, komandas veidošana, konfliktu risināšana, risku 
vadība, dokumentēšana. 

10 

11. Projekta noslēgums. Projekta pieredzes apkopošana. 6 
12. Darbs ar Microsoft Project programmu. Projekta dokumentācijas 

izveide, izsekošana projekta izpildei, izmantošana pieredzes 
apkopošanai. 

6 

 
Pamatliteratūra. 

1. Informācijas avoti Internetā. 
 
Papildliteratūra. 

1. Eiropas Savienības reģionālā politika un strukturālie fondi. – Rīga, Mc Ābols, 
1999. 

2. Ilmete Ž. Projektu vadīšana. – Rīga, LU PMC, 1999. 
3. Latvija Eiropas Savienībā. Kāpēc? – Rīga, “ Izglītība”, 1999. 
4. Lūiss Dž. P. Projektu vadīšanas pamati. – Rīga, Puse Plus, 1997. 
5. Volkova T., Verdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu 

apstākļos. – Rīga, „Rasa ABC”, 2001. 
6. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. – Project 

Management Institute, 1996. 
7. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide, 

2000 Edition. – Project Management Institute, 2000. 
8. Burke R. Project management.– John Wiley Sons LTD, 1997. 
9. ISO 10006 Quality management. Guidliness to quality in project management. 

1997. 
10. H.Kerzner. Project management. A Systems Approach to Planning, 

Schedulling, and Controlling – John Wiley Sons LTD, 2001. 
11. H.Kerzner. Project management Workbook – John Wiley Sons LTD, 1997. 
12. Max’s Wideman Comparative Glossary of Project Management Terms 3.0. – 

www.maxwideman.com 
13. Rinza P. Projektmanagement, Planung, Uberwachung und Steuerung von 

technischen und nichttechnischen Vorhaben. – Dusseldorf, 1985. 
14. Trevor Young : 30 Minuten bis zum erfolgreichen Projektmanagement.- 

Offenbach: GABAL, 1998. 

 
 
Nodarbību plāns. 
 
Datums Nodarbību veids Nodarbības saturs 

5.02. Lekcija 
 
 
 
Seminārs 

Ievads projektu vadīšanā. Projekts, projektu vadīšana, projekta 
vadītājs. Projektu veidi. 
Projektu vadīšanas funkcijas, metodes, tehnikas un 
instrumentārijs. 
Kas ir projekts, kāda ir projekta vadītāja loma. 

19.02. Lekcija 
 
 
 
 

Projekta organizācijas pamatprincipi. Organizāciju veidi, 
projekta organizācijas formas. 
Projekta grupa. Komandas izveide. Prasības projekta 
vadītājam. Konflikti un to risināšana. 
Projekta attīstības posmi, to norises raksturojums. Projekta 



 
Seminārs 

norises posmi dažādās nozarēs. 
Projekta attīstības posmu nepieciešamība un pamatotība. 

5.03. Lekcija 
 
 
 
 
Seminārs 

Projekta vadības sastāvdaļas. Projekta integritātes, satura un 
laika vadība. 
Projekta vadības sastāvdaļas. projekta laika, izvedumu, 
kvalitātes, personāla, komunicēšanās, risku un iepirkumu 
vadība. 
Projekta vadības sastāvdaļas. 

19.03. Lekcija 
 
Praktiskā nodarbība 

Projekta satura definēšanas posms. Projekta satura dokumenti. 
Darbs ar Microsoft Project programmu. Projekta 
dokumentācijas izveide, izsekošana projekta izpildei, 
izmantošana pieredzes apkopošanai. 

2.04. Lekcija 
Praktiskā nodarbība 

Projekta plānošanas posms. Projekta dokumentācija. 
Darbs ar Microsoft Project programmu. Projekta 
dokumentācijas izveide, izsekošana projekta izpildei, 
izmantošana pieredzes apkopošanai. 

16.04. Lekcija 
 
 
Praktiskā nodarbība 

Projekta izpildes posms. Projekta izpildes uzraudzība, 
komunicēšanās, komandas veidošana, konfliktu risināšana, 
risku vadība, dokumentēšana. 
Darbs ar Microsoft Project programmu. Projekta 
dokumentācijas izveide, izsekošana projekta izpildei, 
izmantošana pieredzes apkopošanai. 

30.04. Praktiskā nodarbība 
 
 
 
Seminārs 

Projekta izpildes posms. Projekta izpildes uzraudzība, 
komunicēšanās, komandas veidošana, konfliktu risināšana, 
risku vadība, dokumentēšana. 
Projekta noslēgums. Projekta pieredzes apkopošana. 
Projekta nozīme IT/IS nozarē. Veiksmīga projekta 
priekšnoteikumi. 

 
 
 



MATEMĀTIKA 
 

Docētājs: lektore Zinta Skrastiņa 
 
Kursa mērķis: sniegt zināšanas matemātikā, kas nepieciešamas informācijas 
apstrādes procesu un algoritmu izpratnei. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (24 stundas lekcijas, 24 stundas 
praktiskie darbi) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:  

1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. 
3. Visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 

 
Kursa galīgā atzīme veidojas no:

1. Individuālā darba semināros un praktiskajos darbos – 10% 
2. Vērtējuma kontroldarbos – 30% 
3. Vērtējuma eksāmenā – 60% 

 
Kursa tematiskais sadalījums: 

1. Lekcija. Algebras elementi. Lineāru vienādojumu sistēma. Gausa metode. 
Determinanti. Lineāras vienādojumu sistēmas atrisināšana, lietojot 
determinantus. Krāmera formulas. 

2. Pr.d. Uzdevumi. 
3. Lekcija. Matricas. Lineāras vienādojumu sistēmas atrisināšana, izmantojot 

inverso matricu. Kronekera – Kapelli teorēma. 
4. Pr.d. Uzdevumi. 
5. Lekcija. Vektori, to reizinājums. Analītiskās ģeometrijas elementi – taisne 

plaknē un telpā, sfēras vienādojums, plaknes vienādojums. 
6. Pr.d. Uzdevumi. 
7. Lekcija. Loģikas elementi. 
8. Pr.d. Kontroldarbs. Uzdevumi. 
9. Lekcija. Kopas, darbības ar kopām. 
10. Pr.d. Uzdevumi. 
11. Lekcija. Kopu Dekarta reizinājums. Atbilstības starp kopu elementiem. 

Attieksmes starp kopas elementiem. 
12. Pr.d. Uzdevumi. 
13. Lekcija. Grafi, to īpašības. 
14. Pr.d. Uzdevumi. 
15. Lekcija. Funkcijas robežas. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas funkcijas. 

Teorēmas par funkciju robežām. Pirmā un otrā ievērojamā robeža.  
16. Pr.d. Kontroldarbs. Uzdevumi. 
17. Lekcija. Funkcijas nepārtrauktības jēdziens. Atvasinājumu definīcija. 

Atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā jēga. Atvasinājuma eksistence. 
Funkcijas grafika pieskares vienādojums. 

18. Pr.d. Uzdevumi. 
19. Lekcija. Atvasināšanas formulas un kārtulas. Augstāku kārtu atvasinājumi. 

Funkcijas diferenciāļa jēdziens. Diferenciāļa izmantošana tuvinātiem 
aprēķiniem. 



20. Pr.d. Uzdevumi. 
21. Lekcija. Diferenciālrēķinu pamatteorēmas (Fermā, Rolla, Lagranža, Košī). 

Nenoteiktību atklāšana. Lopitāla kārtula. 
22. Pr.d. Kontroldarbs. Uzdevumi. 
23. Lekcija. Funkciju pētīšana. 
24. Pr.d. Uzdevumi. 
25. Eksāmens. 

 
Literatūras saraksts: 

1. K. Šteiners, B. Siliņa “Augstākā matemātika”. I daļa. 1997. g., R.,  
Zvaigzne ABC. (3-94) 

2. K. Šteiners, B. Siliņa “Augstākā matemātika”. II daļa. 1998. g., R.,  
Zvaigzne ABC. (3-14, 49-62) 

3. K. Šteiners “Augstākā matemātika”. III daļa. 1998. g., R.,  
Zvaigzne ABC (3-141) 

4. I. Strazdiņš “Diskrētā matemātika”. 2001., R., Zvaigzne ABC (4-114) 
5. A. Piškalo, L. Stoilova, N. Irošņikovs, D. Zelcers  

“Elementārās matemātikas teorētiskie pamati”. 1978., R., Zvaigzne. (5-133) 
6. J. Mencis, B. Bērztīse, P. Būmeistere, K. Dobelis, E. Ģingulis, V. Kārkliņa, 

Dz. Krūče, Ņ. Petrauska, V. Sprūde, A. Vaivode “Matemātika”. 1993., R., 
Zvaigzne. (5-69) 

7. Dz. Bože, L. Biezā, B. Siliņa, A. Strence  
“Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā”. 1996.g., R., Zvaigzne ABC. 

8. I. Revina, M. Gulbe, M. Peļņa, G. Bāliņa  
“Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem”. 1997.g., R., Zvaigzne ABC. 

9. Kompendijs. 
 



IEVADS SPECIALITĀTĒ  
(4 kredītpunkti,) 

 
Docētājs: asoc.profesore Sarma Cakula  
 
Kursa mērķis: sniegt pamatzināšanas par Vidzemes augstskolas iekšējo failu un kontu sistēmu, 
pamatprincipus datoru lietošanā, to pamatfunkcijas, veidot pamatiemaņas dokumentu sastādīšanā, datu 
analīzes teorētiskajos jautājumos, Interneta un e-pasta lietošanas apguve un noteikumi. Veidot pamatiemaņas 
programmēšanā, lietojot klasisko programmēšanas valodu Pascal. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 22 stundas, praktiskie darbi  22 stundas, 
semināri un pārbaudes darbi 4 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
1.  
2.  
3.  

4.  

Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
Jānokārto ieskaite dokumentu noformēšanā. 
Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot 

individuālu uzdevumu. 
Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 

 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
1.  Individuālā darba semināros un  praktiskajos darbos - 10 %, 
2.  Ieskaites dokumentu noformēšanā - 10 %, 
3.  Prezentācijas – 10% 
4.  Kontroldarba programmēšanā - 10 % 
5.  Tīmekļa lapas veidošana – 30% 
6.  Eksāmena atzīmes - 30 %. 
 
Kursa saturs 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Operētājsistēmas, pamatstruktūra, funkcija. Via failu sistēma, 
pamatprincipi, pamatfunkcijas. Datoru tīkli, globālais tīkls, lokālais 
tīkls, darbības lokālajā tīklā. Dokumentu noformēšanas vispârējie 
principi, darba vides veidošana, vienkāršas lappuses noformēšana, 
Darbības ar piezîmju un paskaidrojumu laukiem, Zîmējumu iekļaušana 
dokumentos, header, footer. 

6 

2. Informācijas dizains.Integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves 
vispārējie principi.,Datu organizēšana un attēlošana.Teksta, loģisko, 
matemātisko funkciju izmantošana, saistītās tabulas. 

8 

3. Prezentāciju veidošana 6 
4. Vispārējā Internet struktūra. Tīmekļa pārlūkprogrammu uzstādīšana, 

izmantošana informācijas iegūšanai un apmaiņai darbu izstrādē. Severi, 
Internet sistēmas 

6 

5. Failu transportēšana. FTP serveri 2 
6. Tīmekļa lappušu veidošana. Pamatprincipi. Struktūras. Valoda HTML 

Tabulu izmantošana web lapās, Strukturētas web lapas veidošana, 
Rāmju izmantošana web lapās 

6 

7. Skaitīšanas sistēmas, galīgie automāi, Tjūringa mašīna 6 
8. Vienkāršu algoritmu izstrāde.Algoritmu pieraksta veidi. Blokshēmas. 4 
9. Programmēšanas valoda Pascal, vispārējā struktūra. Mainīgo definēšana. 

Pamatoperatori. 
4 

 
Pamatliteratūra 
1. Arhipova Irina, Bāliņa Signe. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam.-R.:Datorzinību centrs, 1999, 163 lpp  
2. Cakula S. Būsim draugos ar datoru un Internet. – R: Pētergailis, 1999, 143 lpp  
3. Ellis Juanita. The Internet Security Guidebook : From Planning to Development / Juanita Ellis, Tim 

Speed ; Developmental Ed. Ed. Carrasco. - San Diego : Academinc Press, 2001. - (The Korper and Ellis 



E- Commerce Books Series). - Glossary: p. 305.- 312. - Ref.: p. 313.- 316. - Ind.: p. 317.- 320.. -
 ISBN 0122374711. - XXIV, 320 p. : ill. 

4. Kuzmina Ludmila. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem : Lielvārds, 2001.  96. lpp. 
5. Pratt Terrence. Pascal : A New Introduction to Computer Science. - New Jersey : Prentice Hall, 1990. p. 

805 
6. Spalis Guntis. Turbo Pscal ikvienam. Datorzinību centrs, 1998. 126 lpp 
7. Smith Terry. Intermediate Programming Principles and Techniques Using Pascal. - New York : West 

Publ. Co, 1991.  p. 667 
8. Vēzis Viesturs, Microsoft Excel 5.0 ikvienam. - R.:ComputerLand, 1994, 208 lpp 
9. Kursa Kompendijs. 
10. Климова Л.М. Pascal 7.0 : Практическое программирование. Решение типовых задач / Л.М. 

Климова. - Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002, 528 с 
 
Papildliteratūra 

1. Augucēvičs Jānis. [1 daļa] Ievads datorzinībās : My Computer Microsoft Word '2000. - Rīga : 
Turība, 2001. - (Datorzinību bibliotēka ; Nr. 11). - ISBN 9984609472. - 99 lpp. : il., zīm. 

2. Kenneth C. Laudon. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Jane Price 
Laudon, 2001, 688 p 

3. Kenneth Laudon. Essentials of Management Information Systems: Organization &Technology in the 
Networked Enterprise. Jane Price Laudon, Kenneth C. Laudon, 2001, 509 p. 



Datoru arhitektūra I  
 
 

Docētājs: lektors Sandris Sietinsons 
 
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar datoru arhitektūru, datoru arhitektūras 
attīstības tendencēm. Iepazīstināt studentus ar datoru uzbūves un darbības 
pamatprincipiem. 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (12 lekcijas un 12 praktiskie un pārbaudes darbi) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 

1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē seminārs un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 

 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 

1. Individuālā darba praktiskajos darbos un seminārā – 40% 
2. Vērtējuma eksāmenā – 60% 
 

Kursa saturs: 
Nr. Datums Tēma  Lekcija(L)/ 

Praktiskais(P) 
1. 04.09.2002 Datorsistēmu attīstības vēsture L 
2. 18.09.2002 Aparatūras-programmatūras saskarsme, Fon 

Neimaņa princips. Informācijas kodēšana 
un mērvienības 

L,P 

3. 02.10.2002 Datora funkcionālās daļas L,P 
4. 16.10.2002 Datora loģiskā uzbūve (vadības bloks) L,P 
5. 30.10.2002 Datora loģiskā uzbūve (ALU) L,P 
6. 13.11.2002 Datora loģiskā uzbūve (atmiņa) L,P 
7. 04.12.2002 Loģiskās shēmas P 
8. 06.01.2003 Eksāmens  
 
Literatūra: 

1. Rob Williams. Computer Systems Architecture A Networking 
Approach.Addison-Wesley, Pearson Educational Limited, Harlow, England, 
2001, 659lpp. 

2. Scott Mueller. Upgrading and Repairing PCs 12th Edition. Que corp., 
Indianaplis, USA, 2001, 1182lpp. 

3. O. Kolesnicenko, I . Sisigin. Apparatnije sredstva PC. BHV, S-Peterburg, 
2000, 1024lpp. 

4. Introduction to Personal Computer Hardware and Operating Systems : 
Course 1105 : Student Manual. - Orem : Novell, 1999. - (Novell Education). - 
XII, [294] p. 

 
 



Datoru arhitektūra II  
 
 

Docētājs: lektors Sandris Sietinsons 
 
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar datoru arhitektūru, datoru arhitektūras 
attīstības tendencēm. Iepazīstināt studentus ar datoru uzbūves un darbības 
pamatprincipiem. 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (12 lekcijas un 12 praktiskie un pārbaudes darbi) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 

1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē seminārs un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. 
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 

 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 

1. Individuālā darba praktiskajos darbos un seminārā – 40% 
2. Vērtējuma eksāmenā – 60% 
 

Kursa saturs: 
 Datums Tēma  Lekcija(L)/ 

Praktiskais(P) 
1. 29.01.2002 Intel Pentium procesors. Procesora reģistri. L,P 
2. 12.02.2002 Ievads asemblerā. Subrutīnas jēdziens un 

pielietojumi. 
L,P 

3. 26.02.2002 Ievada un izvada ierīces. Virknes 
komunikācijas. 

L,P 

4. 12.03.2002 Atmiņas hierarhija. L,P 
5. 26.03.2002 Grafikas apakšsistēma. L,P 
6. 09.04.2002 RISC procesori. L,P 
7. 21.05.2002 Eksāmens L,P 
 
Literatūra: 

1. Rob Williams. Computer Systems Architecture A Networking 
Approach.Addison-Wesley, Pearson Educational Limited, Harlow, England, 
2001, 659lpp. 

2. Scott Mueller. Upgrading and Repairing PCs 12th Edition. Que corp., 
Indianaplis, USA, 2001, 1182lpp. 

3. O. Kolesnicenko, I . Sisigin. Apparatnije sredstva PC. BHV, S-Peterburg, 
2000, 1024lpp. 

4. Chandor Anthony. Computers. - London : Penguin Books, 1981. - (The 
Penguin Dictionary of). - ISBN 0-14-051039-7. - 440 p. 

 
 
Papildliteratūra 

1. Parsons June Jamrich. New Perspectives on Computer Concepts : 
Introductory / June Jamrich Parsons, Dan Oja. - 4th ed. - Cambridge : Course 
Technology, 2000. - ISBN 0760064911. - XVI, 472 p. : ill. 
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Datu pārraides tīkli I 
Docētājs: Egīls Ginters, asoc.profesors, Dr.Sc.Ing. 
 
1.Kursa mērķis. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu 
arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām. 
 
2.Kursa apjoms. 2 kredītpunkti (KP) jeb 24 kontaktstundas (KST) (katra h=45min.). 
Sadalījums attēlots 1.tabulā. Atsevišķu apmacības veidu laiku sadalījums un skaits var 
tikt mainīti, nemainot kopējo kontaktstundu skaitu. 
          1.tabula 

Semestris KP KST LK, S, T LB 
I 2 24h 24h (6x2h) 

 
8h 

, kur: 
LK - lekcijas; 
LB - laboratorijas darbi; 
S - semināri; 
T - kontroltesti. 
 
3.Apmācības veidi. 
 
3.1.Lekcijas (LK).  
 
Mērķis. Kalpot teorētiskā materiāla izklāstam.  
Reglaments. Lekcijas ir tikai pamats patstāvīgai zināšanu apguvei un praktisko darba 
iemaņu patstāvīgai pilnveidošanai. Lekciju konspekti netiek izsniegti. Lekcijās var tikt 
sniegta informācija, kura var nebūt atrodama mācību grāmatās. Lekcijās sniegtā 
informācija var tikt iekļauta eksāmenu un laboratorijas darbu teorētiskā pamatojuma 
jautājumos, laboratorijas darbu ieskaites semināru kontroljautājumos, kā arī 
regulārajos kontroltestos. 
 
3.2.Laboratorijas darbi (LB). 
 
Mērķis. Atbilstoši lekcijās aplūkotajam mācību materiālam un patstāvīgas 
sagatavošanās ceļā iegūtajām teorētiskajām zināšanām, sagatavot studentu praktisku 
darba operāciju izpildei. 
Reglaments. Katrs students izpilda vairākus praktiskos jeb laboratorijas darbus, kuru 
vērtēšanas atzīmes ir ieskaitīts vai neieskaitīts. Students netiek pielaists pie eksāmena, 
ja tas nav saņēmis ieskaiti par kādu no laboratorijas darbiem. Par katru laboratorijas 
darbu katrs students, neraugoties uz studentu skaitu, kas strādājot vienā darba grupā, 
izpilda konkrēto darbu, sagatavo un iesniedz pasniedzējam atsevišķu laboratorijas 
darba protokolu. Laboratorijas darba protokolam ir jābūt uzrakstītam labā literārā 
latviešu valodā bez rupjām gramatikas kļūdām, kā arī izdrukātam, izmantojot 
datortehniku. Laboratorijas darba protokolam ir jātiek noformētam atbilstoši 
pievienotajam piemēram (skat.1.pielikums) un sagatavotam pirms laboratorijas darba 
uzsākšanas. Tajā ir obligāti jāieraksta darba teorētiskais pamatojums, citādi students 
netiek pielaists pie laboratorijas darba izpildes. Katram laboratorijas darbam ir jātiek 
parakstītam un iesniegtam pasniedzējam ne vēlāk kā 3(trīs) darba dienas pirms 
semināra, kas kalpos konkrētā laboratorijas darba analīzei. Laboratorijas darba 
ieskaitīšana ir atkarīga no paveiktā darba kvalitātes un pilnvērtīgu zināšanu 
demonstrēšanas par konkrētā darba tēmu. Zināšanu pārbaude notiek, pirmkārt 
intervijas veidā, kā arī pasniedzējam izvēloties jautājumu zināšanu kontrolei, uz kuru 
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semināra laikā rakstveidā ir jāatbild studentam. Atbildēm ir jātiek fiksētām 
laboratorijas darba protokolā. Katrs students ir materiāli atbildīgs par viņa rīcībā 
nodoto laboratorijas tehnisko aprīkojumu un materiāliem. 
 
3.2.1.Laboratorijas darbs Nr.1. Personālā datora konstruēšana  4KST 
 
Mērķis. Izveidot studentam praktiskas iemaņas noteiktas konfigurācijas personālā 
datora izveidošanai un sistēmiskas programmatūras instalācijai. Radīt iemaņas ārējo 
iekārtu pievienošanā. 
 
Darba teorētiskais pamatojums. Pirms laboratorijas darba izpildes protokolā ir 
jāsniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa): 

 Personālā datora uzbūve (struktūrshēma un paskaidrojošais teksts); 
 Operāciju sistēmas uzbūve un nozīme. 

 
Darba uzdevums. Pēc pasniedzēja norādījumiem: 

 Sakomplektēt darbaspējīgu IBM arhitektūras personālo datoru; 
 Uzinstalēt operāciju sistēmu MS Windows 98/ME/2000 Professional OEM; 
 Papildināt datora sistēmisko programmatūru ar Tildes Winlogs 2000 OEM; 
 Pārbaudīt datora darbības kvalitāti ar Ziff Davis Media Business Winstone 

2001; 
 Aprakstīt darbu norisi laboratorijas darba protokolā; 
 Darba secinājumos sniegt problēmu un kļūdu analīzi. 

 
3.2.2.Laboratorijas darbs Nr.2. Homogēnu lokālu datu pārraides tīklu divu 
mezglu segmenta konstruēšana      2KST 
 
Mērķis. Radīt praktiska darba iemaņas, kas ļauj ar minimāliem finansu resursiem 
izveidot “punkts-punkts” tipa segmentus, kas kalpo informācijas pārraide starp diviem 
punktiem. 
 
Darba teorētiskais pamatojums. Pirms laboratorijas darba izpildes protokolā ir 
jāsniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa): 

 Tīkla topoloģijas un to salīdzinājums (piemēri un paskaidrojošais teksts); 
 Pārraides vides un to salīdzinājums (TP, RG-58 un optiskās škiedra); 
 TP datu pārraides kabeļa, lai savienotu divus datorus, izvadu shēma; 
 Disku resursu sadalīšana vienādranga tīklos. 

 
Darba uzdevums. Pēc pasniedzēja norādījumiem: 

 Uz diviem IBM arhitektūras personālajiem datoriem uzinstalēt operāciju 
sistēmu MS Windows 98/ME OEM; 

 Ievietot datoros Ethernet tīkla adapterus (10Base-2, 10Base-T, 100Base-T) un 
uzinstalēt to pieslēguma programmatūru; 

 Sagatavot datu pārraides kabeļus, lai veiktu divu datoru savienošanu, 
izmantojot kā fizisko vidi “vītā pāra” TP kabeli vai RG-58 koaksiālo kabeli; 

 Izmantojot nepieciešamos konektorus, izveidot divu datoru savienojumu; 
 Veikt pasniedzēja norādītā datu faila pārnešanu no viena personālā datora uz 

otru, iepriekš izpildot resursu sadalīšanu tīklā; 
 Aprakstīt darbu norisi laboratorijas darba protokolā; 
 Darba secinājumos sniegt problēmu un kļūdu analīzi. 

3.2.3.Laboratorijas darbs Nr.3. Homogēnu vienādranga lokālu datu pārraides 
tīklu vairākmezglu segmenta konstruēšana    2KST 
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Mērķis. Radīt praktiska darba iemaņas, kas nodrošina homogēnu zvaigžņveida 
topoloģijas tīklu vienādranga tipveida segmentu izveidošanu. 
 
Darba teorētiskais pamatojums. Pirms laboratorijas darba izpildes protokolā ir 
jāsniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa): 

 Tīkla zvaigžņveida topoloģijas priekšrocības un trūkumi; 
 Koncentrātoru (hub) darbības pamatprincipi; 
 TP datu pārraides kabeļa, lai savienotu datoru un koncentrātoru, izvadu shēma; 
 Ārējo iekārtu koplietošana vienādranga tīklos. 

 
Darba uzdevums. Pēc pasniedzēja norādījumiem: 

 Uz trijiem IBM arhitektūras personālajiem datoriem uzinstalēt operāciju 
sistēmu MS Windows 98/ME OEM; 

 Ievietot datoros Ethernet tīkla adapterus (10Base-2, 10Base-T, 100Base-T) un 
uzinstalēt to pieslēguma programmatūru; 

 Sagatavot datu pārraides TP kabeļus, lai savienotu trīs datorus, izmantojot 
koncentrātoru; 

 Izveidot trīs datoru savienojumu, izmantojot koncentrātoru; 
 Pieslēgt printeri pie viena no datoriem; 
 Izpildīt sekojošu resursu sadalīšanu tīklā: 

 Katram datoram ir pieejami bez ierobežojumiem abu pārējo datoru 
pastāvīgie diski; 

 Katram datoram ir iespējas drukāt uz printera, kas pievienots vienam 
no datoriem; 

 Diviem datoriem ir tiesības, izmantot vienam no tiem piederošo 
kompaktdisku iekārtu, bet trešajam datoram tādu tiesību nav; 

 Aprakstīt darbu norisi laboratorijas darba protokolā; 
 Darba secinājumos sniegt problēmu un kļūdu analīzi. 

 
3.3.Semināri (S). 
 
Mērķis. Pārrunāt laboratorijas darbos konstatētās problēmas un to iespējamus 
risinājumus, kā arī izskaidrot lekciju materiāla analīzes rezultātā radušos jautājumus. 
Reglaments. Katrs seminārs ir paredzēt konkrēta laboratorijas darba analīzei. 
Studentam ir jāierodas uz semināru un jābūt gatavam atbildēt uz jebkuriem 
jautājumiem par konkrētā laboratorijas darba vai teorētiskā materiāla tēmu, kā arī 
rakstveidā uz vienu pasniedzēja noteiktu kontroljautājumu. Atbildes uz 
kontroljautājumu ir jāieraksta laboratorijas darba protokolā. 
 
3.4.Kontroltesti (T). 
 
Mērķis. Noskaidrot katra studentu zināšanu līmeni par kādu no mācību kursa 
jautājumiem, vai arī vispārējo kompetences un izglītības līmeni.  
Reglaments. Testēšana notiek īsu rakstveida testu formā. Parasti lekciju nodarbību 
laikā. Kontroltestu rezutātiem tiek piemērots kvantitatīvs novērtējums ieskaitīts vai 
neieskaitīts laikā. Kontroltestu rezutātiem tiek piemērots sekojošs kvantitatīvs 
novērtējums: 

• >=53%   ieskaitīts; 
• citādi   neieskaitīts. 

Neieskaitīti testi nav jāatkārto. 
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3.5.Eksāmens (E). 
 
Prasības. Katram studentam, kas pretendē uz eksāmena kārtošanu ir jāsaņem pozitīvs 
novērtējums par katru no trijiem pirmajā semestrī izpildītajiem laboratorijas darbiem. 
Katrs students piedalās eksāmenā atbilstoši 1.vai 2.reglamentam. Mobilie telefoni vai 
citas sazināšanās ierīces ir izslēgtas. 
Reglaments 1. Katrā biļetē ir viens jautājums, kas noformulēts testa formā. Katram 
studentam pēc biļetes izvilkšanas ir tiesības pieprasīt pārtulkot biļetes tekstu valsts 
valodā, vai arī precizēt pēc viņa domām neskaidri formulētus jautājumus. Eksāmenu 
biļetēs var tikt ietverti arī jautājumi, kas atbilst konkrētajai mācību tēmai, bet nav 
aplūkoti lekcijās. Apdomas laiks ir 3min, kura laikā nedrīkst izmantot nekādus 
palīginformacijas materiālus. Par pareizu atbildi students saņem 6 punktus. Pareiza 
atbilde ir tikai pilnīga atbilde uz uzdoto jautājumu. Studentam ir tiesības vilkt biļetes 
vēl divas reizes. Sekmīgu atbilžu gadījumā ir iespējams saņemt 8 punktus. Sniedzot 
nepareizu atbildi uz turpmāk izvilktajiem jautājumiem, saglabājas iepriekšējais 
augstākais novērtējums. Ja pirmā atbilde ir nepareiza, tad studentam ir iespējas iegūt 
atzīmi 6, pareizi atbildot uz nākošo jautājumu. Ja pirmie trīs jautājumi ir atbildēti 
nepareizi, tad students eksāmenu nav nokārtojis.  
Reglaments 2. Katrs students saņem vairākus eksāmena jautājumus testa formā. 
Apdomas laikā var tikt izmantoti jebkuri rakstveida vai vizuāli informācijas avoti. 
Sarunas ar fiziskām būtnēm eksāmena laikā kategoriski aizliegtas. Vērtējums 
eksāmenā ir atkarīgs no jautājumu daudzuma, atvēlētā apdomas laika un jautājumu 
sarežģītības pakāpes. 
Gadījumos, kad rodas šaubas par studenta zināšanu adekvātu novērtējumu, 
pasniedzējam ir tiesības uzdot papildus jautājumus par visu mācību kursu, kas ir arī 
obligāts priekšnoteikums, lai eksāmenā saņemtu atzīmes 9 vai 10. 
 
 
3.6.Zināšanu un praktisko iemaņu novērtējums. 
 
Kursa galīgo atzīmi pēc 10 punktu skalas nosaka: 
 

• Praktisko iemaņu pārbaude, kas tiek  
konstatēta studenta izpildīto laboratorijas darbu laikā 40%; 
• Regulāro pārbaudes testu rezultāti     5%; 
• Eksāmena rezultāts     55%. 

 
3.7.Kursa tematiskais sadalījums. 
 

Tēma Stundas Apmācības 
veids 

Informācija par mācību procesu. Informācijas apstrādes 
sistēmu arhitektūra. Loģiskā un fiziskā struktūras. 
Datortehnikas klasifikācija. Datora struktūrshēma un darbības 
pamatprincipi. 

2 LK, T 

Kopnes. Procesori. Atmiņas organizācija. 
Ārējās atmiņas veidi un darbības principi.  

2 LK, T 

Videoadapteri un monitori. Ievades/ izvades porti un iekārtas. 
Printeri.  Barošanas rezervēšana. 

2 LK, T 

Ievads operāciju sistēmās. 2 LK, T 
Tīklu klasifikācija un topoloģija. Informācijas pārraides vides 2 LK, T 



un to raksturojums. 
Tīkla adapteri un savienojošie elementi. 
Resursu sadalīšana tīklā. 

2 LK, T 

Tīkla aparatūra: koncentrātori, komutātori, atkārtotāji, 
pārveidotāji. 

2 LK, T 

1.laboratorijas darbs. Personālā datora konstruēšana 
(ieskaite). 

2 S 

OSI etalonmodelis. 2 LK, T 
2.laboratorijas darbs. Homogēnu lokālu datu pārraides tīklu 
divu mezglu segmenta konstruēšana (ieskaite). 

2 S 

Protokoli. Pieejas metodes tīklam: Ethernet un Token Ring. 2 LK, T 
3.laboratorijas darbs. Homogēnu vienādranga lokālu datu 
pārraides tīklu vairākmezglu segmenta konstruēšana 
(ieskaite). 

2 S 

Eksāmens. Datu pārraides tīkli (1). 2 E 
 
3.8.Literatūras saraksts. 
 
Noderīga būs jebkura mācību grāmata par datu pārraides tīkliem, bet rekomendējamas 
ir sekojošas: 
 

1. Douglas E. Comer, Ralph E. Droms. Computer Networks and Internets, with 
Internet Applications. Prentice Hall, ISBN: 0130914495, 3rd edition 
(February 15, 2001), 720 pages. 

2. Rosenthal M. Build Your Own PC. McGraw-Hill Professional Publishing; 
ISBN: 0072124679, 2nd edition Vol 2 (August 25, 2000), 223 pages. 

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. Издательский 
дом «Питер», ISBN 5-88782-290-2, 816 с. с ил. 

4. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002, 
ISBN 9984-30-021-8, 380/302 p. 

 
 
3.9.Problēmu risināšana. 
 
Ja studentam ir nepieciešamas papildus nodarbības, konsultācijas, laboratorijas darbu 
nostrādāšana vai aizstāvēšana, kā arī atkārtota eksāmenu kārtošana, tad konkrētie 
jautājumi ir jārisina ar Informācijas Tehnoloģiju departamenta vadītāju Prof. Sarmu 
Cakuli. 
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Datu pārraides tīkli (2)  
(I kurss, II semestris – 2 kredītpunkti) 

 
Docētājs: Egīls Ginters, asoc.profesors, Dr.Sc.Ing. 
 
1.Kursa mērķis. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu 
arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām. 
 
2.Kursa apjoms. 2 kredītpunkti (KP) jeb 24 kontaktstundas (KST) (katra 45min.). 
Sadalījums attēlots 1.tabulā. Atsevišķu apmacības veidu laiku sadalījums un skaits var 
tikt mainīti, nemainot kopējo kontaktstundu skaitu. 
          1.tabula 

Semestris KP KST LK, S, T LB 
II 2 24h 24h (6x4h) 

 
10h 

, kur: 
LK - lekcijas; 
LB - laboratorijas darbi; 
S - semināri; 
T - kontroltesti. 
 
3.Apmācības veidi. 
 
3.1.Lekcijas (LK).  
 
Mērķis. Kalpot teorētiskā materiāla izklāstam.  
Reglaments. Lekcijas ir tikai pamats patstāvīgai zināšanu apguvei un praktisko darba 
iemaņu patstāvīgai pilnveidošanai. Lekciju konspekti netiek izsniegti. Lekcijās var tikt 
sniegta informācija, kura var nebūt atrodama mācību grāmatās. Lekcijās sniegtā 
informācija var tikt iekļauta eksāmenu un laboratorijas darbu teorētiskā pamatojuma 
jautājumos, laboratorijas darbu ieskaites semināru kontroljautājumos, kā arī 
regulārajos kontroltestos. 
 
3.2.Laboratorijas darbi (LB). 
 
Mērķis. Atbilstoši lekcijās aplūkotajam mācību materiālam un patstāvīgas 
sagatavošanās ceļā iegūtajām teorētiskajām zināšanām, sagatavot studentu praktisku 
darba operāciju izpildei. 
Reglaments. Katrs students izpilda vairākus praktiskos jeb laboratorijas darbus, kuru 
vērtēšanas atzīmes ir ieskaitīts vai neieskaitīts. Students netiek pielaists pie eksāmena, 
ja tas nav saņēmis ieskaiti par kādu no laboratorijas darbiem. Par katru laboratorijas 
darbu katrs students, neraugoties uz studentu skaitu, kas strādājot vienā darba grupā, 
izpilda konkrēto darbu, sagatavo un iesniedz pasniedzējam atsevišķu laboratorijas 
darba protokolu. Laboratorijas darba protokolam ir jābūt uzrakstītam labā literārā 
latviešu valodā bez rupjām gramatikas kļūdām, kā arī izdrukātam, izmantojot 
datortehniku. Laboratorijas darba protokolam ir jātiek noformētam atbilstoši 
pievienotajam piemēram (skat.1.pielikums DPT(1)) un sagatavotam pirms 
laboratorijas darba uzsākšanas. Tajā ir obligāti jāieraksta darba teorētiskais 
pamatojums, citādi students netiek pielaists pie laboratorijas darba izpildes. Katram 
laboratorijas darbam ir jātiek parakstītam un iesniegtam pasniedzējam ne vēlāk kā 
3(trīs) darba dienas pirms semināra, kas kalpos konkrētā laboratorijas darba analīzei, 
vai arī nākošā laboratorijas darba izpildes. Laboratorijas darba ieskaitīšana ir atkarīga 
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no paveiktā darba kvalitātes un pilnvērtīgu zināšanu demonstrēšanas par konkrētā 
darba tēmu. Zināšanu pārbaude notiek, pirmkārt intervijas veidā, kā arī pasniedzējam 
izvēloties jautājumu zināšanu kontrolei, uz kuru semināra laikā rakstveidā ir jāatbild 
studentam. Atbildēm ir jātiek fiksētām laboratorijas darba protokolā. Katrs students ir 
materiāli atbildīgs par viņa rīcībā nodoto laboratorijas tehnisko aprīkojumu un 
materiāliem. 
 
Laboratorijas darbu protokoli: Skat.DPT(1) mācību plānu. 
 
3.2.1.Laboratorijas darbs Nr.4. Personālo datoru uz Pentium 4 bāzes arhitektūru 
kvalitātes analīze        6KST 
 
Mērķis. Izveidot studentam praktiskas iemaņas noteiktas konfigurācijas personālā 
datora izveidošanai un sistēmiskas programmatūras instalācijai. Radīt iemaņas ārējo 
iekārtu pievienošanā. Dot iespēju patstāvīgi analizēt iespējamos arhitektūras modeļus 
un veikt to salīdzināšanu. Panākt citos mācību priekšmetos apgūto zināšanu 
izmantošanu. 
 
Darba teorētiskais pamatojums. Pirms laboratorijas darba izpildes protokolā ir 
jāsniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas): 

 Personālā datora uz Pentium 4 bāzes arhitektūru salīdzinājums; 
 Ziff Davis Media Business Winstone 2001 raksturojums; 
 Eksperimentu rezultātu precizitātes novērtēšanas metodes, kuras izmantos 

students rezultātu ticamības analīzei. 
 
Darba uzdevums. Pēc pasniedzēja norādījumiem: 

 Sakomplektēt darbaspējīgu IBM arhitektūras personālo datoru uz Pentium 4 
CPU bāzes, izmantojot m/b ar Intel 845., 850. vai SIS 645.shēmkomplektu ar 
DDR; 

 Uzinstalēt operāciju sistēmu MS Windows 98/ME/2000 Professional OEM; 
 Pārbaudīt datora darbības kvalitāti ar Ziff Davis Media Business Winstone 

2001, veicot vismaz 2 pilnus testa ciklus; 
 Aprakstīt darbu norisi laboratorijas darba protokolā; 
 Apkopot ar pārējām darba grupām iegūtos mērījumu rezultātus un novērtēt to 

precizitāti pēc izvēlētas metodes (skat. Statistika); 
 Darba secinājumos sniegt datoru arhitektūru testēšanas rezultātu analīzi. 

 
Darba grupa:  Katrā darba grupā ir tikai 1(viens) students. 
 
 
3.2.2.Laboratorijas darbs Nr.5. Nehomogēna lokāla datu pārraides tīkla 
konstruēšana ar resursu sadalīšanu IP adresu telpā   4KST 
 
Mērķis. Radīt praktiska darba iemaņas, kas ļauj izmantot dažāda veida informācijas 
pārraides fiziskās vides, kā arī veikt servera un klienta datoru instalāciju ar turpmāku 
resursu sadalīšanu IP adresu telpā. 
 
Darba teorētiskais pamatojums. Pirms laboratorijas darba izpildes protokolā ir 
jāsniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas): 

 Operāciju sistēmu MS Windows 98/ME/2000 Pro/XP Home salīdzinājums; 
 Operāciju sistēmu MS Windows 2000 Server un MS Windows XP Server 

salīdzinājums; 
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 IP adresācijas būtība. Domēni; 
 TP datu pārraides kabeļa, lai savienotu divus HUB vai Switch, izvadu shēma. 

 
Darba uzdevums. Pēc pasniedzēja norādījumiem: 

 Uzbūvēt IBM arhitektūras personālo datoru uz Pentium III bāzes; 
 Uzinstalēt kādu no operāciju sistēmām MS Windows 98/ME/2000 Pro/XP 

Home OEM vai arī MS Windows 2000 Server/XP Server; 
 Ievietot datoros Ethernet tīkla adapterus (10Base-2, 10Base-T, 100Base-T) un 

uzinstalēt to pieslēguma programmatūru; 
 Sagatavot datu pārraides kabeļus, lai atbilstoši pasniedzēja norādītajai 

konfigurācijai veiktu datoru savienošanu, izmantojot kā fizisko vidi “vītā 
pāra” TP kabeli vai RG-58 koaksiālo kabeli un Switch (100Mbps), kā arī HUB 
(10/100Mbps); 

 Izmantojot nepieciešamos konektorus, savienot 5 datorus vienotā datu 
pārraides tīklā; 

 Veikt pasniedzēja norādītu IP adresu sadalīšanu un segmentu izveidi; 
 Pievienot tīklam kolektīvas izmantošanas printeri, izmantojot TCP/IP 

protokolu; 
 Izveidot vismaz 2 segmentus, kur vienā no tiem būtu printeris ar 2 datoriem, 

bet otrā 3 datori. Pirmā segmenta datori varētu izmantot kolektīvu printeri, bet 
otrā segmenta datoriem ir pieeja vienma pie otra HDD; 

 Aprakstīt darbu norisi laboratorijas darba protokolā; 
 Darba secinājumos sniegt problēmu un kļūdu analīzi. 

 
Darba grupa:  Katrā darba grupā ir ne vairāk kā 2(divi) studenti. 
 
 
3.3.Semināri (S). 
 
Mērķis. Pārrunāt eksāmenos, testos un laboratorijas darbos konstatētās problēmas un 
to iespējamus risinājumus, kā arī izskaidrot lekciju materiāla analīzes rezultātā 
radušos jautājumus. 
Reglaments. Katrs seminārs var būt paredzēts konkrēta laboratorijas darba analīzei. 
Studentam ir jāierodas uz semināru un jābūt gatavam atbildēt uz jebkuriem 
jautājumiem par konkrētā laboratorijas darba vai teorētiskā materiāla tēmu, kā arī 
rakstveidā uz vismaz vienu pasniedzēja noteiktu kontroljautājumu. Atbildes uz 
kontroljautājumu ir jāieraksta laboratorijas darba protokolā. 
 
3.4.Kontroltesti (T). 
 
Mērķis. Noskaidrot katra studentu zināšanu līmeni par kādu no mācību kursa 
jautājumiem, vai arī vispārējo kompetences un izglītības līmeni.  
Reglaments. Testēšana notiek īsu rakstveida testu formā. Parasti lekciju nodarbību 
laikā. Kontroltestu rezutātiem tiek piemērots sekojošs kvantitatīvs novērtējums: 

• >=53%   ieskaitīts; 
• citādi   neieskaitīts. 

Neieskaitīti testi nav jāatkārto. 
 
3.5.Eksāmens (E). 
 
Prasības. Katram studentam, kas pretendē uz eksāmena kārtošanu ir jāsaņem pozitīvs 
novērtējums par katru no otrajā semestrī izpildāmajiem laboratorijas darbiem. Katrs 
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students piedalās eksāmenā atbilstoši 1.vai 2.reglamentam. Mobilie telefoni un citas 
sazināšanās ierīces ir izslēgtas. 
Reglaments 1. Katrā biļetē ir viens jautājums, kas noformulēts testa formā. Katram 
studentam pēc biļetes izvilkšanas ir tiesības pieprasīt pārtulkot biļetes tekstu valsts 
valodā, vai arī precizēt pēc viņa domām neskaidri formulētus jautājumus. Eksāmenu 
biļetēs var tikt ietverti jautājumi, kas atbilst konkrētajai mācību tēmai, bet nav 
aplūkoti lekcijās. Apdomas laiks ir 3min, kura laikā nedrīkst izmantot nekādus 
palīginformacijas materiālus. Par pareizu atbildi students saņem 6 punktus. Pareiza 
atbilde ir tikai pilnīga atbilde uz uzdoto jautājumu. Studentam ir tiesības vilkt biļetes 
vēl divas reizes. Sekmīgu atbilžu gadījumā ir iespējams saņemt 8 punktus. Sniedzot 
nepareizu atbildi uz turpmāk izvilktajiem jautājumiem, saglabājas iepriekšējais 
augstākais novērtējums. Ja pirmā atbilde ir nepareiza, tad studentam ir iespējas iegūt 
atzīmi 6, pareizi atbildot uz nākošo jautājumu. Ja pirmie trīs jautājumi ir atbildēti 
nepareizi, tad students eksāmenu nav nokārtojis. Gadījumos, kad rodas šaubas par 
studenta zināšanu adekvātu novērtējumu, pasniedzējam ir tiesības uzdot papildus 
jautājumus par visu mācību kursu, kas ir arī obligāts priekšnoteikums, lai eksāmenā 
saņemtu atzīmes 9 vai 10. 
Reglaments 2. Katrs students saņem eksāmena jautājumus testa formā. Apdomas 
laikā var tikt izmantoti jebkuri rakstveida vai vizuāli informācijas avoti. Sarunas ar 
fiziskām būtnēm eksāmena laikā kategoriski aizliegtas. Vērtējums eksāmenā ir 
atkarīgs no jautājumu daudzuma, atvēlētā apdomas laika un jautājumu sarežģītības 
pakāpes. 
 
3.6.Zināšanu un praktisko iemaņu novērtējums. 
 
Kursa galīgo atzīmi pēc 10 punktu skalas nosaka: 
 

• Praktisko iemaņu pārbaude, kas tiek  
konstatēta studenta izpildīto laboratorijas darbu laikā 40%; 
• Regulāro pārbaudes testu rezultāti   5%; 
• Eksāmena rezultāts     55%. 

 
3.7.Kursa tematiskais sadalījums. 
 

Tēma Stundas Apmācības 
veids 

DPT (1) eksāmena rezultātu analīze. 
 

2 LK 

Pentium 4 arhitektūras. Ražīguma analīze. 
Ievads Internet, TCP/IP un IP adresācijā. Adresu kalkulātori. 
Mācību darba un laboratorijas darbu plānošana. 
Sagatavošanās Laboratorijas darbiem Nr.4. un Nr.5. 

2 LK, T 

Globālie tīkli (WAN). FDDI tīkla tehnoloģijas. X.25. Frame 
Relay. ATM. SONET. 

2 LK 

Bezvadu tīkli. Pieejas metodes. Bezvadu Ethernet.. 
Bluetooth. Bezvadu tīklu attīstības perspektīvas. 

2 LK, T 

GSM.  2 LK 
UMTS 3G. WAP.  LK, T 
Datu apstrādes un pārraides sistēmu programmatūra. 
Valodas. 

2 LK 

Datu apstrādes un pārraides sistēmu programmatūra. DNVS. 2 LK, T 



Klienta-servera arhitektūras. Failu serveris. API serveri 2 LK 
Elektroniskā Informācijas Apmaiņa (EDI). EDIFACT. 2 LK, T 
Laboratorijas darbs Nr.4. Personālo datoru uz Pentium 4 
bāzes arhitektūru kvalitātes analīze 

2 S 

Laboratorijas darbs Nr.5. Nehomogēna lokāla datu 
pārraides tīkla konstruēšana ar resursu sadalīšanu IP 
adresu telpā 

2 S 

Eksāmens. Datu pārraides tīkli (2). 2 E 
 
3.8.Literatūras saraksts. 
 
Noderīga būs jebkura mācību grāmata par datu pārraides tīkliem, bet rekomendējamas 
ir sekojošas: 
 

1. Douglas E. Comer, Ralph E. Droms. Computer Networks and Internets, with 
Internet Applications. Prentice Hall, ISBN: 0130914495, 3rd edition 
(February 15, 2001), 720 pages. 

2. Rosenthal M. Build Your Own PC. McGraw-Hill Professional Publishing; 
ISBN: 0072124679, 2nd edition Vol 2 (August 25, 2000), 223 pages. 

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. Издательский 
дом «Питер», ISBN 5-88782-290-2, 816 с. с ил. 

4. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002, 
ISBN 9984-30-021-8, 380/302 p. 

5. К.Закер. Компьютерные сети. Модернизация и поиск 
неисправностей. Пер.с англ. БХВ-Петербург, 2001.-1008 с. 

 
3.9.Problēmu risināšana. 
 
Ja studentam ir nepieciešamas papildus nodarbības, konsultācijas, laboratorijas darbu 
nostrādāšana vai aizstāvēšana, kā arī atkārtota eksāmenu kārtošana, tad konkrētie 
jautājumi ir jārisina ar Informācijas Tehnoloģiju departamenta vadītāju Sarmu 
Cakules kundzi. 
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Datu pārraides tīkli (3)  
(II kurss, 3 semestris – 2 kredītpunkti) 

 
Docētājs: Egīls Ginters, asoc.profesors, Dr.Sc.Ing. 
 
1.Kursa mērķis. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu 
arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām. 
 
2.Kursa apjoms. 2 kredītpunkti (KP) jeb 24 kontaktstundas (KST) (katra h=45min.). 
Sadalījums attēlots 1.tabulā. Atsevišķu apmacības veidu laiku sadalījums un skaits var 
tikt mainīti, nemainot kopējo kontaktstundu skaitu. 
          1.tabula 

Semestris KP KST LK, S, T LB 
III 2 24h 24h (6x4h) 

 
10h (2x5h) 

 
, kur: 
 
LK - lekcijas; 
LB - laboratorijas darbi; 
S - semināri; 
T - kontroltesti. 
 
3.Apmācības veidi. 
 
3.1.Lekcijas (LK).  
 
Mērķis. Kalpot teorētiskā materiāla izklāstam.  
Reglaments. Lekcijas ir tikai pamats patstāvīgai zināšanu apguvei un praktisko darba 
iemaņu patstāvīgai pilnveidošanai. Lekciju konspekti netiek izsniegti. Lekcijās var tikt 
sniegta informācija, kura var nebūt atrodama mācību grāmatās. Lekcijās sniegtā 
informācija var tikt iekļauta eksāmenu un laboratorijas darbu teorētiskā pamatojuma 
jautājumos, laboratorijas darbu ieskaites semināru kontroljautājumos, kā arī 
regulārajos kontroltestos. 
 
3.2.Laboratorijas darbi (LB). 
 
Mērķis. Atbilstoši lekcijās aplūkotajam mācību materiālam un patstāvīgas 
sagatavošanās ceļā iegūtajām teorētiskajām zināšanām, sagatavot studentu praktisku 
darba operāciju izpildei. 
Reglaments. Katrs students izpilda vairākus praktiskos jeb laboratorijas darbus, kuru 
vērtēšanas atzīmes ir ieskaitīts vai neieskaitīts. Students netiek pielaists pie eksāmena, 
ja tas nav saņēmis ieskaiti par kādu no laboratorijas darbiem. Par katru laboratorijas 
darbu katrs students, neraugoties uz studentu skaitu, kas strādājot vienā darba grupā, 
izpilda konkrēto darbu, sagatavo un iesniedz pasniedzējam atsevišķu laboratorijas 
darba protokolu. Laboratorijas darba protokolam ir jābūt uzrakstītam labā literārā 
latviešu valodā bez rupjām gramatikas kļūdām, kā arī izdrukātam, izmantojot 
datortehniku. Laboratorijas darba protokolam ir jātiek noformētam atbilstoši 
pievienotajam piemēram (skat.1.pielikums DPT(1)) un sagatavotam pirms 
laboratorijas darba uzsākšanas. Tajā ir obligāti jāieraksta darba teorētiskais 
pamatojums, citādi students netiek pielaists pie laboratorijas darba izpildes. Katram 
laboratorijas darbam ir jātiek parakstītam un iesniegtam pasniedzējam ne vēlāk kā 
3(trīs) darba dienas pirms semināra, kas kalpos konkrētā laboratorijas darba analīzei. 
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Laboratorijas darba ieskaitīšana ir atkarīga no paveiktā darba kvalitātes un pilnvērtīgu 
zināšanu demonstrēšanas par konkrētā darba tēmu. Zināšanu pārbaude notiek, 
pirmkārt intervijas veidā, kā arī pasniedzējam izvēloties jautājumu zināšanu kontrolei, 
uz kuru semināra laikā rakstveidā ir jāatbild studentam. Atbildēm ir jātiek fiksētām 
laboratorijas darba protokolā. Katrs students ir materiāli atbildīgs par viņa rīcībā 
nodoto laboratorijas tehnisko aprīkojumu un materiāliem. 
 
3.2.1.Laboratorijas darbs Nr.6. Homogēna lokāla datu pārraides tīkla 
konstruēšana ar pieejas tiesību kontroli IP adresu telpā uz MS Windows 2000 
Server bāzes         5KST 
 
Mērķis. Radīt praktiska darba iemaņas, kas ļauj veikt servera un klienta datoru 
instalāciju ar turpmāku resursu sadalīšanu IP adresu telpā, izmantojot pieejas tiesību 
kontroli. 
 
Darba teorētiskais pamatojums. Pirms laboratorijas darba izpildes protokolā ir 
jāsniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas): 

 Operāciju sistēmu MS Windows for Workgroups 3.11/Windows 98/Windows 
2000 Server salīdzinājums; 

 IP adresācijas būtība. Domēni un tiesību pārdale; 
 TP datu pārraides kabeļa, lai savienotu divus HUB vai Switch, izvadu shēma. 

 
Darba uzdevums. Pēc pasniedzēja norādījumiem: 

 Uzbūvēt IBM arhitektūras personālo datoru uz Pentium III vai IV bāzes; 
 Uzinstalēt operāciju sistēmu MS Windows 2000 Server; 
 Ievietot datoros Ethernet tīkla adapterus (10Base-2 vai 10Base-T vai 100Base-

T) un uzinstalēt to pieslēguma programmatūru; 
 Sagatavot UTP datu pārraides kabeļus (dators-rozete; rozete-HUB), lai 

atbilstoši pasniedzēja norādītajai konfigurācijai veiktu datoru savienošanu, 
izmantojot kā fizisko vidi “vītā pāra” TP kabeli vai RG-58 koaksiālo kabeli, 
HUB un UTP RJ-45 rozetes; 

 Izmantojot nepieciešamos konektorus, savienot vairākus datorus vienotā datu 
pārraides tīklā; 

 Veikt pasniedzēja norādītu IP adresu sadalīšanu un domēnu izveidi; 
 Reģistrēt domēna lietotājus; 
 Nodemonstrēt kā notiek piekļuves tiesību piešķiršana, manipulējot ar IP 

adresu apgabaliem, kā arī pieejas tiesību piešķiršanu domēna resursiem; 
 Pievienot tīklam kolektīvas lietošanas videokameru un printeri, izmantojot 

TCP/IP protokolu; 
 Aprakstīt darbu norisi laboratorijas darba protokolā; 
 Darba secinājumos sniegt problēmu un kļūdu analīzi. 

 
Darba grupa:  Katrā darba grupā ir ne vairāk kā 2(divi) studenti. 
 
3.2.2.Laboratorijas darbs Nr.7. Homogēnu lokālu datu pārraides tīkla 
izveidošana uz Novell Netware bāzes     5KST 
 
Mērķis. Radīt praktiska darba iemaņas informācijas pārraides tīkla Novell Netware 
instalēšanai. 
 
Darba teorētiskais pamatojums. Pirms laboratorijas darba izpildes protokolā ir 
jāsniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa): 
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 MS Windows 2000 Server un Novell Netware 5 salīdzinoša analīze (piemēri 
un paskaidrojošais teksts); 

 TP datu pārraides kabeļa, lai savienotu datoru ar HUB, izvadu shēma; 
 Īss Novell Netware 5 instalācijas gaitas izklāsts. 

 
Darba uzdevums. Pēc pasniedzēja norādījumiem: 

 Uzbūvēt IBM arhitektūras personālo datoru uz Pentium III vai IV bāzes; 
 Ievietot datorā Ethernet tīkla adapteri (10Base-2, 10Base-T, 100Base-T); 
 Sagatavot datu pārraides kabeļus, lai savienotu vairākus datorus, izmantojot kā 

fizisko vidi “vītā pāra” TP kabeli un HUB; 
 Uzinstalēt Novell Netware 5 serveri un pieslēgt tam divas agrāk sagatavotas 

darba stacijas; 
 Pēc pasniedzēja norādījumiem reģistrēt lietotājus un sadalīt piekļuves tiesības 

tīklā (gan ārējās atmiņas resursus, tā arī kolektīvo printeri); 
 Aprakstīt darbu norisi laboratorijas darba protokolā; 
 Darba secinājumos sniegt problēmu un kļūdu analīzi. 

 
3.3.Semināri (S). 
 
Mērķis. Pārrunāt laboratorijas darbos konstatētās problēmas un to iespējamus 
risinājumus, kā arī izskaidrot lekciju materiāla analīzes rezultātā radušos jautājumus. 
Reglaments. Katrs seminārs ir paredzēt konkrēta laboratorijas darba analīzei. 
Studentam ir jāierodas uz semināru un jābūt gatavam atbildēt uz jebkuriem 
jautājumiem par konkrētā laboratorijas darba vai teorētiskā materiāla tēmu, kā arī 
rakstveidā uz vienu pasniedzēja noteiktu kontroljautājumu. Atbildes uz 
kontroljautājumu ir jāieraksta laboratorijas darba protokolā. 
 
3.4.Kontroltesti (T). 
 
Mērķis. Noskaidrot katra studentu zināšanu līmeni par kādu no mācību kursa 
jautājumiem, vai arī vispārējo kompetences un izglītības līmeni.  
Reglaments. Testēšana notiek īsu rakstveida testu formā. Parasti lekciju nodarbību 
laikā. Kontroltestu rezutātiem tiek piemērots sekojošs kvantitatīvs novērtējums: 

 
• >=53%   ieskaitīts; 
• <53%   neieskaitīts. 

 
Testi, kuros ir saņemts neapmierinošs vērtējums nav jāatkārto. 
 
3.5.Eksāmens (E). 
 
Prasības. Katram studentam, kas pretendē uz eksāmena kārtošanu ir jāsaņem pozitīvs 
novērtējums par katru no trešajā semestrī izpildītajiem laboratorijas darbiem. Katrs 
students piedalās eksāmenā atbilstoši 1.vai 2.reglamentam. Mobilie telefoni un citas 
sazināšanās ierīces ir izslēgtas. 
Reglaments 1. Katrā biļetē ir viens jautājums, kas noformulēts testa formā. Katram 
studentam pēc biļetes izvilkšanas ir tiesības pieprasīt pārtulkot biļetes tekstu valsts 
valodā, vai arī precizēt pēc viņa domām neskaidri formulētus jautājumus. Eksāmenu 
biļetēs var tikt ietverti arī jautājumi, kas atbilst konkrētajai mācību tēmai, bet nav 
aplūkoti lekcijās. Apdomas laiks ir 3min, kura laikā nedrīkst izmantot nekādus 
palīginformacijas materiālus. Par pareizu atbildi students saņem 6 punktus. Pareiza 
atbilde ir tikai pilnīga atbilde uz uzdoto jautājumu. Studentam ir tiesības vilkt biļetes 
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vēl divas reizes. Sekmīgu atbilžu gadījumā ir iespējams saņemt 8 punktus. Sniedzot 
nepareizu atbildi uz turpmāk izvilktajiem jautājumiem, saglabājas iepriekšējais 
augstākais novērtējums. Ja pirmā atbilde ir nepareiza, tad studentam ir iespējas iegūt 
atzīmi 6, pareizi atbildot uz nākošo jautājumu. Ja pirmie trīs jautājumi ir atbildēti 
nepareizi, tad students eksāmenu nav nokārtojis.  
Reglaments 2. Katrs students saņem vairākus eksāmena jautājumus testa formā. 
Apdomas laikā var tikt izmantoti jebkuri rakstveida vai vizuāli informācijas avoti. 
Sarunas ar fiziskām būtnēm eksāmena laikā kategoriski aizliegtas. Vērtējums 
eksāmenā ir atkarīgs no jautājumu daudzuma, atvēlētā apdomas laika un jautājumu 
sarežģītības pakāpes. 
Gadījumos, kad rodas šaubas par studenta zināšanu adekvātu novērtējumu, 
pasniedzējam ir tiesības uzdot papildus jautājumus par visu mācību kursu, kas ir arī 
obligāts priekšnoteikums, lai eksāmenā saņemtu atzīmes 9 vai 10. 
 
 
3.6.Zināšanu un praktisko iemaņu novērtējums. 
 
Kursa galīgo atzīmi pēc 10 punktu skalas nosaka: 
 

• Praktisko iemaņu pārbaude, kas tiek  
konstatēta studenta izpildīto laboratorijas darbu laikā  40%; 
• Regulāro pārbaudes testu rezultāti     5%; 
• Eksāmena rezultāts      55%. 

 
3.7.Kursa tematiskais sadalījums. 
 

Tēma Stundas Apmācības 
veids 

Informācija par mācību procesu. Datu masīvu organizācija. 
Failu serveri. Klienta-servera arhitektūras. Aplikāciju serveri. 
Datu noliktavas. IP adresācija un adresu kalkulātori. Domēni. 
Resursu un tiesību sadale un pārdale. 

4 LK, T 

Informācijas apmaiņa un drošība. Datorvīrusi un aizsardzības 
līdzekļi tīklā. AVG (Grisoft Inc.). Ugunsmūri. Virtuālie 
privātie tīkli. Ielaušanās atklāšanas sistēmas. Informācijas 
kriptēšana. 

4 LK, T 

E-komercijas shēmas. Internet pamatresursi un to izmantošana. 
Web programmēšanas pamati. 

4 LK, T 

Novell Netware un datu pārraides tīklu organizācija 4 LK, T 
Iebūvētās automātiskās vadības sistēmas. Mikrokontrolieri. 
Sadalītu vadības sistēmu konstruēšana. Industriālās kopnes. 
Lokālu vadības iekārtu apvienošana. Industriālie datu pārraides 
tīkli. 

4 LK, T 

6.laboratorijas darbs. Homogēna lokāla datu pārraides tīkla 
konstruēšana ar pieejas tiesību kontroli IP adresu telpā uz MS 
Windows 2000 Server bāzes (ieskaite) 

2 S 

7.laboratorijas darbs. Homogēnu lokālu datu pārraides tīkla 
izveidošana uz Novell Netware bāzes (ieskaite). 

2 S 

Eksāmens. Datu pārraides tīkli (3). 2 E 
 
3.8.Literatūras saraksts. 



 
Noderīga būs jebkura mācību grāmata par datu pārraides tīkliem, bet rekomendējamas 
ir sekojošas: 
 

1. Douglas E. Comer, Ralph E. Droms. Computer Networks and Internets, with 
Internet Applications. Prentice Hall, ISBN: 0130914495, 3rd edition 
(February 15, 2001), 720 pages. 

2. Rosenthal M. Build Your Own PC. McGraw-Hill Professional Publishing; 
ISBN: 0072124679, 2nd edition Vol 2 (August 25, 2000), 223 pages. 

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. Издательский 
дом «Питер», ISBN 5-88782-290-2, 816 с. с ил. 

4. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002, 
ISBN 9984-30-021-8, 380/302 p. 

5. К.Закер. Компьютерные сети. Модернизация и поиск 
неисправностей. Пер.с англ. БХВ-Петербург, 2001.-1008 с. 

 
 
3.9.Problēmu risināšana. 
 
Ja studentam ir nepieciešamas papildus nodarbības, konsultācijas, laboratorijas darbu 
nostrādāšana vai aizstāvēšana, kā arī atkārtota eksāmenu kārtošana, tad konkrētie 
jautājumi ir jārisina ar Informācijas Tehnoloģiju departamenta vadītāju Prof. Sarmu 
Cakuli. 
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Lietojumprogrammatūra 
 
Docētājs: lektors Agris Vārna 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves principiem un 
pielietojumu; iemācīt lietot praksē savstarpēji saistītas dažādas lietojumu programmas, t.sk. izmantojot 
makro un Visual Basic for Application (VBA). 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas (lekcijas 10 stundas, praktiskie darbi 82 stundas, 
semināri 6 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 

a) Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi. 
b) Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri. 
c) Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums. 

Kursa gala vērtējums veidojas no: 
 Individuālā darba semināros un praktiskajos darbos - 20% 
 Patstāvīgo darbu vērtējuma - 30% 
 Pārbaudes darbu vērtējuma - 20% 
 Eksāmena atzīmes - 30% 

Tematiskais plāns: 
Tēma Nod. 

veids* St 

Lietojumprogrammatūras jēdziens, lietojumprogrammu klasifikācija, pielietojuma 
diapazoni, uzbūes principi, lietotāja interfeiss, lietotāja un datora dialogs 

Lk; GD 2 

Pārskats par lietojumprogrammu grupām, to pielietojuma diapazoni, programmu vides 
salīdzinājums, programmu savstarpējā integrācija, konverģence.  (Word, Excel;  Access, 
PowPoint, Photo Editor / CorelDraw; Tildes WinLogs) 
Nodot un sagatavoties aizstāvēt patstāvīgo darbu: "XX programmas lietotāja instrukcija" 

Lk 
Lk/Sem 

4 

Praktiskais darbs MS Office PrD 2 
Pārskats par lietojumprogrammu grupām, to pielietojuma diapazoni, programmu vides 
salīdzinājums, programmu savstarpējā integrācija, konverģence - turpinājums - (Binder, 
FrontPage, Internet Explorer, Outlook; StarOffice) 

Lk 2 

Praktiskais darbs StarOffice PrD 2 
Utilītprogrammas (datora administrēšanas un datu uzturēšanas programmatūra - Norton 
Utilities WinZip; Norton Antivirus; McAffee); multimediju programmatūra 
Nodot patstāvīgo darbu "Lietojumprogrammatūra: tendences, notikumi, fakti …" 

Lk/Sem 2 

Makrokomandu lietošana, makrokomandu rakstīšana ar ierakstītāju (RECORDER)- 
ierakstīšana, izpilde un rediģēšana. 

Lk/PrD 2 

Microsoft Visual Basic (VB) - notikumu orientēta programmēš. valoda. Iepazīšanās ar 
Microsoft Visual Basic vidi: vadības, projekta, īpašību un citi logi; piemēri- to analīze, 
izpilde. 

Lk/PrD 2 

VB: ekrāna forma (Form) un objekts - poga (Command button), to īpašības;  objekti, to 
īpašības un metodes, standarta dialoga logi; elementāra programma, tās izpilde un 
skaņošana. 

Lk/PrD 2 

VB: konstantes un mainīgie, to tipi un redzamības apgabali. Pārskats par biežāk 
lietotajām operācijām un operatoriem;  funkcijas un procedūras, to lietojums un 
piesaistīšana objektiem. 
Optimāla datora un lietotāja saskarnes (interfeisa) izveidošanas pamatprincipi. 

Lk/PrD 2 

Seminārs: patstāvīgo darbu (programmprodukts) prezentācija. Sem. 2 
 

Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas:  
* lekcijas (Lk) - 11; praktiskie darbi (PD) - 8; semināri (Sem) un grupu darbs (GD) - 5 
Literatūra: 
1. Nāgelis . MS Access 7.0. ikvienam. Rīga, Computerland, 1997. 
2. Niedrīte L. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Mācību līdzeklis. Rīga, Computer Land, 1995. - 174 

lpp.  
3. Karbo Michael. Windows 98 : Viss kurss trijās dienās!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - (Apgūsti 

pats!). - Priekšm. rād.: 79. lpp.. - ISBN 9984092909. - 79 lpp. : il., zīm 
4. Karbo Michael. Excel 97 : Viss kurss trijās dienās!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - (Apgūsti pats!). - 

Priekšm. rād.: 78.- 79. lpp.. - ISBN 9984092895. - 79 lpp. : il., zīm. 



5. Karbo Michael. Word 97 : Viss kurss trijās dienās!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - (Apgūsti pats!). - 
Priekšm. rād.: 78. lpp.. - ISBN 9984092879. - 78 lpp. : il., zīm. 

6. Vēzis V. Microsoft Excel 5.0 ikvienam. Mācību līdzeklis. Rīga, Computer Land, 1994. - 208 lpp. 
7. Gary Cornell. Visual Basic 5 rom the Ground Up. Osborne / McGraw-Hill, 1997, 776 p. 
8. Berovskis Askolds. Strādāsim ar Microsoft Word 2000 : Teksti, tabulas, WWW. - Rīga : Mācību 

grāmata, 2000. - ISBN 9984180301. - 139 lpp. : il., zīm  
9. Vilde Vaira. Datorzinības : MS Excel. - Rīga : RaKa, 2001. - ISBN 9984152464. - 134 lpp. : il., zīm. 
10. Kursa kompendijs. 
 



ELEKTROTEHNIKAS PAMATI 
 

Docētājs: lektors Agris Vārna 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus elektrotehnikas, pusvadītāju fizikas un digitāltehnikas pamatiem; 
veicināt praktisku iemaņu apgūšanu elektrisko shēmu analīzē, mērīšanas tehnikā, digitālo shēmu analīzē 
un sintēzē. 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 

a) Laikā jāsagatavo un jānodod laboratorijas un patstāvīgie darbi. 
b) Obligāti jāapmeklē laboratorijas darbi un semināri. 
c) Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums. 

Kursa gala vērtējums veidojas no: 
 Individuālā darba laboratorijas darbos un semināros - 30% 
 Patstāvīgo darbu vērtējuma - 20% 
 Pārbaudes darbu vērtējuma - 20% 
 Eksāmena atzīmes - 30% 

Tematiskais plāns: 
Tēma Nod. 

veids* St 

 Fizikas, matemātikas un elektrotehnikas pamati; strāvas ķēdes – Oma likums, 
elektriskais darbs, enerģija un jauda, sprieguma un strāvas efektīvās vērtības. 

Lk 2 

Petestības: raksturlielumi, apzīmējumi; pretestību veidi un formas. Pretestību 
paralēlais slēgums, 1. Kirhofa likums; pretestību virknes slēgums, 2. Kirhofa 
likums. Jaukti pretestību slēgumi, sprieguma dalītāji, pretestību ķēdes, to 
vienkāršošana.   
Sprieguma avoti, to slodze, iekšējā pretestība, salāgošana, tukšgaitas un 
īssavienojuma režīmi. Līdzsprieguma avoti. Maiņsprieguma avoti.  

Lk/PrD 4 

Elektriskais lauks: lauka stiprums, indukcija un dielektriskā polarizācija, 
elektriskā lauka enerģija. 
Kapacitāte, kondensatori pie līdzsprieguma un maiņsprieguma; kapacitīvā 
reaktīvā pretestība, reaktīvā jauda. Kondensatoru raksturlielumi, tipi un 
konstruktīvais izpildījums. 
Magnētiskais lauks: poli, magnētiskā lauka līnijas,  magnētiskā plūsma, 
magnētiskais kontūrs.  Spole pie līdzspreiguma un maiņspreiguma; induktīvā 
reaktīvā pretestība. Transformatora darbības princips.  

Lk/PrD 4 

Aktīvā un reaktīvā pretestība: vektoru diagrammas; R-C-L virknes - paralēlie 
slēgumi, rezonanse R-C-L ķēdē. Filtri. 
Mērīšanas tehnika. Analogie mēraparāti. Mērīšanas mehānismi. Mērījuma 
kļūda. Skalas simboli. Sprieguma, strāvas un pretestības mēraparāti. Analogie 
un ciparu multimetri.  Osciloskopi: uzbūve un darbība.  Signālu amplitūdas, 
perioda, frekvences un fāzu nobīdes mērīšana ar osciloskopu.  

Lk/PrD 4 

Elektriskās strāvas bīstamība. Vienas fāzes un trīs fāzu maiņstrāvas 
sistēmas. Drošības pasākumi elektrotehnikā. Avārijas aizsardzība. Aizsardzības 
pasākumi pret bīstamām noplūdes strāvām. Aizsargzemējums. Aizsargierīces 
pret strāvas noplūdi. 
Pusvadītājdiodes, tiristori: taisngriežu un impulsu diodes; taisngriežu shēmas; 
stabilitroni,  sprieguma stabilizēšana. 
Vienvirziena un divvirzienu tiristortriodes. 

Lk/PrD 4 

Bipolārie un laukefekta tranzistori: sprieguma un strāvas pastiprināšana ar 
NPN un PNP tranzistoriem, pamatprincipi; raksturlīknes; robežvērtības; 
pamatslēgumi, to īpašības. Pusvadītāju apzīmējuma sistēma; pielietojums. 
Lauktranzistoru uzbūve un darbības principi; pamatslēgumi; pielietojums. 
Operacionālie pastiprinātāji (OP): pamatprincipi, raksturlielumi un OP veidi. 

Lk/PrD 
 

4 

Sensori: veidi, pielietojums. Fotoelementi un saules baterijas. Fotopusvadītāji 
(fotodiodes; fototranzistori). 
Gaismu emitējoši fotopusvadītāji. Gaismas viļņvadi. Indikatori: gaismas diožu 
(LED) un šķidro kristālu (LCD) indikatori; pamatprincipi, veidi, pielietojums. 

Lk/PrD 4 

Loģiskās shēmas un loģiskās atmiņas shēmas: loģisko shēmu 
pamatfuknkcijas: UN, VAI, NE, UN-NE, VAI-NE, EKSKLUZĪVĀ-VAI, 
EKVIVALENCE. Loģisko shēmu analīze. Loģisko shēmu sintēze. 
Loģiskās atmiņas shēmas: RS- trigers; D- trigers; JK- trigers; pielietojums. 
Frekvenču dalītāji. 

Lk/PrD 4 

 



17-03 Digitālās shēmas: digitālo mikroshēmu sērijas- LS-sērija, K-MOP, liela ātruma 
K-MOP. Signāla līmeņi; pārslēgšanās laiki. 
Skaitīšanas sistēmas.  

Lk/PrD 4 

24-03 Digitālās shēmas: skaitītāji (asinhronie, sinhronie skaitītāji); nobīdes reģistri; 
kodu pārveidotāji – pamatprincipi, pielietojums. 
Bināro skaitļu saskaitīšana un atņemšana; summatori. 

Lk/PrD 4 

7-04 Digitālās shēmas: atmiņas: reģistri;  uzbūve; statisko un dinamisko atmiņu 
(RAM) adresēšana un darbība. Pastāvīgā atmiņa: ROM, PROM, EPROM, 
EEPROM uzbūve un darbība. 
Datu pārraides metodes: Modulācijas paņēmieni. Multipleksācijas paņēmieni  ;  
. Datu pārraides pamatprincipi; kļūdu atpazīšana. 
Paralēlais savienojums; Virknes savienojums. 
Ciparu/analogie (D/A) analogie/ciparu (A/D) pārveidotāji: pārveidošanas principi. 

Lk/PrD 4 

14-04 Impulsa barošanas bloki: darbības princips, līdzsprieguma pārveidotāji, 
tiristoru sprieguma pārveidotāji, Caurplūdes pārveidotāji, Impulsa barošanas 
bloku tehniskais izpildījums. 

Lk/PrD 4 

12-05 Eksāmens Eks 2 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas:  
Izmantotā literatūra: 
1. Kursa kompendijs. 
2. Dzieia u.c. Elektrotechnische Grundlagen der Elektronik, Lehrbuch I 2001. 6. izdevums, 469 lpp, 

ISBN 3-7905-0861-6 
3. Frohn u.c. Bauelemente und Grundschaltungen der Mikroelektronik Lehrbuch II 1999. 584 lpp. ISBN 

3-7905-0813-6 
4. Kammerer u.c. Baugruppen der Mikroelektronik Lehrbuch III 1992. 356 lpp. ISBN 3-7905-0630-3 
5. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Valmiera: VPIC, 2003.- 512 lpp.-Tulkota no vācu 

valodas. ISBN 9984-762-01-7 
6. http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/ 
7. http://www.hut.fi/Misc/Electronics/ 
 



Operacionālās sistēmas  
 

Docētājs: lektors Sandris Sietinsons, Ainis Mūsiņš 
 
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar dažāda tipa operētājsistēmām, to kopīgajām 
un atšķirīgajām iezīmēm, attīstības tendencēm. Sīkāk aplūkot un veidot pamatiemaņas 
darbā ar Linux operacionālā sistēmu,  MS-DOS 6.x; Windows 9x; Windows 
NT/2000. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 

1. Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, 

izpildot individuālu uzdevumu. 
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
 

Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
1. Individuālā darba praktiskajos darbos un seminārā – 30% 
2. Ieskaite Linux -30% 
3. Vērtējuma eksāmenā – 40% 
 

Kursa saturs: 
Stundu skaits Tēma 

 Teorija Praktiskās 
mācības 

Operētājsistēmu evolūcija.MS-DOS 1 1 
Operētājsistēmu pamatuzdevumi un funkcijas.MS-DOS 1 1 
Operētājsistēmu arhitektūra. Windows 9x 1 1 
Procesi un trafiki. Windows 9x 1 1 
Atmiņas organizācija un vadība. Windows NT/2000 1 1 
Failu sistēma. Windows NT/2000 1 1 
UNIX un Linux pamati.UNIX un Linux.Ieskats vēsturē.Linux 
īpašības.Lietotāja konts.Logon videLinux komandas 

0.5 0.2 

Faili un direktorijas.Linux faili un direktorijas.Linux failu 
nosaukumu vienošanās.Failu sistēma.Ceļi (paths).Darbs ar 
direktorijām.Failu un direktoriju atļaujas 

0.7 0.7 

Teksta rediģēšanas rīki.Teksta rediģēšana.Vi.Emacs.Pico 0.7 0.7 
Linux komandas.Linux komandu apskats.Failu kopēšana, 
pārcelšana un dzēšana.Faila satura apskates komandas.Vienkāršu 
teksta failu utilītas.Dažādas papildus komandas.Tīkla klienti 
Arhivēšana un saspiešana.Linuxconf.Netconf 

0.5 0.7 

I/O pāradresācija un filtri.Standartievads, standartizvads.I/O 
pāradresācija.Sort, grep, awk un sed. Papildus komandas 

0.5 0.5 

Darbs ar čaulu.Unix čaula.Interaktīva čaula.Darbu kontrole.Čaula 
kā programmēšanas valoda.Vides mainīgie.Čaulas skripti. 
Apakščaulas.Čaulas skripti un meklēšanas ceļi.Papildus skriptu 
konstrukcijas 

0.5 0.6 

Logon izskata mainīšana.Čaulas izskats.Starta faili.Termināla 
interfeiss. Čaulas opcijas. Safedelete.Red Hat pakešu menedžeris 

0.5 0.5 



Ievads Linux sistēmas administrēšanā.Linux sistēmas 
administrēšana.Linux  - sistēma ar UNIX iezīmēm.Neesoša UNIX 
sistēma.Sakne.Unix rokasgrāmata. Jaunu rokasgrāmatas lapu 
veidošana 

0.5 0.5 

Failu vadība.Resurss – fails.Faila īpašnieks un piekļuves atļaujas 
Pamatatļaujas piekļuvei.Ciparu piekļuves režīmi.Papildus 
piekļuves kontroles biti.Speciālie failu tipi.Failu meklēšana ar find 
palīdzību.Vairākas komandas un xargs. Failu meklēšana ar slocate 
palīdzību 

0.5 0.5 

Procesi. UNIX procesi.Procesa mūža cikls.Meklēšanas ceļš.Ps 
izmantošana interpretatoru lasīšanai. Papildus lasīšana 

0.5 0.5 

Iekārtas, diski un failu sistēmas.Linux failu sistēma.Iekārtas un 
speciāli faili.Failu sistēma.Komandas mount izmantošana 
Nodalījumu pievienošana un noņemšana 

1 1 

Fstab fails, Linux kodols.Kodola definīcija.Kodola komandas 
Kodola pamatfunkcijas.Sistēmas izsaukumi.Iekārtu draiveri 
Kodola uzturēšana un izskata mainīšana.Kodola moduļi 

1 1 

Sistēmas palaišana un apturēšana. Linux palaišana un apturēšana 
Ielādēšanas process. Sākotnējais process 

0.5 0.5 

Lietotāji un grupas. Linux lietotāji un grupas.Lietotāju konti.  
Automatizēta kontu veidošanas procedūra.Paroļu vadība.Grupas 
Sistēmas konti.Speciālu lietotāju konti 

1 1 

Sistēmas novērošana.Diska izmantošanas novērošana.Fsck un failu 
sistēmas integritāte.Top izmantošana.Procesu brīdināšana un 
apturēšana.Gtop un Ktop 

0.5 0.5 

Sistēmas žurnāls un uzdevumu automatizācija.Cron uzdevumi 
Cron elementi.Crontab komanda.Standarta Crontab faila anatomija 
Cron palaišana.Cron ierakstu pārbaudīšana.Cron piekļuves 
kontrole.Cron sistēmas ieraksti./etc/cron.d direktorija.Cron un Log 
failu rotācija.AT programma 

1 1 

Diska kvotu uzstādīšana.Diska piekļuves ierobežošana.Blocks, 
Inodes un Quotas.Diska Quota komandas un faili. Fstab 
konfigurēšana.Neautomatizētā instalēšana un problēmu novēršana 
Quota noklusējumi.Quota terminoloģija.Edquota, quota, repquota 

0.5 0.5 

Sistēmas rezerves kopiju veidošana.Backup stratēģijas plānošana 
Backup metodes izvēle.Backup stratēģijas izvēle.Vispārējās 
Backup utilītas.Vispārējās kopēšanas vides.Backup iekārtas 
Dump un Restore.Arhīva integritātes pārbaude.Ievads X – 
Windows sistēmā.X – Windows sistēma.Darbs ar X. 
Operētājsistēmu arhitektūra.Windows 9x.Procesi un plūsmas.  
Windows 9x.Atmiņas vadība.Windows NT/2000.Failu sistēmas 
Windows NT/2000 

1 
 

1 
 

Literatūra: 
1. V.G. Olifer, N.A. Olifer. Setevije operacionnije sistemi. Piter, St.Petersburg,  

2002, 544lpp. 
2. Jorg Šib. MS-DOS 6.22., Binom, Moskva, 1995, 224lpp. 
3. K.G. Finogenov. DOS 6.2. ABF, Moskva, 1994, 320lpp. 
4. Windows 98 resource kit, Microsoft press. 
5. Windows 2000 server. 



Algoritmi un datu struktūras 
 

Docētājs: asoc.profesore Sarma Cakula 
 
Kursa mērķis. iepazīstināt studentus ar datu tipu un datu struktūru specifikācijām,  ar datu struktūru veidošanas metodēm 
un attēlošanas paņēmieniem, ar efektīviem algoritmiem darbā, ar bieži lietojamām datu struktūrām. Iemācīt studentus 
izvēlēties visoptimālākās datu struktūras un to algoritmus un lietot tos praksē programmatūras izstrādes procesā. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 20 stundas, praktiskie darbi  20 stundas, semināri un 
pārbaudes darbi 8 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
 
1.  Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2.   Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu 

uzdevumu. 
3.  Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
4.  Jānoformē un jāaizstāv patstāvīgais darbs. 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
 
1.  Individuālā darba semināros un  praktiskajos darbos - 10 %, 
2.  Kontroldarbi – 30% 
3.  Patstāvīgā darba - 20 %, 
4.  Eksāmena atzīmes - 40 %. 
 
Kursa saturs.  
 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Datu tipa un datu struktūras jēdziens. Datu struktūru klasifikācija. Datu 
struktūras elementu saistība. Vienkārši datu tipi. Ierobežoti tipi. Biežāk 
lietotās datu struktūras. Datu struktūras elementu identifikācija, vērtību 
domenis. Abstraktas datu struktūras, to lietojuma priekšrocības.  

6 

2. Algoritmu sarežģītības vērtēšana. Fiziskās un loģiskās datu struktūras. 
Loģisko datu struktūru veidošanas posmi: specifikācija, projektēšana un 
ieviešana. Steka un rindas jēdziens. Steku un rindu attēlojums vektoriālā 
un saistītā formā, to modeļi, specifikācijas un apstrādes operācijas. 
Prioritātes rindas. Deki – rindas ar diviem galiem.  Elementāras darbības 
ar rindām. Meklēšana, pieejas veidi.   

8 

3. Datu struktūru attēlojuma metodes: pozicionēšana (indeksēšana), 
hešēšana un saistīšana. Datu struktūru attēlojuma modeļi  vektoriālā un 
saistītā formā. Attēlojuma veidu salīdzināšana un novērtējums. 
Strukturētu datu tipu raksturojums. Dati ar dinamisko struktūru. Lineāri 
saraksti, koki. 

8 

4. Šķirošanas algoritmu klasifikācija un pamatmetodes.  Iekšējā un ārējā 
šķirošana. Ātrās šķirošanas pamatmetodes un algoritmi. Sarakstu 
attēlojums pēc hešēšanas metodes. Hešfunkcijas, to realizācijas 
algoritmi.  

10 

5. Kolīzijas, to novēršanas algoritmi. Nelineāras datu struktūras definīcija. 
Koku klasifikācija. Bināro un binārās meklēšanas koku attēlojums 
vektoriālā un saistītā formā, to modeļi, specifikācijas, elementu pieeja un 
apstrādes operācijas. Koka virsotņu apgaita. AVL-koki un B-koki.  

4 

6. Rekursīvie algoritmi. Alg oritmi ar atgriešanos. Optimālā izvēle, stabīlās 
saites.  

4 

7. Grafs kā nelineāra datu struktūra. Grafa attēlojums, izmantojot 
incedences matricu, attēlojuma modelis, tā specifikācija, elementu pieeja 
un apstrādes operācijas. Grafa attēlojums, izmantojot saistītu sarakstu, 
attēlojuma modelis, tā specifikācija, elementu pieeja un apstrādes 
operācijas.  Grafa virsotņu apgaita. 

4 

8.  Algoritmu analīze. Dinamiskā programmēšana.  4 
 



 
Pamatliteratūra 

1. Niklaus Wirth. Algorithms and Data Structures, Prentice hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 2001, p. 351. 
2. Thomas H. Cormen, Clifford Stein, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest Introduction to Algorithms. 

McGraw-Hill Higher Education, 2001 
3. Niklaus Virt. Algoritmi I strukturi dannix. Sankt-Petereburg, 2001.352 c.ijs 
4. Preiss Bruno R. Data Structures and Algorithms: with object-oriented design patterns in java/ Bruno R.Preiss.- 

New York: John Wiley & Sons, 1999.ÿ- XVII, 635 p.- (Worldwide Series in Computer Science).- Bibliogr.: 
p.624.-626.- Index: p.627  

5. Kursa kompendendijs 
 
Papildliteratūra. 

1. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L. Introduction to Algorithms. Masschusetts, The MIT Press, 1990 
2. Dauglas W.Nance, Thomas L.Naps. Introduction to Computer Science: Programming, Problem Solving and 

Data Structures. West Publishing Company, 1989 
3. Dauglas W. Nance, Thomas L.Naps, James A. Cowles. Students Solutions Manual to Accompany 

Introduction to Computer Science: Programming, Problem Solving and Data Structures. West Publishing 
Company, 1992  

4. Harry R. Levis, Larry Denenberg. Data Structures & Their Algorithms.  HarperCollinsPublishers, New York, 
1991 

5. Robert Sedgewick,With Christopher J. Van Wyk. Algorithms in C++: Fundamentals, Data Structures, Sorting, 
Searching. Addison Wesley Longman, Inc. December 1998 

6. Goodrich, M. T., Tamassia, R., Data Structures and Algorithms in Java, John Wiley, 1998.  
7. Preiss, B. R., Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Java, John Wiley, 

2000 
 

Patstāvīgais darbs(individuāli katram studentam) – teorētisks apraksts un studenta veidots algoritms atbilstoši izvēlētai 
metodei.   
 



Nozares tiesību pamati un standarti 
(2 kredītpunkti) 

 
Docētājs: Ojārs Bāliņš 
 
Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar likumiem un standartiem, kas jāievēro datorprogrammu 
informācijas sistēmu izstrādē un lietošanā, un iemācīt gatavot līgumus un programmatūras 
dokumentāciju atbilstoši likumiem un standartiem. 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas (lekcijas 14 stundas, kontroldarbi un semināri 
10 stundas). 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu nokārtot ieskaiti: 

1. Obligāti jāapmeklē semināri. Kavētos seminārus iespējams atstrādāt izpildot individuālu 
uzdevumu. 

2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
 
Kursa beigās nepieciešams nokārtot IESKAITI.
 
Kursa saturs:

Stundu skaits Nr. Tēma 
Lekcijām Kontrold./Semināri 

1. Likumdošana Latvijas Republikā. LR 
reglamentējošie normatīvie akti informācijas 
tehnoloģiju nozarē. 

2  

2. Programinženērijas ētikas kodekss. 
Intelektuālā īpašuma aizsardzības pamati, 
autortiesību likums. 

2 2 

3. Informācijas atklātība un personas datu 
tiesiskā aizsardzība 

2  

4. Kibernoziegumi un krimināllikums 2 2 
5. Saistību tiesības, datorprogrammēšanas 

līguma īpatnības 
2 2 

6. ISO un LVS standarti. Programminženierijas 
standartu sistēma. Lietotāja dokumentācija. 

2 2 

7.  Projekta dokumentu kopas izvēle. 
Projektējuma apraksts. Datorprogrammu, 
informācijas sistēmu noformēšana. Testēšanas 
dokumentācija. 

2 2 

 
Literatūra: 

1. Fizisko personu datu aizsardzības likums, Latvijas Vēstnesis Nr.123/124,06.04.2000. 
2. Fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti, izd.Māris Ruķers, Rīga, 

2001, 30. 
3. Ķinis U. Noziedzīgie nodarījumi datortīklos, izd. Tiesu nama aģentūra, Rīga, 2000, 128. 
4. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 
5. LR Civillikums 
6. LR Krimināllikums 
7. LR likums par autortiesībām un blakus tiesībām 
8. LR likums “Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu automātisko apstrādi. 



9. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 107 no 24.05.1994. “Par valsts nozīmes 
automatizētajām informācijas sistēmām”. 

10. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 106 no 21.03.2000. “Informācijas sistēmu drošības 
pasākumi”. 

11. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 408 no 28.11.2000. “Datu valsts inspekcijas 
nolikums”. 

12. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 40 no 30.01.2001. “Personas datu apstrādes sistēmas 
aizsardzības obligātās un organizatoriskās prasības”. 

13. LVS, Latvijas standarts, Informācijas tehnoloģija. 
14. Ruķers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība, izd. Turības biznesa augstskola, Rīga, 2000, 

190. 
15. IEEE Standards Collection Software Engineering, IEEE 1997 Edition, 
16. Bainbridge David. Software Copyrigh Law, Butterworths, London, 1994. 
17. Baturin Ju.M. Probļemi kompjuternovo prava, Juridičeskaja ļiteratura, Moskva, 1991. 



Elektroniskā komercija 
 
Ievads 

1. Elektroniskās komercijas definīcijas 
2. Elektroniskās komercijas (EK) veidi 

 
I. E-komercijas attīstības tendences 

1. E-komercijas attīstības tendences. 
2. E-komercija Eiropā. 
3. E-komercija ASV. 
4. E-komercija LR. 
5. Problēmas e-komercijas attīstībā. 
 

II. E-komerciju regulējošā likumdošana 
  
III. E-komercija un mārketings 

1. Interneta mārketings 
2. CRM un datu bāzes izveidošana 
3. Reklāma internetā 

 
IV. Elektroniskie norēķini 

1. Elektronisko norēķinu veidi 
2. Elektronisko norēķinu sistēmas 
3. Elektronisko norēķinu drošība 

 
V. Online darījumi 
 1.Online nodod pasūtījumu, produktu piegādā fiziski. 
 2.Online nodod pasūtījumu, produktu piegādā elektroniski. 
 3.Online tiek nodrošināti profesionāli pakalpojumi ( juristu, baņķieru, ārstu, arhitektu ). 
 
VI. EK vērtspapīru tirgus 
 1.Vērtspapīru veidi ( īpaši uzsverot maz pazīstamos – opcijas un forvardus ). 
 2.Vērtspapīru tirgus dalībnieki. 
 3.Prognozēšana, analīze, portfeļa veidošana. 
 4.Darijumu slēgšanas tehnika. 
 
VII. E-veikali un izsoles 
 1.Vadošie veikali, produkti un izsoles. 
 2.E-veikalu problēmas LR. 
 3.Patērētāju tiesību aizsardzības problēmas. 
 
VIII. B2B tirgus modelis 
 1.Internets kā informācijas avots ( reklāma, produktu apraksti u.c.). 
 2.Internets kā darījumu slēgšanas vieta. 
 3.Telehansa kā B2B EK veids. 
 4.Tirgus modelis B2B2C 
 
IX. Pakalpojumi internetā 
 1.Tirgus modelis B2C. 

2.E-pārvalde. 
 3.Klientu (lietotāju) populārākie ‘’makšķerēšanas’’ paņēmieni, to demonstrēšana. 
 
X. EK tehniskais nodrošinājums 
 
XI. Kā uzsākt e-komercijas biznesu. 
 
 
 
 
 Lektors      A. Plotkāns     



 
 
 

Pielikums 2.2.2 
KURSU APRAKSTI 

B DAĻA 



PROGRAMMĒŠANA I 
(4 kredītpunkti) 

 

Docētājs: Ojārs Bāliņš 
 

Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar galvenajiem darba projekta izstrādes etapiem uz datora, 
algoritma izstrādes paņēmieniem un programmēšanas valodu Java. Sagatavot patstāvīgam darbam 
programmatūras izstrādē, nodrošināt speciālo priekšmetu dziļāku izpratni, iepazīstināt ar objektorientētas 
programmēšanas principiem un tehnoloģijām. 
 

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 24 stundas, praktiskie darbi 24 stundas). 
 

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 
1. Docētāja noteiktos termiņos jāizpilda un jānodod kursa darbs. 
2. Obligāti jāapmeklē praktiskās nodarbības. Kavētās praktiskās nodarbības iespējams atstrādāt 

izpildot individuālu uzdevumu. 
3. Visos patstāvīgajos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 

 

Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
1. Individuālā darba vērtējuma praktiskajās nodarbībās un patstāvīgajos darbos – 25%. 
2. Kursa darba vērtējuma – 25%. 
3. Vērtējuma eksāmenā – 50%. 

 

Kursa saturs: 
Nr. Tēma Hours 

  Lekcijas Pr. darbi 
1. Galvenie uzdevuma risināšanas etapi 2 8 
2. Valodas Java izcelšanās un raksturojums 2 - 
3. Java izpildes vides raksturojums 2 2 
4. Datu tipi. Mainīgie un masīvi 3 2 
5. Operācijas 3 2 
6. Vadības operatori 4 2 
7.  Ievads klasēs 2 2 
8. Metodes un klases 2 2 
9. Manto�ana 2 2 

10. Pakotnes un interfeisi 2 2 
 

Norādījumi: 
1. Kursa darba uzdevums jāizvēlas individuāli un tā matemātiskais formulējums jāiesniedz 

pasniedzējam līdz norādītajam datumam. 
2. Noformētais kursa darba (ar disketi) jāiesniedz līdz noteiktajam datumam. Kursa darba 

aizstāvēšana notiks pēdējās praktiskās nodarbības laikā.  
3. Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas par praktiskajiem darbiem un kursa darbu 

saņēmuši pozitīvu vērtējumu. 
 

Literatūra: 
1. Cay Horstmann. Computing Concepts with JAVA 2 Essentials. 
2. Patrik Naughton, Herbert Schildt. Java 2: The Complete Reference. 
3. Craig Larman. Applying UML  und Patterns. 
4. П.Ноутон, Г.Шилдт. Java 2: Наиболее полное руководство. 
5. Крег Ларман. Применение UML и шаблонов проектирования. 
6. O.Bāliņš, G.Grundštoks. Vispārējie metodiskie norādījumi par studiju darba izpildi, VA,2002. 
7. O.Bāliņš, T.Kovkajevs. Kursa programma. 
 



PROGRAMMĒŠANA II 
(4 kredītpunkti) 

 
Docētājs: Ojārs Bāliņš 
 
Kursa mērķis: Iemācīt programmēšanu pielietot praksē programmatūras izstrādes procesā; 
sagatavot patstāvīgam darbam programmatūras izstrādē; nodrošināt speciālo priekšmetu dziļāku 
izpratni, pielietojot objektorientētās programmēšanas principus un tehnoloģijas.  
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 24 stundas, praktiskie darbi 24 
stundas). 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 

1. Obligāti jāapmeklē praktiskās nodarbības. Kavētās praktiskās nodarbības iespējams 
atstrādāt izpildot individuālu uzdevumu. 

2. Visos patstāvīgajos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
3. Docētāja noteiktos termiņos jāizpilda un jānodod kursa darbs, bet pie aizstāvēšanās 

nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 

1. Individuālā darba vērtējuma praktiskajās nodarbībās un patstāvīgajos darbos – 25%. 
2. Kursa darba vērtējuma – 25%. 
3. Vērtējuma eksāmenā – 50%. 

 
Kursa saturs: 

Nr. Tēma Stundu skaits 
  Lekcijas Pr.darbi 
1. Izņēmumu situācijas 2 2 
2. Pavedienu programmēšana, sinhronizācija 2 2 
3. Ievads/izvads, Java.io pakotne 2 2 
4. Rindu apstrāde 2 2 
5. Java.lang pakotne 2 2 
6. Java.util pakotne 2 2 
7.  Tīkli 2 2 
8. Appleti, Applet klase 2 2 
9. Notikumu apstrāde 2 2 

10. AWT klases, darbs ar attēliem, animācija. 2 2 
11. Java Beans komponentes 2 2 
12. Swing sistēma, servleti 2 2 

 
Literatūra: 

1. Cay Horstmann. Computing Concepts with JAWA 2 Essentials. 
2. Patrik Naughton, Herbert Schildt. Java 2: The Complete Reference. 
3. Darel Ince&Adam Freemen. .Programming the Internet with Java 
4. Chy Horstmann, Gary Cornell. Core Java2. 
5. Craig Larman. Applying UML und Patterns. 
6. П.Ноутон, Г.Шилдт. Java 2: Наиболее полное руководство. 
7. Крег Ларман. Применение UML и шаблонов проектирования. 

 



PROGRAMMĒŠANA C++ I 
 

Docētājs: lektors Jānis Zuters 
 
Kursa mērķis: dot ieskatu programmēšanas valodas C++ iespējās un praktiski apgūt 
programmēšanu valodā C++ pirmajā līmenī. 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 28 kontaktstundas (lekcijas 12 stundas, praktiskie 
darbi 12 stundas, pārbaudes darbi 4 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
1.  Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod individuālie uzdevumi (C++ 

programmas). 
2.  Jāuzraksta visi nepieciešamie pārbaudes darbi (kontroldarbi). 
 
Kursa galīgās atzīmes veidošanās: 
1.  Individuālie uzdevumi - 25 %, 
2.  Pārbaudes darbi - 20 %, 
3.  Eksāmens - 55 %. 

 
Kursa saturs.  
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Ievads C++: 
• C++ izcelšanās , 
• C++ kā C paplašinājums,  
• C/C++ programma. Struktūra (hedera faili, prototipi utt.), 

veidošana un kompilēšana, 
• galvenās C/C++ konstrukcijas. 

4 

2. C++ - objektorientētās programmēšanas valoda: 
• C++ klases, 
• Pārslogošana, 
• mantošana, 
• virtuālās funkcijas. 

4 

3. Norādes un dinamiskās datu struktūras: 
• ievads norādēs, 
• dinamiskie masīvi, 
• simbolu virknes, 
• dinamiskās datu struktūras. 

4 

4. Dažādas C++ konstrukcijas:  
• darbs ar failiem,  
• prekompilatora komandas – direktīvas. 

4 

 
Pamatliteratūra 
1.  Савитч, Уолтер. C++. Курс объектно-ориентированного программированияю 

3-е изд. Пер с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. —  704 с. 
 



Papildliteratūra 
1. Сван, Том. Освоение Borland C++ 4.5. Практический курс. — К.: «Диалектика», 

1996. — 544 с. 
2. Stroustrup Bjarne. The C++ Programming Language. - Special ed. - Boston : 

Addison- Wesley, 2000. - Ind.: p. 969.- 1019.. - ISBN 0201700735. - X, 1019 p. : ill. 
3. Nagler Eric. Learning C++ : A Hands- On Approach. - New York : West Publ. Co, 

1993. - Ind.: p. 651.- 658.. - ISBN 0314024646. - XIX, 658 p. 
4. Deitel H. C++ How to Program. - New Jersey : Prentice Hall, 1994. - Index: p. 919.- 

950. - Bibl.: p. 909.- 917.. - ISBN 013117334. - XLVIII, 950 p 
5. Jamsa Kris. Success with C++. - Boston : An Intern. Thomson Publ. Company, 

1995. - Index; p. 457.- 464.. - ISBN 0-7895-0088-4. - XVI, 464 p. 
 



PROGRAMMĒŠANA C++ II  
 

Docētājs: lektors Jānis Zuters 
Kursa mērķis: Programmēšanas valodas C++ apguves turpinājums, apskatot 
objektorientētās programmēšanas un C++ speciālās iespējas. 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 28 kontaktstundas (lekcijas 12 stundas, praktiskie 
darbi 12 stundas, pārbaudes darbi 4 stundas) 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
1.  Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod individuālie uzdevumi (C++ 

programmas). 
2.  Jāuzraksta visi nepieciešamie pārbaudes darbi (kontroldarbi). 
Kursa galīgās atzīmes veidošanās: 
1.  Individuālie uzdevumi - 25 %, 
2.  Pārbaudes darbi - 20 %, 
3.  Eksāmens - 55 %. 

 
Kursa saturs.  
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Dažādas C++ iespējas: 
• operatoru pārslogošana, 
• daudzkāršā mantošana, 
• nosaukumu telpas (namespaces), 
• standarta bibliotēku pārskats, 
• C++ projekta veidošanas nianses. 

6 

2. Šabloni (templates) un šablonu bibliotēkas: 
• funkciju šabloni, 
• klašu šabloni, 
• standarta šablonu bibliotēka (STL). 

6 

3. Ievads logu programmēšanā: 
• logu programmēšanas pamatprincipi, 
• mantoto klašu iespējas noformēšanā. 

6 

 
Pamatliteratūra 
1.  Савитч, Уолтер. C++. Курс объектно-ориентированного программированияю 

3-е изд. Пер с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. —  704 с. 
 
Papildliteratūra 
1. Сван, Том. Освоение Borland C++ 4.5. Практический курс. — К.: «Диалектика», 

1996. — 544 с. 
2. Stroustrup Bjarne. The C++ Programming Language. - Special ed. - Boston : 

Addison- Wesley, 2000. - Ind.: p. 969.- 1019.. - ISBN 0201700735. - X, 1019 p. : ill. 
3. Nagler Eric. Learning C++ : A Hands- On Approach. - New York : West Publ. Co, 

1993. - Ind.: p. 651.- 658.. - ISBN 0314024646. - XIX, 658 p. 
4. Deitel H. C++ How to Program. - New Jersey : Prentice Hall, 1994. - Index: p. 919.- 

950. - Bibl.: p. 909.- 917.. - ISBN 013117334. - XLVIII, 950 p 
5. Jamsa Kris. Success with C++. - Boston : An Intern. Thomson Publ. Company, 

1995. - Index; p. 457.- 464.. - ISBN 0-7895-0088-4. - XVI, 464 p. 



Vidzemes augstskola. 
IT nodaļa. 2003/2004. Mācību gads. 2.kurss 

Informācijas sistēmu analīze un izstrāde (I) 
 
Docētājs: Ginta Štāle 
Mobilais telefons: 6307551, e-mail: gintai@inbox.lv; ginta@koledzarrc.lv  
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu analīzes un izstrādāšanas metodiskajām 
un tehniskajām iespējām, kā arī šo sistēmu izstrādāšanas problēmām. Iepazīstināt studentus ar 
diagrammu pielietošanas iespējām informācijas sistēmu analīzē, kā arī dot praktiskas iemaņas to 
veidošanā. 
 
Studiju formas: 

• lekcijas – L 
• praktiskie darbi – P 
• semināri – S 
• eksāmens - E 

 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (KP), 28 kontaktstundas (KST) 
 
Semestris KP KST L S P E 

I 2 24h 12h(6x2h) 2h(2x1h) 10h(4x2h+2x1h) 4h 
 
Prasības, kas jāpilda, lai varētu nokārtot eksāmenu: 

• jābūt ieskaitītiem praktiskajiem darbiem 
• jāpiedalās semināros 

 
Kursa atzīme veidojas no: 

• praktiskajiem darbiem –35% 
• semināra – 5% 
• eksāmena – 60% 

 
Tematiskais plāns: 
 

Datums Tēma Apmācības 
veids Stundas 

11.09.03 
Informācijas sistēmu jēdziens. Sistēmu analīzes (SA) jēdziens, 
metodes. Zināšanu iegūšana. Intervijas kā zināšanu iegūšanas 
metode. 

L 2 

11.09.03 Intervijas sagatavošana un realizācija. P 2 
25.09.03 Aptaujas lapu izmantošana zināšanu iegūšanai. Rezultātu analīze L 2 

25.09.03 Grupas intervēšanas specifika. Situācijas analīze un zināšanu 
iegūšana S 1 

25.09.03 Aptaujas lapu sagatavošana. Rezultātu analīze P 1 

09.10.03 Dokumentu analīzes metodika. Novērošana kā zināšanu iegūšanas 
metode L 2 

09.10.03 Veidlapu analīze un datu struktūru izveide. P 2 

23.10.03 Lēmuma pieņemšanas un lēmuma atbalsta sistēmas. 
Organizācijas kā sistēmas L 2 

23.10.03 Organizācijas raksturojums. S 1 
23.10.03 SWOT analīzes praktiskais pielietojums lēmuma pieņemšanā P 1 
06.11.03 Diagrammas sistēmu analīzē. Diagrammu veidi. L 2 

06.11.03 Relāciju saišu diagrammas izstrāde. Vienkāršas stāvokļa pārejas 
diagrammas. P 2 

20.11.03 Datu plūsmu diagramma. L 2 
20.11.03 Daudzlīmeņu datu plūsmu diagrammu izveidošana.  P 2 
 



 
Literatūras saraksts: 
 

1. Alan Dennis, Barbara Haley Wixom. Systems Analysis and Design. John Wiley & Sons, 
Inc. ISBN: 0-471-24100-8, 2000., 516 pages. 

2. Steven Alter. Information systems. A Management Perspective. Third Edition. Addison-
Wesley Educational Pulishers Inc. ISBN: 0-201-35109-9, 1999., 523 pages. 

3. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design. Prentice-Hall 
International, Inc. ISBN: 0-13-185158-6, 1995., 894 pages. 

4. http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/analysis_links.html#whatis 



Vidzemes augstskola. 
IT nodaļa. 2003/2004. Mācību gads. 2.kurss 

Informācijas sistēmu analīze un izstrāde (II) 
 
Docētājs: Ginta Štāle 
Mobilais telefons: 6307551, e-mail: gintai@inbox.lv; ginta@koledzarrc.lv  
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu izstrādāšanas metodoloģijām, dot 
praktiskas iemaņas to salīdzināšanā un pielietošanā. Dot praktiskas iemaņas vienkāršu informācijas 
sistēmu projekta uzdevumu izstrādāšanā. 
 
Studiju formas: 

• lekcijas – L 
• praktiskie darbi – P 
• semināri – S 
• eksāmens - E 

 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (KP), 28 kontaktstundas (KST) 
 
Semestris KP KST L S P E 

II 2 24h 12h(6x2h) 4h(2x1h+1x2h) 8h(3x2h+2x1h) 4h 
 
Prasības, kas jāpilda, lai varētu nokārtot eksāmenu: 

• jābūt ieskaitītiem praktiskajiem darbiem 
• jāpiedalās semināros 
• jābūt ieskaitītam kursa darbam 

 
Kursa atzīme veidojas no: 

• praktiskajiem darbiem –35% 
• semināra – 5% 
• eksāmena – 60% 

 
Tematiskais plāns: 
 

Datums Tēma Apmācība
s veids 

Stunda
s 

 Informācijas sistēmu veidi. Informācijas sistēmu "dzīves cikls". 
Informācijas sistēmu projekta realizācija. L 2 

 Informācijas sistēmas projekta dibināšanas aktivitātes. S 1 
 Projekta dibināšana, dokumentācijas sagatavošana. P 1 
 Projekta vadīšana. Projekta plānošana. Projekta darba pārlūkošana 

(riska faktori, izmaiņu faktori, kvalitātes faktori). Projekta 
izmaiņu vadība. Projekta plāna atbilstība IS dzīves cikla modelim 

L 2 

 Projekta aktivitāšu plānošana. Ganta kartes sastādīšana P 2 
 Informācijas sistēmu projektēšanas galvenie elementi. Sadarbības 

veidošana ar pasūtītāju. Prasību definēšana konkrētai informācijas 
sistēmai. "Cietās un "mīkstās" informācijas analīze strukturizācija 
un apstrāde. Funkcionālo un interfeisa prasību definēšana. 

L 2 

 Grupas darba atskaite par studiju projektā padarīto. S 1 
 Prasību specificēšana. P 1 
 Projekta pārvaldības. Latvijas Standarts. Programmatūras projekta 

pārvaldības plāns. Projekta izmaiņu vadība. L 2 

 Projekta pārraudzība, izmaiņu ieviešana. P 2 
 Informācijas sistēmu analīzes un izstrādes automatizācijas rīki to 

novērtēšana L 2 

 Informācijas sistēmas analīzes rīku praktiskais pielietojums 
programmatūras projekta izstrādē P 2 



 Kvalitātes kontrole. Izmaiņu vadība. Ieviešana un ekspluatācija. L 2 
 Informācijas sistēmu analīzes un projektēšanas prakse. S 2 
 
Literatūras saraksts: 
 

1. Alan Dennis, Barbara Haley Wixom. Systems Analysis and Design. John Wiley & Sons, 
Inc. ISBN: 0-471-24100-8, 2000., 516 pages. 

2. Steven Alter. Information systems. A Management Perspective. Third Edition. Addison-
Wesley Educational Pulishers Inc. ISBN: 0-201-35109-9, 1999., 523 pages. 

3. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design. Prentice-Hall 
International, Inc. ISBN: 0-13-185158-6, 1995., 894 pages. 

4. http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/analysis_links.html#whatis 



Modelēšana un formālā specifikācija (I) 
 
Docētājs: Ginta Štāle 
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar modelēšanas un formālās specifikācijas teorētiskajiem un 
metodiskajiem pamatiem uz modelēšanas valodas GRAPES-BM bāzes.  
Dot praktiskas iemaņas modelēšanas rīka (CASE Tools) GRADE pielietošanā projekta uzdevumu 
izstrādāšanā. 
 
Studiju formas: 

• lekcijas – L 
• praktiskie darbi – P 
• semināri – S 
• eksāmens - E 

 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (KP), 28 kontaktstundas (KST) 
 
Semestris KP KST L S P E 

I 2 24h 12h(6x2h) 3h(3x1h) 6h(3x2h) 3h 
 
Prasības, kas jāpilda, lai varētu nokārtot eksāmenu: 

• jābūt ieskaitītiem praktiskajiem darbiem 
• jābūt ieskaitītam kursa darbam 

 
Kursa atzīme veidojas no: 

• praktiskajiem darbiem –35% 
• eksāmena – 65% 

 
Tematiskais plāns: 
 
Tēma Apmācības 

veids 
Stundas 

Ievads. Modelēšana un IS projektēšana. CASE Tools.  L 2 
Biznesmodelēšanas pamati. L 2 
Biznesa procesu modelēšana izmantojot GRAPES-BM valodu.  S 1 
Ievads GRADE lietošanā.  P 3 
Organizatoriskās struktūras attēlošana. L 2 
Sistēmas biznesmodelis. L 2 
Biznesa modeļu strukturēšana. S 1 
Sistēmas modeļa izveidošana ar GRADE palīdzību. P 3 
Biznesa procesa transakcija. L 2 
Transakcijas strukturētā modelī. L 2 
Transakciju modelēšana. S 1 
Detalizēta sistēmas modeļa izveidošana ar GRADE palīdzību. P 3 
 
Literatūras saraksts: 
 

1. J.Bārzdiņš, J.Tenteris, Ē.Viļums, Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 4.0 un tās 
lietošana. (elektroniskā formā, piegādā kopā ar GRADE instalāciju ). 

2. GRADE  Version 4.0 Introductory User Guide, INFOLOGISTIK GmbH, (elektroniskā 
formā, piegādā kopā ar GRADE instalāciju). 

3. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design. Prentice-Hall 
International, Inc. ISBN: 0-13-185158-6, 1995., 894 pages. 

4. http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/analysis_links.html#whatis 



Modelēšana un formālā specifikācija (II) 
 
Docētājs: Ginta Štāle 
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar modelēšanas un formālās specifikācijas teorētiskajiem un 
metodiskajiem pamatiem uz modelēšanas valodas GRAPES-BM bāzes.  
Dot praktiskas iemaņas modelēšanas rīka (CASE Tools) GRADE pielietošanā projekta uzdevumu 
izstrādāšanā. 
 
Studiju formas: 

• lekcijas – L 
• praktiskie darbi – P 
• semināri – S 
• eksāmens - E 

 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (KP), 28 kontaktstundas (KST) 
 
Semestris KP KST L S P E 

II 2 24h 12h(6x2h) 3h(3x1h) 6h(3x2h) 3h 
 
Prasības, kas jāpilda, lai varētu nokārtot eksāmenu: 

• jābūt ieskaitītiem praktiskajiem darbiem 
• jābūt ieskaitītam kursa darbam 

 
Kursa atzīme veidojas no: 

• praktiskajiem darbiem –35% 
• eksāmena – 65% 

 
Tematiskais plāns: 
 
Datums Tēma Apmācības 

veids 
Stundas 

 GRAPES-BM un datu plūsmu modelēšana. L 2 
 Orgstruktūras modelēšana un ORG diagrammas. L 2 
 Orgstruktūras modelēšana izmantojot GRAPES-BM valodu.  S 1 
 Orģinālsistēmas modeļa izveidošana ar GRADE palīdzību. P 3 
 Datu modelēšana. L 2 
 DD, ER, AT diagrammas. L 2 
 Datu definēšana izmantojot GRAPES-BM valodu. S 1 
 Sistēmas datu definēšana ar GRADE palīdzību. P 3 
 Notikumu definēšana. L 2 
 Uzdevumu specifikācija. TD diagrammas. Zarošanās. L 2 
 Atsevišķas GRADE īpatnības. S 1 
 Detalizēta oriģinālsistēmas modeļa izveidošana ar GRADE 

palīdzību. 
P 3 

Literatūras saraksts: 
 

1. J.Bārzdiņš, J.Tenteris, Ē.Viļums, Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 4.0 un tās 
lietošana. (elektroniskā formā, piegādā kopā ar GRADE instalāciju). 

2. GRADE  Version 4.0 Introductory User Guide, INFOLOGISTIK GmbH, (elektroniskā 
formā, piegādā kopā ar GRADE instalāciju). 

3. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design. Prentice-Hall 
International, Inc. ISBN: 0-13-185158-6, 1995., 894 pages. 

4. http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/analysis_links.html#whatis 



Datu bāzu tehnoloģijas 
 
Docētājs: docents Ivars Dannebergs 
Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus datu bāzu funkcionēšanas pamatprincipiem, 
sniegt praktiskas iemaņas DB izveidošanā izmantojot DBVS MySQL un PostgreSQL.  
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti (48 kontaktstundas) 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 

1) jāsaņem pozitīvs vērtējums par praktisko darbu uzdevumiem,  
2) jāsaņem pozitīvs vērtējums par kontroldarbiem, 
3) jāsaņem pozitīvs vērtējums par patstāvīgo darbu.  

(patstāvīgais darbs jānodod elektroniskā formā līdz katra gada 31.03.2003.) 
Kursa gala vērtējums veidojas no: 

1) Individuālais darbs praktiskajos darbos – 15%, 
2) Patstāvīgais darbs – 15%, 
3) Kontroldarbi – 30%, 
4) Eksāmens - 40%. 

 
Kursa saturs:  
 

Lekcijas 
Nr. 

Datums Tēma Nod. veids Stundas 

1. 24.01.2003. Definīcijas. Datu Bāzu sistēmas, to arhitektūra un iedalījums. Datu 
bāzu vadības sistēmas, to arhitektūra un iedalījums. Plašāk lietotās 
mūsdienu DBVS. DB veidošana, tabulu veidošana, datu tipi.  

Lk/Lk/ 
PrD/PrD 

8 

2. 07.02.2003. DB sistēmu izstrāde un DB projektēšana. DB izveides posmi. ER 
diagrammu pārveidošana par relācijām. Normālformas un 
normalizācija. Domēnu ierobežojumu noteikšana. 

Lk/Lk/ 
PrD/PrD 

8 

3. 21.02.2003. Failu struktūra un ierakstu glabāšana. RAID. Tīkla glabātuves. DB 
organizācijas modeļi. Failu organizācija. Indeksi. Datu integritāte.  

Lk/Lk/ 
PrD/PrD 

8 

4. 07.03.2003. Saglabātās procedūras. PL/pgSQL, konstrukcijas, kontroles 
struktūras, operatori. Trigeri. Transakcijas, to īpašības un stāvokļi. 
Transakcijas SQL. Laiksakritības kontroles metodes. Bloķēšanas 
līmeņi un metodes. 

Kd/Lk/ 
Lk/PrD 

8 

5. 21.03.2003. DB drošība, mērķi. Drošības prasību noskaidrošana. Drošības 
mehānismi. Pieejas tiesību vadība. Audits.  

Lk/Lk/ 
PrD/PrD 

8 

6. 04.04.2003. Objektu DB. Datu krātuves.  Kd/Lk/ S/S 8 
Lk – lekcija / PrD – praktiskie darbi / Kd – kontroldarbs / S - seminārs 
 
Literatūra: 
1) R.Elmasari, S. Navathe Fundamentals of Databse Systems (3rd ed.) Addison-Wesley Pub.Comp. 
2000.g. 955 lpp.,   
2) J.A.Hoffer, M.B. Prescott, F.R. Mcfadden Modern Database Management (6th ed.) Prentice Hall 
2002.g. 638 lpp., 
3) MySQL Reference Manual,  
4) PostgreSQL Reference Manal, PostgreSQL Administrator’s Guide, PostgreSQL Programmer’s 
Guide, PostgreSQL User’s Guide , 
5) Kursa kompendijs . 
 
Papildliteratūra. 

1. Implementing a Database on Microsoft SQL Server 6.5 : Trainer Binder : Lab Manual, 
Delivery Guide, Set-up Guide, Using PowerPoint Viewer. - [B.v.] : Microsoft Corporation, 
1996. - (Microsoft Official Curriculum = Microsoft Education and Certification). - +CD. - V, 
[578] p. 

2. Teorey Toby J. Database Modeling and Design / Toby J. Teorey. - 3rd ed. - San Francisco : 
Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1999. - (The Morgan Kaufmann Series in Data 
Management Systems / Series ed. Jim Gray). - Ref.: p. 323.- 346. - Ind.: p. 355.. -
 ISBN 1558605002. - XVIII, 366 p. : ill. 

 



Programmatūras izstrādes rīki un vides 
(2 kredītpunkti). 

 
Docētājs: Jānis Plūme 
 
Kursa mērķis. Dot studentiem vispārīgu ieskatu par programmatūras rīkiem un to pielietojumu dažādās programmatūras 
izstrādes dzīves cikla fāzēs. Kursā īpaša uzmanība pievērsta CASE (Computer Aided Software Engineering) rīkiem, kā arī 
izstrādes vidēm, kuras atbalsta programmatūras izstrāde kodēšanas fāzi.  Studenti praktiski iepazīstas ar šo programmēšanas 
rīku pielietošanu veicot praktiskos darbus. 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas (lekcijas 10 stundas, praktiskie darbi  10 stundas, pārbaudes darbi 4 
stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
 
1.  Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
2.  Jāizstrādā patstāvīgie darbi. 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
 
1.  Kontroldarbi – 40% 
2.  Patstāvīgie darbi - 40 %, 
3.  Eksāmena pārrunas - 20 %. 
 
Kursa saturs.  
 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Rīku pielietošana dažādās programmatūras izstrādes dzīves cikla fāzēs 4 
2. Sistēmanalīze un prasību uzkrāšana 4 
3. Projektēšana un sistēmas arhitektūra 4 
4. Kodēšana un koda ģenerēšana 4 
5. Testēšanas rīki un pieejas 4 
6. Konfigurācijas pārvaldība un rīki tās atbalstam 4 
7.  Citi pielietojumi programmēšanas rīkiem nu vidēm 4 
8. Rational Unified Process 10 
9. Unified Modelling Language 10 
 
 
Pamatliteratūra 

1. UML and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design by Jim Arlow, Ila Neustadt 
2. The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process by Per Kroll, 

Philippe Kruchten 
 
Papildliteratūra. 

1. Software Engineering : a Practiocioner’s Approach by Roger S. Pressman 
 
Patstāvīgais darbs (individuāli katram studentam). 
Izstrādāt sistēmas analīzi un projektējumu uzmantojot UML. 
 



Programmatūras inženierija 
(4 kredītpunkti). 

 
Docētājs: Jānis Plūme 
 
Kursa mērķis. Dot studentiem vispārīgu ieskatu par programmatūras inženierijas pamatprincipiem. Kursā apskatīti 
programmatūras izstrādes pamatprincipi strādājot pie lielu programmatūras produktu izstrādes. Īpaša uzmanība pievērsta 
individuāla programmētāja darba sistematizēšanai. Studenti apgūst programmatūras izstrādes plānošanas elementus, 
izstrādes procesa tipiskās fāzes un izstrādes procesa mērīšanas pamatus, attiecīgu programmatūras rīku lietošanu. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 20 stundas, praktiskie darbi  20 stundas, pārbaudes darbi 8 
stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
 
1.  Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
2.  Jāizstrādā patstāvīgie darbi. 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
 
1.  Kontroldarbi – 40% 
2.  Patstāvīgie darbi - 40 %, 
3.  Eksāmena pārrunas - 20 %. 
 
Kursa saturs.  
 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Programmatūras izstrādes dzīves cikli. Dažādas pieejas. Programmatūras 
izstrādes fāzes un procesi. 

4 

2. Personālie programminženierijas procesi. Procesa briedums un 
uzlabošana. Procesa brieduma līmeņi un praktizējumi. 

4 

3. Procesu definēšana un ievērošana. Programmatūras izstrādes procesa V-
Modelis. Procesa plānošana, izstrāde un pēcbeigu analīze. 

4 

4. Procesa plānošana un plānu sagatavošanas formas. Pieejas pamatojums. 
Plānotais un faktiskais, uzskaite. 

4 

5. Galvenie programmatūras inženierijas mērījumi. Patērētā laika fiksēšana. 
Programmatūras defekta jēdziens, defektu fiksēšana. Laika un defektu 
fiksēšanas formas. Defektu tipu standarts. 

4 

6. Kodēšanas standarti un to piemēri (Latvijas valsts standarti, 
Starptautiskie). Aizsargājošā (defensive) programmēšana. 

10 

7. Programmatūras lielums un tā mērīšana. Izplatītākie mēri. Mērījumu 
aizpildīšanas forma. Programmatūras lieluma novērtēšana. 

4 

8.  Programmatūras testēšanas pamatprincipi. Testu projektēšana, izpilde un 
testēšanas atskaites. 

4 

9. Programmatūras projektēšanas metodes un notācijas. 10 
 
 
Pamatliteratūra 

1. Humphrey W. S. A Discipline for Software Engineering  Addison-Wesley Pub Co; 1st edition (1994) 
2. Pressman R. S. Software Engineering: A Practitioner's Approach  McGraw-Hill; 5th edition (2001) 

 
Papildliteratūra. 

1. Humphrey W. S. Managing the Software Process Addison-Wesley Pub Co; (1989) 
2. Florac W. A., Carleton A. D. Measuring the Software Process Addison-Wesley Pub Co; 1st edition (1999) 

 
Patstāvīgais darbi (individuāli katram studentam) – programmas izstrāde atbilstoši personālo programminženierijas 
procesu standartu prasībām. 
 



Tīmekļa tehnoloģijas 
 
Docētājs: docents Ivars Dannebergs 
Kursa mērķis: : Iepazīstināt studentus ar web tehnoloģijām un sniegt tiem praktiskas 
iemaņas web lapu veidošanā izmantojot HTML, JavaScript, PHP un MySQL datu bāzes.  
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti (48 kontaktstundas)  
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 

1) jāsaņem pozitīvs vērtējums par praktisko darbu uzdevumiem,  
2) jāsaņem pozitīvs vērtējums par kontroldarbiem, 
3) jāsaņem pozitīvs vērtējums par patstāvīgo darbu. 

Kursa gala vērtējums veidojas no: 
1) Individuālais darbs praktiskajos darbos – 15%, 
2) Patstāvīgais darbs – 15%, 
3) Kontroldarbi – 30%, 
4) Eksāmens - 40%. 

Kursa saturs: 
 

 Theme Hours 
1. Ievads internetā un web tehnoloģijās 4 
2. Web lapu veidošanas pamati 4 
3. Ievads HTML 4 
4. HTML papildus iespējas 4 
5. Cascading Style Sheets (CSS) 4 
6. DHTML, XML 4 
7. Skriptu valoda JavaScript 4 
8. Common Gateway Interface (CGI) 4 
9. PHP valodas pamati, funkcijas, rindas 4 

10. PHP objekti, drošība 4 
11. PHP Web programmēšana 4 
12. PHP un MySQL 4 

 
Literatūra: 
1) C. Musciano, B. Kennedy HTML & XHTML: The Definitive Guide, (4th ed) O'Reilly 
& Associates 2000., 
2) Professional PHP4 Programming (1st ed.) Wrox Press Inc. 2002., 
3) H. M. Deitel Internet & World Wide Web How to Program (2nd ed.) Prentice Hall 
2002., 
4) Kursa kompendijs . 
 
Papildliteratūra 
 
Зандстра Мэт. Освой самостоятельно РНР4 за 24 часа = Teach Yourself PHP$ in 24 
Hours / Мэт Зандстра. - Москва : Вильямс, 2001. - ISBN 5845901847. - 384 с. : ил. 
 



Programmu kvalitātes testēšana 
 
Docētājs: Sanda Linde 
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar programmatūras testēšanas procesu, veidiem 
un metodēm. Iemācīt studentiem veikt testēšanas plānošanu, veidot testpiemērus un 
tos izpildīt, kā arī analizēt un novērtēt testēšanas efektivitāti un dažādas testēšanas 
pieejas un veidus. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 28 stundas, praktiskie 
darbi 20 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 
1. Jāizstrādā un jānodod patstāvīgais darbs 
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi. 
3. Visos pārbaudes darbos vērtējumam jābūt pozitīvam 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
1. Kontroldarbiem – 30% 
2. Patstāvīgā darba – 30% 
3. Eksāmena atzīmes – 40% 
 
Kursa saturs: 

Stundu skaits Nr. Tēma 
Lekcijas Praktiskie 

darbi 
1. Testēšanas galvenie jēdzieni. Testēšanas 

standarti. Testēšanas pieejas. Testēšanas 
līmeņi un tipi. 

6 - 

3. Testēšanas metodes: uz specifikāciju bāzēta 
testēšana (funkcionālā testēšana); uz kodu 
bāzēta testēšana (strukturālā testēšana); uz 
kļūdām bāzēta testēšana; citi speciālie 
paņēmieni 

8 4 

4. Testēšanas procesa organizēšana un vadība: 
testēšanas vieta programmatūras dzīves 
ciklā; testēšanas plānošana. 

4 6 

5. Testu un testpiemēru izveide. Testpiemēru 
izpilde un rezultātu reģistrēšana. 

4 6 

6. Testēšanas novērtēšana un atskaites 2 2 
7. Testēšanas metrikas 2 2 
8. Testēšanas automatizācija 2 - 
 
Literatūra: 
 

1. Boris Beizer. Software System Testing and Quality Assurance. ITP. 1996 
2. Darrel Ince. Software Quality Assurance. McGRAW-Hill Publishing 

Company.1995 
3. IEEE Std P1498/EIA IS, Draff 3. July 15, 1995 
4. William E.Perry. Effective Methods for Software Testing. A Wiley-QED 

Publication. 



LOĢISKĀ PROGRAMMĒŠANA  
 

Docētājs: lektors Jānis Zuters 
 
Kursa mērķis: dot ieskatu loģiskajā programmēšanā, kas nodrošina algoritmu pierakstu 
deklaratīvā formā, atšķirībā no pierastās imperatīvās pieraksta formas. Materiāla apguvei 
par pamatu tiek ņemta programmēšanas valoda PROLOG. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 64 kontaktstundas 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
 
1.  Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod individuālie uzdevumi (PROLOG 

programmas). 
2.  Jāuzraksta docētāja noteiktie pārbaudes darbi (kontroldarbi). 
 
Kursa galīgās atzīmes veidošanās: 
 
1.  Individuālie uzdevumi - 25 %, 
2.  Pārbaudes darbi - 20 %, 
3.  Eksāmens - 55 %. 

 
Kursa saturs.  
 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Ievads loģiskajā programmēšanā: 
• Matemātiskās loģikas elementi, 
• Regulāras izteiksmes un galīgi automāti, 
• Savietošana ar paraugu – tekstuālas informācijas 

apstrādes līdzeklis. 

4 

2. PROLOG – loģiskās programmēšanas valoda: 
• PROLOG izcelšanās un nozīme, 
• Programmas pieraksts deklaratīvā formā, sazināšanās ar 

PROLOG sistēmu, 
• Fakti un noteikumi, atomi un mainīgie, unifikācija, 
• Rekursīva noteikumu definēšana. 

4 

3. PROLOG programmas struktūra: 
• Datu vienības – atomi, skaitļi, mainīgie, 
• Datu struktūras, 
• Teikumu un teikuma bloku pieraksta secība un tās 

ietekme uz programmas izpildi. 
• Atpakaļkāpšanās mehānisms rekursīvu konstrukciju 

izpildē. 

4 

4. Saraksti valodā PROLOG:  
• saraksta attēlojums un pieraksts,  
• darbības ar sarakstu. 

4 

5. Dažādas PROLOG iespējas un piemēri:   



• datu attēlošanas principi; 
• rezultātu pārlases mehānisms un tā ietekmēšanas iespējas; 
• ievades un izvades iespējas. 

 
Pamatliteratūra 
1.  Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта: 
пер с англ. — М.: Мир, 1990. —  560 с. 

 
Papildliteratūra 
1.  Брукшир, Дж., Гленн. Введение в компьютерные науки. Общий обзор, 6-е 
издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 688 с. 

2.  Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: разработка и реализация. — 
СПб.: Питер, 2002. — 688 с. 

 



Datortīkli un to administrēšana (1)  

(4 kredītpunkti) 
 
Lektors: Arnis Cīrulis 
Kursa mērķis: Iepazīties ar datu pārraides tīklu darbības pamatiem un standartiem. 
Iemācīties pielietot praksē iegūtās zināšanas par datu tīkliem. 
Gala vērtējuma veidošanas principi: 

 Kontroldarba vērtējums ir 8 punkti (pavisam 5 kontroldarbi). Par atkārtotu 
kārtošanu 1 punkts mazāk. Ja nav kārtots, tad –8 punkti. 

 Praktiskā darba vērtējums ir 24 punkti. Par atkārtotu kārtošanu 4 punkti mazāk. Ja 
nav kārtots, tad –24 punkti. 

 Eksāmena vērtējums ir 40 punkti. Par atkārtotu kārtošanu 10 punkti mazāk. 
 Maksimālā punktu summa: 8*5 + 24 + 40 = 104 
 Vērtējums: Punktu summa / 10 

Plāns: 
Lekcijas 
Nr. 

Tēma Apraksts Apmācības 
veids 

1 Ievadlekcija par 
CISCO 

Pārskats par firmas CISCO darbību, 
apmācības principiem, prasībām. 

L 

2 Datortīklu pamati Ievads datortīklos, datoru 
pievienošana tīklam, binārie skaitļi. 

L 

3 OSI modelis OSI modeļa mērķis. Katra līmeņa 
vārds un funkcijas. 

KD, L 

4 Lokālie tīkli Lokālo tīklu pamat iekārtas, 
topoloģijas. Datu plūsmas. 

L 

5 Layer 1 Fiziskais līmenis. Elektronikas pamati 
un pārraides vides. 

KD 

6 Layer 2 Kanāla līmenis un apakšlīmeņi. MAC 
adresācija un kadrēšana. Tehnoloģijas. 

L 

7 Tīkla shēma un 
dokumentācija 

Shēmas izveides process un rezultāti. 
Horizontālā un pamattīkla kabeļu 
likšana. Iezemēšana. 

KD, L 

8 Strukturēts kabeļu 
plāns 

Projekta plānošana. Konektoru, 
kontaktligzdu montāža un kabeļu 
instalācija.  

PD, L 

9 Layer 3 Tīkla līmenis. IP adrešu nozīme, 
klases, apakštīkli. Maršrutējamie un 
maršrutēšanas protokoli. ARP. 

KD, L 

10 Layer 4 un Layer 5 Transporta līmenis un kanāla līmenis. 
TCP. UDP. Seansa līmeņa protokoli. 

L 

11 Layer 6 un Layer 7 Prezentācijas līmeņa funkcijas un 
standarti. Aplikācijas līmeņa pamati, 
DNS, tīkla aplikācijas. 

KD 

12 Kopsavilkums Semestra tēmu pārskats. L 
13 Globālie tīkli un 

maršrutētāji 
Globālo tīklu (WAN) iekārtas, 
standarti un tehnoloģijas. Maršrutētāja 
pamati un to nozīme globālajos tīklos. 

L 

14 Maršrutētāja 
komandrindas 

Konfigurācijas režīmi, palīdzības 
funkcijas, rediģēšanas komandas un 

L 



interfeiss komandu vēsture 
15 Maršrutētāja 

sastāvdaļas 
Ārējās un iekšējās komponentes. 
Maršrutētāja stāvokļa pārbaude. CDP 
protokols. 

KD, L 

16 Maršrutētāja ielāde 
un uzstādījumi 

Ielādes process, secība un komandas, 
kas ar to saistītas. Globālo un 
interfeisa parametru uzstādīšana. 

L 

17 Maršrutētāja 
konfigurēšana I 

Konfigurācijas faila informācijas 
apskats, kopēšana. Maršrutēšanas 
protokolu, interfeisu, paroles, 
identifikācijas konfigurēšana. 

KD 

18 IOS (Internetwork 
Operating System) 

IOS programmatūras atrašanās vieta, 
versijas noteikšana. Sistēmas ielādes 
komandas. TFTP izmantošana un 
kopēšana. 

L 

19 Maršrutētāja 
konfigurēšana II 

Maršrutētāja konfigurēšana, ja 
izdzēsts ielādes konfigurācijas fails, 
paroļu atjaunošanas procedūra. 

KD, L 

20 TCP/IP Interneta TCP/IP protokoli un OSI 
modelis. TCP un UDP segmenta 
formāts, portu numuri. Savienojuma 
izveidošana un apstiprināšana. 

PD, L 

21 IP adresācija IP adreses, apakštīkli. Tīkla un 
apraides adrese. DNS loma 
maršrutētāja konfigurēšanā. Telnet, 
trace un ping komandas.  

KD, L 

22 Maršrutēšana Ceļa noteikšana, pakešu maršrutēšana. 
Statiskie un dinamiskie maršruti. 
Maršrutēšanas protokolu klases.   

L 

23 Maršrutēšanas 
protokoli. 

Maršrutu tabula. Iekšējie un ārējie 
maršrutēšanas protokoli. RIP un IGRP 
protokoli. 

KD 

24 Kopsavilkums Semestra tēmu pārskats. L 
 Eksāmens   
*KD – kontroldarbs, PD – praktiskais darbs, L – lekcija. 
 
Literatūra: 

1) The Cisco Certified Network Associate Curriculum for 1st semester, Cisco, 2001. 
2) Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Third Edition, Prentice Hall, 813 

lpp, 1996 
3) Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP, Volume 1: Principles, 

Protocols, and Architecture, Third Edition, Prentice Hall, 613 lpp, 1995 
4) Dažādi mācību materiāli pieejami arī www.cisco.com 



Datortīkli un to administrēšana (2)  

(4 kredītpunkti) 
 
Lektors: Arnis Cīrulis 
Kursa mērķis: Iepazīties ar datu pārraides iekārtām un darbības principiem. Iemācīties 
pielietot praksē iegūtās zināšanas maršrutēšanā un komutēšanā. 
Gala vērtējuma veidošanas principi: 

 Kontroldarba vērtējums ir 8 punkti (pavisam 5 kontroldarbi). Par atkārtotu 
kārtošanu 1 punkts mazāk. Ja nav kārtots, tad –8 punkti. 

 Praktiskā darba vērtējums ir 24 punkti. Par atkārtotu kārtošanu 4 punkti mazāk. Ja 
nav kārtots, tad –24 punkti. 

 Eksāmena vērtējums ir 40 punkti. Par atkārtotu kārtošanu 10 punkti mazāk. 
 Maksimālā punktu summa: 8*5 + 24 + 40 = 104 
 Vērtējums: Punktu summa / 10 

Plāns: 
Lekcijas 
Nr. 

Tēma Apraksts Apmācības 
veids 

1 OSI modelis un 
maršrutēšana 

Kādas problēmas tas risina? Fiziskais 
slānis un Ethernet kategorijas. Datu 
pārraide fiziskajā līmenī. Kanāla un 
tīkla līmenis. ICMP ziņojumi un 
komanda ping. ARP protokols. 
Transporta līmenis. 

L 

2 LAN komutēšana Komunikāciju problēmas. Full-Duplex 
pārraide, Fast Ethernet standarts un 
LAN segmentācija. 

L 

3 Komutēšana un 
VLAN 

Komutatora (switch) pamat operācijas, 
latentums. Mikrosegmentācija. 
Simetriskā un asimetriskā 
komutēšana. Atmiņas buferizācija. 
STP protokols. 

KD, L 

4 VLAN Segmentācija ar komutācijas 
arhitektūrām. VLAN implementācija 
un  virtuālo tīklu labumi.  

L 

5 LAN veidošana Veidošanas mērķi un komponentes. 
Tīkla dizains un metodoloģija. 
Fiziskā, kanāla un tīkla līmeņu modeļu 
veidošana. 

KD 

6 IGRP 
maršrutēšanas 
protokols 

Ceļa noteikšana un pārsūtīšanas 
lēmumi. Maršrutēšanas un 
maršrutējamie protokoli. IGRP 
operācijas. 

L 

7 Piekļuves vadības 
saraksti (ACL) I 

Iemesli kāpēc šādi saraksti tiek 
veidoti. Pakešu testēšana ar ACL. 
Sarakstu veidošana. Standarta ACL.  

KD, L 

8 Piekļuves vadības 
saraksti (ACL) II 

Paplašinātie saraksti, parametri. UDP 
un TCP portu numuri. Saraksta 
veidošana, kas liedz izmantot FTP, 
Telnet un citu trafiku. Protokoli, 

PD, L 



kuriem var veidot ACL. Ugunssienu 
arhitektūra. 

9 Novell IPX IPX īpašības un adresācija. Novell 
iekapsulēšana. Novell maršrutēšana. 
Novell IPX konfigurēšana. IPX tīklu 
vadība un uzraudzība. 

KD, L 

10 Tīkla pārvaldība I Tīkla dokumentācija un drošība.  L 
11 Tīkla pārvaldība II Ārējie faktori. Tīkla darbības rezultāti, 

serveru administrēšana. 
Traucējummeklēšana. 

KD 

12 Kopsavilkums Semestra tēmu pārskats. L 
13 LAN komutēšana 

un virtuālie LAN 
Joslas platums un pārslodze. Lokālo 
tīklu segmentēšana un komutēšana. 
Kadru filtrēšana un marķēšana. 
Statiskie un dinamiskie VLAN. 

L 

14 LAN modelēšana, 
maršrutēšanas 
protokoli un IPX 
maršrutēšana 

Dinamiskās maršrutēšanas operācijas, 
konverģence. IGRP konfigurācija. 
Pieejas saraksti un to darbība. Netware 
tīkli un IPX adresācija.  

L 

15 Globālie tīkli 
(WAN) 

Globālo tīklu pakalpojumi un pamat 
iekārtas. Saistība ar OSI modeli. 
Iekapsulēšanas formāti. Iespējamie 
pieslēgumu veidi. 

KD, L 

16 Globālo tīklu 
veidošana 

Prasības un mērķi. To ievākšana un 
analizēšana. Jūtības testēšana. Tīkla 
iespēju noteikšana un izvēle. 

L 

17 Point-to-Point 
protokols (PPP) 

Vajadzība pēc PPP un PPP līmeņa 
funkcijas. PPP kadra lauki. Seansa 
izveidošanas fāzes. Autentifikācija 
(PAP, CHAP).  

KD 

18 ISDN I Pamat komponentes, atskaites punkti, 
ISDN komutatori un SPID. Saistība ar 
OSI modeli.  

L 

19 ISDN II ISDN PRI un BRI pakalpojumi. BRI 
savienojuma izveidošana. ISDN 
interfeisa parametru konfigurēšana. 
Dial-on-Demand maršrutēšana. 

KD, L 

20 Frame Relay Frame Relay operācijas, kadru formāti 
un adresācija. CISCO Frame Relay 
implementācija. Apakš interfeisi. 
Komandas Frame Relay 
konfigurēšanai. 

PD, L 

21 Tīkla pārvaldība Pārvaldības administratīvā puse. Tīkla 
izmaksas. Kļūdu dokumentēšana. 
Savienojumu un trafika pārraudzība. 
SNMP un attālinātā pārraudzība. 
Problēmu risināšana. 

KD, L 

22 CCNA eksāmena 
pārskats I 

OSI modelis, apakštīklu veidošana, 
maršrutētāja komandas, LAN 
komutēšana. 

L 

23 CCNA eksāmena Virtuālo tīklu labums. STP protokola KD 



pārskats II funkcijas. Eksāmena jautājumu formas 
un papildus gatavošanās iespējas. 

24 Kopsavilkums Semestra tēmu pārskats. L 
 Eksāmens   
*KD – kontroldarbs, PD – praktiskais darbs, L – lekcija. 
 
Literatūra: 

1) The Cisco Certified Network Associate Curriculum for 1st semester, Cisco, 2001. 
2) Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Third Edition, Prentice Hall, 813 

lpp, 1996 
3) Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP, Volume 1: Principles, 

Protocols, and Architecture, Third Edition, Prentice Hall, 613 lpp, 1995 
4) Lots of matterials are available at www.cisco.com 



Programmēšana /JAVA  praktiska pielietošana 
 

Docētājs: Ojārs Bāliņš 
 

Kursa mērķis : Iepazīstināt studentus ar JavaBean (EJB) pamatiem, kas ir izstrādāta uz Java 
bāzes, Enterprise Edition (2JEE) tehnoloģijām, EJB metodoloģijām un risinājumiem, EJB 
serveriem un kā JavaBeans tiek izmantots klientu aplikāciju veidošanā. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 24 stundas, praktiskie darbi 24 
stundas). 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 

1. Obligāti jāapmeklē praktiskās nodarbības. Kavētās praktiskās nodarbības iespējams 
atstrādāt izpildot individuālu uzdevumu. 

2. Visos patstāvīgajos darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
3. Docētāja noteiktos termiņos jāizpilda un jānodod kursa darbs, bet pie aizstāvēšanās 

nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 

1. Individuālā darba vērtējuma praktiskajās nodarbībās un patstāvīgajos darbos – 25%. 
2. Kursa darba vērtējuma – 25%. 
3. Vērtējuma eksāmenā – 50%. 

 
Kursa saturs: 
 

Nr. Tēma Stundu skaits 
  Lekcijas Pr.darbi 
1. Ievads Java programmnodrošinājumā 2 2 
2. JavaBean galvenās komponentes 2 2 
3. JavaBean komponentu veidošana 2 2 
4. JavaBean komponentu izvietošana 2 2 
5. JavaBean klienti 2 2 
6. JavaBean būtība 2 2 
7.  Apvalka ierobežotās īpašības 2 2 
8. JavaBean transakcijas 2 2 
9. JavaBean aizsardzība 2 2 

10. DynamicBillboard applets 2 2 
11. Image izvēlne  2 2 
12. Lavatron applets 2 2 

 
Literatūra: 

1. Cay Horstmann. Computing Concepts with JAWA 2 Essentials. 
2. Patrik Naughton, Herbert Schildt. Java 2: The Complete Reference. 
3. Darel Ince&Adam Freemen. .Programming the Internet with Java 
4. Chy Horstmann, Gary Cornell. Core Java2. 
5. Craig Larman. Applying UML und Patterns. 
6. П.Ноутон, Г.Шилдт. Java 2: Наиболее полное руководство. 
7. Крег Ларман. Применение UML и шаблонов проектирования. 

 



Lietišķā kriptogrāfija 
 
 

Docētājs:_Māris Alberts, Dr.math. 
 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar modernās kriptogrāfijas matemātiskajiem pamatiem, kriptogrāfiskiem protokoliem 
un algoritmiem, reāliem kriptogrāfijas pielietojumiem, dažādu valstu kriptogrāfijas produktu lietošanas iespēju politiku. 
  
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 20 stundas, praktiskie darbi  20 stundas, semināri un 
pārbaudes darbi 8 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 
1.  Visos zināšanu pārbaudes darbos  nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
2.  Jāsagatavo elektroniska prezentācija par kriptogrāfijas lietošanu. 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
1.  Individuālā darba semināros un  praktiskajos darbos - 20 %, 
2.  Prezentācijas - 20 %, 
3.  Eksāmena atzīmes - 60 %. 
 
Kursa saturs.  
 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Kriptogrāfiskie protokoli, protokolu konstruēšana, protokolu tipi.  8 
2. Kriptogrāfiskā tehnika: atslēgas, algoritmu tipi. 6 
3. Kriptogrāfiskie algoritmi: matemātiskais pamats, simetrisko atslēgu 

algoritmi, vienvirziena heš-funkcijas, publisko atslēgu algoritmi. 
24 

4. Praktiskie kriptogrāfijas pielietojumi.  6 
5. Kriptogrāfijas produktu lietošanas iespējas dažādās valstīs. 4 
 
 
Pamatliteratūra 

1. Bruce Schneier.  Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C.  John Wiley & Sons, 
Inc., 1996 (Second Edition), 758 pages.  

 
 
Papildliteratūra. 

1. Alfred J.Menezes, Paul C.van Oorschot, Scott A.Vanstone. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 
2001 (Fifth Edition), 816 pages. 

2. Ross Anderson. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. John Wiley & 
Sons, Inc., 2001, 640 pages.  

3. Bruce Schneier.  Secrets and Lies.  Wiley Computer Publishing, 2000, 412 pages.  
4. Simon Singh. The Code Book: The Secret History of Codes and Codebreaking. Fourth Estate, 2000, 402 

pages. 
 
 



Datorgrafika 
 
 

Docētājs:  Andris Lapāns 
 
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar MicroStation saimes CAD programmatūru,  ar lietojumprogrammām, kas uz šo 
tehnoloģiju bāzētas, ar pielietojumu sfērām, pamatizstrādājumiem un dažādām inženierkonfigurācijām, kas bāzētas uz 
pamatizstrādājumiem, ar CAD sistēmām sasistītu projektu un informācijas sakārtošanu un organizāciju, grafisko datu 
glabāšanu datu bāzēs. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 20 stundas, praktiskie darbi  20 stundas, semināri un 
pārbaudes darbi 8 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
 
1.  Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2.   Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu 

uzdevumu. 
3.  Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
4.  Jānoformē un jāaizstāv patstāvīgais darbs. 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
 
1.  Individuālā darba semināros un  praktiskajos darbos - 10 %, 
2.  Kontroldarbi – 30% 
3.  Patstāvīgā darba - 20 %, 
4.  Eksāmena atzīmes - 40 %. 
 
Kursa saturs.  
 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Profesionālās grafiskās projektēšanas sistēmas, to pielietojamība. 
Savstarpējā savietojamība, izplatītākie formāti. MicroStation saimes 
programmatūra. Lietojumprogrammas un dažādas 
inženierkonfigurācijas. Izplatība Latvijā.  

6 

2. Grafiskā informācija. Vektoru un rastra dati. Informācijas precizitāte, 
mērogs. 2 dimensionāla un 3 dimensionāla datu apstrāde. Grafiskās 
informācijas vizualizācija. Vektoru datu atribūtu informācijas glabāšana 
un nomaiņa.  

4 

3. Grafiskās informācijas glabāšanas plānošana. Datu apjomi. 
Organizēšana projektos. Dažādi programmatūras un informācijas 
administrēšanas un vadības rīki. 

8 

4. Pielietojamība dažādās nozarēs (kartogrāfija, ĢIS, arhitektūra, ceļu, 
inženierbūvju un komunikāciju projektēšana...) * 

4 

5. Datu konvertācija. Informācijas ievadīšanas paņēmieni. Uzturēšana un 
labošana. MicroStation pamatfunkcijas. 

10 

6.  Lietojumprogrammas un moduļi, to pamatfunkcijas. Sasaiste ar citām 
sistēmām (ĢIS, CAD, DB). Atribūtu datu piesaiste. 

8 

7. Datu aizsardzības pasākumi. Digitālie paraksti.  4 
8.  Drukāšana. Grafiskās informācijas publicēšanas sistēmas.  4 
* Pielietojamība dažādās nozarēs var tikt apskatīta vadoties no dominējošās interešu grupas studentu vidū. 
Pamatliteratūra 

1. MicroStation documentation Copyright © 2003, Bentley Systems. All rights reserved. 
2. Graphics supercomputing on Windows. Copyright © 1998, Intergraph coorp. All rights reserved. 

Papildliteratūra. 
1. Internets: http://www.bentley.com/ 
2. Internets: http://www.intergraph.com/ 
3. Internets: http://www.miko.lv/ 

 
Patstāvīgais darbs (individuāli katram studentam). Savā izvēlētā nozarē izveidota grafisko datu kopa. Nododams uz CD 
(apraksts MicroSoft Word formātā) 



Telekomunikācijas 
 
Docētājs: lektors Valdis Vīksna 
Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar telekomunikācijām - jebkura veida informācijas pārraides 
procesiem, to organizāciju, telekomunikāciju tīkliem, aparatūru, programmatūru  un  pielietotajām 
tehniskajām iekārtām, kuru darbība pamatojas uz elektrisko procesu un elektromagnētisko svārstību 
(radioviļņu un gaismas viļņu) izmantošanu;  
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 12 kontaktstundas (lekcijas 6 stundas, praktiskie darbi 6 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu: 

a) Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi. 
b) Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri. 
c) Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums. 

Kursa gala vērtējums veidojas no: 
 Patstāvīgo darbu vērtējuma - 30% 
 Pārbaudes darbu vērtējuma - 20% 
 Eksāmena atzīmes - 50% 

Tematiskais plāns: 

Tēma 
Nod. 

veids* 
St 

Telekomunikāciju jēdziens, telekomunikāciju nozīme, likums par telekomunikācijām, 

valsts pārvalde telekomunikāciju nozarē. 

Lk;/ PD 4 

Telekomunikāciju tīkli, telekomunikāciju iekārtas ciparu komutācijas sistēmas, 

publisko telekomunikāciju tīklu operatori telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, 

telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji un abonenti  

Lk/ PD 

 

6 

Telekomunikāciju programmatūra, signalizācijas un protokoli Lk;/PD 4 

Telekomunikāciju menedžments,  telekomunikāciju tirgus zinības  Lk/PD 4 

Seminārs: patstāvīgo darbu (programmprodukts) prezentācija. PD 6 
 

*lekcijas (Lk) - 6; praktiskie darbi (PD) - 6  

Literatūra: 

1. Резникова, Н. П. (Наталья Петровна)Маркетинг в телекоммуникациях / Резникова Н.П. 
Москва : Эко-трендз, 2002. 334 с 

2. Bakalauru studiju programma disc. "Teletrafika teorija" : lekciju konspekts / Rīgas Tehniskā 
universitāte. Elektronikas un telekomunikācijas fak. Telekomunikāciju inst. ; sast. G. Lauks. Rīga 
: RTU, <2003- >. burtn.<1-2 >  

3. Kavacis, Ansis.Saīsinājumi telekomunikācijās : / A.Kavacis ; RTU Telekomunikāciju institūts. 
Rīga : Sorosa Fonds - Latvija, 1993. 145 lpp 

4. Latvijas tālsakari. [Rīga] : Lattelekom, [2000]. 48 lpp 

5. Ločmelis, Jāzeps.Telekomunikāciju speciālisti / Jāzeps Ločmelis ; Lattelekom muzejs. Rīga : 
[Lattelekom], 2001 

6. Ločmelis, Jāzeps.Telekomunikāciju vēsture : vēsturiski notikumi, statistika, skaidrojumi, 
personālijas, terminoloģija, pārdomas / Jāzeps Ločmelis ; Lattelekom muzejs. Rīga : Latvijas 
Universitātes žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 2000-2002. (Rīga : A/s Poligrāfists) 2 sēj. : il., tab 

7. Rīgas Tehniskā universitāte.Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 7.sērija, 
Telekomunikācijas un elektronika = Scientific proceedings of Riga Technical university. 
Telecommunications and electronics. Rīga : RTU, 2001 



8. Telekomunikāciju terminu skaidrojumi. Rīga : [RTU izd.], 2003. 180, [1] lpp 

9. Норенков, И. П. (Игорь Петрович)Телекоммуникационные технологии и сети / И.П. 
Норенков, В.А. Трудоношин. Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.  

10. Научно-практическая и учебно-методическая конференция "Наука и технология - шаг в 
будущее" (2002 ; Рига)Программа и тезисы / науч.-практ. и учеб.-метод. конф. "Наука и 
технология - шаг в будущее", Ин-т транспорта и связи, 2-3 мая 2002, Рига, Латвия. Rīga : 
Transporta un sakaru inst., 2002. 171 с.  

11. Бройдо, В. Л. (Владимир Львович)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 
[учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлениям 
"Прикладная информатика" и "Информационные системы в экономике"] / В.Л. Бройдо. 
Санкт-Петербург : Питер, 2002. 683 с 



Biroja darba automatizācija 
 

Docētājs: Jānis Bikše  
Kursa mērķis: sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par birojā lietojamām 
sistēmām un programmām: kadru vadības, klientu vadības, grāmatvedības, noliktavu 
uzskaites.  
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (12 lekcijas, 12 semināri un praktiskie darbi) 
Studiju formas: 
 *lekcijas(L) – teorētiskā informācija ar studentu iesaistīšanu diskusijās,  
 *semināri(S) – grupu darbs 
 *pārbaudes darbi(P) – katras nodarbības sastāvā 
Prasības, kas jāpilda, lai varētu nokārtot eksāmenu: 
 *jābūt ieskaitītiem vismaz septiņiem pārbaudes darbiem, 
 *jābūt ieskaitītiem mājas darbiem 
Kursa atzīme veidojas no: 
 *pārbaudes darbiem(P) – 60% 
 *eksāmena(E) – 40%  
Tematiskais plāns: 
Tēma Apmācības 

veids 
Stundas 

Biroja tehniskais iekārtojums. Tīkls, serveris, ārējās 
iekārtas, mobilais ofiss. 

L, P 2 

Jaunākie tehniskie risinājumi: pakalpojumu deleģēšana 
(outsourcing), slodzes līdzsvarošana (load balancing) 

L, P,S 2 

Jaunākie tehniskie risinājumi: atgriešanās pie 
superdatoriem (mainframe), IT menedžments kā 
megasistēmu virsvadība. ISP, ASP 

L, P 2 

Datorizētās personāla vadības sistēmas. Lotus Notes L, P,S 2 
Datorizētās personāla vadības sistēmas. MS un Oracle. 
(MS IIS 5.0) 

L, P 2 

Grāmatvedības programmas. Kopīgais un atšķirīgais. Maza 
uzņēmuma programmas. 

L, P,S 2 

Grāmatvedības programmas. Vidēju un lielu uzņēmumu 
programmas. 

L, P 2 

Noliktavas uzskaites programmas. (Novision, SAP) L, P,S 2 
Ražošanas uzskaites un kontroles programmas. L, P 2 
Interneta rīki. ISP L, P,S 2 
Interneta rīki ASP L, P 2 
Eksāmens  2 
 
 



Darba aizsardzība un ergonomika 
 

Docētājs: Ojārs Bāliņš 
 
Kursa mērķis: Sniegt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu nodrošināt pienācīgo 
darba aizsardzību un darba vietas iekārtojumu saskaņā ar rekomendācijām, noteikumiem un 
normatīvajām prasībām.  
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 24 kontaktstundas (lekcijas 14 stundas, kontroldarbi un 
semināri 10 stundas). 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu nokārtot ieskaiti: 

1. Obligāti jāapmeklē semināri. Kavētos seminārus iespējams atstrādāt izpildot individuālu 
uzdevumu. 

2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
 
Kursa beigās nepieciešams nokārtot IESKAITI.
 
Kursa saturs:

Stundu skaits Nr. Tēma 
Lekcijām Kontrold./Semināri 

1. Darba likumdošana. Darba aizsardzības 
termini, pamatjēdzienu definīcijas. 

2  

2. Darba aizsardzības reglamentējošie 
likumdošanas akti 

2 2 

3. Darba aizsardzības organizācija, uzraudzība 
darba aizsardzībā, ergonomika 

2  

4. Darba drošība, elektrodrošība, ugunsdrošība, 
darba higiēna, arodslimības 

2 2 

5. Darba vietas iekārtošana saskaņā ar 
ergonomikas prasībām un rekomendācijām 

2 2 

6. Instruēšana, apmācība, un zināšanu 
pārbaude darba aizsardzībā 

2 2 

7.  Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un 
uzskaites kārtība, pirmā palīdzība, atbildība. 

2 2 

 
Literatūra: 

1. LR “Darba aizsardzības likums” 
2. “Darba drošības instruktāžu veikšanas un darba drošības instrukciju izstrādes kārtības”, 

apstipr. Ar Labklājības Ministrijas 1997.gada 14,jūlija rīkojumu Nr. 252. 
3. “Darbs ar datoru un jūsu veselība” Informatīvs materiāls datoru lietotājiem. 
4. LR Ministru Kabineta noteikumu 



Tīkla operētājsistēmas  
 
 

Docētājs: lektors Sandris Sietinsons 
 
Kursa mērķis. Iepazīstināt studentus ar dažāda tipa tīkla operētājsistēmām, to 
kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, attīstības tendencēm. Nodrošināt studentus ar 
nepieciešamajām zināšanām un iemaņām, lai instalētu un konfigurētu Microsoft® 
Windows® Professional un Windows 2000 Server dažādu konfigurāciju tīklos. 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 

1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, 

izpildot individuālu uzdevumu. 
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 

 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 

1. Individuālā darba praktiskajos darbos  – 40% 
2. Vērtējuma eksāmenā – 60% 
 

Kursa saturs: 
Nr. Tēma  
1. Tīkla operētājsistēmu evolūcija un uzdevumi 
2. Windows 2000 instalēšana un jauninājumi 
3. Windows 2000 vides konfigurēšana 
4. Windows 2000 klientu pieslēgšana tīklā un internetā 
5. Lietotāju kontu veidošana un vadība 
6. Grupu izmantošana resursu izmatošanas kontrolei 
7. Disku un nodalījumu konfigurēšana un vadīšana 
8. Datu vadība ar NTFS 
9. Pieejas nodrošināšana failu resursiem  
10. Drukāšanas konfigurēšana 
11. Windows 2000 aizsardzība 
12. Windows 2000 vides uzturēšana 
13. Windows 2000 ātrdarbības novērošana un uzlabošana 
14. Pretnelaimju aizsardzības ieviešana 
15. Windows 2000 sagatavošana mobilam darbam 
16. Termināla dienestu instalēšana un konfigurēšana 
17. Windows 2000 serveru un klientu ieviešana 
 
Literatūra: 

1. V.G. Olifer, N.A. Olifer. Setevije operacionnije sistemi. Piter, St.Petersburg,  
2002, 544lpp. 

2. Windows 2000 server. 
3. Kursa meteriālu grāmata 
 
 



DATU AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA   
 

Docētājs: Ainis Mūsiņš 
 
Kursa mērķis: dot ieskatu datu aizsardzībā un drošībā un ieskatu praktiski veicamajos 
uzdevumos. 
 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti jeb 28 kontaktstundas (lekcijas 12 stundas, praktiskie 
darbi 12 stundas, pārbaudes darbi 4 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
 
1.  Aktīvi jāpiedalās nodarbībās, veicot visus praktiskos darbus. 
2.  Jāuzraksta visi nepieciešamie pārbaudes darbi (kontroldarbi). 
 
Kursa galīgās atzīmes veidošanās: 
 
1.  Pārbaudes darbi – 25 %, 
2.  Eksāmens - 75 %. 
 
Kursa saturs.  
 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Tīklu drošība un ugunsmūri 
• Kas ir drošība? 
• Drošības elementi 
• Šifrēšanas pielietošana  
• Uzbrukumu veidi 
• Sociālā inženierija un netieši uzbrukumi  
• Protokolu slāņi un drošība  
• Resursu aizsardzība  
• Ugunsmūra aizsardzības līmeņi  
• Ugunsmūri  
• Hakeru atklāšana un to apmānīšana  
• Reakcija uz negadījumiem  

9 

2. Operacionālās sistēmas drošība 
• Drošības principi  
• Lietotāja drošība  
• Failu sistēmas drošība  
• Riska novērtēšana  
• Risku samazināšana  

6 

3. Drošības audits, uzbrukumu un draudu analīze 
• Drošības audits  
• Pētīšanas metodes  
• Drošības audits un kontroles fāze  
• Ielaušanās atklāšana   
• Audits ar IDS rīkiem 

9 



• Logfailu audits un analīze  
• Audita rezultāti.  
• Drošības resursi  

 
 
Pamatliteratūra 
1.  http://www.cert.org 
2.  http://www.microsoft.com/security 
3.  http://www.redhat.com/solutions/security/ 
 
Papildliteratūra 
1. http://www.ietf.org/rfc/rfc2196.txt 
2. Julia H. Allen. The CERT Guide to System and Network Security Practices. Dimensi 

Addison-Wesley Pub Co; 1st edition (June 7, 2001). ISBN: 020173723X. 447 p. 
3. Informācijas sistēmu drošības noteikumi (Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 106) 
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 39 
5. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 40 
6. Fizisko personu datu aizsardzības likums 



Datu bāzu tehnoloģijas II 
 

Docētājs:  Andris Lapāns 
 
Kursa mērķis. iepazīstināt studentus ar Oracle datu bāzu vadības sistēmu (Oracle RDBMS),  ar strukturēto pieprasījumu 
valodu (SQL), ar pielietojuma veidiem un nozarēm, ar datu bāzes iekārtošanu, administrēšanu, lietošanu un uzpildīšanu ar 
datiem. Iemācīt studentus strukturēt datus, lietot esošas datu struktūras. 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti jeb 48 kontaktstundas (lekcijas 20 stundas, praktiskie darbi  20 stundas, semināri un 
pārbaudes darbi 8 stundas) 
 
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu. 
 
1.  Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. 
2.   Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu 

uzdevumu. 
3.  Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu. 
4.  Jānoformē un jāaizstāv patstāvīgais darbs. 
 
Kursa galīgā atzīme veidojas no: 
 
1.  Individuālā darba semināros un  praktiskajos darbos - 10 %, 
2.  Kontroldarbi – 30% 
3.  Patstāvīgā darba - 20 %, 
4.  Eksāmena atzīmes - 40 %. 
 
Kursa saturs.  
 
Nr. Tēma Stundu skaits 

1. Relāciju datu bāzes jēdziens, klienta - servera arhitektūra, centrālās datu 
sistēmas. Populārākās datu bāzu vadības sistēmas. Oracle datu bāzu 
vadības sistēma. Pielietojamība, moduļi, licencēšanas politika. Izplatība 
Latvijā.  

6 

2. Strukturētā pieprasījumu valoda SQL. Sistēmas administrēšana. Datu 
kārtošana.  

10 

3. Datu bāzes plānošana. Datu bāzes administrēšanas un vadības rīki. 8 
4. Datu struktūru veidošana. Relāciju modelis. 4 
5. Datu ielāde datu bāzē. Datu bāzes informācijas uzturēšana. 

Lietojumprogrammas.  
4 

6.  Sasaiste ar citām sistēmām (ĢIS, CAD, DB). Datu piesaiste. Datu 
replikācijas.  

8 

7. Sistēmas un datu drošība. Datu aizsardzības pasākumi.  4 
8.  Informācijas publicēšanas sistēmas.  4 
 
 
Pamatliteratūra 

1. Oracle9i database installation guide Copyright © 2003, Oracle Corporation. All rights reserved. 
2. Oracle9i database documentation Copyright © 2003, Oracle Corporation. All rights reserved. 
3. http://www.ttc.lv/lv/datubaze-menu.htm 

 
Papildliteratūra. 

1. Internets: http://www.oracle.com/ 
2. Sunderraman Rajshekhar. Oracle Programming : A Primer / Rajshekhar Sunderraman. - Reading : Addison-

Wesley, 1999. - Index: p. 253.- 258.. - ISBN 0201357534. - XIV, 258 p. 
 

 
Patstāvīgais darbs (individuāli katram studentam). Savā izvēlētā nozarē izveidota neliela datu struktūra ar testa datu kopu. 
Nododams uz CD (apraksts MicroSoft Word formātā, datu struktūras veidošanas skripti, datu ielādes skripti) 
 



GRĀMATVEDĪBAS SISTĒMAS 
 
Docētājs: Kaspars Osis 
 
Kursa apjoms:  4 kredītpunkti, 56 kontaktstundas 
 
Kursa mērķis :Šis kurs ir veidots, lai dotu studentiem priekšstatu par grāmatvedības 
sistēmu pamatiem, to veidošanu, funkcionalitāti un lietojamību firmas ikdienišķā darbā. 
Studentiem izveidosies sakotnēja sapratne par biznesa procesiem, kā arī par uzņēmuma 
grāmatvedības sistēmu programmnodrošinājumu. Studiju laikā studentiem būs iespēja būt 
aktīvi iesaistītiem mācību procesā, kā arī viņiem būs iespējas apspriest un izvērtēt viņu 
veikto izpētes un problēmu risinājumu rezultātus. 
 
Metodoloģija. Šis kurss ietvers sevī vairākas mācību metodes vienlaikus, un tieši tādas 
kā lekciju lašīšana-diskutēšana, problēmu risināšana un izpētes veikšana dotājā jomā. 
Lekciju lašīšana-diskutēšana tiks lietota lai iepazistinātu studentus ar jauniem jēdzieniem 
un ļaujot jautāt jautājumus pasniedzējam un viens otram par iepriekš uzdoto lasīto 
materiālu. Problēmu risināšana nozīmē darbu mazās grupās lekcijas laikā diskusiju veidā 
par iepriekš uzdotiem uzdevumiem, ar kuriem ir individuāli strādāts ārpus lekciju laikā. 
Papildus tam, kursā ir paredzeti mājas uzdevumi, kuri būs rakstiski jāiesniedz katras 
lekcijas sākumā. Izpētes darbs sevī ietver semestri garu izpētes procesu. Tā gala rezultāts 
būs izpētes darbs iepriekš izvēleta jomā, kas saistīta ar kursa tēmu.  
 
Vērtēšana.Vērtēšana tiks veikta balstoties uz kopumā sakrātiem punktiem. Iegūtie punkti 
tiks izmantoti, lai iegūtu procentuālo vērtējumu. Iespējamie punktu robežpunkti un 
procentuālā vērtējuma pārveidojums kurs atzīme seko zemāk:  
 
Mājas darbi  - 300 punkti 
Izpētes darbs  - 200 punkti 
Dalība klasē  - 50 punkti 
Gala eksāmens - 200 punkti 
KOPĀ   = 750 punkti 
>= 93% (697 punkti) = 10  >= 78% (585 punkti) = 6 
>= 90% (675 punkti) = 9  >= 74% (555 punkti) = 5  
>= 87% (652 punkti) = 8  >= 70% (525 punkti) = 4   
>= 82% (615 punkti) = 7  < 70% (525 punkti) = 3 
 
Kursa plāns
Nedēļas 
Nr. 

Tēma / Iepriekš lasāmais uzdevums Mājas darbi 

1. Grāmatvedības sistēmas un grāmatvedis Mājas darbs 1 
2. Internets un e-komercija Mājas darbs 2 
3. Grāmatvedības informāciju sistēmu dokumentēšana Mājas darbs 3 
4. Grāmatvedības informāciju sistēmas un biznesa procesi: 1. 

Pirmā  
Mājas darbs 4 

5. Grāmatvedības informāciju sistēmas un biznesa procesi: 2. Mājas darbs 5 
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Klientu vadības sistēmas (CRM) 
 

Docētājs: Jānis Bikše  
Kursa mērķis: Parādīt populārākās klientu vadības sistēmas, iepazīstināt ar klientu 
uzvedību un IT pielietojumu klientu vadībā. 
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti (12 lekcijas, 12 semināri un praktiskie darbi) 
Studiju formas: 
 *lekcijas(L) – teorētiskā informācija ar studentu iesaistīšanu diskusijās,  
 *semināri(S) – grupu darbs 
 *pārbaudes darbi(P) – katras nodarbības sastāvā 
Prasības, kas jāpilda, lai varētu nokārtot eksāmenu: 
 *jābūt ieskaitītiem vismaz septiņiem pārbaudes darbiem, 
 *jābūt ieskaitītiem mājas darbiem 
Kursa atzīme veidojas no: 
 *pārbaudes darbiem(P) – 60% 
 *eksāmena(E) – 40%  
Tematiskais plāns: 
Tēma Apmācības 

veids 
Stundas 

CRM – jauna nozare uzņēmumu attīstībā. L, P 2 
Kāds ir CRM mērķis. L, P,S 2 
CRM rīku iedalījums. (Zvanu centri, klientu datu bāzes, 
interneta un  klasiskie rīki) 

L, P 2 

CRM kā iekšējais pakalpojums. L, P,S 2 
CRM kā ārējais pakalpojums. L, P 2 
Klientu psiholoģija. Individuālā pieeja. L, P,S 2 
Klientu iedalījums pēc sociālajām klasēm. Dažādu reģionu 
sociālās īpatnības. 

L, P 2 

Klientu iedalījums pēc vecuma, dzimuma, reliģijas un 
tautības. 

L, P,S 2 

Pazīstamākās CRM orientētās programmas.  L, P 2 
Klientu vadības sistēmu finansēšana un atdeve. L, P,S 2 
Prognozes par CRM pieaugumu. L, P 2 
Eksāmens  2 
 
Klientu vadības sistēmu literatūra. 

1. Getting started with CRM 2002 
Michael Meltzer, Managing Partner, Active Management Techniques 

2. Customer switshing behavior in retailing. Inger Roos, Helsinki, 1998 
3. What is CRM? 2003   By Stewart Deck 

 



Pirmā 
6. Grāmatvedība un uzņēmumu programmnodrošinājums Mājas darbs 6 
7. Datu modelēšana. Datu organizēšana un manipulācija datu 

bāzēs.  
Mājas darbs 7 

8. Ievads iekšējās kontroles sistēmās. Mājas darbs 8 
9. Datoru kontrole grāmatvedības informāciju sistēmai Mājas darbs 9 
10. Datoru noziegumi un ētika Mājas darbs 10 
11. Datorižetu grāmatvedības informāciju sistēmu auditēšana Mājas darbs 11 
12. Sistēmas izpēte: plānošana un analīze Mājas darbs 12 
13. Sistēmas izpēte: sistēmas uzmetums un izvēle Mājas darbs 13 
14. Sistēmas izpēte: ieviešana, izsekošana, un uzturēšana.  Mājas darbs 14 
15. GALA EKSĀMENS Izpētes darbs 
 
NEPIECIEŠAMĀ LITERATŪRA 

1. Stephen A. Moscove, Mark G. Simkin, Nancy A. Bagranoff, “The Core Concepts 
of Accounting Information Systems, Eighth Edition”, John Wiley & Sons, 2002. 

 
 
PAPILDUS LITERATŪRA 

1. Romney & Steinbart, “Accounting Information Systems, Ninth Edition”, Addison-
Wesley, (2003) 
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ZINĀŠANU VADĪBAS SISTĒMAS 
 
Docētājs: Kaspars Osis 
 
KURSA INFORMĀCIJA 
 
Kursa apjoms: 4 kredītpunkti, 48 kontaktstundas 
 
Kursa mērķis :Zināšanu vadības sistēmas ir ātri augošs informāciju sistēmu novirziens. 
Šis kurs ir veidots, lai dotu studentiem priekšstatu par zināšanu vadības sistēmu 
pamatiem, to veidošanu, funkcionalitāti un lietojamību firmas ikdienišķā darbā. 
Studentiem izveidosies sakotnēja sapratne par zināšanu vadības sistēmu arhitektūru, 
iespējamiem negadījumiem, uzlabošnas iespējām, un tās integrācijas iespējam 
kompānijas vadības darbā. Studiju laikā studentiem būs iespēja būt aktīvi iesaistītiem 
mācību procesā, kā arī viņiem būs iespējas apspriest un izvērtēt viņu veikto izpētes un 
problēmu risinājumu rezultātus. 
 
Metodoloģija. Šis kurss ietvers sevī vairākas mācību metodes vienlaikus, un tieši tādas 
kā lekciju lašīšana-diskutēšana, problēmu risināšana un ipētes veikšana dotājā jomā. 
Lekciju lašīšana-diskutēšana tiks lietota lai iepazistinātu studentus ar jauniem jēdzieniem 
un ļaujot jautāt jautājumus pasniedzējam un viens otram par iepriekš uzdoto lasīto 
materiālu. Problēmu risināšana nozīmē darbu mazās grupās lekcijas laikā diskusiju veidā 
par iepriekš uzdotiem uzdevumiem, ar kuriem ir individuāli strādāts ārpus lekciju laikā. 
Papildus tam, kursā ir paredzeti mājas uzdevumi, kuri būs rakstiski jāiesniedz katras 
lekcijas sākumā. Iekavētiem mājas darbiem tiks piemērots 20% samazinājums par katru 
iekavēto dienu; pie tam maksimāli pieļaujamais iekavēto dienu skaits ir divas. Izpētes 
darbs sevī ietver semestri garu izpētes procesu. Tā gala rezultāts būs izpētes darbs 
iepriekš izvēleta jomā, kas saistīta ar kursa tēmu.  
 
Vērtēšana Vērtēšana tiks veikta balstoties uz kopumā sakrātiem punktiem. Iegūtie punkti 
tiks izmantoti, lai iegūtu procentuālo vērtējumu. Iespējamie punktu robežpunkti un 
procentuālā vērtējuma pārveidojums kurs atzīme seko zemāk:  
Mājas darbi  - 300 punkti 
Izpētes darbs  - 200 punkti 
Dalība klasē  - 50 punkti 
Gala eksāmens - 200 punkti 
KOPĀ   = 750 punkti 
>= 93% (697 punkti) = 10  >= 78% (585 punkti) = 6 
>= 90% (675 punkti) = 9  >= 74% (555 punkti) = 5  
>= 87% (652 punkti) = 8  >= 70% (525 punkti) = 4   
>= 82% (615 punkti) = 7  < 70% (525 punkti) = 3 
 
Kursa plāns 
Nedēļas 
Nr. 

Tēma / Iepriekš lasāmais uzdevums Mājas darbi 

1. Ievads. Zināšanu šķautne. Zināšanu pirmsākumi. Mājas darbs 1 
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2. Zināšanu vadības sistēmu patreizējā situācija. Zināšanu 
vadības sistēmu stratēģija, plusi un darbība. Ievads 
zināšanu vadības sistēmām uzņēmumā. 

Mājas darbs 2 

3. Cilvēki un mērījumi. Zināšanu izvēle: jēdzieni, problēmas, 
un tehnoloģijas.  

Mājas darbs 3 

4. Intelektuālās vērtības un zināšanu veidošana. 
MetaZināšanas un MetaZināšanu bāzes. 

Mājas darbs 4 

5. Inteliģenti aģenti zināšanu vadībai. Grupprogrammatūra: 
sadarbība un zināšanu apmaiņa.  

Mājas darbs 5 

6. Zināšanu atklāšana. Uz zināšanām balst’titas sistēmas: 
skats uz likumu-balstītām sistēmām. 

Mājas darbs 6 

7. Zināšanu vadības veidošana – 10 soļi zināšanu vadības 
virzienā. . 

Mājas darbs 7 

8. Infrastruktūras vērtējums – zināšanu vadības un biznesa 
stratēģijas sarindošana. 

Mājas darbs 8 

9. KM sistēmas analīze, plānojums un izstrāde - zināšanu 
vadības audits un analīze. 

Mājas darbs 9 

10. KM sistēmas analīze, plānojums un izstrāde – zināšanu 
vadības komandas izveide; zināšanu vadības sistēmas 
skices veidošana. 

Mājas darbs 10 

11. KM sistēmas analīze, plānojums un izstrāde: – zināšanu 
vadības sistēmas izstrāde. 

Mājas darbs 11 

12. Zināšanu vadības sistēmas lietojums – prototipu veidošana, 
vadība un atlīdzības struktūras. 

Mājas darbs 12 

13. Zināšanu reālu vērtējuma, darbības iespēju analīze.  Mājas darbs 13 
14. Zināšanu vadības programnodrošinājums – zināšanu 

vadība industrijā; zināšanu vadība valdībā.  
Mājas darbs 14 

15. GALA EKSĀMENS Izpētes darbs 
 
NEPIECIEŠAMĀ LITERATŪRA 

1. Amrit Tiwana “The Knowledge Management Toolkit”, Prentice Hall PTR, 2000. 
2. Jay Liebowitz, "Knowledge Management Handbook", CRC Press (1999) 

 
 
PAPILDUS LITERATŪRA 

1. T. H. Davenport and L. Prusak  "Working Knowledge: How Organizations 
Manage What They Know", Harvard Business School Press (1997) 
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IEVADA PRAKSES NOLIKUMS. 
 
Pamatojoties uz Valsts otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standartu studiju 
programmā Informācijas tehnoloģijas plānotas prakses 26 kredītpunktu apjomā. Ievada 
prakse paredzēta 4 kredītpunktu apjomā. 
 
Mērķis: Nodrošināt praktikantu ar darbu uzņēmumā, lai gūtu darba pieredzi un ieskatu 
uzņēmuma IT sistēmu lietošanā, praktiskā darbā un tā organizēšanā, profesionālu iemaņu 
apguvē un mārketingā. 
 
Prakses laiks: atbilstoši kursa programmai 2.kursa pavasara semestrī. 
 
Prakses laikā veicamie uzdevumi: 

1. Iepazīties ar uzņēmuma informāciju tehnoloģiju sistēmu un lietošanu. 
2. Analizēt informāciju tehnoloģiju lietderīgumu un izmantošanu uzņēmumā. 
3. Apgūt uzņēmumā lietotās informāciju tehnoloģiju sistēmas, ja studiju laikā nav 

bijusi iepazīšanās ar tādām. 
4. Veikt uzņēmumā nepieciešamus darba uzdevumus, kas saistīti ar informāciju 

tehnoloģijām un kurus nosaka uzņēmuma prakses vadītājs. 
 
Darba alga: pēc vienošanās. Iespējams, ka students turpina darbu uzņēmumā pēc prakses 
laika beigām par darbam atbilstošu samaksu. 
 
Prakses organizācija 
Prakses vieta nodrošina praktikantu ar darbu konkrētajā organizācijā vai instūcijā, lai 
praktikants gūtu darba pieredzi un nostiprinātu teorētisko zināšanu praktisku 
pielietojumu. Uzņēmums/organizācija nozīmē praktikantam vienu kontaktpersonu 
(prakses vadītāju). Kontaktpersonas uzdevums ir uzņemties atbildību par to, lai prakses 
programma tiktu veidota un īstenota saskaņā ar šo prakses nolikumu. Kontaktpersona 
uzņemas starpnieka lomu starp uzņēmumu/organizāciju un Vidzemes augstskolu. 
Kontaktpersonas pienākums ir prakses beigās dot atsauksmi par studenta darbu un 
ieguldījumu konkrētās iestādes labā, piedalīšanos, aktivitāti un speciālu uzdevumu (ja 
tādi ir) izpildes kvalitāti. 
 
Praktikanta pienākumi. 
Veikt uzticētos darba pienākumus un prakses uzdevumu, ja nepieciešams, tad kopā ar 
pieredzējušu darbinieku. Regulāri tikties ar kontaktpersonu, lai informētu par prakses 
gaitu un to analizētu. Regulāri tikties ar tās nodaļas vadītāju, kurā notiek prakse (piem. ja 
prakse notiek mārketinga daļā, tad jārada iespēja praktikantam tikties ar mārketinga daļas 
vadītāju). Ja uzņēmumā nav nodaļu, tad būtu vēlama tikšanās ar uzņēmuma vadošajiem 
speciālistiem. Praktikanta pienākums ir regulāri tikties ar informāciju tehnoloģiju nodaļas 
docētāju, kas ir prakses vadītājs Vidzemes augstskolā. 
 
Prakses laikā students izpilda prakses uzdevumu un sagatavo atskaites darbu – situācijas 
aprakstu par uzņēmuma IT infrastruktūru, vai arī sava uzņēmuma dotā uzdevuma 
pārskatu (ja tāds ir) un aprakstu par uzņēmumu. To gatavojot students respektē 
uzņēmuma komercnoslēpumus. Šī atskaite tiek gatavota saskaņā ar prakses nolikumā 



 

atspoguļotiem uzdevumiem un praktikanta pienākumiem, kā arī prakses vadītāja 
prasībām, kas definētas un ir darītas praktikantam zināmas, praksi uzsākot. Prakses 
beigās students iesniedz Vidzemes augstskolas IT nodaļas vadītājam prakses atskaiti un 
prakses dienasgrāmatu, kurā katru dienu tiek fiksēti darba uzdevumi, atbildības pakāpe 
(students strādā speciālista vadībā vai patstāvīgi), problēmas, kas radušās darba gaitā un 
to risinājums (vai students veiksmīgi tika galā pats, vai bija iespējams saņemt 
nepieciešamo konsultāciju). 
 
Praktikanta pienākums ir iekļauties vispārējā organizācijas darba ritmā, izņemot, ja 
organizācijas vadība izlemj citādi un uz praktikantu tiek attiecināti īpaši nosacījumi 
atbilstoši konkrētās organizācijas/uzņēmuma vajadzībām. Praktikanta darba laiks 
organizācijā/uznēmumā ir vienāds ar citu darbinieku darba laiku. Praktikantam nav arī 
nekādas citas atlaides savu pienākumu veikšanā attiecībā pret uzņēmumā strādājošajiem. 
Praktikantam nav tiesību pavirši izturēties  pret uzdotajiem pienākumiem prakses laikā un 
darboties organizācijā/uzņēmumā bez jebkādas atbildības. 
 
Prakses dokumentācija: Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti, kurā atspoguļo 
prakses uzņēmumu, novērtē konkrētā uzņēmuma informāciju tehnoloģiju stāvokli, 
prakses norisi un sniedz izpildīto uzdevumu aprakstu un lietderīguma izvērtējumu. 
Prakses atskaitei jāpievieno atsauksme no prakses vietas (kas aptver prakses laikā veikto 
uzdevumu un pienākumu novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Prakses laikā 
students raksta prakses dienasgrāmatu, kurā atspoguļo katru dienu veicamos pienākumus, 
problēmas, kas radušās darba gaitā, to risinājumu un sadarbību ar prakses vadītāju. Tāpat 
atskaitei var pievienot dokumentāciju, kas apliecina studenta prakses laikā veikto 
uzdevumu kvalitāti (ja tādi ir). 
 
Prakses vērtējuma komponenti: 

1. prakses vadītāja vērtējums 50% 
2. vērtējums par iesniegtajiem  materiāliem 25% 
3. publisks ziņojums/uzstāšanās par prakses laikā gūtajiem novērojumiem un 

veiktajiem uzdevumiem 25% 
 

Prakse netiek ieskaitīta, ja: 
1. Saņemtas negatīvas atsauksmes par praktikanta uzvedību, negatīvu un paviršu 

attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem. 
2. Praktikants nespēj sniegt adekvātu atskaiti par prakses laikā paveikto un tā 

lietderīgumu, kā arī saistību un nozīmi sava informāciju tehnoloģiju speciālista 
kapacitātes pilnveidošanā 

3. nav iesniegta prakses atskaite vai tās kvalitāte neatbilst prasībām. 
 

Ja praktikanta prakses vērtējums ir neapmierinošs, tad prakse ir jāatkārto esošajā vai citā 
uzņēmumā. 
 
Vidzemes augstskola cer saņemt prakses novērtējumu, praktikanta raksturojumu (brīvā 
formā), kā arī vērtējumu, cik šī sadarbība ir bijusi noderīga uzņēmumam/organizācijai un 
atsauksmi par šo prakses nolikumu. 
 



 

SPECIALIZĀCIJAS PRAKSES NOLIKUMS. 
 
Pamatojoties uz Valsts otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standartu studiju 
programmā Informācijas tehnoloģijas plānotas prakses 26 kredītpunktu apjomā. 
Specializācijas prakse paredzēta 14 kredītpunktu apjomā. 
 
Mērķis: Radīt iespēju praktikantam IT nozarē strādājošu speciālistu vadībā praktizēties 
profesionālu iemaņu apguvē un piedalīties reālā uzņēmuma darbā saskaņā ar profesijas 
standartā noteiktiem programmēšanas inženiera darbības pienākumiem . 
 
Prakses laiks: atbilstoši kursa programmai 4.kursa rudens semestrī. 
 
Prakses laikā veicamie uzdevumi: 

1. Veikt uzņēmumā nepieciešamus darba uzdevumus, kas saistīti ar programmēšanas 
inženiera profesiju standartā noteiktiem pienākumiem un kurus nosaka uzņēmuma 
prakses vadītājs. 

2. Iepazīties ar uzņēmuma informāciju tehnoloģiju sistēmu un lietošanu, analizēt 
informāciju tehnoloģiju lietderīgumu un izmantošanu uzņēmumā. 

3. Apgūt uzņēmumā lietotās informāciju tehnoloģiju sistēmas, ja studiju laikā nav 
bijusi iepazīšanās ar tādām, vai pielietot praksē studijās apgūtās zināšanas 

 
Darba alga: pēc vienošanās. Iespējams, ka students turpina darbu uzņēmumā pēc prakses 
laika beigām par darbam atbilstošu samaksu. 
 
Prakses organizācija 
Prakses vieta nodrošina praktikantu ar darbu konkrētajā organizācijā vai instūcijā, lai 
praktikants gūtu darba pieredzi un nostiprinātu teorētisko zināšanu praktisku 
pielietojumu. Uzņēmums/organizācija nozīmē praktikantam vienu kontaktpersonu 
(prakses vadītāju). Kontaktpersonas uzdevums ir uzņemties atbildību par to, lai prakses 
programma tiktu veidota un īstenota saskaņā ar šo prakses nolikumu. Kontaktpersona 
uzņemas starpnieka lomu starp uzņēmumu/organizāciju un Vidzemes augstskolu. 
Kontaktpersonas pienākums ir prakses beigās dot atsauksmi par studenta darbu un 
ieguldījumu konkrētās iestādes labā, piedalīšanos, aktivitāti un speciālu uzdevumu (ja 
tādi ir) izpildes kvalitāti. 
 
Praktikanta pienākumi. 
 
Veikt uzticētos darba pienākumus un prakses uzdevumu, ja nepieciešams, tad kopā ar 
pieredzējušu darbinieku. Regulāri tikties ar kontaktpersonu, lai informētu par prakses 
gaitu un to analizētu. Regulāri tikties ar tās nodaļas vadītāju, kurā notiek prakse (piem. ja 
prakse notiek mārketinga daļā, tad jārada iespēja praktikantam tikties ar mārketinga daļas 
vadītāju). Ja uzņēmumā nav nodaļu, tad būtu vēlama tikšanās ar uzņēmuma vadošajiem 
speciālistiem. Praktikanta pienākums ir regulāri tikties ar informāciju tehnoloģiju nodaļas 
docētāju, kas ir prakses vadītājs Vidzemes augstskolā. 
 
Prakses laikā students izpilda prakses uzdevumu un sagatavo atskaites darbu – situācijas 
aprakstu par uzņēmumu un saviem darba pienākumiem, akcentējot programmēšanas 



 

darbus, aprakstot projektus, savu līdzdalību to realizēšanā. To gatavojot students respektē 
uzņēmuma komercnoslēpumus. Šī atskaite tiek gatavota saskaņā ar prakses nolikumā 
atspoguļotiem uzdevumiem un praktikanta pienākumiem, kā arī prakses vadītāja 
prasībām, kas definētas un ir darītas praktikantam zināmas, praksi uzsākot. Prakses 
beigās students iesniedz Vidzemes augstskolas IT nodaļas vadītājam prakses atskaiti un 
prakses dienasgrāmatu, kurā katru dienu tiek fiksēti darba uzdevumi, atbildības pakāpe 
(students strādā speciālista vadībā vai patstāvīgi), problēmas, kas radušās darba gaitā un 
to risinājums (vai students veiksmīgi tika galā pats, vai bija iespējams saņemt 
nepieciešamo konsultāciju). 
 
Praktikanta pienākums ir iekļauties vispārējā organizācijas darba ritmā, izņemot, ja 
organizācijas vadība izlemj citādi un uz praktikantu tiek attiecināti īpaši nosacījumi 
atbilstoši konkrētās organizācijas/uzņēmuma vajadzībām. Praktikanta darba laiks 
organizācijā/uznēmumā ir vienāds ar citu darbinieku darba laiku. Praktikantam nav arī 
nekādas citas atlaides savu pienākumu veikšanā attiecībā pret uzņēmumā strādājošajiem. 
Praktikantam nav tiesību pavirši izturēties  pret uzdotajiem pienākumiem prakses laikā un 
darboties organizācijā/uzņēmumā bez jebkādas atbildības. 
 
Prakses dokumentācija: Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti, kurā atspoguļo 
prakses uzdevumu, prakses norisi un sniedz izpildīto uzdevumu aprakstu un lietderīguma 
izvērtējumu. Prakses atskaitei jāpievieno atsauksme no prakses vietas (kas aptver prakses 
laikā veikto uzdevumu un pienākumu novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Prakses 
laikā students raksta prakses dienasgrāmatu, kurā atspoguļo katru dienu veicamos 
pienākumus, problēmas, kas radušās darba gaitā, to risinājumu un sadarbību ar prakses 
vadītāju. Tāpat atskaitei var pievienot dokumentāciju, kas apliecina studenta prakses laikā 
veikto uzdevumu kvalitāti (ja tādi ir). 
 
Prakses vērtējuma komponenti: 

4. prakses vadītāja vērtējums 50% 
5. vērtējums par iesniegtajiem  materiāliem 25% 
6. publisks ziņojums/uzstāšanās par prakses laikā gūtajiem novērojumiem un 

veiktajiem uzdevumiem 25% 
 

Prakse netiek ieskaitīta, ja: 
4. Saņemtas negatīvas atsauksmes par praktikanta uzvedību, negatīvu un paviršu 

attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem. 
5. Praktikants nespēj sniegt adekvātu atskaiti par prakses laikā paveikto un tā 

lietderīgumu, kā arī saistību un nozīmi sava informāciju tehnoloģiju speciālista 
kapacitātes pilnveidošanā 

6. nav iesniegta prakses atskaite vai tās kvalitāte neatbilst prasībām. 
 

Ja praktikanta prakses vērtējums ir neapmierinošs, tad prakse ir jāatkārto esošajā vai citā 
uzņēmumā. 
 
Vidzemes augstskola cer saņemt prakses novērtējumu, praktikanta raksturojumu (brīvā 
formā), kā arī vērtējumu, cik šī sadarbība ir bijusi noderīga uzņēmumam/organizācijai un 
atsauksmi par šo prakses nolikumu. 



 

PIRMSDIPLOMA PRAKSES NOLIKUMS. 
 
Pamatojoties uz Valsts otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standartu studiju 
programmā Informācijas tehnoloģijas plānotas prakses 26 kredītpunktu apjomā. 
Pirmsdiploma prakse paredzēta 8 kredītpunktu apjomā. 
 
Mērķis: Radīt iespēju praktikantam piedalīties konkrēta ar uzņēmumu saistīta projekta 
izstrādē, kā arī visas atbilstošās dokumentācijas veidošanā. Ja projekta realizācija notiek 
atbilstošās prakses laikā, tad arī piedalīties tā realizācijā. 
 
Prakses laiks: atbilstoši kursa programmai 4.kursa pavasara semestrī. 
 
Prakses laikā veicamie uzdevumi: 

1. Piedalīties konkrēta projekta izstrādē un organizācijā. 
2. Veidot atbilstošo projekta dokumentāciju 
3. Vērtēt un analizēt projekta izstrādes gaitu 
4. Vadīt un organizēt atsevišķas projekta daļas, kuras nosaka uzņēmuma prakses 

vadītājs. 
 
Darba alga: pēc vienošanās. Iespējams, ka students turpina darbu uzņēmumā pēc prakses 
laika beigām par darbam atbilstošu samaksu. 
 
Prakses organizācija 
Prakses vieta nodrošina praktikantu ar darbu konkrētajā organizācijā vai instūcijā, lai 
praktikants gūtu darba pieredzi un nostiprinātu teorētisko zināšanu praktisku 
pielietojumu. Uzņēmums/organizācija nozīmē praktikantam vienu kontaktpersonu 
(prakses vadītāju). Kontaktpersonas uzdevums ir uzņemties atbildību par to, lai prakses 
programma tiktu veidota un īstenota saskaņā ar šo prakses nolikumu. Kontaktpersona 
uzņemas starpnieka lomu starp uzņēmumu/organizāciju un Vidzemes augstskolu. 
Kontaktpersonas pienākums ir prakses beigās dot atsauksmi par studenta darbu un 
ieguldījumu konkrētās iestādes labā, piedalīšanos, aktivitāti un speciālu uzdevumu (ja 
tādi ir) izpildes kvalitāti. 
 
Praktikanta pienākumi. 
 
Veikt uzticētos darba pienākumus un prakses uzdevumu, ja nepieciešams, tad kopā ar 
pieredzējušu darbinieku. Regulāri tikties ar kontaktpersonu, lai informētu par prakses 
gaitu un to analizētu. Regulāri tikties ar tās nodaļas vadītāju, kurā notiek prakse, kā arī 
konkrētā projekta vadītāju, kurā piedalās praktikants. Ja uzņēmumā nav nodaļu, tad būtu 
vēlama tikšanās ar uzņēmuma vadošajiem speciālistiem. Praktikanta pienākums ir 
regulāri tikties ar informāciju tehnoloģiju nodaļas docētāju, kas ir prakses vadītājs 
Vidzemes augstskolā. 
 
Prakses laikā students izpilda prakses uzdevumu un sagatavo atskaites darbu – projekta 
aprakstu un uzņēmuma dotā uzdevuma pārskatu. To gatavojot students respektē 
uzņēmuma komercnoslēpumus. Šī atskaite tiek gatavota saskaņā ar prakses nolikumā 
atspoguļotiem uzdevumiem un praktikanta pienākumiem, kā arī prakses vadītāja 



 

prasībām, kas definētas un ir darītas praktikantam zināmas praksi uzsākot. Prakses beigās 
students iesniedz Vidzemes augstskolas IT nodaļas vadītājam prakses atskaiti un prakses 
dienasgrāmatu, kurā katru dienu tiek fiksēti darba uzdevumi, atbildības pakāpe (students 
strādā speciālista vadībā vai patstāvīgi), problēmas, kas radušās darba gaitā un to 
risinājums (vai students veiksmīgi tika galā pats, vai bija iespējams saņemt nepieciešamo 
konsultāciju). 
 
Praktikanta pienākums ir iekļauties vispārējā organizācijas darba ritmā, izņemot, ja 
organizācijas vadība izlemj citādi un uz praktikantu tiek attiecināti īpaši nosacījumi 
atbilstoši konkrētās organizācijas/uzņēmuma vajadzībām. Praktikanta darba laiks 
organizācijā/uznēmumā ir vienāds ar citu darbinieku darba laiku. Praktikantam nav arī 
nekādas citas atlaides savu pienākumu veikšanā attiecībā pret uzņēmumā strādājošajiem. 
Praktikantam nav tiesību pavirši izturēties  pret uzdotajiem pienākumiem prakses laikā un 
darboties organizācijā/uzņēmumā bez jebkādas atbildības. 
 
Prakses dokumentācija: Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti, kurā atspoguļo 
prakses projektu, prakses norisi un sniedz izpildīto uzdevumu aprakstu un lietderīguma 
izvērtējumu. Prakses atskaitei jāpievieno atsauksme no prakses vietas (kas aptver prakses 
laikā veikto uzdevumu un pienākumu novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Prakses 
laikā students raksta prakses dienasgrāmatu, kurā atspoguļo katru dienu veicamos 
pienākumus, problēmas, kas radušās darba gaitā, to risinājumu un sadarbību ar prakses 
vadītāju. Tāpat atskaitei var pievienot dokumentāciju, kas apliecina studenta prakses laikā 
veikto uzdevumu kvalitāti (ja tādi ir). 
 
Prakses vērtējuma komponenti: 

7. prakses vadītāja vērtējums 50% 
8. vērtējums par iesniegtajiem  materiāliem 25% 
9. publisks ziņojums/uzstāšanās par prakses laikā gūtajiem novērojumiem un 

veiktajiem uzdevumiem 25% 
 

Prakse netiek ieskaitīta, ja: 
5. Saņemtas negatīvas atsauksmes par praktikanta uzvedību, negatīvu un paviršu 

attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem. 
6. Praktikants nespēj sniegt adekvātu atskaiti par prakses laikā paveikto un tā 

lietderīgumu, kā arī saistību un nozīmi sava informāciju tehnoloģiju speciālista 
kapacitātes pilnveidošanā 

7. nav iesniegta prakses atskaite vai tās kvalitāte neatbilst prasībām. 
 

Ja praktikanta prakses vērtējums ir neapmierinošs, tad prakse ir jāatkārto esošajā vai citā 
uzņēmumā. 
 
 
 
 
 
 

 



 

PRAKSES PROFESIONĀLAJAM VADĪTĀJAM 
 
 
 
Cien.kolēģi! 
Lūdzam piekrist vadīt mācību praksi Vidzemes augstskolas Informācijas tehnoloģiju 
profesionālās studiju programmas studentam (ei) _______________________________ 
 
Prakses kopējais ilgums ir 1 mēnesis/3,5 mēneši/2 mēneši laikā no _______ līdz ______. 
Prakses laikā praktikantam ir jāapgūst iemaņas atbilstoši prakses uzdevumiem un 
jāiekļaujas uzņēmuma darba ritmā atbilstoši uzņēmumā izvirzītajām prasībām.  
 
Studenta(es) ________________________________ prakses uzdevums prakses gaitā ir 
šāds: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Lūdzam Jūs noteikt praktikantam viņa darba pienākumus prakses laikā. 
Prakses noslēgumā lūdzam uzrakstīt atsauksmi par praktikanta darbu. Uzaicinām Jūs 
piedalīties studenta sagatavotās prakses atskaites aizstāvēšanā, vieta un laiks un tiks 
precizēti. 
 
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību. 
 
Ar cieņu 
 
Informācijas tehnoloģiju studiju programmas  
Direktore Sarma Cakula 



 

VIDZEMES AUGSTSKOLAS INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 
STUDIJU PROGRAMMA 

 
Prakses vadītājs _______________________________ 
 
Atsauksme 
Par  studenta (es)______________________________________ 
 
Mācību prakses izpildi. 
 
Prakses vieta__________________________________________ 
 
Konkrētais uzdevums prakses laikā _______________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Uzdevuma izpildes pakāpe ______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Prakses atskaites līmenis (teorētiskais un praktiskais) _________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Studenta attieksmes prakses gaitā raksturojums______________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Prakses vērtējums (pozitīvie, negatīvie aspekti) _____________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Kopējais novērtējums_________________________________________________ 
 
Datums_______________________    Paraksts_____________________ 
 



 

VIDZEMES AUGSTSKOLAS INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 
STUDIJU PROGRAMMA 

 
Prakses profesionālais vadītājs _______________________________ 
 
Uzņēmums_______________________________________________ 
 
Ieņemamais amats_________________________________________ 
 
Izglītība_________________________________________________ 
 
Darba stāžs IT nozarē______________________________________ 
 

ATSAUKSME 
 
Par  studenta (es)______________________________________ 
 
mācību prakses izpildi. 
 
Prakses vieta, laiks__________________________________________ 
 
Konkrētais uzdevums prakses laikā _______________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Praktikanta darba pienākumi prakses laikā__________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
Uzdevuma izpildes kvalitāte ______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Studenta patstāvības un iniciatīvas, attieksmes pret vaicamajiem pienākumiem 
raksturojums__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Prakses vērtējums (pozitīvie, negatīvie aspekti) _____________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Kopējais novērtējums_________________________________________________ 
 
Datums_______________________    Paraksts_____________________ 
 



 

Prakses dienasgrāmata 
 
Prakses laikā praktikantam ir periodiski jāaizpilda prakses dienasgrāmata, kuras formāts dots zemāk.  
 
____________________________________________________________________ 
Vidzemes augstskola 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte 
Tērbatas ielā 10, Valmiera 
 
PRAKSES DIENASGRĀMATA 
 
Praktikants - ____________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, studenta apliecības nr., paraksts) 
 
Studiju programmas vadītājs – asoc.prof., Ph.D.Sarma Cakula 
Tel. 4281238, sarma@va.lv                                           (paraksts) 
 
Prakses organizācijas nosaukums - 
_____________________________________________________________________ 
 
Prakses organizācijas vadītājs - 
_____________________________________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds, tel.,e-pasts, paraksts) 
 
Prakses vietas adrese - 
_____________________________________________________________________ 
 
Prakses vadītājs - _____________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, tel., e-pasts, paraksts) 
 
Prakses sākuma datums - ________________________ 
 
Prakses beigu datums - __________________________ 
 
Periods 
(dd.mm.gg.-
dd.mm.gg.) 

Paveiktie darbi Stundas Problēmas (ja ir) un iespēja 
saņemt konsultāciju 

Praktikanta 
paraksts 

     
     
     
     
     
Prakses vadītāja paraksts 
 
(pievienot papildlapas pēc nepieciešamības) 
 



 
 
 

Pielikums 2.4 
GADA PROJEKTA UN 
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Nolikums par gada projektu un diplomprojektu 
 
Studiju laikā studentiem jāizstrādā gada projekts un noslēguma darbs -diplomprojekts, 
kas atbilst programmēšanas inženiera kvalifikācijas darbam.  
 
Gada projekts ir studenta patstāvīgi izstrādāts darbs, kura laikā tiek veikts teorētisko 
zināšanu, pētniecisko un praktisko iemaņu apkopojums. Gada projekta mērķis ir 
parādīt iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pielietošanu kādā konkrētā IT 
projekta izstrādē un, ja iespējams, arī realizācijā, kā arī attīstīt prasmes pētīt un 
analizēt kādu problēmu kopsakarībās. Kursa projekts var būt saistīts ar praksi 
konkrētā uzņēmumā.  
 
Valsts pārbaudījums Vidzemes augstskolā ir diplomprojekts/diplomdarbs. 
 
Diplomprojekts/diplomdarbs – studenta patstāvīgi veiktā pētījuma un praktiskā 
darba  rezultātu apkopojums programmēšanas inženiera kvalifikācijai atbilstošā 
specialitātē, kas atbilst īpašām, diplomprojektam/diplomdarbam izvirzītām prasībām. 
Diplomprojekta/diplomdarba izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas prasības 
reglamentētas studiju programmas prasībām atbilstošos metodiskos norādījumos  
Diplomprojektu/diplomdarbu sagatavošanā. 
 
Diplomprojekta/diplomdarba aizstāvēšanas priekšnosacījumi: 
1. savlaicīgi un sekmīgi nokārtotas visas mācību procesa laikā izvirzītās saistības.  
2. darba vadītāja rakstisks akcepts (atteikuma iemesls - neatbilst 

diplomprojektam/diplomdarbam  izvirzītajām prasībām.) 
 
Studentam jāiesniedz vadītājam rakstisks izvēlētās tēmas pieteikums, kurā jānorāda 
arī ieteicamais darba vadītājs. Kursa projekta pieteikums jāiesniedz līdz 1.februārim, 
diplomprojekta pieteikums līdz 1.novembrim. Tēmas un vadītāji tiek apstiprināti 
Informāciju tehnoloģijas nodaļas kopsapulcē. 
 
Diplomprojekta/diplomdarba iesniegšanas termiņš tiek noteikts, katra akadēmiskā 
gada sākumā. Diplomprojekts/diplomdarbs jāiesniedz divos eksemplāros studiju daļā, 
kas reģistrē iesniegto diplomprojektu/diplomdarbu. Ja tiek dota atļauja 
diplomprojekta/diplomdarba aizstāvēšanai, nodaļas sēdē tiek nozīmēts recenzents. 
Recenzentam sava rakstiska atsauksme par diplomprojektu/diplomdarbu 2 
eksemplāros jāiesniedz nodaļas vadītājam vismaz vienu nedēļu pirms 
diplomprojekta/diplomdarba aizstāvēšanas un studentam atsauksme jāsaņem ne vēlāk 
kā vienu dienu pirms aizstāvēšanas. Ja recenzenta vērtējums ir bijis negatīvs, nodaļas 
vadītājs diplomprojektu/diplomdarbu nodod izvērtēšanai citam recenzentam, un ja 
otra atsauksme ir pozitīva, darbs tiek nodots aizstāvēšanai.  
 
Diplomprojektu/diplomdarbs aizstāvēšana 
Diplomprojekts/diplomdarbs tiek aizstāvēts valsts pārbaudījumu komisijas sēdē. 
Valsts pārbaudījumu komisiju izveido nodaļas vadītājs un apstiprina Senāts. 
Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas 
vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai 
darba devēju pārstāvji. Diplomprojekta/diplomdarba aizstāvēšanā piedalās darba 
vadītājs un recenzents. Ja diplomprojektu/diplomdarbu skaits pārsniedz  14 
diplomprojektus/diplomdarbus, tad aizstāvēšana notiek divās dienās. 
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Diplomprojekta/ diplomdarba aizstāvēšanas procedūra: 
1. Autora (10 min), autoru (15 min.) ziņojums 
2. Jautājumi un atbildes uz jautājumiem(~10 min.) 
3. Recenzenta ziņojums (~5 min.) 
4. Darba vadītāja un/vai konsultanta atsauksme (3-5 min.) 
5. Studenta atbilde recenzentam (līdz 5 min.) 
6. Diskusija  
 
Diplomprojekta/diplomdarba novērtēšana 
 
Diplomprojekta/diplomdarba vērtēšana notiek pēc sekojoš iem kritērijiem: 
A kritērijs: 10% 
Tēmas aktualitāte un izvēlētās tēmas izvēles pamatojums 
B kritērijs: 25% 
Pētāmās problēmas skaidrība; darba struktūras pieteikums ievadā un paša darba 
izklāstā; problēmas analīzei izvēlēto teoriju piemērotība; izvēlētas metodes atbilstība 
darba specifikai 
C kritērijs: 35% 
Rezultātu analīze un interpretācija, tās rezumējums loģiskos slēdzienos un 
secinājumos 
D kritērijs 10% 
Darba noformējums (literatūras saraksts, atsauces, tabulas u.c.) darba valoda (valodas 
stils un domu skaidrība) 
E kritērijs: 20% 
Uzstāšanās, spēja iepazīstināt ar savu darbu loģiskā un secīga veidā, uzskate, 
atbildes uz jautājumiem 
 
Diplomprojekta/diplomdarba vērtējumu veido 50% no valsts pārbaudījuma komisijas, 
30% recenzenta un 20% darba vadītāja vērtējumiem. 
 
Diplomprojekts/diplomdarbs tiek novērtēts kā aizstāvēts vai neaizstāvēts, norādot 
vērtējumu 10 ballu sistēmā. 




