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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. Jau šobrīd tautsaimniecības attīstība nav
iedomājama bez IT atbalsta un nākotnē šī ietekme paredzama vēl nozīmīgākā apjomā.
Kā tika atzīmēts Latvijas biznesa līderu forumā „Inovācijas diena 2006”, aizvien
nozīmīgāka kļūst arī sadarbība starp biznesa uzņēmumiem un augstskolu studiju
programmām, kas uzsver profesionālās izglītības nozīmīgumu.
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 un katru gadu studiju kursu saturs tiek papildināts atbilstoši vadošo IT
nozares uzņēmumu prasībām, kas piedalās studiju pocesā arī vadot atsevišķas
vieslekcijas. 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 Degrē 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 programma tiek realizēta pilna laika studiju formā, kā arī 2006.gada janvārī tika
uzsākta studiju programmas realizācija nepilna laika studiju formā, izmantojot e-vides
iespējas. 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.
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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
spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo
pienākumu izpildei (skat. pielikums 5. Programmēšanas inženiera profesijas standarts)
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, komunikācijas un grupas darba prasmes, kā arī vispārējās prasmes/spējas.
Attieksmes ietver augstu atbildības sajūtu pret darāmo darbu programmēšanas inženiera
profesijā izstrādājot programmatūras risinājumus, ieviešot tos organizācijā un veicot tās
uzturēšanu. Tiek sekmēta pozitīva attieksme darbam komandā.

3. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS UN
ORGANIZĀCIJA
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, kas turpina strādāt
šajā nozarē vai perspektīvie darbinieki IT nozarē, kam brīvi pieejams dators un internet
tīkls.
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.
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3. Vidējā atzīme šādos priekšmetos: matemātika/ algebra un geometrija, vēsture,
biznesa ekonomiskie pamati, informātika / lietišķā informātika, dabaszinātnes/ fizika un
ķīmija un bioloģija , biznesa ekonomiskie
4. Ieskaites atzīme informātika vai lietišķajā informātika.
Nepilna laika studijas
1. Vidējā izglītība.
2. Centralizētie eksāmeni matemātikā un svešvalodā.
Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā 2010./2011.ak.g. ir apstiprināts Vidzemes
Augstskolas Senāta sēdē 2009. gada 28. oktobri, Lēmums Nr. 12/2.2., ar grozījumiem
2010. gada 24. februāri, lēmums Nr. 3/3.1.
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).
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
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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%)
Bakalaura darbs - 12 kredītpunkti (7,5%)
Katru gadu studiju programmā tiek veikti uzlabojumi atbilstoši darba tirgus prasībām,
kas tiek apstiprināta IF Dome.
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
profesiju grupai. Specializācijas kursi ir atbilstoši programmēšanas inženiera profesijai
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.-2005.gada valdības pārskatos 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.
Baltic IT&T 2006 Aigars Kalvītis ievadrunā atzīmēja, ka galvenie 3 virzieni ir: izglītība,
zinātne un profesionalitāte, kas jāattīsta IT nozarē. Pie studiju satura izstrādes aktīvi
līdzdarbojās un turpina līdzdarboties tādas organizācijas un uzņēmumi kā LIKTA, IMB
Latvija, NOREL IT, Veide Technologies, EDS Plus, Siemens, IT Alise, Baltijas datoru
akadēmija, Microsoft un citi.
Vidzemes reģionā joprojām ir liels kvalificētu speciālistu trūkums IT nozarē, par ko
liecina vēl joprojām augsts darba piedāvājums pašlaik studējošiem studentiem IT
studiju programmā. Vairākums otrā kursa studentu pēc prakses un specializācijas
prakses ir palikuši strādāt attiecīgajos uzņēmumos Valmierā, Limbažos, Cēsīs un citās
Vidzemes reģiona pilsētās. Vidzemē ir veiksmīgi izveidoti un turpina darboties 5 IT

1

Andris Virtmanis. Informātika Latvijā: kritiskās masas veidošana. II Pasaules Latviešu Zinātnieku
kongress,600.lpp.
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uzņēmumi, ko izveidojuši VIA IT profesionālā bakalaura programmas absolventi un
studenti, kā arī 2 IT uzņēmumi - Rīgā.
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 sadarbības līgumi, 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 diplomdarbs, kas atbilst programmēšanas inženiera
kvalifikācijas darbam (apjoms 12 kredītpunkti).

4. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
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.
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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 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.
Bakalaura darbs 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 uzņēmumos 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.
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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.
4. 2. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma sistēma
IT programmas kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeņos:
– Stratēģisko kontroli īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites
kontroli realizē Inženierzinātņu fakultāte (IF).
– IF regulāri, ne retāk kā reizi divos mēnešos izvērtē savu darbību IF Domes
sēdē.
– IF dekāne un IT programmas direktore regulāri tiekas ar studentiem.
– Regulāri notiek visu ViA fakultāšu vadītāju kā arī studiju programmu
direktoru sanāksmes. Studiju programmu direktoru sanāksmēs tiek pārrunāti
studiju programmu kvalitātes pilnveidošanas jautājumi.
– Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses
uzņēmumos un organizācijās.
Studiju programma un izmaiņas tajā tiek apstiprinātas ViA IF Domes sēdē. Saskaņā ar
ViA profesionālo studiju nolikumu pirms studiju programmas izskatīšanas Domes sēdē
tiek organizēta neatkarīga programmas ekspertīze. Lēmumu par studiju programmas
darbības uzsākšanu vai izmaiņām pieņem ViA Senāts. Par studiju programmas
īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs programmas direktors. Ik semestri tiek
veiktas studējošo aptaujas un to rezultāti apspriesti Domes sēdē. Izmaiņas studiju
programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas, fakultātes docētāju, Senāta studiju
un zinātniskās komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina IF Dome.
Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā dekāns pārrunā ar
programmas direktoru un docētājiem. Programmas direktors 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 5 ballu skalā. Aptauju veic augstskolas administrācija. Katra docētāja pienākums ir
iepazīties ar aptaujas rezultātiem un to izvērtēt. Aptauju rezultāti ir pieejami ViA
administrācijā.
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4. 3. Studiju rezultātu kontroles formas un vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti:
- 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.
Katrā kursā ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu
pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu
vai ieskaiti. Studiju darba kopējais novērtējums tiek veidots pēc kumulatīvās sistēmas,
kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem studenta darbiem katrā
kursā.
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 prakses aizstāvēšanas
komisijas klātbūtnē.
Valsts pārbaudījums sastāv no diplomdarba uzrakstīšanas un tā aizstāvēšanas.
Diplomdarbs ir individuāls darbs ar praktisku ievirzi. Tam jāatspoguļo 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.
Vērtējums valsts pārbaudījumā nedrīkst būt zemāks par 8 ballēm.
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 1.
Studiju programmas plāns un apraksts)
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:
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12-16 kontaktstundas, 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 un nepilna laika studijās vismaz 16.
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.
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie var turpināt studijas Informācijas
tehnoloģiju studiju programmā Ventspils augstskolā saskaņā ar līgumu starp ViA un
Ventspils augstskolu.
Pēc sekmīgi pabeigtām pilna laika četru gadu studijām vai nepilna laika 5 gadu studijām
tiek piešķirts profesionālā bakalaura 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.)

5. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
5.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības
standartam
Studiju informācijas tehnoloģiju profesionālā bakalaura studiju programma tiek īstenota
saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības standartu.
Studiju programmas mērķis ir 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 spētu uzņemties šīs profesijas standartā
noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei. Studiju kursa saturs
tiek veidots saskaņā ar programmēšanas inženiera profesijas standartu.
Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi, lai sniegtu studentiem daudzpusīgas un
praktiskas zināšanas IT jomā:
 praktiskas zināšanas programmatūras izstrādē (sistēmu analīzē, projektēšanā,
kodēšanā, testēšanā);
 programmatūras ieviešanā un uzturēšanā;
 programmatūras dokumentācijas sagatavošanā atbilstoši programmatūras
inženierijas standartu prasībām.
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Studentiem tiek piedāvātas 3 specializācijas (Programmēšana, Datu bāzu vadība un
Datortīkli, IT sistēmu vadība un organizācija), kas nodrošina studentiem daudzpusīgas
un dziļas zināšanas nozarē, tādējādi sekmējot to konkurētspēju mainīgos
sociālekonomiskajos apstākļos.
Studiju programmas saturs un metodes nodrošina nozares teorētisko un praktisko
zināšanu pamatu profesionālās darbības veikšanai IT nozarē.
Studiju kursos iekļautie patstāvīgo studiju uzdevumi nodrošina prasmju apguvi ne tikai
informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē, bet arī sniedz praktiskās zināšanas un iemaņas
stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas. Grupas darba uzdevumi
studiju kursu ietvaros nodrošina sociālo prasmju apguvi sekmīgam darbam
programmēšanas inženiera profesijā. 3.7.punktā ir atspoguļoti studiju programmas
atbilstība profesionālās augstākās izglītības un programmēšanas inženiera profesijas
standartam.
5.2. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju
programmām
Latvijas un ārvalstu augstskolu praksē studijas informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru
galamērķis ir programmēšanas inženieru sagatavošana, galvenokārt 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 programma tiek salīdzināta ar 2 studiju programmām Latvijā:
Latvijas Lauksaimniecīvbas universitātes profesionālā bakalaura studiju programmu
"Programmēšana" un Ventspils augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmu
"Informācijas tehnoloģijas" un 5 studiju programmām ārvalstīs.
Kritērijs

Studiju programmas
apjoms
kredītpunktos
Studiju ilgums
Profila un
specializācijas
kursu īpatsvars
Studējošo
individuālā
pētniecības darba
īpatsvars
Prakšu īpatsvars

Vidzemes
augstskolas
profesionālā
bakalaura
programma
„Informācijas
tehnoloģijas

Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
profesionālā
bakalaura
studiju
programmu
"Programmēšana"

Ventspils
augstskola
profesionālā
bakalaura
programma
„Informācijas
tehnoloģijas

160 kp

160 Kp

120 kp

4 gadi
Profila kursi 36 kp
Specializācjas kursi
60 kp
Gada projekts 4 kp
Bakalaura darbs
12 kp

4 gadi
Profila kursi 36 kp
Specializācjas kursi
60 kp
Bakalaura darbs
12 kp

3 gadi
Profila kursi 58 kp
Specializācjas kursi
46 kp
Bakalaura darbs
10 kp

26 kp

26 kp

8 kp
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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.).

o

o
o
o

Kopīgais
Visas minētās studiju programmas
sagatavo speciālistus informācijas
tehnoloģijās, kā arī dod iespēju
turpināt studijas maģistrantūrā
Galvenās priekšmetu grupas visās
salīdzinātajās programmās ir līdzīgas.
Gandrīz visās programmās jāizstrādā
bakalaura darbs 8-12 kp apmērā
(izņemot Monreālas universitāti)
Visās programmās ir ietverts studentu
patstāvīgais pētnieciskais darbs

o

o
o
o

Atšķirīgais
Vidzemes augstskolā ir vislielākais
kredītpunktu apjoms (160 kp), kas
atbilst 4 gadu studijām. Citās
programmās 3 gadi.
Vidzemes augstskolā ir vislielākais
prakses apjoms 26 kp.
Vidzemes augstskolā ir plašāks
profila kursu īpatsvars
Vairākums
akadēmiskas

programmu

ir

5.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem
sešiem gadiem
Jānis Bikše: EET Rīga uzņēmuma vadītājs.
Man uzņēmumos ir strādājuši vairāki ViA absolventi vai studenti un mēģinot viņus
noraksturot kopīgi, varu teikt, ka IT bakalaura programma sagatavo strādīgus, IT jomu
saprotošus jauniešus. Kā visbūtiskāko plusu gribētos minēt iniciatīvas bagātību, kas ne
vien ļauj šos jauniešus strauji virzīt pa karjeras kāpnēm, bet ļauj arī mums sagaidīt
jaunus uzņēmējus.
Māris Alberts: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.
Labākie Vidzemes augstskolas studenti ir spējīgi ātri veidot integrētus risinājumus un
rast risinājumus jauna tipa problēmām, kas raksturo radošu pieeju un nopietnu
teorētisko zināšanu bāzi. VIA absolvents Pēteris Brūns ir ļoti augstā līmenī apguvis uz
atvērtā koda bāzētu GIF risinājumu izstrādi, vadījis 6.ietvara programmas projekta
pilotprojektu Latvijā, kā arī ir firmas starpvalstu kopuzņēmuma valdes priekšsēdētājs,
perfekti pārzina atvērtā koda tehnoloģijas, apgūst jaunas, seko līdzi informācijai
pasaulē, ātri orientējas un liek lietā.
Atsauksmes no darba devējiem un absolventiem, kuri ir nodibinājuši savus
uzņēmumus.
Gunārs Grundštoks, IT House valdes priekšsēdētājs
IT House uzņēmumā strādā daži spēcīgi Vidzemes augstskolas studenti, kuriem ir
iespēja studiju laikā iziet praksi pie mums un pēc augstskolas beigšanas turpināt savu
profesionālo izaugsmi IT House uzņēmumā. Vidzemes augstskola dod studentiem
iespēju apgūt gan teorētiski, gan praktiski dažādas IT nozarei nepieciešamos kursus
ieliekot studentos jeb potenciālajos darbiniekos labu “pamatu” ar zināšanu „bagāžu”, ko
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vēlāk attīsta katrs uzņēmums savām vajadzībām un specializācijā. Vidzemes augstskola
veicina vispārējo IT nozares attīstību reģionā un Latvijā, reaģējot uz tirgū izvirzītajām
vajadzībām. IT House dibināta 2005. gadā un tā nodarbojas ar dažādu uzskaitu sistēmu
un mājas lapu izstrādi kā piem., kokmateriālu, guļbūvju, māju apsaimniekošanas un
citām nozarēm, izmantojot augstās un progresīvās Web tehnoloģijas.
Zigmārs Francis: IT Tilts vadītājs.
Kā uzņēmuma, kurš darbojas informāciju tehnoloģiju nozarē vadītājs, vienmēr varu
paļauties uz Vidzemes augstskolas studentiem, kas iziet praksi mūsu uzņēmumā, jo
augstskola studentiem dod pietiekami lielu pašiniciatīvas brīvību attiecībā uz savu
studiju apguvi, tādejādi studenti ir patstāvīgi uzdevumu izpildē un labi sagatavoti
nākamie nozares profesionāļi.
Māris Veide: SIA "Veide Technologies" Valdes Priekšsēdētājs
Vidzemes Augstskolas IT profesionālo bakalauru programma man ir devusi, manuprāt,
pašu būtiskāko - ticību saviem spēkiem. Caur ļoti veiksmīgi savienotām teorētiskām
zināšanām un praksi, es izveidoju sevī pārliecību, ka jebkura veiksmīga IT profesionāļa
atslēga ir - spēja praktiski pielietot zināšanas, jeb citiem vārdiem - reāli IZDARĪT to, ko
ZINA! Mēs mācāmies visu mūžu, un tam ir jēga tikai tad, kad jauniegūtās zināšanas
pielietojam dzīvē. Par to, kas esmu šobrīd, izsaku milzīgu pateicību Vidzemes
Augstskolai.

6. STUDĒJOŠIE
Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Informācijas tehnoloģijas,, ViA šobrīd tiek
īstenota saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 28. novembrī
izsniegto licenci Nr. 04031-3. Studiju programma ir akreditēta uz 6 gadiem saskaņā
Latvijas replublikas Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegto akreditācijas lapu Nr
033-702 par tiesībām īstenot akreditēto profesionālo studiju programmu „Informācijas
tehnoloģijas” (4248103) un piešķirt bakalaura informācijas tehnoloģijās profesionālo
grādu un programmēšanas inženiera kvalifikāciju.(lēmums 2004.gada 2.jūn. Nr 736)
Pirmajā studiju gadā ir imatrikulēti 47 studenti.
Pašreiz informācijas tehnoloģiju studiju programmu apgūst 121 pilna un 37 nepilna
laika studenti (kopā 158). Pilna laika studenti: 36 ceturtā kursa studenti, 21 trešā kursa,
31 otrā kursa un 33 pirmā kursa studenti. Nepilna laika studenti: 9 pirmā kursa studenti,
17 otrā kursa studenti, 11 trešā kursa studenti. Par valsts budžeta līdzekļiem studē 107
un par fizisko un juridisko personu līdzekļiem 51 students.
6.1. 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.
Akadēmiskā personāla darbību nosaka Senātā pieņemtie lēmumi un darba līgums ar
pievienotu pienākumu sarakstu. Viens no akadēmiskā personāla darbības kvalitātes
nodrošināšanas veidiem ir studējošo aptaujas. 2008./2009.akadēmiskajā gadā tās veiktas
par visiem IT studiju kursiem. 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
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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. 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.
2008./2009. akadēmiskā gada katra semestra noslēgumā aptaujā piedalījās vidēji 50%
studentu no attiecīgajā kursa studējošajiem. Atbildot uz jautājumu par kopējo kursa
vērtējumu, visu kursu kopējais vērtējums ir virs 4 (labi) 5 baļļu sistēmā. Neviena kursa
vērtējums nevienā pozīcijā nav zemāks par 3,4 (viduvēji). Aptuveni 75% kursu vidējais
vērtējums, ņemot vērā dažādas jautājumu un atbilžu pozīcijas, ir virs 4 (labi). Docētāju
darba vērtējums kopumā būtiski neatšķiras no kopējā kursu vērtējuma. Kursi tiek vērtēti
robežās no 3.16 līdz 4.9 (5 baļļu sistēmā). Problēmas parādījās viena viesdocētāja kursā,
kur vidējais vērtējums bija 3. Ar docētāju notika individuālas pārrunas par kursa satura
un metožu pilnveidošanu, kuru rezultātā optimāls atrisinājums tika atrasts. Anketu
kopsavilkumi atrodas pie IT nodaļas vecākā speciālista.
6.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Viena no aktivitātēm ir studentu aptaujas anketas par kursa kvalitāti. Atvērtie anketas
jautājumi ļauj studentiem izteikt ierosinājumus, kuri uzlabotu studiju kursā izklāstīto
materiālu kvalitāti un palielinātu ieguvumu no studiju programmas kopumā. Anketās
studentiem ir iespēja norādīt uz docētāja un stiprajām iezīmēm kursā, kā arī aspektus,
kam pievērst papildus uzmanību.

7. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Studiju programmā ,,Informācijas tehnoloģijas,, strādā 24 docētājs (Remeza, Linde,
Zuters, Veide, Lapāns, Alberts, Vītoliņš), no kuriem 4 (Silkāne, Lārmane, Skrastiņa,
Pornieks) pamatdarbā Vidzemes augstskolā, 10 pamatdarbā IT nodaļā.
To skaitā:
2 profesori(Ginters, Cakula)
1 docents (Cīrulis)
7 lektori(Sietinsons, Bikše, Štāle, Osis, Bāliņš, Vīksna, Vārna)
2 docenti un 2 lektori no citām Vidzemes augstskolas nodaļām.
4 docētāji studē doktorantūrā(Štāle, Bāliņš, Cīrulis, Osis)
Pamatdarbā ViA strādā 14 docētāji, kas ir ievēlēti amatā uz sešiem gadiem un 1
docētājs, kas ievēlēts uz 5 gadiem VIA SSII par pētnieku. Lai uzlabotu teorijas sasaisti
ar praksi, atsevišķu 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 7 docētāji, kas ir augsta līmeņa profesionāli speciālisti no tādiem
uzņēmumiem kā IT Alise, SIA Mikrokods, SIA “Microlink Systems”, EDS Serviss,
Siemens, Hansabanka. Akadēmisko darbu ViA un darbu informācijas tehnoloģiju
nozarē apvieno 8 docētāji. Informācijas tehnoloģiju studiju programmā strādā 2 docētāji
no citām Latvijas augstskolām.
2008./2009. studiju gadā IT nodaļā izstrādātas 50 zinātniskās publikācijas, iegūti
sertifikāti vairāki profesionālie sertifikāti, kā arī IT nodaļas pasniedzēji ir vairāku
profesionālo asociāciju valdes sastāvā. Tāpat pasniedzēji ir piedalījušies profesionālās
starptautiskās konferencēs.
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Akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbību raksturo zinātniskās publikācijas,
iesaistīšanās dažādos projektos, doktorantūras studijas. Vairāki docētāji, atbilstoši to
profesionālajai darbībai iesaistīti citu augstskolu (J.Zuters, J Dr.M.Alberts, O.Remeza.
S.Cakula., G. Štāle, E.Ginters) vai uzņēmumu (K.Osis, Dr.E.Ginters, O. Remeza,
S.Linde, U.Eihenbergs, J. Bikše, A. Vārna, M.Veide) pētnieciskajās darba grupās.
Veidojas iespējas dalībai starptautiskos pētījumos, kur jau veidojas konkrētas iestrādes
starptautiskiem projektiem ar Spānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas, Vācijas
augstkolām. 2008.gadā tika pabeigts IT ESF iesniegtais projekts „Informācijas
Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas sagatavošana nepilna laika studijām
Vidzemes augstskolā”, kas paredz IT profesionālā bakalaura studiju iespējas e-vidē.
2007.gada novembrī tika pabeigts projekts mutimediju kursu izstrādei IT programmā.
Informācijas tehnoloģijas docētāji piedalās vairākos citu augstskolu vadītajos
pētniecības un kursu izstrādes projektos.
Informācijas tehnoloģiju nodaļas docētāju pētnieciskā darba tēmas.
Pētniecības virziens: Mūsdienīgu IKTE risinājumu izmantošana sistēmu projektēšanai
un pavadīšanai

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E-apmācības attīstības modelis mūsdienu tehnoloģiju attīstības perspektīvā
Hibrīdas imitāciju modelēšanas sistēmas, loģistikas informācijas sistēmas
Virtuālās realitātes tehnoloģiju izmantošana mācību process pilnveidei
HMI attīstības tendences Latvijā
IT programmas darba organizācija un vadība
Sociālu sistēmu imitāciju modelēšanas līdzekļu kopas izvēle tūrisma
pielietojumu analīzei
Informācijas sistēmu ieviešana izglītībā
Tālākizglītības IT „ekosistēmas” izstrāde
Personīgo zināšanu pārvaldības sistēmu izstrāde
Elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanas attīstība Latvijā
Informācijas aizsardzības risinājumi RFID pielietojumos

Nozīmīgākie projekti, kuros piedalījušies vai turpina piedalīties IT docētāji
• 2009-2011. “Vidzemes tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide”, Iepirkuma
identifikācijas Nr. ViA 2009/14-1/008
• 2008.g Nr. VAZP08-3 „E-apmācības attīstības modelis mūsdienu tehnoloģiju
attīstības perspektīvā”
• Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogramma "Zinātniskas darbības
• Attīstība izglītības iestādē" projekts „SADALITAS IMITACIJU
MODELEŠANAS VIDES” (budžets 7484,05 LVL, LR IZM finansējums)
• 2006.-2007. ESF projekts: „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu
izstrādei Latvijā atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju
attīstības līmenim” VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038
• 2006.-2007. ESF projekts: „Inženieru apmācības programmas izstrāde darbam ar
CAD projektēšanas programmām (IAP CAD)”
2006/0036/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0055/0199
• 2006.-2007. ESF projekts: ”Tālākizglītības e-kursa "Datordizains IT
speciālistiem" izstrāde un aprobācija”
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094
• 2006.-2007. ESF projekts: “Profesionālās tālākizglītības kursa “Organizācijas
brieduma modelis” metodisko materiālu izstrāde un aprobācija”
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• 2006.-2007. ESF projekts: „Programmatūras inženierijas kursu docētāju
kompetenču paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas
programmām” 2006/0094/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094
• 2005.-2008. g. ESF projekts „Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura
programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā”
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0046/0122
• 2005.-2006.g. . 6th Framework „SocSimNet”
• 2000-2002.g Vidzemes augstskolas un Vaxjo universitātes kopprojekts
„Vērtības Baltijas informatīvajā telpā”.
• 2003.g. Rīgas Domes Satiksmes departamenta Kustības 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”.
• BCC
• Elektronisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas celtniecība
• Elektronisko atkritumu apsaimniekošanas organizācijas "Zaļais elektrons"
veidošana
Daudzi pasniedzēji aktīvi piedalās gan Latvijas mēroga, gan starptautiskās
konferencēs, publicē zinātniskos rakstus un veido mācību grāmatas (skat. pielikums
Nr.3).

8. STUDIJU PROGRAMMAS TEHNISKĀ BĀZE UN FINANSĒJUMS
Materiāli tehniskā bāze
Vidzemes augstskola ir neliela reģionālā augstskola, kas realizē 14 studiju
programmas, kurās pašlaik studē 957 pilna laika un 380 nepilna laika studenti un 144
maģistrants. Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un finansu
līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai. Pašreizējā studiju bāze ir 23 auditorijas
(kopējā platība 1490 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 90 darba vietām un Interneta
pieslēgumu (220 m2.), IT elektrotehnikas laboratorija un tulkošanas auditorija ar 12
datoriem. Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas apritinu
ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. Studiju
procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280
m2.), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā arī veikt grupu darbu. Pēc
renovācijas darbiem augstskolas ēkā Cēsu ielā 4 tika iegūtas papildus 5 auditorijas, 2
laboratorijas un 1 semināru telpa, konferenču zāle 230 vietām, plašāka bibliotēka, arī
garderobe – kopējā platība augstskolai 2085 m² un 2100 m² platībā Integrētās
bibliotēkas telpas.
Bibliotēka
Vidzemes Augstskolas bibliotēka dibināta 1996.gadā. 2002.gadā iestājās Latvijas
akadēmisko bibliotēku asociācijā. Kopš 2003.gada 30.janvāra ir Pasaules Tūrisma
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organizācijas depozītbibliotēka. 2005.gadā tika izveidots Baltijas valstu un Ziemeļvalstu
apvienoto/integrēto bibliotēku sadarbības tīkls, kurā darbojas arī Vidzemes Augstskolas
bibliotēka un Valmieras bibliotēka. 2005.gada pavasarī VIA bibliotēka tika akreditēta
un ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.
Pēc bibliotēkas rekonstrukcijas 2007.gada rudenī pilnībā ir pabeigta Valmieras
integrētās bibliotēkas izveide. Valmieras integrētā bibliotēka ir Valmieras bibliotēkas un
Vidzemes Augstskolas bibliotēkas ilglaicīgs sadarbības projekts, kas apvieno juridiski
un finansiāli neatkarīgas bibliotēkas, koordinējot, sapludinot un racionāli izmantojot
informatīvos un personāla resursus, paplašinot piedāvātos pakalpojumus.
Valmieras integrētā bibliotēka ir izvietota 2 stāvos. Starp Valmieras bibliotēku un
Vidzemes Augstskolas bibliotēku pastāv vienošanās par telpu un lasītāju vietu skaitu
sadalījumu, bet lietotājus tas tikpat kā neskar, jo bibliotēku var izmantot gan VIA
studenti, gan citi lietotāji.
1.stāva lasītavā (455,10m2) studentiem ir pieejami 144 preses izdevumi papīra formātā
latviešu, krievu un angļu valodās. No tiem VIA bibliotēka abonē 50. Pieejama arī
daiļliteratūra.un atsevišķu periodisko izdevumu arhīvs.
2.stāvā atrodas datorlasītava (67,80m2) ar 26 darba vietām, no kurām VIA studentiem
pieejamas 13. Vēl otrajā stāvā izvietotas 2 lasītavas (katra 14,50 m2) grupu darbam, 4
individuālās lasītavas (katra 5,20 m2), un klusā lasītava (79, 20 m2). 2.stāva bibliotēkas
telpa ir 776,00 m2. Šeit izvietota nozaru literatūra, pieejams Valmieras pilsētas un rajona
novadpētniecības materiālu krājums un Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe
Direct, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienību, kā arī Vidzemes Augstskolas
studentu labāko diplomdarbu arhīvs un Lielbritānijas padomes atbalstītais Angļu
valodas mācību centra krājums.
Mazāk pieprasītās grāmatas tiek uzglabātas krātuvē, kas atrodas ēkas pagrabstāvā.
Vidzemes Augstskolas bibliotēka studijām nepieciešamo zinātnisko literatūru, mācību
grāmatas un mācību metodiskos materiālus studiju programmu nodrošinājumam
papildina katru gadu, sadarbojoties ar studiju programmas direktoru un
nodaļas/fakultātes vadītāju. Ir speciāli izstrādāta grāmatu pieprasījumu veidlapa, kuru
apstiprina attiecīgās nodaļas/fakultātes vadītājs un akadēmiskā prorektore.
Kopējais Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) kopskaits (dati
uz 31.12.2007.) ir 19461, tai skaitā grāmatas – 17926, seriālizdevumi – 1244,
audiovizuālie dokumenti – 98, kartogrāfiskie izdevumi – 60, elektroniskie dokumenti –
108.
VIA abonētās datu bāzes.
Pilntekstu datu bāzes: Emerald, SpringerLink, SAGE, EBSCO. Vēl pieejamas Eiropa.lv,
likumi.lid.lv, LETA, nozare.lv, NAIS, „LURSOFT” laikrakstu arhīvs un arī izdevumu
The Baltic Times, ЧАС, Dienas Bizness, Latvijas Vēstnesis elektroniskā versija.
Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku lasītājiem pieejama arī datu bāze Letonika. Minētās
datu bāzes ir pieejamas no visiem Vidzemes Augstskolas datu pārraides tīklā
strādājošajiem datoriem. Virknei datu bāžu ir iespējams piekļūt, saņemot īpašu atļauju:
NAIS, Latvijas Vēstnesis, Dienas Bizness un citas.
Bibliotēkā pieejams pastāvīgais un bezvadu Interneta pieslēgums.
ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku
informācijas sistēmu ALISE. No 2006. gada janvāra ir pieejama i-bibliotēka, kas dod
iespēju no Valmieras integrētās bibliotēkas elektroniskā kataloga veikt grāmatu
pasūtīšanu, pieteikties rindā uz jau izsniegtām grāmatām, prasīt grāmatu termiņu
pagarinājumu, apskatīt datus par izsniegtajām/ laikā nenodotajām/ rezervētajām
grāmatām. Tas ļauj studentiem efektīvāk izmantot bibliotēkas krājumu. Informācija par
bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir atrodama Vidzemes
Augstskolas mājas lapā, sadaļā „Bibliotēka”.
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Krājums informācijas tehnoloģijās

Pc plauktā
matemātika
pētijumu metod.
STATistika +
rādītāji

Nosaukums
450
82
48

2008
Kopā
Eksemplāru Jaunumi
2008
skaits
eksemplāri Nosaukumi eksemplāri Nosaukumi
939
57
26
996
476
193
24
13
217
95
88
25
19
113
67

640

865

49

35

914

675

1220

2085

155

93

2240

1313

Informācijas tehnoloģijas un nodrošinājums
ViA bibliotēka ir izvietota Cēsu ielā 4. Tās nodrošina pieeju krājumam, lietotāju darba
vietas ar datoriem. Mācību vajadzībām studenti var izmantot arī Cēsu ielas 4
datorizētās auditorijas no lekcijām brīvajā laikā.
ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku
informācijas sistēmu ALISE. Informācija par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un
pakalpojumiem ir pieejama internetā Vidzemes augstskolas mājas lapā, sadaļā
„Bibliotēka”.
ViA ir pieejamas modernas radiofrekvenču identifikācijas laboratorija un virtuālās
realitātes laboratorija, kā arī multimediju laboratorija.
Cita svarīga informācija
2003. gada ViA bibliotēka ieguva Pasaules Tūrisma Organizācijas depozītbibliotēkas
statusu.
2005. gada pavasarī ViA bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējās
nozīmes bibliotēkas statusu.
Finansējums
Studiju programmā uzņem studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko personu
līdzekļiem.
Studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko
personu līdzekļiem. Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu galvenokārt veido
šādi finansējuma avoti:
Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu 2009.gadam veido sekojošie finansējuma
avoti:
valsts budžeta dotācija 34,2 %, jeb 722184 Ls,
pašu ieņēmumi 65,8%, 1387941 Ls.
No visiem ieņēmumiem 37.3% bija studiju maksa un citi sniegtie pakalpojumi 787537
Ls
Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes augstskolas Senāts saskaņā ar valstī
noteiktajām studiju izmaksām.
Studiju programmā paredzēto prakšu nodrošinājumam tiek piesaistīti līdzekļi Leonardo
da Vinči ITStartup programmas ietvaros.

9. ĀRĒJIE SAKARI
Saistība ar darba devējiem.
Sadarbības formas:
1. Studiju programmas satura izstrāde sadarbībā ar augsta līmeņa IT nozares
speciālistiem
2. IT nozares speciālistu iesaistīšanās atsevišķu studiju kursu sagatavošanā un
vadīšanā.
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3. Studentu prakšu vietu nodrošināšana
4. Finansiālais atbalsts.
Sadarbības partneri ir IT uzņēmumi.
Atsauksmes no absolventiem.
Studijas ViA studiju programmā ,,Informācijas tehnoloģijas,, tika uzsāktas 2001./2002.
mācību gadā. Šai studiju programmā ir piecu gadu absolventi. No 20 pirmajiem
absolventiem 19 strādā IT jomā, 1 saistībā ar fotogrāfijām, kas tieši neattiecas uz IT
jomu. Apmēram trešā daļa absolventu ir beiguši studijas maģistrantūrā – vairākums no
viņiem izvēlējušies VIA SSM maģistratūras programmu. No 2006. gada 33
absolventiem trīs uzsāka studijas IT maģistratūrā LU, divi RTU, astoņi VIA. 33
absolventi strādā IT nozarē dažādos uzņēmumos, no kuriem 3 IT nozarē ārvalstīs. No
2007.gada 31 absolventa 30 strādā specialitātē, 14 studenti turpina studijas maģistratūrā:
11 VIA maģistratūras programmā SSM, 1 datorzinātņu maģistra programmā LU, 1
datorsistēmu vadības maģistra programmā RTU un 1 TSV maģistra programmā
Vidzemes augstskolā. 1 students ir Latvijas basketbola komandas izlasē. No 2008. gada
16 absolventiem 15 strādā specialitātē, 8 studenti turpina studijas maģistratūrā: 7 VIA
maģistratūras programmā SSM, 1 Banku augstskolā. 3 no 2008.gada absloventiem ir
izveidojuši savus privātos uzņēmumus. Šobrīd Vidzemē darbojas jau gandrīz 10 IT
profesionālā bakalaura absolventu privātie uzņēmumi.
Kristaps Briģis-Brigmanis – SIA „Fundus”programmētājs: Studijas Vidzemes
Augstskolā bija labākais laiks manā līdzšinējā dzīvē profesionālās izaugsmes ziņā, jo IT
bakalauru studiju programma fokusējas uz to, lai students pats darītu pēc iespējas vairāk
praktiski, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Lielākajā daļā kursu ļoti veiksmīgi bija sabalansēts
teorētiskais materiāls ar praktiskajām nodarbībam, kas vērtējams ļoti pozitīvi. Tāpat
atzīmējamas ir lieliskās iespējas doties apmaiņas studijās uz sadarbības augstskolām
citur Eiropā. Kopumā ļoti pozitīvas atmiņas un esmu tikai ieguvis no studijām ViA.
Laura Koroševka SIA „Mendo” programmētāja: Pozitīvi ir tas, ka studiju laikā tiek
apskatītas aktuālas tēmas un jaunākās tehnoloģijas. Pasniedzēji ir zinoši, interesanti,
pieredzes bagāti, saprotoši un atsaucīgi, prieks kopā strādāt. Tiešām priecājos, ka
izvēlējos šo augstskolu un šo studiju programmu.
Valters Šverns – AS „Valmieras stikla šķiedra” IT daļas vadītājs. SSI maģistratūras
programmas students. Vērtēju to kā vērtīgu. Visos kursos iesaistījos diezgan dziļi un
ieguvu arī attiecīgi daudz. Ļoti visaptveroši un labi, kā arī no praktiskās puses tika
apskatīta IT sfēra. Izvēlējos programmētājus, tur iemācījos rakstīt programmas
kvalitatīvāk, kļuvu analītiskāks, ko neprastu bez IT programmas. Daudz ko varētu vēl
teikt. Atklāti sakot, jo students bijis čaklāks un iepriekš ar mazāku pieredzi, jo IT
programmas novērtējums ir augstāks.
Mārtiņš Rajeckis - A/S CATA IT daļa. Interesenta programma ar ieskatiem dažādās IT
jomās: datu bāzes, web tehnoloģijas, elektrotehnika. Piesaistīti zinoši pasniedzēji, kuri
stāsta ne tikai teoriju, bet min arī praktiskus piemērus no savas pieredzes.
Labs salikums, kur studenti, kas vēlas kaut ko iegūt, var atrast visu nepieciešamo.
Gunārs Grundštoks - Vidzemes augstskola deva ļoti labu teorētiskas un praktiskas
zināšanas par Informācijas tehnoloģijām un padziļinātā līmenī praktiskas zināšanas par
dažādiem tematiem kā piem., dažādu programmēšanu valodu apguvi, datortīkliem,
datorarhitektūru, algoritmiem, sistēmu analīzi u.c. Studējot Vidzemes Augstskolā man
bija iespēja studēt arī ārpus tās, tādēļ guvu plašu redzesloku un zināšanas, kas ir Latvijai
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neraksturīgas un šīs zināšanas man bija iespējas atvest atpakaļ uz Latviju. Vidzemes
augstskolas IT nodaļa kā EESTEC International dalībniece deva iespēju apmeklēt citas
valstu IT studentu darba grupas un pieredzes apmaiņu pasākumus, kas deva paskatīties
uz IT lietām ne tikai no Latvijas, bet arī no citu pasaules valstu skatupunkta.
Zigmārs Francis: Pats personīgi pabeidzot Vidzemes augstskolas informācijas
tehnoloģiju bakalaura studijas, kā arī turpinot studēt Vidzemes augstskolas
Sociotehnisku sistēmu inženierijas maģistra studiju programmā varu droši apgalvot, ka
Vidzemes augstskolas studiju kvalitāte pilnībā nodrošina kvalitatīvas zināšanas un
praksi teorētiskajā, kā arī praktiskajā laukā, lai veiksmīgi varētu darboties savā
profesionālā darbības laukā.
Jānis Jansons: Turpinu studijas Via, 4. kursā, jāsagatavo bakalaura darbs un tas jāaizstāv
Strādāju Lattelecom BPO par vadošo programmētāju Kursā iegūtās zināšanas ir
attīstījušas loģisko domāšanu un spriešanas spēju, kas lieti noder dažādu
programmēšanas uzdevumu risināšanā. Lietderīga ir bijusi dažādu programmēšanas
valodu pamatu apguve apmācības gaitā, kas ļauj objektīvāk novērtēt dažādu
programmēšanas valodu piemērotību konkrētu uzdevumu izpildei.
Māris Veide: SIA "Veide Technologies" Valdes Priekšsēdētājs
Vidzemes Augstskolas IT profesionālo bakalauru programma man ir devusi, manuprāt,
pašu būtiskāko - ticību saviem spēkiem. Caur ļoti veiksmīgi savienotām teorētiskām
zināšanām un praksi, es izveidoju sevī pārliecību, ka jebkura veiksmīga IT profesionāļa
atslēga ir - spēja praktiski pielietot zināšanas, jeb citiem vārdiem - reāli IZDARĪT to, ko
ZINA! Mēs mācāmies visu mūžu, un tam ir jēga tikai tad, kad jauniegūtās zināšanas
pielietojam dzīvē. Par to, kas esmu šobrīd, izsaku milzīgu pateicību Vidzemes
Augstskolai.
Vairāki absolventi šobrīd strādā vadošos amatos dažādās iestādēs un uzņēmumos. Šajos
3 gados IT programmas absolventi un studenti ir izveidojuši 5 jaunus IT uzņēmumus
Vidzemes reģionā, kas veiksmīgi startējuši ekonomiskās konkurences apstākļos.
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām.
Vidzemes augstskolas IT nodaļa sadarbojas ar Ventspils Augstskolu (profesionālā
bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”,), Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēšana”,), Rēzeknes
augstskola (Augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Inženieris
programmētājs”) un Liepājas Pedagoģijas akadēmija (bakalura studiju programma
„Datorzinātnes”), Latvijas universitāte (bakalaura studiju programma „Datorzinātnes”,),
RTU profesionāla maģistra studiju programmas un tālmācības centrs. Tiek uzsākta
sadarbība ar Daugavpils universitāti. Šajās augstskolās ir līdzīgas studiju programmas
IT jomā un ir noslēgti, kā arī perspektīvā tiks noslēgti sadarbības līgumi.
ViA piedalās Krišjāņa Barona programmā par studentu un pasniedzēju apmaiņu starp
Latvijas augstskolām.
Sadarbība ar ārvalstu partneriem.
ViA ir Sorcates/Erasmus, HESP un Leonardo da Vinči projektu dalībniece. Notiek
sadarbība ar Lībekas universitāti Vācijā, kur katru gadu viens IT students studē šajā
universitātē ar Vācijas fondu atbalstu. Ar 2003./2004. studiju gadu ir uzsākta studentu
apmaiņa arī IT programmā studējošiem. Studentiem ir iespēja apgūt atsevišķus studiju
kursus, kā arī strādāt praksi ārvalstu uzņēmumos. 2007./2008. māc.g. IT studenti studēja
vai praktizējās Slovēnijā, Francijā, Austrijā.
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IT nodaļai ir sadarbības līgumi par studentu un pasniedzēju apmaiņu ar Karlstad
Universitati Zviedrijā, Laurea Polytechnic Somijā, Laurea University of Applied
Science, Siegen Universitat un Liebeck Unvesitat, International University Vācijā un
vairākām citām augstskolām. Socrates/Erasmus un Leonardo da Vinči projekta ietvaros
(2008./2009. māc.g. 4 studenti studēja vai devās praksē uz ārvalstu uzņēmumiem).
2008./2009.studiju gadā notika 5 pieredzes apmaiņas braucieni IT pasniedzējiem
Erasmus mobilitātes projekta ietvaros

10. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Izvērtējot studiju programmas ,,Informācijas tehnoloģijas,, līdzšinējo darba pieredzi ir
noteiktas programmas stiprās puses un problēmas, kā arī to risināšanas ceļi.
Studiju programmas stiprās un vājās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas:
o studiju programmā loģiskā proporcijā ir apvienotas teorētiskās zināšanas un
praktiski orientēti studiju kursi, kas ļauj 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, tomēr būtu nepieciešamība paplašināt
elektronisko zinātnisko datu bāzu pieejamību IT specialitātē;
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 informācijas tehnoloģiju studiju programmu finansiāli atbalsta reģiona
pašvaldības un reģiona IT nozares uzņēmumi, uzņēmumu speciālisti iesaistās
studiju programmas īstenošanā, tomēr būtu nepieciešams vairāk uzmanības
veltīt materiāli tehnisko līdzekļu attīstībai un docētāju apmaksai;
o studijas informācijas tehnoloģiju nozarē ir viena no ViA prioritātēm, ko
vajadzētu stiprināt atbilstoši valsts noteiktajām prioritātēm
o studijas informācijas tehnoloģiju nozarē cieši saistītas ar ESF projektu
2005/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0046/0122 par IT profesionālā
bakalaura studijām e-vidē, kas paver jaunu mācīšanās moduļu izstrādi, jauna
tipa studiju metodes un IT programmas studiju iespējas nepilna laika
studijās;
o notiek IT nodaļas docētāju kvalifikācijas celšana, apmeklējot dažādus
profesionālos kursus, studijas augstākajās mācību iestādēs un tās kontekstā
nodaļas docētāju kvalifikācijas pilnveides programma visam ievēlēšanas
periodam;
o ir rasts finansējums IT laboratoriju izveidei – izveidotas datortehnikas,
arhitektūras un tīklu laboratorija, elektronikas un elektrotehnikas
laboratorija, RFID laboratorija;
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o sekmīgai nepilna laika studiju organizācijai izveidota Vidzemes augstskolas
virtuālā studiju programma sadarbībā ar RTU;

o Visu kursu lekciju materiāli ir pieejami izmantošanai elektroniskā vidē.
Pilnveidošanas iespējas studiju programmas tālākā attīstības gaitā:
Informācijas tehnoloģiju profesionālās bakalaura studiju programmas tālākās attīstības
virzību un perspektīvu nosaka ārējo apstākļu izmaiņas informācijas tehnoloģiju nozarē
pasaulē un aktualitātes Latvijā. Lai turpinātu un veicinātu studiju programmas tālāko
attīstību, studiju programmas akadēmiskajam personālam nepārtraukti jāseko līdzi,
piedaloties starptautiskos un Latvijas mēroga pasākumos - konferencēs, semināros,
kongresos, kas ir saistīti ar IT nozares problēmām un risinājumiem.
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem sešiem gadiem
Studiju programmas
pilnveides virzieni
1.Studiju
programmas mērķi

2.Studiju
programmas saturs

3. Sadarbība ar
ārvalstīm

4. Pētnieciskais
darbs

Veicamie pasākumi
1.1. 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 spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos
pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei
1.2. izstrādāt vienotu augstskolas docētāju kvalifikācijas
celšanas koncepciju un tās kontekstā fakultātes docētāju
kvalifikācijas pilnveides programmu visam ievēlēšanas
periodam
1.2. Sekmēt IF fakultātes docētājus disertācijas sekmīgai
pabeigšanai, atbalstot akadēmisko atvaļinājumu
piešķiršanu disertācijas sagatavošanai
1.3. 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 20 – 25
2.1. Uzlabot anketēšanas procesu, noslēdzot studiju kursus, lai
sasniegtu vismaz 70 % aptaujātos studentus;
2.2. Jāpalielina sabalansēts, darba tirgus prasībām atbilstošs,
elastīgs izvēles kursu piedāvājums
2.3. perspektīvā tiek plānotas bakalaura studiju jaunas
specializācijas:
pedagoģija
un
projektu
vadība,
maģistratūras studiju jaunas specializācijas: loģistikas
informācijas sistēmas, e- risinājumi, imitāciju modelēšana
3.1. Nodibināt partnerattiecības ar ES valstu augstskolām,
īpaši jaunajām ES dalībvalstīm pēc ES paplašināšanās,
kuras īsteno līdzīgas studiju programmas;
3.2. Organizēt bakalaura studentu apmaiņas programmas ar
ES valstu augstskolām, kurās apgūst līdzīgas
programmas.
4.1. Iesaistīt bakalaura studentus informācijas tehnoloģiju
aktuālu problēmu izpētē – to saistot ar bakalaura darbu
izstrādi;

Izpildes
laiks
Regulāri

Regulāri

Atbilstoši
aktualitātei

2011.g.

2010.g.

2011.g.

2010.g
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5. Studiju materiāli

6. Vērtēšana
7. Studiju
programmas
dzīvotspēja

4.2. Attīstīt informācijas tehnoloģiju nozares pētniecisko darbu
mācībspēkiem, iesaistoties Latvijas Zinātņu akadēmijas un
4.2. Attīstīt informācijas tehnoloģiju nozares pētniecisko darbu
mācībspēkiem, iesaistoties Latvijas Zinātņu akadēmijas un
ES pētniecības programmu un projektu aktivitātēs,
piedaloties kā partneriem;
4.3. Veicināt mācību spēku un studentu iesaistīšanās nozares
pētnieciskos projektos kā augstskolas līmenī, tā arī reģiona
projektos, it īpaši pievēršot uzmanību to jautājumu izpētei,
kas būtiski veicinātu informācijas tehnoloģiju jomu tālāku
attīstību Vidzemes reģionā un publikāciju izstrādi.
Mācībspēkiem ievirzīt studentus pētniecisko darbu
prezentācijā dažādos vietēja un starptautiska mēroga
konferencēs un semināros.
4.4. Definēt zinātniskās pētniecības virzienus katedrās
5.1. Veicināt docētājiem pamatdarbā un viesdocētājiem darbā
izmantot pēc iespējas plašāk ViA e vides iespējas,
nodrošināt pilnu kursa materiālu pieeju e-vidē. Īpaša vērība
jāveltī jau uzsāktajai kursu un materiālu sagatavošanai, tā lai
studentiem būtu iespēja strādāt elektronisko komunikāciju
vidē.
5.2. 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. Papildināt ViA bibliotēku ar studiju kursu
satura apguvei nepieciešamajiem mācību līdzekļiem katrā
studiju kursā;
5.3. ViA mācībspēkiem piedalīties mācību līdzekļu izstrādē.
6. Katrā studiju kursā precizēt prasības studentiem un
vērtēšanas kritērijus.
7. 1.Veicināt informācijas tehnoloģiju studijas programmas
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu Vidzemes
augstskolā: jāpalielina finansējums IT laboratoriju izveidei
– jāatver šādas jaunas laboratorijas: Multimēdiju
laboratorija, E-risinājumu laboratorija.
7.2. Sagatavot un pakāpeniski īstenot sadarbībā ar VIA
administrāciju programmu, kas ļautu paaugstināt mācību
spēku atalgojumu, kas, salīdzinot ar IT nozarē nodarbināto
darba algām, nav konkurēt spējīgs, kavē augsti kvalificētu
mācību spēku un jo īpaši nozarē strādājošo praktiķu
piesaisti studiju programmai.
7.3. Veicināt sadarbību ar citām Latvijas augstskolām
informācijas tehnoloģiju nozarē un nodrošināt šīs
programmas atpazīstamību.
7.4. Paaugstināt sadarbību ar profesionālajās asociācijām un
organizācijām

2010.g.

2009.g.
Uzsākts
Regulāri.
Uzsākts

Regulāri.
Uzsākts
Regulāri.
Uzsākts

2009.

Regulāri
Regulāri
Regulāri

Atbilstoši
iespējām

Regulāri

2009.g
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Vidzemes Augstskolas
Informācijas tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas
2010.gada maija pašvērtējuma ziņojuma

Pielikumi
PIELIKUMU SARAKSTS
1.PIELIKUMS: Informācija par akadēmiskā personāla pamatdarbu
augstskolā
2.PIELIKUMS: Akadēmiskā personāla CV
3.PIELIKUMS: Informācijas tehnoloģiju studiju programma
4.PIELIKUMS: Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā
diploma un tā pielikuma paraugs
5.PIELIKUMS: Augstākās izglītības programmas kursu saraksts
6.PIELIKUMS: Akadēmiskā personāla saraksts
7.PIELIKUMS: Profesiju standarts „Programmēšanas inženieris”
8.PIELIKUMS: Studiju programmas atbilstība profesiju standartam

VIENOSANAS
STARP VIDZEMES AUGSTSKOLU
UN VENTSPILS AUGSTSKOLU
par savstarpeju

saistfbu uZJ;lemsanos Informacijas tehnologiju
realizesanas nodrosin.asana .

studiju programmu

Valmiera, 2003. gada 25. junija
Vidzemes augstskola (ViA) un Ventspils
puses) vienojas par sekojoso:
1.

Augstskola

(VeA) (turpmak

teksta - vienosanas

Pamatojoties
uz Vidzemes augstskolas
un Ventspils Augstskolas
sadarbThu studiju un
petnieeThas joma, -abas sis vienosanas puses savstarpeji apI,lemas nodrosinat studiju iespejas
"Inforrnaeijas
tehnoJogiju"
studiju programmas
studentiem
bakalaura
grada iegusanai
infonnaeijas
tehnologijas
gadijuma, ja kada no sis vienosanas
pusem partrauc studiju
programmas "Infonnaeijas tehnologijas" realizaeiju, ar sadiem nosacijumiem:
1.1. Vienosanas

prognlmmas

puse, kas partrauc
studiju
programmas
realizaciju,
bndina
studiju
"Informaeijas tehnologijas" studentus par sis vienosanas nosacijumiem;

1.2. Vienosanas puse, kas apJ;lemas nodrosinat studij u iespejas studentiem,
kun lldz si m
studejusi partrauktaja programma, paIl}em otras vienosanas puses saistThas attieciba uz
iespeju siem studentiem apglit mineto studiju programmu;

1.3. Studentiem,

kuri lldz sim studejusi partrauktaja programma
.kreditiestadi par studiju kreditu, sis kredits tiks nodrosinats
fondu un kreditiestadi, kura izsniedz studiju kreditus.

un kuri noslegusi ligumus ar
pee saskaI;losanas ar Studiju

1.4. ViA studentu

imatrikulaeija YeA un veikta studiJu apjoma pielidzinasana
ViA realizetaJa
studjju, programma notiek saskaI;la ar YeA uZIfemsanas noteikumiem
un imatrikulacijas
ka!1Ibu, ka ari eitiem studiju proeesu regJamentejosiem
dokumentiem.

1.5. YeA studentu imatrikulaeija

ViA un veikta studiju apjoma pielldzinasana
YeA realizetaja
studiju programma notiek saskaJ;la ar ViA uZI,lemsanas noteikumiem
un imatrikulaeijas
kartThu, ka an citiem studiju proeesu reglamentejosiem
dokumentiem.

2.

Vienosanas

stajas speka no tas parakstiSanas

3.

Vienosanas

tiek parakstita

4.

Vienosanas var tikt partraukta uz kadas no pusem inieiativas
par to bridinot otru no vienosanas pusem.

5.

Vienosanas

pusu paraksti:

uz nenoteiktu

briZa.

laiku.
pamata

sesus mOenpeSuIs"jepriekS-RL"T7

PA

/

K

JA

VIDZ

ES AUGSTSKOLA

1:.J ~

l' )

j-

1.pielikums
INFORMĀCIJA PAR AKADĒMISKĀ
PERSONĀLA PAMATDARBU
AUGSTSKOLĀ

Akadēmiskā personāla saraksts
Nr Vārds, uzvārds
.

Zinātniskais
grāds

1.
2.

Egīls Ginters
Sarma Cakula

3.

Māris Alberts

Dr.sc.ing.
Dr. Paed.
Augst.izgl.
datorzinības
Dr.Mat.

4.

Arnis Cīrulis

5.

Agris Vārna

6.

Kaspars Osis

7.

Ojārs Bāliņš

8.

Ginta Štāle

9.

Sandris Sietinsons

Darba
Ieņemamais amats Darba raksturs
pieredze IT
uzņēmumos
22 gadi
Profesors
pamatdarbs
11 gadi
Profesore
pamatdarbs

27 gadi

Viesasoc.profesors

Datorzinību
maģistrs, LLU
doktorants
Augst. Izgl.
Radioinžinieris,
Pedagoģijas
maģistrs
Datorzinību
Maģistrs
augst.izg. datorzinības, tiesību
zinātņu bakalaurs,
RTU doktorants
M. Datorsist. Inž.

7 gadi

docents

20 gadi

lektors

11 gadi

Lektors

17 gadi

lektors

1 gads

lektore

Augst. Izgl. Fizika
un augst.izgl.
pedagoģija
Augst.izgl.ped.
M. Skolvadība
Augst.izgl.
Radioinž.
Datorzinātņu
maģistrs
IT bakalaurs
Datorzinātņu
maģistrs
Dr. Datorzinības

11 gadi

Lektors

Pamatdarbs, RTU
doktorantūra no 2007
pamatdarbs

14 gadi
12 gadi

Lektors
lektors

pamatdarbs
pamattdarbs/

1 gads

vieslektore

Pamatdarbs/ IF fakultāte

6 gadi
11 gadi

vieslektors
viesdocents

Pamatdarbs/SSII
Blakusdarbs/ Hansabanka

11 gadi

Blakusdarbs /LU

11 gadi

8 gadi

viesdocente

Blakusdarbs/ EDS Serviss

7 gadi

Vieslektors

20 gadi

Vieslektors

Blakusdarbs/ SIA „Lattelecom
Technology”,
blakusdarbs/SIA Mikrokods

5 gadi

Vieslektors

Blakusdarbs /LU

21. Daina Lārmane

Datorzinību
maģistrs, RTU
doktorants
inženierzinātņu
maģistrs MLĶF
In;zenierzinātņu
maģistrs
Augst.izgl.
projektēšanas
inženieris
Datorzinību
maģistrs, LU
doktorants
M.filoloģija

Viesasociētais
profesors
viesdocente

Docente

22. Zinta Skrastiņa

M.mat.

24. Valdis Vītoliņš

Dr.ing.sc.

pamatdarbs/ Valodu centrs,
doktorantūra
pamatdarbs/ Biznesa vadības
fakultāte
Blakusdarbs/ SIA Odo

10. Jānis Bikše
11. Valdis Vīksna

12 Maija Sedleniece
13. Valdis Pornieks
14. Māris Veide
15. Jānis Zuters
16. Sanda Linde

17. Olga Remeza
(Pavlovska)
18. Raivo Bāliņš
19. Andris Lapāns

20. Edgars Rencis

lektore
16 gadi

viesdocents

blakusdarbs/ LU,
Matemātikas un informātikas
institūts
pamatdarbs /ViA
datorspeciālists, LLU
doktorantūra
pamattdarbs

Pamatdarbs,
RTU doktorantūra no 2007
Pamatdarbs,
RTU doktorantūra no 2003

blakusdarbs/SIA IT Alise

2.pielikums
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV

Egiis Ginters

Arnis CIrulis

Sarma Cakula

Ginta Stale

Kapsars

Osis

Plenary Lecture "Simulation Highway - Step by Step to Common Environment".
11th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation (ACMOS '09). Istanbul, Turkey, May 30-June 1,2009.
Arnis CIrulis, Egils Ginters. Components Providing Visualization and Trainee's Interaction in Virtual Environment. EDUTE'08 The 4th WSEAS/IASME
International Conference on Educational technologies26.1 0.2008-28.1 0.2008
CIrulis.IOth IFF Science Days, 4th Conference "Virtual Reality and Augmented Reality for Engineering, Testing and Operation Technical Systems" report:
VR Solutions Use in Training of Glass Melting Oven Operators".
CIrulis. 6th WSEAS Int. Conf. on E-ACTIVITIES (E-Learning, E-Communities, E-Commerce, E-Management, E-Marketing, E-Governance, Tele-Working)
(E-ACTIVITIES '07),Report:"VIRTUAL
ENVIRONMENT USE IN E-LEARNING". Tenerife, Puerto de la Cruz, December 14 -16, 2007
Cakula, International Workshop Content and Knowledge. Access to Knowledge Library Omline by Mobile device. 2008, Mezotne, Latvia.
3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning. IMCL 2008. Report: M-Learning: new way to access knowledge library
online. Jordan. 2008.
Cakula S. Modeling of sharing E-Learning resources using collaborative tagging services. II CSMW. AAU Klagenfurt, Austria. 2009 6-9.04
Cakula S. Theoretical E-Learning Development Model in Perspective of Advancing Modern Technologies.//International
Joint Conferences on a-CASE and
e-Technology. Singapore, 2009.8-10.01
S.Cakula. Impact of Technology in E-Learning: Information Exchange with Knowledge Library Using Mobile Device. E-Learn 2008.World Conference on E
Learning in Corporate, Government, Healthcare and higher Education.association
for the Advancement of Computing in education. Las Vegas 17.1121.11.2008
Cakula, E-apmacThas attlstThas modelis musdienu tehnologiju attIstThas perspektIva, RTU 49.starptautiskaa zinatniska konference, RIga, 13.-15.10.2008
Stale G., Majors I. Applying Knowledge Management Methods and Enterprise Modelling Methods to the IT "ecosystem" for Continuing Education in
SME's. Third IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, 2009 June 1-3 , Turkey, Istanbul.
Stale G. Promoting Continuing Education Development by Applying IT Supported Ecosystem. 7th International JTEFSIBBCC Conference "Sustainable
Development. Culture. Education", May 5-8, 2009 Daugavpils University, Daugavpils, Latvia
Stale G. Multi-perspective Knowledge Overlapping Analysis in the Continuing Education. 5th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge
Management & Organization Learning, New York Institute of Technology, New York, USA on October 9 - 10,2008.
Stale G. IT "Ecosystem" for the Continuing Education. International Conference Interactive Computer Aided Learning, September 24 - 26, Austria, Villach,
2008.
Stale G., Majors I., Meiers A. ZinaSanu ParvaldTha un TalakizglItTha UZJ;lemuma Kapacitates StiprinaSanai. Starptautiskas konference. Saturs un ZinaSanasErti un interaktIvi lietojumi, Ventspils, 2008
Osis, Grunspe~is.zinasanu
sabiednba un globala knze. Starptautiska zinatniska konference, RIga, Latvija, 2009.
Osis, GrunspeJ;l\<is.9th international thematic issue Computer Science of the RTU scientific proceedings series Applied Computer Systems and the 49th RTU
International Scientific Conference, Riga, Latvia, 2009.

Stale

Publik 2008-2009.g
Stale G., Majors 1. Applying Knowledge Management Methods and Enterprise Modelling Methods to the IT "ecosystem" for Continuing Education in
SME's. Proceedings of Third IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, 2009. June, Turkey, Istanbul. - Istanbul: IEEE,
2009, pp. 161 - 166.
Stale G., Urpena 1. Multi-perspective Knowledge Overlapping Analysis in the Continuing Education. Proceedings of the 5th International Conference
on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organization Learning, 2008. October, USA, New York. - New York: ICL, 2008, pp.479 - 484.
Stale G. IT "Ecosystem" for the Continuing Education. Proceedings of the International Conference Interactive Computer Aided Learning, 2008.
September, Austria, Villach. - Villach: Kassel University Press, 2008, pp.1-6.
Tomsons Dz., Stale G., Kirikova M., Application of a Service Oriented Paradigm as a Solution for the Development and Delivery of a Continuing
Education Course. RIgas Tehniskas universitates zinatnisko rakstu krajums, RIga, Septembris, Latvija, RIga. - RIga: RTU, 2008, pp. 9-16
Stale G., Majors 1., Meiers A. Zinasanu ParvaldIba un TalakizglItIba Uz:t;lemuma Kapacitates Stiprinasanai. Starptautiskas konferences rakstu
krajums. Saturs un Zinasanas - Erti un interaktlvi lietojumi, Ventspils, 2008. Lpp. 8-26.
Stale G., Urpena 1. Multi-perspective Knowledge Overlapping Analysis in the Continuing Education. Proceedings of the 5th International
Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organization Learning, 2008. Lpp.479 - 484.

M.Sedleniece, S.Cakula. Modelling of Qualitative Technology Based E-Learning course Development. The proceedings of the 7th European
Sedleniece
Conference on E-Iearning. Academic Publishing Limited, UK, 2008. pp.446-453. ISBN 978-1906638-22-1
Cakula S. Sedleniece M. Modelling of E-Learning Course Methods II Advances in Databases and Information Systems. 13th East-European
Conference. ADBIS 2009. Riga Technical University, 2009, pp.177-184, ISBN 978-9984-30-163-1
.

th

Ginters

V. Pornieks and E. Ginters. RFID Protocol Evaluation using Bayesian Networks. IIIn Proceedings of the 11 WSEAS International Conference on
Automatic Control, Modelling and Simulation (ACMOS 09), Istanbul, Turkey, May 30-June 1,2009, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-474-082-6,
2009, pp.479-483.
1. Lauberte, E. Ginters and A.Cirulis. Temperament Identification Methods and Simulation. //In Proceedings of the 11th WSEAS International
Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation (ACMOS 09), Istanbul, Turkey, May 30-June 1,2009, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960474-082-6,2009, pp.489-495.

A. Cirulis and E. Ginters. Control of Simulation Elements in Virtual World. //In Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on
Automatic Control, Modelling and Simulation (ACMOS 09), Istanbul, Turkey, May 30-June 1,2009, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-474-082-6,
2009, pp.495-501.
V. Pornieks and E. Ginters. RFID Protocol Evaluation using Bayesian Networks. l/In Proceedings of the WSEAS International Conferences ACMOS
'09, MAASE '09, MINO '09, TELE-INFO '09, SIP 09 and WAV 09, Istanbul, Turkey, May 30-June 1,2009, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-474087-1,2009, pp.479-483. (reprint)
1. Lauberte, E. Ginters and A.Cirulis. Temperament Identification Methods and Simulation. l/In Proceedings of the WSEAS International Conferences
ACMOS 09, MAASE 09, MINO 09, TELE-INFO 09, SIP 09 and WAV 09, Istanbul, Turkey, May 30-June 1,2009, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960474-087-1,2009, pp.489-495. (reprint)
A. Cirulis and E. Ginters. Control of Simulation Elements in Virtual World. //In Proceedings of the WSEAS International Conferences ACMOS 09,
MAASE 09, MINO 09, TELE-INFO 09, SIP 09 and WAV 09, Istanbul, Turkey, May 30-June 1,2009, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-474-087-1,
2009, pp.495-501. (reprint)
E. Ginters and 1. Vorslovs. Simulation Highway for Food Quality Management. l/In Proceedings of the International Scientific Conference "Aplied
Information and Communication Technologies", Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, April 10-12, ISBN 978-9984-784-68-7, 2008, pp.86
95.
G. Dreija and E. Ginters. System Dynamics Use in Blogosphere Deevelopment Simulation. //In Proceedings 7th International Scientific and Practical
Conference "ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES", Rezekne, June 25-27,2009.
E. Ginters. Systems Dynamics Use in Engineering Education Development Planning. //In Proceedings of the 5th WSEASI IASME International
E. Ginters. Systems Dynamics Use in Engineering Education Development Planning. l/In Proceedings of the 12th WSEAS CSCC Multiconference
(CSCC 08), Heraklion, Greece, July 22-24, ISBN 978-960-6766-92-3, 2008 (reprint).
E. Ginters. Engineering Education Development Modelling in STELLA Environment. //In: WSEAS Transactions on Advance in Engineering
Education, ISSN 1790-1979, Issue 8, Volume 5, August 2008, pp. 549-559.
V.Pornieks, E. Ginters and G. Grundstoks. RFID for Automating Accounting Process in Log Cabin Construction. II In Proceedings of 11th International
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[ ŠVEICES IELĀ 13, LV-2150, Sigulda, Latvija]
+371-9266909
+371-7970126
egils.ginters@va.lv
Latvija
[ 25/02/1961 ]
Vīrietis

Vēlamā nodarbošanās / Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas un Elektronika (ICTE)
profesionālā joma
Darba pieredze
Laika periods

[ 2001 - ]

Darba vietas nosaukums un adrese

Vidzemes Augstskola, Cēsu ielā 4, Valmiera LV-4201, Latvija

Nozare

Izglītība

Profesija vai ieņemamais amats

Zinātņu prorektors, Profesors

Galvenie pienākumi

Studiju kurss “Datu pārraides tīkli”

Laika periods

[ 1991 - ]

Darba vietas nosaukums un adrese

Rīgas Tehniskā universitāte, Meža ielā 1/4, Rīga LV-1048, Latvija

Nozare

Izglītība

Profesija vai ieņemamais amats

Associētais Profesors

Galvenie pienākumi

Studiju kurss “Loģistikas informācijas sistēmas”

Laika periods

[ 2003 ]

Darba vietas nosaukums un adrese

Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3600, Latvija

Nozare

Izglītība

Profesija vai ieņemamais amats

Associētais Profesors

Galvenie pienākumi

Studiju kurss “Datoru arhitektūras”

Laika periods

[ 1998 - ]

Darba vietas nosaukums un adrese

JSC Latvian Intelligent Systems, Zirgu ielā 7, Rīga LV-1050, Latvija

Nozare

ICTE Sektors

Profesija vai ieņemamais amats

Valdes priekšsēdētājs

Galvenie pienākumi
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Laika periods

[ 1989 - 1991 ]

Darba vietas nosaukums un adrese

SWH Riga

Nozare

ICTE Sektors

Profesija vai ieņemamais amats

Darba grupas vadītājs

Galvenie pienākumi

Dokumentu pārvaldības sistēmu konstruēšana

Laika periods

[ 1987 - 1989 ]

Darba vietas nosaukums un adrese

Vissavienības zinātniskas pētniecības un projektēšanas tehnoloģiskais kibernētikas institūts
Maskava, Krievija

Nozare

ICTE Sektors

Profesija vai ieņemamais amats

Zinātniskais līdzstrādnieks

Galvenie pienākumi

Programmatūras projektēšana

Laika periods

[ 1984 - 1987 ]

Darba vietas nosaukums un adrese

Rīgas Tehniskā universitāte, Meža ielā 1/4, Rīga LV-1048, Latvija

Nozare

Izglītība

Profesija vai ieņemamais amats

Skaitļošanas mašīnas priekšnieks

Galvenie pienākumi

Datorsistēmas un sistēmiskās programmatūras pārvaldība

Izglītība
Laika periods

[ 1996 ]

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums
/ Piešķirtā kvalifikācija

Inženierzinātņu doktors (Dr.Sc.Ing.), B-D Nr. 000841
Habilitācijas padome H-07, 08.04.1996.

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Datu apstrādes sistēmu projektēšana, Sadalītas sistēmas, Modelēšana

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Rīgas Tehniskā universitāte

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā
klasifikācijas sistēmā

Augstākā

Laika periods

[ 1992 ]

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums
/ Piešķirtā kvalifikācija

Datorzinātņu maģistrs (MA Comp. Sc.), No. 000269
Fakultātes Dome No.369, 16.01.1995.

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Informācijas tehnoloģijas, Matemātika, Datu apstrādes sistēmu projektēšana

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Rīgas Tehniskā universitāte

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā
klasifikācijas sistēmā

Augstākā

Laika periods

[ 1979-1984 ]

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums
/ Piešķirtā kvalifikācija

22.06.1984, C No.466008,
Inženieris – Tehnoloģisko procesu vadība (Ing.)

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Automātika un telemehānika, Datoru arhitektūras, Automātiskās vadības teorija, Elektrotehnikas
teorētiskie pamati

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Rīgas Tehniskā universitāte

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā
klasifikācijas sistēmā

Augstākā
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Prasmes
Dzimtā valoda

[ Latviešu]

Citas valodas
Pašnovērtējums

[ Angļu, krievu ]

Eiropas līmenis (*)

Klausīšanās

Sapratne

Valoda [Angļu]
Valoda [Krievu]
(*)

Sociālās prasmes

Runāšana

Rakstīšana

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Labi

Labi

labi

Labi

labi

teicami

teicami

teicami

teicami

teicami

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis
DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS:

2003- European Social Simulation Association (ESSA)
1999- Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
1999-2001 IKTE Nacionālā padome pie LR Ekonomikas ministrijas
1997- Latvijas Automātikas Nacionālā Organizācija (LANO)
1996- Latvijas Datorteholoģiju asociācijas valdes loceklis
1999- Latvijas Elektronikas un Elektrotehnikas rūpniecības uzņēmumu asociācija
1995- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Organizatoriskas prasmes

Work package Manager in European 6th Framework IST Project e-LOGMAR-M No.511285 (20042006) “Web Based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and
Maritime Applications”.
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project SocSimNet LV/B/F/PP-172.000 (20042006) “Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in
Social Systems Simulation and Research”.
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project LOGIS MOBILE LV/B/F/PP-172.001
(2004-2006) “Competence Framework for Mobile On-Site Training in Logistics Information Systems”.
Local Manager of Business Process Analysis and Reengineering Part in European 5th Framework
IST Project BALTPORTS-IT (2000-2003) “Simulation and IT Solutions: Applications in the Baltic
Ports Areas of the Newly Associated States”.
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project LOGIS LV-PP-138.003 (2000-2002)
“Long-distance tutorial network in “Logistics Information Systems” based on WEB technologies”.
Local Manager of Data Processing Systems Analysis Part in European INCO Copernicus Project
DAMAC-HP PL976012 (1998-2000) “Further Development and Practical Application of Harbour
Processes Managing and Controlling Models, Methods and Techniques”.
Local Manager of Data Processing Systems Analysis Part in European INCO Copernicus Project
AMCAI 0312 (1994-1997) “Application of Modern Concepts in the Automated Information
Management in Harbours by Using Advanced IT – Solutions”.
Member of International Program Committee International Workshop on harbour maritime and
Multimodal Logistics Modeling & Simulation: Applied Modeling and Simulation, HMS 2004, Rio de
Janeiro, Brazil, September 16-18, 2004.
Member of Member of Program Committee 6th International Baltic Studies Conference, Valmiera,
Latvia, June 16-19, 2005.

Tehniskas prasmes
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Datora lietošanas prasmes
Mākslinieciskas prasmes
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Vadītāja apliecība

Papildu informācija
Pielikumi

ICTE profesionālis

Nav
Vispārējās aviācijas pilota licence LVA-070P PPL-SE

Vadītāja apliecība B

Nav

Atsevišķu publikāciju saraksts (1.pielikums)

17.02.2006.

Prof. Egīls Ginters
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51. L.Novitski, Y.Merkuryev, E.Blumel, E.Viktorova, V.Gribkova and E.Ginters The Baltports-IT Project: Applications of Simulation and IT Solutions
in The Baltic Port Areas. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Computer Science, Information Technology and Management Science,
vol.10, ISSN 1407-7493, RTU, Riga, 2002.
52. L.Novitski, E.Ginters, Y.Merkuryev. Baltic Regional Competence centre in the field of logistics, IT-solutions and simulation with maritime
applications, Proceedings of the International Workshop TELEBALT "IST 6th Framework Programme - new challenge for Baltic States", April 2003,
Riga, Latvia.
53. E.Ginters. LOGIS project – Training in Logistics Information Systems, Proceedings of the International Workshop TELEBALT "IST 6th
Framework Programme - new challenge for Baltic States", April 2003, Riga, Latvia.
54. E.Blumel, L.Novitski, Y.Merkuryev, E.Ginters, H.Pranevicius. The BALTPORTS-IT Project: Applications of IT-Solutions and Simulation in the
Baltic Port Areas of the Newly Associated States. Challenges and Achievements in E-business and E-work, Praha, 2002, Part 1. pp.349-355.
55. E.Ginters, L.Novitsky; Some aspects in Social Systems Simulation. Proceedings of the International Conference “Modelling and Simulation of
Business Systems”, Edited by H.Pranevicus, E.Zvadskas and B.Rapp, May 13-14, 2003, Vilnius, pp.177-179.
56. S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. Jauno pētnieku III conference “Valsts un tiesību sistēmas
pilnveidošanas problēmas eiropas integrācijas kontekstā”, ISBN 9984-9676-1-1, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis,
Rīga, 73-78.lpp.
57. E.Dzelzitis, E.Ginters Tehnoloģisko procesu vadības komunikāciju apakšsistēmas. - Enerģija un Pasaule, 2002, Nr.3, lpp. 47-50.
58. E.Ginters, L.Strujevichs Using of LISTechnology for business process analysis at transhipment company JSC Ventamonjaks, Proceedings of
International Conference HMS 2003, ISBN 9984-32-547-4, Riga, September 8-20, 2003, pp.351-356
59. E.Ginters, L.Krecere LOGIS Network for Knowledge Dissemination in Logistics Information Systems, HMS 2003, ISBN 9984-32-547-4, Riga,
September 8-20, 2003, pp.251-255
60. E. Blumel, L.Novitski, Y.Merkuryev and E.Ginters Simulation And IT-Solutions: Applications In The Baltic Port Areas Of The Newly Associated
States. Port Technology International, Edition 16, ISSN 1358-1759, London, 2002.
61. E.Bluemel, E.Ginters, A.Guasch, G.Neumann, L.Novitski and V.Paulauskas Competence Framework for Mobile On-site Accelerated Training in
Logistics Information Systems – LOGIS MOBILE, HMS 2004 & AMS 2004, ISBN 85-89459-04-7, September 16-18, 2004, Rio de Janeiro, Brazil,
pp.169-172.
62. E.Bluemel, L.Novitsky, S.Vinichenko and E.Ginters Web-based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and
Maritime Applications, HMS 2004 & AMS 2004, ISBN 85-89459-04-7, September 16-18, 2004, Rio de Janeiro, Brazil, pp.173-177.
63. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE Achievements for VET Methods Development, VIII International
Conference “TransBaltica 2005”, ISBN 9984-9725-9-3, Riga, 2005, pp.287-291.
64. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE Achievements for VET Methods Development, VIII International
Conference “IVETTA”, ISBN 9984-9820-0-9, Riga, 24-25 February 2005, Radisson SAS, pp.117-129.
65. O.Balins, E.Ginters Simulation as a Cognitive Method in the Research of Social Systems, 6th International Conference on Baltic Studies in
Europe, Annual Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in Regional Development”, ISBN 9984-633-01-2, Valmiera, 17-19 June, 2005,
pp.94-99.
66. L.Novitsky, E.Bluemel and E.Ginters. eLOGMAR-M Project: Applications of the Advanced IT and Mobile Solutions in Transport Logistics,
Proceedings of International Workshop “IST 6th Framework Programme – Great Opportunity for Cooperation and Collaboration”, ISBN 9984-32-1789, Riga, April 6-7, 2005, pp.66-70.
67. E.Ginters, A.Guasch, L.Novitsky and I.Trezina. e-Learning Methods Development for Training in Logistics Information Systems, Proceedings of
International Workshop “IST 6th Framework Programme – Great Opportunity for Cooperation and Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 67, 2005, pp.77-83.
68. Applications of Simulation and IT solutions in the Baltic Port Areas of the Associated Candidate Countries. Edited by E.Bluemel, J.Babot,
L.Novickis, V.Bardachenko, J.Grundspenkis, E.Ginters, Y.Merkuryev, G.Merkuryeva, F.Kamperman etc., ISBN 9984-30-057-9, Jumi Ltd, June
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Sarma Cakula
Publikācijas
Vispāratzītos recenzējamos izdevumos:
1. Cakula S. Jakobsone A. Perspectives of E-Learning and Technological support for
Adults // Proceedings of The First International Conference on e-Learning For All, 2010.
pp 100-107, ISBN: 978-0-9809498-2-7
2. Cakula, Plesavnieks. Study Case of M-Learning. IEEE Multidisciplinary Engineering
Education Magazine. Vol 4, No1, 2009. pp. 19-23. ISSN 1558-7908
3. Cakula S., Osis K., Ose B. Quality Adult Learning in Perspective of Advancing Modern
Technologies and Personal Knowledge Management // Educating the Adult Educator
Quality Provision & Assessment in Europe. GRAFIMA Publications, Thessaloniki,
2009. pp – 673-690 ISBN 978-960-243-668-4 (ERIC ED508475)
4. Cakula S. Sedleniece M. Modelling of E-Learning Course Methods // Advances in
Databases and Information Systems. 13th East-European Conference. ADBIS 2009. Riga
Technical University, 2009, pp.177-184, ISBN 978-9984-30-163-1
5. Bekere D., Cakula S. Modeling of sharing E-Learning resources using collaborative
tagging services // Proceedings CSMW. AAU Klagenfurt,Austria. 2009, pp 13-20 ISBN
978-3-9500593-4-2
6. Cakula S. Theoretical E-Learning Development Model in Perspective of Advancing
Modern Technologies.//International Joint Conferences on a-CASE and e-Technology.
Singapore, 2009, pp 1772-1781. ISBN 978-986-83038-3-6
7. Cakula, Sedleniece. The model of E-Learning Methods Development // ICTE in
Regional Development. Vidzeme University of Applied Sciences. 2008, pp. 73-82. ISBN
9984-633-13-6
8. Cakula, Plesavnieks. Mobile Technology Evolution Model in M-studies Latvia // ICTE
in Regional Development. Vidzeme University of Applied Sciences. 2008, pp. 88-93.
ISBN 9984-633-13-6
9. S.Cakula. E-learning development model in perpspective of advancing modern
Technologies. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība
zinātne. Rīga. 2008. Sērija 5, sējums 36, 34-40. lpp ISSN 1407-7493
10. Bekere, Cakula. Modelling of Collaborative Tagging services for Sharing and Reusing
E-Learning Materials un the Web // ICTE in Regional Development. Vidzeme
University of Applied Sciences. 2008, pp. 65-72. ISBN 9984-633-13-6
11. S.Cakula. Impact of Technology in E-Learning: Information Exchange with Knowledge
Library Using Mobile Device. E-Learn 2008.World Conference on E-Learning in
Corporate, Government, Healthcare and higher Education.association for the
Advancement of Computing in education (AACE). 2008. pp 3619-3624. ISBN 1880094-66-5
12. M.Sedleniece, S.Cakula. Modelling of Qualitative Technology Based E-Learning course
Development. The proceedings of the 7th European Conference on E-learning.
Academic Publishing Limited, UK , 2008. pp.446-453. ISBN 978-1906638-22-1
13. D.Balode, S.Cakula. Modeling of Collaboration among E-Learning User Communities
and Tagging Services. Proceedings of the 2nd WSEAS/IASME International Conference
on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE’08). WSEAS
Press, Greece,.2008. pp. 59-65. ISSN 1790-5095, ISBN 978-960-474-016-1
rd
14. Cakula S.,Plesavnieks R. M-Learning: new way to access knowledge library online. 3
International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning. IMCL
2008, International Association of Online Engineering, Wien, Austria, 2008. ISBN 978389958-351-9.
15. Cakula S.A successful experience of e-learning information technology bachelor
program at Vidzeme University College. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne.
Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2007. Sērija 5, sējums 31, 97-104. lpp
ISSN 1407-7493

16. Cakula S., Plesavnieks R. Request of Information from Mobile Device. ICTE in

Regional Development. Annual Proceedings of Vidzeme Universitu College. Valmiera,
2007, pp. 58-63
17. Cakula S. Information Technologies and E-Learning in the studies of Tourism. ICTE in
Regional Development. Annual Proceedings of Vidzeme Universitu College. Valmiera,
2006, pp.13-18, ISBN 9984-633-03-9
18. Cakula S. IT Study programs in E-Learning perspective. RTU zinātniskie raksti.
Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2005. Sērija 5, sējums
23, 24-33. lpp. ISSN 1407-7493
19. Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective ICTE in Regional
Development. Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue. Valmiera, 2005.
pp. 127-131.ISBN 9984-633-01-2
20. S. Cakula. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā. RTU zinātniskie raksti.
Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2004. Sērija 5, sējums
20. 43-50 lpp. ISSN 1407-7493
21. S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. Jauno
pētnieku III conference “Valsts un tiesību sistēmas pilnveidošanas problēmas eiropas
integrācijas kontekstā”, , LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis,
Rīga, 73-78.lpp. ISBN 9984-9676-1-1
22. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē augstskolā. //
Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2002, 373.-379. lpp.ISBN 9984596-47-8
23. S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna
studijās. // Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp.ISBN-9984-9525-0-9
24. S.Cakula. Information Technologies as a Mean in Formation of Students Creative
Experience. // Teachers, Students and Pupils in a Learning Society. ATEE (Association for
Teacher Education in Europe). Riga: Izglītības soļi, 2003, pp198-206
25. Egils Ginters, Andris Gutmanis, Yuri Merkuryev, Leonid Novicky, Sarma Cakula. LOGIS
II – Competence Fremework of Reference in Logistics Information Systems for Knowledge
Dissemination.// Lifelong learning- a challeng for all. Proceedings of the International
conference. Riga, Latvia, 2002. 48-51,ISBN 9984-18-008-5
26. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē augstskolā. //
Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2002, 373.-379. lpp.ISBN 9984596-47-8
27. S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna
studijās. // Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp.ISBN-9984-9525-0-9
28. S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational Problems.
ATEE Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101.ISBN 9955-418-49-4
29. S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. Resursi.
Rēzekne, 2001, 250 – 257 lpp.ISBN 9984-585-36-0
30. S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā kā studentu radošās
pieredzes veidošanas līdzeklis.// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2001, 55.sēj, 1./2.,
33-41 lpp. ISSN 1407-0081
31. S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and Teacher
Education 12th International Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 803 – 808, ISBN 1880094-41-X
32. S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstkolā kā studiju
produktivitātes pilnveidošanas līdzeklis. // Pedagoģija. LU raksti. ACTA Universitatis
Latvienesis. Rīga: LU PPI. 2001, 641.sēj. 83. – 96. lpp.

Publikācijas
Konferenču un kongresu tēzes. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
Latvijā un ārvalstīs
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Cakula S. Perspectives of E-Learning and Technological support for Adults. First
International Conference on e-Learning For All, 2010. pp 100-107, ISBN: 978-09809498-2-7
Cakula. Technological Support and Problem Based Learning as a Mean of Formation of
Student’s Creative Experience”. 8th International JTEFS/BBCC Conference „Sustainable
Development. Culture. Education”. Parīze, Francija.2010.17-19.05.
Cakula, Osis, Ose. Quality adult learning in perspective of advancing modern
technologies and personal knowledge management. in Georgios K. Zarifis Educating the
Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe Conference Proceedings,
ESREA-ReNAdET Inaugural meeting: 6-8 November 2009, UoM-Greece,
Thessaloniki:Grafima Publications. Pp. 681-690: ISBN 978-960-243-668-4
Cakula S. Sedleniece M. Modelling of E-Learning Course Methods // Advances in
Databases and Information Systems. 13th East-European Conference. ADBIS 2009. Riga
, Latvia, 7.09-10.09,2009
Cakula S. Modeling of sharing E-Learning resources using collaborative tagging services.
// CSMW. AAU Klagenfurt, Austria. 2009 6-9.04
Cakula S. Theoretical E-Learning Development Model in Perspective of Advancing
Modern Technologies.//International Joint Conferences on a-CASE and e-Technology.
Singapore, 2009. 8-10.01
S.Cakula. Impact of Technology in E-Learning: Information Exchange with Knowledge
Library Using Mobile Device. E-Learn 2008.World Conference on E-Learning in
Corporate, Government, Healthcare and higher Education.association for the
Advancement of Computing in education. Las Vegas 17.11-21.11.2008
Cakula, E-apmācības attīstības modelis mūsdienu tehnoloģiju attīstības perspektīvā, RTU
49.starptautiskaa zinātniskā konference, Rīga , 13.-15.10. 2008
Cakula, International Workshop Content and Knowledge. Access to Knowledge Library
Oline by Mobile device. 2008, Mezotne, Latvia.
Cakula, 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning.
IMCL 2008, Jordan. 2008.
S. Cakula, A.Strazds. Innovative aLearning in Latvia. 2. staptautiskā conference
‘eLearning Africa 2007”. Book of Abstracts. ICWE GmbH. 2007. 301-302
S. Cakula. „Impact of E-learning in Development of IT Specialists”.Starptautiskā
zinātniskā konference „Baltijas Studijas Eiropā”, 2007. Lineburga, Vācija.
Cakula S. IT Study programs in E-Learning perspective. Rīgas tehniskās Universitātes 46.
starptautiskā zinātniskā konference 2005
S. Cakula. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā. Rīgas tehniskās
Universitātes 45. starptautiskā zinātniskā konference 2004.
S.Cakula. E-Learning as a Means of Formation of students Creative Experience.”Baltic
IT&T 2003”, IST 6th Framework Programme-a New Challenge for baltic States. Riga.
2003 Pp. 53-56
S.Cakula Information Technologies as a Mean of Formation of Students Creative
Experience. Internationa Conference of Association for Teacher Education in Europe.
Spring University. Riga, 2003. pp.198-206
S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings.
Osterreichische Computer Gesellschaft, Spring Conference on Computer Graphics, 2002,
Austria, Graz pp. 235 – 236 ISBN 3-85403-163-7
S. Cakula. “Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās
pieredzes pilnveidošnas līdzeklis”. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes.
2001. Pedagoģija, 78.lpp
S.Cakula. IT in Teacher Education . Abstracts of papers from Baltic IT&T’2001
Conference 2001. pp.220 - 225

20. S.Cakula IT in Teacher Education. Society for Information Technology and Teacher

Education International Conference (Orlando, Florida). 2001. 5. – 10.03. CD-ROM
21. S.Cakula The Internet in Latvian Schools. New Technologies in Education. Abstracts of
22.

23.
24.

25.

26.
27.

paoers from internatinal conference Baltic IT&T’98. Riga. Latvia,1998. pp. 208 – 211.
S.Cakula. Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloģijas apguvē augstskolā.
Starptautiska zinātniskā konference “Komunikācija un kopība” Tēzes. Peadagoģiskie
jautājumi. 2001.1.lpp.
S. Cakula. IT izmantošanas iespējas. I*EARN (International Education and Research
Network) 3.konference. Daugavpils.1999. 28.-29. jūnijs.
S.Cakula The Internet in Learning Process. IT in Education and Training: Case Studies in
the Implementation of New Technologies. 3 rd internatinal conference Baltic IT&T’99.
1999.Riga. Latvia. pp. 90 – 92
S. Cakula Informācijas tehnoloģiju izmantošana ārvalstīs. Konferences lasījumi.
1999.LATSTE’99S. Cakula Kā veidot WWW lapas atbilstoši konkrētajiem mācību
mērķiem. Konferences lasījumi 1998. LATSTE’98. 63.-65.lpp.
S. Cakula Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi LATSTE’98, 1998. LXIIILXV
S. Cakula. Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International Education and Research
Network) 3.konference. Daugavpils.1999. 28.-29. jūnijs.

Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs.
1. Cakula. S. Studentu patstāvīgā darba organizācija Informācijas tehnoloģiju studiju
programmā.//Studentu patstāvīgā darba organizācija studiju procesā. LR Izglītības un
zinātnes ministrija. Vidzemes augstskola. 2006, 38-42 lpp.ISBN 9984-633-04-7
2. C. Cakula. Informācijas tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas sagatavošana
nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā.//Konference „Eiropas struktūrfondu
atbalsts augstākās izglītības attīstībai Latvijā”. LR Izglītības un zinātnes ministrija.
6.12.2007.
3. Cakula. E-Learning in Regional Development Perspective. 6th conference of Baltic
Studies in Europe. Revolution and Evolution. 17.06-19.06. 2005. Valmiera

Publikācijas
Mācību grāmatas, metodiskie materiāli
1. Cakula, Ginters. Bakalaura darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi Informācijas
tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas studentiem. Valmiera. Vidzemes
augstskola. 2007, 28 lpp.ISBN 9984-633-07-1
2. Cakula, Ginters. Maģistra darba noformēšana. Metodiskie norādījumi Sociotehnisku
Sistēmu Inženierijas programmā studējošajiem. Valmiera. Vidzemes augstskola.
2007, 19 lpp. ISBN 9984-633-05-5
3. Sarma Cakula (1999) Būsim draugos ar datoru un Internetu. Rīga, Pētergailis,1999
ISBN 9984-504-80-8
Pārējās publikācijas
1. S. Cakula, A.Strazds. Innovative e-Learning in Latvia. 2. staptautiskā conference
‘eLearning Africa 2007”. Book of Abstracts. ICWE GmbH. 2007. 301-302, ISBN 39810562-6-4
2. S.Cakula. E-Learning as a Mean of Formation of Students Creative Experience.
International Conference “Baltic IT&T 2003”. Riga, 2003. pp.41-42.
3. S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings.
Osterreichische Computer Gesellschaft, Spring Conference on Computer Graphics
2002, pp. 235 – 236

4. Cakula. S. Studentu patstāvīgā darba organizācija Informācijas tehnoloģiju studiju
programmā.//Studentu patstāvīgā darba organizācija studiju procesā. LR Izglītības un
zinātnes ministrija. Vidzemes augstskola. 2006, 38-42 lpp. ISBN 9984-633-04-7
5. S. Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu
radošās pieredzes pilnveidošnas līdzeklis. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress.
Tēzes. Pedagoģija, Rīga. 2001,78.lpp.ISBN 9984-9542-0-X
6. S. Cakula. Studiju efektivitātes paaugstināšana. //Augstskolu profesionālo
programmu pasniegšanas metodika. Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rīga. 2000, 8.
– 11. lpp.
7. S. Cakula. Informātika Valmieras rajonā.// Skolotājs (Pieredze, Teorija, Prakse).
1999, Nr 3 (15)/99. 89.-91.lpp
8. S. Cakula. The Internet in the Learning Process. Education and Research // Baltic IT
Review(Official Journal of the Information Technology Committee of the Baltic
Council of Ministers). 1999, NR 2 (13), p53 –54
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S. Cakula. New Technologies in Education: The Internet in Schools.// Baltic IT
Review(Official Journal of the Information Technology Committee of the Baltic Council of
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CURRICULUM VITAE
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas gads:

Alberts
Māris
1953

Izglītības iestāde
Laiks
Iegūtā izglītība:

Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte
1971-1976
Augstākā/Lietišķā matemātika

Izglītības iestāde
Laiks)
Iegūtā izglītība:

Baltkrievijas Zinātņu Akadēmijas Matemātikas Institūts
1989
Zinātņu kandidāts/ Matemātiskā kibernētika

Izglītības iestāde
Laiks
Iegūtā izglītība:

Latvijas Universitāte
1992
Doktors/ Matemātika

5. Papildu izglītība/kursi:

Izglītības iestāde
Stockholm School of
Economics in
Riga/Harvard Business
School.
Lauku atbalsta dienests

Kursa nosaukums

Laiks

Microeconomics of Competitiveness

02/2004-04/2004

Bioloģiskā lauksaimniecība

01/2005-05/2005

6. Valodu prasme: (novērtējot no 1 līdz 5 (1 - vāji; 5 - brīvi))
Valoda
Latviešu
Angļu
Krievu
Vācu

Lasītprasme
5
4
4
2

Runātprasme
5
4
4
2

Rakstītprasme
5
4
4
2

7. Piederība profesionālām nozaru organizācijām:
Organizācija
Tehnoloģiju attīstības forums (TAF)
Latvijas Zinātnieku Savienība (LZS)

Latvijas atvērto tehnoloģiju
asociācija (LATA)
Eiropas Iegulto sistēmu Kopīgo
tehnoloģiju ierosmju organizācija
(ARTEMIS JU )
ARTEMIS Industrial Association
(ARTEMISIA)

Dalības veids
Valdes pr-js
Biedrs
LU MII pārstāvis

Dalības ilgums gados
4
20
2

Latvijas nominētais pārstāvis
ARTEMIS Kopuzņēmuma
valdē (ARTEMIS JU
Governing Board)
LU MII pārstāvis

2

4

8. Darba pieredze:
Laiks
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

Galvenie pienākumi

Pēdējo 10 gadu publiskā
finansējuma projekti

1972 – pašlaik
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
inženieris programmētājs, vecākais inženieris, jaunākais
zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks,
vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs
Reālā laika sistēmu laboratorijas vadīšana, zinātniski
pētnieciskā darbība, IKT projektu gatavošana, līgumu slēgšana,
izpilde un vadība sadarbībā ar dažādu valstu partneriem.
Vadītie projekti:
- Struktūrfondu lietišķo pētījumu projekts
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1/000056/028 “Attālinātu
objektu vadības un monitoringa sistēmu izstrādes līdzekļu
izveide bezvadu platjoslas telekomunikāciju videi”,
- Eiropas Savienības 6.ietvarprogramma: projekts “NaturnetRedime”
- Eiropas Savienības Mūžizglītības programma: projekts “SDIEDU”
- Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovāciju
ietvarprogramma: projekts “HABITATS”,
- Valstisku IKT projektu tehniskā ekspertīze (VSAA, Valsts
robežsardze),
- Pētījums “Datu uzglabāšanas, apstrādes un attēlošanas iekārtu
aizsardzība pret informācijas pārtveršanu” LR AM.

Laiks
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

2005 - 2009
Vidzemes augstskola
Viesasociētais profesors
Lekciju kursa „Lietišķā kriptogrāfija“ lasīšana

Laiks
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

1977-1996 (ar pārtraukumiem)
Latvijas Universitāte
Stundu pasniedzējs
Programmēšanas un matemātikas lekciju kursu lasīšana

Laiks
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

1992 - pašlaik
Zemnieku saimniecība „Alberti” 47.8 ha
Īpašnieks
Menedžments

9. Cita nozīmīga informācija:
Galveno pētījumu virzienu publikācijas:
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2. M.Alberts “Interrogative complexity of w-languages recognition” - Lecture
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Identification Complexity Terms”, Proceedings of
6th International
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Systems”, Automata Control and Computer Science, No.5, Allerton Press Inc.,
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web services” Annual Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in
Regional Development”, 2006
8. Karel Charvat, Petr Horak, Peter Barz, Harald Stelzl, Alexander Almer,
Markus Jochum, Maris Alberts, Frank Hoffman, Bert Bredeweg, Tim Nuttle
and Paolo Sales „Naturnet Redime - New Education and Decision Support
Model for Active Behaviour in Sustainable Development Based on
Innovative Web Services and Qualitative Reasoning” Proceedings of 4th
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Orlando, Florida, USA July 24 - 26th, 2006.
9. Janis Kalnins, Andra Martinsone, Maris Alberts, Viktors Zotovs, Gints
Linis, Marek Šplíchal, Zbyněk Křivánek “Multimedia Events In NaturNetRedime Portal” Proceedings of 12th European Conference on Information
Systems in Agriculture and Forestry, Prague, Czech Republic, May 16-17,
2006
10. Maris Alberts, Andra Martinsone, Andris Dzerve, Marek Šplíchal “VLCBased Lecturing Tool In NaturNet-Redime Portal” Proceedings of 13th
European Conference on Information Systems in Agriculture and Forestry,
Prague, Czech Republic, May 15-16, 2007
11. M.Alberts, P. Bruns, A.Dzerve, J.Ekmanis, A.Gaujens, J.Kalnins ,
A.Martinsone, V.Zotovs „Heterogeneous system for collecting data from
sensor networks via public mobile network” Proceedings of 14th European
Conference on Information Systems in Agriculture and Forestry, ISBN 97880-213-1785-7, pp.1-7, Prague, Czech Republic, May 13-14, 2008
12. Janis Viklis, Maris Alberts „Timber truck monitoring system Jana Seta
Baltics Proceedings of 14th European Conference on Information Systems in

Agriculture and Forestry”, ISBN 978-80-213-1785-7, pp.276-280, Prague,
Czech Republic, May 13-14, 2008
13. Maris Alberts, Andra Martinsone, Andris Dzerve, Marek Splichal, Karel
Charvat, Stepan Kafka „Naturnet learning tools incorporation into Uniform
Resource Management system” Proceedings of 14th European Conference
on Information Systems in Agriculture and Forestry, ISBN 978-80-2131785-7, pp.8-13, Prague, Czech Republic, May 13-14, 2008
14. Karel Charvat, Stepan Kafka, Marek Splichal and Maris Alberts, „URM for
agriculture, environemntal eduaction, and knowledge sharing”, Proceedings
of World Conference on Agricultural Information and IT IAALD AFITA
WCCA2008, ISBN 978-4-931250-02-4, p.455-461, Tokyo, Japan, August
24 – 27, 2008
15. Karel Charvat, Maris Alberts, Stepan Kafka, Jachym Cepicky, Irena
Koskova and Marek Splichal „Computer Assisted Educational Processes
based on Naturent Learning Tools and their Incorporation into Uniform
Resource Management System”, Proceedings of World Conference on
Agricultural Information and IT IAALD AFITA WCCA2008, ISBN 978-4931250-02-4, p.819-827, Tokyo, Japan, August 24 – 27, 2008
16. Pavel Gnip, Karel Charvat, Maris Alberts, Marek Musil, Jan Jezek, Zbynek
Krivanek and Luigi Fusco „In situ sensors and Prefarm system”,
Proceedings of World Conference on Agricultural Information and IT
IAALD AFITA WCCA2008, ISBN 978-4-931250-02-4, p.255-262, Tokyo,
Japan, August 24 – 27, 2008
17. Karel Charvat, Ota Cerba, Josef Fryml, Martin Pospisil, Petr Horak, Jan
Jezek, Petr Kubicek, Marek Musil, Zbynek Krivanek, Avi Gal, Paolo
Capodieci and Maris Alberts „Forestry in situ monitoring and data
management”,
Proceedings of World Conference on Agricultural
Information and IT IAALD AFITA WCCA2008, ISBN 978-4-931250-02-4,
p.241-254, Tokyo, Japan, August 24 – 27, 2008
18. Karel Charvat, Maris Alberts, sarka Horakova (editors) „INSPIRE, GMES
and GEOSS Activities, Methods and Tools towards a Single Information
Space in Europe for the Environment”, Publishers: Tehnoloģiju attīstības
forums / Wirelessinfo, ISBN 978-9934-8105-0-3, 170 pp., Riga, 2009.

Curriculum Vitae
Personas dati
Arnis Cīrulis
E-pasts arnis@va.lv

Uzvārds / Vārds

Pilsonība
Dzimšanas datums
Dzimums

Latvijas
01.02.1980
Vīrietis

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

No 2003
Lektors, docents
Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs

Darba vietas nosaukums un adrese Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
Nozare IT (Datortīkli un to administrēšana, datu aizsardzība un drošība, operētājsistēmas)
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

No 2002
Asistents, galvenais datorspeciālists
Laboratorijas darbu vadīšana. Vispārējā IT atbalsta sniegšana administrācijai un pasniedzējiem.
Vidzemes Augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
IT
No 2001 – 2002
Administrators, datortīklu un komunikāciju speciālists.
Bezvadu tīklu instalēšana un testēšana. Maršrutētāju komplektācija un konfigurēšana. Tīkla
uzraudzība un problēmu novēršana.

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „LF Dati”, Bauskas 58, Rīga, Latvija
Nozare IT
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

No 1999 - 2001
Datortīklu grupas vadītājs un komunikāciju speciālists.
Plānot datu pārraides tīklu risinājumus. Organizēt tīklu instalēšanas darbus.
SIA „Eddi”, Deglava 60, Rīga, Latvija

Nozare IT

Izglītība
Laika periods
Lapa 1 / 3 - Curriculum Vitae
Arnis Cīrulis

2007 līdz šim brīdim

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods

Doktorants
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datorsistēmu katedra.
2002-2004

Piešķirtā izglītības dokumenta Sērija MDA Nr. 0814
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids

Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Datorzinātņu nodaļa.
1998-2002
Nr. 019175
Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs
Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Datorzinātņu nodaļa.

Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Sapratne

Runāšana

Eiropas līmenis

Angļu valoda

Teicami

Teicami

Labi

Labi

Labi

Krievu valoda

Labi

Vidēji

Vidēji

Vidēji

Vāji

Sociālās prasmes
Organizatoriskas prasmes

Tehniskas prasmes

Datora lietošanas prasmes

Vadītāja apliecība
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Lasīšana

Rakstīšana

Klausīšanās

Dialogs

Monologs

Pedagoģiskais darbs. Studentu bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās diplomdarbu aizstāvēšanas
komisijās. Pasniedzēja darbs.
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.
Atvērtā koda risinājumu prezentēšana starptautiskās konferencēs un izstādēs.
SIA „Virtuālās tehnoloģijas” valdes priekšsēdētājs.

Datu pārraides tīklu plānošana, instalēšana un testēšana. Datoru un Interneta maršrutētāju
komplektācija, instalēšana un konfigurēšana. Tīkla darbības uzraudzība, novērtēšana un problēmu
novēršana. Signalizācijas sistēmu uzstādīšana un programmēšana. 3D modeļu skenēšana un
apstrāde ar lāzerskeneri.
Operētājsistēmas Windows 2000/XP, Fedora, Ubuntu u.c. Linux distribūcijas. Programmēšanas vides
Visual Basic, C++. E-pasta servera, web servera, failu servera, ugunsmūra konfigurēšana. MS Office,
Open Office, Internet, grafikas apstrādes programmas (Adobe Photoshop, Corel Draw, Gimp).
Virtuālās realitātes izmantošana izglītībā (Virtools, Maya)
B un C1 kateogorija

Papildu informācija
Iegūtie sertifikāti

IT jomā:

Organizatoriskā pieredze un dalība
starptautiskos projektos

Piedalīšanās starptautiskajās
konferencēs un semināros

1.
2.
3.
4.

Cisco Certified Network Associate.
SIA „Mikrotīkls” Bezvadu sistēmu uzstādīšana un apkalpošana
Microsoft Networking Essentials
LexCom vītā pāra un optisko kabeļu vispārēju - strukturētu datu un telekomunikāciju tīklu
instalēšana
5. 3Com Introduction to Networking
6. Brainbench Computer Technician
7. Brainbench Network Technician
8. Brainbench Computer Electronics
9. Brainbench IP Routing and Switching
10. Brainbench TCP/IP Administration
11. Linux Administration II

2005. g. aprīlis. Kursu vadīšana “International Competencies” projekta ietvaros FonDuLac tehniskajā
koledžā Viskonsīnā, ASV par atvērtā koda risinājumu izmantošanu Baltijas valstīs.
2007. g. Erasmus pasniedzēju mobilitātes ietvaros pasniegts kurss „Computer network administration”
Kauņas Tehniskajā koledžā Lietuvā.
2007-2008. g. Kursu izstrāde projekta „Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas
sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes Augstskolā” ietvaros.
2008. g. Erasmus pasniedzēju mobilitātes ietvaros pasniegts kurss „E-mail server administration on
Linux operating system” Kauņas Tehniskajā koledžā Lietuvā.
E. GINTERS, A. CIRULIS „VR SOLUTIONS USE IN TRAINING OF GLASS MELTING OVEN OPERATORS”. 10TH IFF
SCIENCE DAYS, 4TH CONFERENCE "VIRTUAL REALITY AND AUGMENTED REALITY FOR ENGINEERING, TESTING
AND OPERATION TECHNICAL SYSTEMS", ISBN-978-3-8167-7383-2, MAGDEBURG, GERMANY, JUNE 27-28,
2007, PP 123-129.
E. GINTERS, A. CIRULIS “VIRTUAL ENVIRONMENT USE IN E-LEARNING”. 6TH WSEAS INT. CONF. ON EACTIVITIES (E-LEARNING, E-COMMUNITIES, E-COMMERCE, E-MANAGEMENT, E-MARKETING, E-GOVERNANCE,
TELE-WORKING) (E-ACTIVITIES '07), ISBN 978-960-6766-22-8, ISBN 978-960-6766-25-1, TENERIFE,
PUERTO DE LA CRUZ, DECEMBER 14 – 16, 2007, PP 12 - 16.
A. CIRULIS, E. GINTERS "GRAPHICAL OBJECTS’ VISUALIZATION METHODS AND CREATION OF A VIRTUAL
ENVIRONMENT FOR TRAINING ON TECHNOLOGICAL PROCESSES CONTROL" /INTERNATIONAL ANNUAL
PROCEEDINGS „ICTE IN REGIONAL DEVELOPMENT”, ISBN 9984-633-09-8, VALMIERA: VIDZEME UNIVERSITY
COLLEGE, SOCIOTECHNICAL SYSTEMS ENGINEERING INSTITUTE, 2008.
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL REALITY „LAVAL VIRTUAL”. 2008.GADA 9.-13. APRIL. FRANCIJA.
A. CIRULIS, E. GINTERS "COMPONENTS PROVIDING VISUALIZATION AND TRAINEE’S INTERACTION IN VIRTUAL
ENVIRONMENT" EDUTE’08 THE 4TH WSEAS/IASME INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES, ISBN 978-960-474-013-0, CORFU, GREECE, OCTOBER 26-28, 2008.
A. CIRULIS, E. GINTERS " CONTROL OF SIMULATION ELEMENTS IN VIRTUAL WORLD” CONTROL OF SIMULATION
ELEMENTS IN VIRTUAL WORLD" 11TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC CONTROL,
MODELLING AND SIMULATION(ACMOS '09) ISTANBUL, TURKEY, MAY 30 - JUNE 1, 2009.
A. CIRULIS, E. GINTERS, K. BRIGMANIS, (2009). VIRTUAL REALITY'S TECHNOLOGIES USE IN E-LEARNING
RECENT ADVANCES IN E-ACTIVITIES, INFORMATION SECURITY AND PRIVACY, ISBN: 978-960-474-143-4,
PUERTO DE LA CRUZ, SPAIN, PAGE 148-153.
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Cu,rricul,um
Vitae
Perssnas
dati
Uzvdrds
/ Vardsr AurisVdrna

Darbapieredae
Laikaperiods no2001.gadaseBtembra
lridlsaidienai
Frofesija
vaiie6emamais
amats docents
piendkumi - Vafiimicibr.r
jom6
Galvenie
augslskolas
studentiem
hursus
informicijas
tehnotogiju
- lzstraddt
unpilnveidot
mAcibu
kur$u
saturu
* Veditstudentu
petniecisko
gadapro.i'*ktus,
prakses
darbu,
D6rirai,i*ia$*u*AlhurrisuiJAtirp$u ldidrviiie$
i-'vi!O$,Lati.ija il :.
augsisirda,
CBu*isia4,V*liiriaia,
Nuzare tzctiIl04
decembrirn
Laikaperiods no2001.gadajtlijafidz2003,gada
Profesi.ia
vaiieqernamais
amats elektronikas
vaditijs,
datorsisternu
administrators
nodalas
pienEkumi- Pl&nol
Galvenie
unor,ganiz6t
nodda$
unadministrativo
maoibu
darbu
- Vadliapm6elbas
programmu
krrrsu
unizgl$ibas
iz$fAdes,
kAarimAc.ibu
liter€tilia$
lu,lkoBanas
projsktus
- lzsk5d6t
kursumetodiku
unvadttmAclbu
kursus
centra
kur$antiem
elektronikas
unindustridlAs
jsm*s
automdtikas
vietasnosaukums
Darba
Profesiondfis
unadre$e Vidzer+€s
izglitTbas
centrs,
Furyaiela12,Velmiera,
1V4201,
i-atvija
Noffre lzglitiba
gadaoktobra
gadaj0lijam
Lalkaperiods no1996.
lidz2001.
Profes$a
vaiiegemamais
amats datonzinibu
docetijs,
lT galvenais
speciilisto
pienakumi
.
Galvenie
Vaditm8cibu
kursus
studentiem
datorzinhes,
izstrfidAt
unpilrueidot
kursusaturu
macihu
- Studentu
petnieeisko
gadaprojgktu,
prakses
darbu,
vadisana
- Pidnolnod{aslTinfrastrukt[ras
uztur6t
attislTbu,
k&rtib6
eso*oinfr:astrukturu,
veikl
tehnisk$
darhinieku
apmicibu
tl
vieias
Darba
nosaukums
vadibas
unadrese RigasPedago$iias
unizglitibas
augstskolas
Cdsunod{a,Liet*Katrlna*ie}e2, C6sis,
LV410S,
La{Yiia
lznlillhe
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gadaseptembra
lldz19t9.gadesepiembrim
Laikaperiods no1995.
Pro{esi}a
skolotajs,
datorsisl6mu
administrators
vaiieqemamais
amais datorzinibu
pienakumi- VadtimacTbu
Galvenie
stundas
datorzinibas
- Uztur€t
tehniskfl
kartibd
skolas
datorresursus,
veiktdarbinieku
apmicibu
- FldnotunattlslltskolaslT infrastrukturu
pagasts,
Darba
vietas
vidusskola,
Skolas
iela1,Raunas
nosaukurns
unadrese Raunas
Cesurajsns,
L1/4131,
Latviia
Nozare lzgliiiba
lzglltiba
gadaseptembra
gadajulijam
lldz1999.
Laikaperiods nc 1997.
grada
parpedagogijas
Pie5liirti
izglitibas
dokumsntaDiploms
ma$istra
ieguvi
nosaukum$
/ Pie$\irhkvaiifikicija
priekSmeii
macTbu
Galvenie
i iegntas - Pedagogija,didaktika
psihologrla,
profesionalSs
prasmes - Pedagogiska
psihologila
atttstibaspsihologija,
vadlbas
- Skolvadiba,
izglitibasekonomika
- lzglltibas
procesa
nrodelOsana
lzglitibas
iestides
vadlbas
nosaukums
unveids RlgasPedago$ijas
unizglitlbas
augstskola.
lmantas
7. linija1,RTga,
LV-1083
garia
septembra
lidz1984.
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Preikirtiiznlrtih:qdokumenta Diploms
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konstru6Sana
rn raio$anas
/ iegfitis ' radioaparat0ras
tehnolo$ija
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pra$mes - dat*parraides
sist€mas
lzglitioas
unveids RigasTehniska
universitnle,
K{!u ielai, Rtga,
iestidesnosaukums
LV-1658,
Lalvija
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Rune$ana
Raksti5ana
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Socidlisprasmes

- spejas
pielagoties
daudzknlt[ru
videi,
kasiegulas
trisgadus
stracalot
komandl
ararzemju
partneriem
sadarbrbas
pra$mes,
gadus
parm5cibsp€ku
kasieg0las
septiryus
striddjol
skol*nu
unpieauguio
saskarsmes
auditoriiSs
- spciastradSl
projeklus
rnilrlara
komand6,
kasieg0ta
dienesta
laikiunIslencj0i
- prasmes
psihologiskoks
risindt
konflikta
situacijas,
kasiegutas
treniqos

.

prasmes
Organizatoriskas

-

profesional3s
nodalas
vadTtijs
vaditijaiernar3as
Vidzemes
izglltibas
centril,vada
{Elektornikas
militdrd
laiki)
dienesta
komandieris
grAmatu
prasmes
projekta
projektu
(macibu
tulko$anas
kurssh4iciosoftTtr
vadibas
vadiba,
apguts
Project+1
planot
(privalu46muma
vadlsana,
iresm6jas
spdja
organizet,
uztur€danas
un remonldarbu
vadiSana)

parEuropass:
htlp:/leuropas$.cedefcp.eu.int
tapa2l? - Cuniculum
Vitae Papiidu
infonn6cija
AgrisVarna O Eiropas
Kopiena,
2003 20C511'lC

KASPARS OSIS
Zinātnisko publikāciju saraksts:
•

Osis, K., Grundspenkis, J. Perspectives on usage of agents in personal
knowledge management. In KMIS’09 International Conference on
Knowledge Management. Madeira, Portugal, 2009, pp. 332-337.

•

Osis, K., Cakula, S., Ose, B. Quality adult learning in perspective of
advancing modern technologies and personal knowledge management. In
ESREA-ReNAdET’09, Inaugural Conference Meeting of the ESREA
Network on Adult Educators & Trainers. Thessaloniki, Greece, 2009, pp.
681-690.

•

Osis, K., Grundspenkis, J. Perspectives of Integration of M-learning and
Personal Knowledge Management. In iCERI’09 International Conference
of Education, Research and Innovation. Madrid, Spain, 2009, pp. 67236733.

•

Osis, K., Grundspenkis, J. Advancements in Smartphone Technology and
Applications in Personal Knowledge Management. In INTED2010
International Technology, Education and Development Conference.
Valencia, Spain, 2010, pp.4840-4851.

•

Cakula, S., Osis, K. Knowledge Management in Course Content Development
and Teaching. In EduLEARN’10 International Conference on Education
and New Learning Technologies. Barcelona, Spain, 2010, pp.87-96.

Dalība zinātniskās konferencēs:
•

KMIS’09 International Conference on Knowledge Management. Madeira,
Portugal, 2009.

•

ESREA-ReNAdET’09, Inaugural Conference Meeting of the ESREA
Network on Adult Educators & Trainers. Thessaloniki, Greece, 2009.

•

iCERI’09 International Conference of Education, Research and Innovation.
Madrid, Spain, 2009.

•

INTED2010 International Technology,
Conference. Valencia, Spain, 2010.

•

EduLEARN’10 International Conference on Education and New Learning
Technologies. Barcelona, Spain, 2010.

Education

and

Development

CV
Personīgie dati
Vārds, uzvārds
Dzimšanas datums
Izglītība
2003.-2009.

1999 - 2000
1995 - 1999
1973 - 1978
1962 - 1973
Darba pieredze
No 2007.gada 1.septembra
No 2007.gada 1.februāra
2003 - 2007
2006 – 2007
2005 – 2006
2003 – 2005
2002 – 2006
2001 – 2003
2001 – 2002
2000 – 2004
1998 – 2006
1994 – 1998
1992 – 2001
1988 – 2006
1979 – 1990
1978 - 1992

1975 - 1978

Ojārs Bāliņš
1954.gada 16.septembri

Rīgas Tehniskās Universitāte, Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultāte, Informācijas
tehnoloģiju institūta doktorantūra, vadības zinātnes.
Latvijas Policijas
Akadēmija,
otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, jurists
Latvijas Policijas Akadēmija, tiesību zinātņu
bakalaura grāds
Latvijas
Tehniskā
Universitāte,
Automātikas
skaitļošanas tehnikas fakultāte, inženieris- matemātiķis
Cēsu 1.vidusskola

Vidzemes augstskola, lektors.
Vidzemes augstskola, darba aizsardzības speciālists
Vidzemes augstskola, docents, SIEMENS pārstāvis
Vidzemes augstskolā
Vidzemes profesionālās izglītības centrs, pasniedzējs.
Nodarbinātības valsts aģentūra, lektors darba tiesībās,
konsultants juridiskajos jautājumos
LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas, Informātikas
daļas vadītājs
SIA „MADARA 2002”, Pieaugušo interešu izglītības
centrs, skolotājs.
Vidzemes augstskola, pasniedzējs - vieslektors
SIA SWH SETS, programmētājs
A/S „SCO CENTRS”, jurists
SIA „Austrumvidzeme”, lektors, konsultants
Valmieras rajona padome, deputāts
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Valmieras rajona nodaļa, nodaļas vadītājs
A/S „Valmieras stikla šķiedra”, programmētājs
Rīgas Politehniskais Instiūts, Valmieras Mācību
konsultāciju punkts, stundu pasniedzējs.
Valmieras rajona informācijas un skaitļošanas centrs,
inženieris-programmētājs, datu banku biroja vadītājs,
direktora vietnieks par matemātisko nodrošinājumu
LZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts,
vecākais tehniķis.

un

Profesonālā pilnveide
No 2010.g.maija
No 2010.g.maija
No 2005.g.augusts
2010.g.februāris
2007.g.decembris
2007.g.aprīlis – decembris
2007.g. maijs
2006.g.novembris
2006.g.oktobris – novembris
2006.g.oktobris
2006.g.oktobris
2006.g.augusts
2006.g.augusts
2006.g. augusts
2006.g. augusts
2006.g.jūlijs – augusts
2006.g.maijs – jūnijs
2005.g.decembris
2004.g.aprīlis
2004.g.janvāris – aprīlis
2003.g.jūnijs – decembris

Inovatīvas tehnoloģijas un metodes e-mācību kursu
sagatavošanā un vadīšanā
Fotogrāfēšana
ar
Canon
profesionālajām
fotokamerām un attēlu apstrāde.
MEBA angļu valodas neklātienes kursi
Radoša pieeja darbā ar auditoriju
Būtiskākie jautājumi izstrādājot civilās aizsardzības
plānu atbilstoši MK noteikumiem Nr.423
Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju
izmantošana studiju procesā
Darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un darba
drošības instrukciju izstrāde izglītības iestādēm
Lietotņu drošība
Programmēšanas projektu vadīšana
Padziļinātais kurss aplikāciju programmēšanā
izmantojot Microsoft Visual Studio 2005
Aplikāciju programmēšana izmantojot Microsoft
Visual Studio 2005
Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft
Visual Studio 2005
Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual
Studio 2005
Padziļinātais kurss datu piekļuves paņēmienos ar
Microsoft Visual Studio 2005
Datu piekļuves pamat paņēmieni ar Microsoft Visual
Studio 2005
C# programmēšanas valodas pamati
Darba aizsardzība (160 stundu programma)
Microsoft ASP .NET Web aplikāciju izstrāde ar
Visual Studio .NET
Administratīvais process iestādē
Angļu valodas kursi
Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse

Dalība Latvijas augstskolu projektos:
1. „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana
atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām" (Liepājas Augstskola,
Dzintars Tomsons)
2. „Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas sagatavošana
nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā” (Vidzemes Augstskola, Sarma
Cakula)
3. "Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai
iesācējiem" ( Rīgas Tehniskā universitāte, Guna Jēkabsone-Šņepste)
4. "Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT
infrastruktūru un zināšanu pārvaldību"(Rīgas Tehniskā Universitāte, Ginta
Štāle).
5. „E-studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT programmas moduļu
izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD)" ( Rīgas Tehniskā universitāte, Ginta
Štāle)
Publikācijas
1.Ojars Balins, Egils Ginters, Simulation as a cognitive method in the research of
social systems, ICTE in Regional Development, Valmiera, 2005.

Citas prasmes
Valodas

Datorzināšanas:
Operētājsistēmas
Multimediju programmatūras
Datu bāzes
Programmēšanas valodas
Programmēšanas vides
MS OFFICE līdzekļi
E-apmācības vides

Latviešu - dzimtā
Krievu - tekoši
Angļu - sarunvalodas līmenī
MS DOS, Windows
Camtasia Studio, SimQuest
Foxpro, Access
Fortran, PL/I, Assembler, Fox Pro, Clipper, Java, C#
Microsoft Visual Studio 2005
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access
Blacboard

Ir autovadītāja tiesības
Biedrības vīru koris IMANTA valdes priekšsēdētājs no 2001.gada.
Intereses, vaļas prieks

Jurista, datorzinību un programmēšanas pakalpojumi
Dziedāšana, makšķerēšana u.c.v. aktīva atpūta
Dziedu vīru korī IMANTA no 1994.gada.

Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds

Ginta Štāle

Tālrunis
Fakss

67089216
67089187

E-pasts

ginta.stale@gmail.com

Pilsonība
Dzimšanas datums
Dzimums

Mobilais tālrunis:

26307551

Latvijas
1978. gada 27. marts
sieviete

Vēlamā nodarbošanās / e-studiju ekspertes darbs, e-kursu konceptuālā dizaina sagatavošana, konsultācijas, mācību organizēšana
profesionālā joma un īstenošana mērķa grupai par e-studiju atbalsta sistēmu veidošanu, pasniedzēja programmatūras
analīzes un izstrādes jomā, datorsistēmu projektēšana un izstrāde.

Darba pieredze
Laika periods

Kopš 2006. gada

Profesija vai ieņemamais amats RTU Tālmācības studiju centra pētniece
Galvenie pienākumi veikt pētījumus un jaunu e-kursu izstrādi pētījumu un attīstības projektu ietvaros, organizēt e-kursus un
attīstības projektus
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare

RTU Tālmācības studiju centrs, Rīgas Tehniskā universitāte
e-studiju tehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas, projektu vadība
Kopš 2000. gada līdz 2007.gadam
Datorvadības un datorzinību nodaļas vadītāja, lektore
vadīt Datorvadības un datorzinību nodaļu, nodrošināt studiju procesu; vadīt 1.līmeņa augstākās
profesionālās izglītības studiju programmas Valsts Aģentūrā „Sociālās integrācijas centrs“ Koledža
RRC:Lietišķo sistēmu programmatūra, studentu kvalifikācijas darbu vaīšana;
Informācijas Tehnoloģijas.
VA „Sociālās integrācijas centrs”, Dubultu prospekts 68, Jūrmala
Informācijas tehnoloģijas, lietišķo sistēmu programmēšana.
Kopš 2003
Lektore
Kursu „Informācijas sistēmu izstrāde un analīze”, „Modelēšana un formālā specifikācija” vadīšana
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera
Programmēšana, informācijas sistēmu analīze un modelēšana
Kopš 2009, novembra
IT bakalaura un koledžas programmu direktore
Nodrošināt bakalaura un koledžas studiju programmu norisi, pilnveidošanu.
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera
Informācijas tehnoloģijas

Izglītība
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Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti /
iegūtās profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un
veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti /
iegūtās profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un
veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti /
iegūtās profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un
veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti /
iegūtās profesionālās prasmes

2007 – līdz šim
Doktorantūras studijas
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība
Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs
2003 - 2005
Maģistra grāds inženierzinātnēs
Datorsistēmu analīze, projektēšana un izstrāde
Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģijas fakultāte
2001 - 2003
Inženiera kvalifikācija
Datorsistēmu analīze, projektēšana un izstrāde
Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģijas fakultāte
1996 - 2001
Datorzinātņu bakalaura grāds
Datorsistēmu analīze, projektēšana un izstrāde

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģijas fakultāte

Līmenis nacionālajā vai
starptautiskajā klasifikācijas
sistēmā

Maģistra grāds inženierzinātnēs, datorsistēmu projektēšanas inženiera kvalifikācija

Prasmes
Dzimtā(s) valoda(s)

latviešu

Cita(s) valoda(s)
Pašnovērtējums

Sapratne
Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Runāšana
Lasīšana

Dialogs

Rakstīšana
Monologs

Angļu

B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis

Vācu
Krievu

B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis
B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis
(*)

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Pedagoģiskā darbība Vadīti studiju kursi: „Informācijas sistēmu analīze un izstrāde”, „Modelēšana un formālā specifikācija”
Bakalaura darbu vadīšana Vidzemes augstskolā, maģistra darba vadīšana
Vadītie maģistra darbi:
Darba veids
Maģistra
Bakalaura darbs

2004
0
0

2005
0
0

2006
1
1

Studiju priekšmeti:
Informācijas sistēmu analīze un izstrāde 4KP
Modelēšana un formālā specifikācija 4 KP
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2007
0
2

2008
0
2

Zinātniskā darbība 1. Projekts"Informācijas sistēmas pilotarhitektūra zināšanu prasību monitoringam organizāciju tīklos" (RTU
fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr.FLPP-2009/12) – projekta dalībniece
2. Projekts “Izglītības iestāžu un industrijas sadarbības atbalsta informācijas sistēmas komponentu
izstrāde” (IZM-RTU projects) – projekta dalībniece
3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts
zinātniskajās institūcijās” projekts: „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā
atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim PUMPURS” (līguma Nr.
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/P), 2006.- 2008. – 5. aktivitātes vadītāja, pētniece.
4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts
zinātniskajās institūcijās” projekts: „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu
sabiedrības prasmju attīstīšanai- SPRĪDĪTIS” (līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000077/P),
2006.- 2008. –projekta dalībniece inženierijas risinājuma izstrādes eksperte
5. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, PRIORITY 2, IST project „Enhanced Learning Unlimited“ (ELU),
Contract no.: IST-4- 027866 – projekta dalībniece
6. Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde (IZM-RTU projekts Nr. R7199) –
projekta dalībniece
7. „Interaktīvu pakalpojumu pētījumi digitālās televīzijas lietojumiem izglītībā“ (IZM-RTU projekts Nr.
R7084)
8. "Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu
orientētai zināšanu pārbaudei" IZM-RTU Zin.projekts
9. Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde. (IZM-RTU Zin. Projekts) –
projekta dalībniece
10. „Interaktīvu pakalpojumu pētījumi digitālās televīzijas lietojumiem izglītībā“ (IZM-RTU projekts Nr.
R7084) – projekta dalībniece
11. Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „Draudzīgi un motivējoši zināšanu
sabiedrības risinājumi jauniešu ar speciālām vajadzībām sociālai integrācijai“, Nr.
2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007 – projekta dalībniece
12. Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „Informācijas Tehnoloģiju
profesionālā bakalaura programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā“ –
projekta dalībniece, kursu satura izstrādes eksperte
13. Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts Profesionālās tālākizglītības kursa
“Organizācijas brieduma modelis” metodisko materiālu izstrāde un aprobācija“ – projekta koordinatore,
kursu izstrādes eksperte
14. Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „Inženieru apmācības programmas
izstrāde darbam ar CAD (Computer – Aided Design – datorizētā projektēšana) projektēšanas
programmām (IAP CAD)’’" – projekta koordinatore, kursu izstrādes eksperte
15. Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „Augstskolu personāla apmācīšana
e-studiju metožu lietošanai iesācējiem“ – kursu izstrādes eksperte
16. Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „Augstskolu personāla apmācīšana
e-studiju metožu lietošanai profesionāļiem“ – projekta dalībniece, kursu satura izstrāde eksperte
17. ReDis Info IST Requalification of Disabled Persons (Leonardo da Vinci projekts, līgums Nr. CZ04BF
NT-168025) – projekta dalībniece
18. Achieving Social Inclusion by the Application of e-Learning Solutions at College RRC” (PHARE
programmas projects numurs LE01.07/SPF/0035) – projekta vadītāja

Organizatoriskā darbība ReDis Info IST Requalification of Disabled Persons (Leonardo da Vinci projekts, līgums Nr. CZ04BF NT
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts
zinātniskajās institūcijās” projekts: „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši
multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim - projekta dalībniece, par finanšu plūsmu
atbildīgā darbiniece, m-risinājumu izstrādes eksperte
Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „Valsts mēroga nozīmīgas profesijas
izvēles motivējoši un mācību veicinoši pasākumi Valsts policijas Policijas skolā“ – projekta koordinatore,
kursu izstrādes eksperte
Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „Tālākizglītības programma MVU
kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību“, Nr.
2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0037/0007 – projekta vadītāja
Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „E-studiju risinājumi profesionālās
tālākizglītības IT programmas moduļu izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD)“ – projekta vadītāja
Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas Sociālais fonds. Projekts „ Uz nākotnes perspektīvām karjeras
izvēlē orientēta konsultācijas centra izveide Sociālās integrācijas centrā “ – projekta vadītāja

Publikācijas un izgudrojumi Kopumā 15 publikācijas e-studiju jomā un tālākizglītības attīstībā
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Kursi un semināri
Rēzeknes Augstskola, kurss „Mūsdienu datorzinību izglītības standarti“
Baltijas Datoru Akadēmija, Padziļinātais kurss tīmekļa programmēšanā ar Microsoft Visual Studio 2005
Baltijas Datoru Akadēmija, Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005
Baltijas Datoru Akadēmija, Padziļinātais kurss datu piekļuves paņēmienos ar Microsoft Visual Studio 2005
Baltijas Datoru Akadēmija, Datu piekļuves amatpaņēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005
Baltijas Datoru Akadēmija, Programmēšana ar C#
RTU, Tālmācības studiju centrs, kurss „Inovāciju menedžments“
RTU, Tālmācības studiju centrs, pedagogu tālākizglītības kurss „Inovācijas augstākajā izglītībā“
Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft Windows XP operētājsistēmas un Office XP lietotāju atbalsts
RTU, Tālmācības studiju centrs, kurss „Mērķorientētu projektu vadība“
RTU, Tālmācības studiju centrs, kurss „Profesionālā saziņa“
RTU, Tālmācības studiju centrs, kurss „Sociālā Iesaiste“
Baltijas Datoru Akadēmija, kurss “Internet mājas lapu veidošana“
Rēzeknes Augstskola, kurss „Mūsdienu datorzinību izglītības standarti“
Baltijas Datoru Akadēmija, Padziļinātais kurss tīmekļa programmēšanā ar Microsoft Visual Studio 2005
Baltijas Datoru Akadēmija, Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005
Baltijas Datoru Akadēmija, Padziļinātais kurss datu piekļuves paņēmienos ar Microsoft Visual Studio 2005
Baltijas Datoru Akadēmija, Datu piekļuves amatpaņēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005
Baltijas Datoru Akadēmija, Programmēšana ar C#
RTU, Tālmācības studiju centrs, kurss „Inovāciju menedžments“
RTU, Tālmācības studiju centrs, pedagogu tālākizglītības kurss „Inovācijas augstākajā izglītībā“
Baltijas Datoru akadēmija, Microsoft Windows XP operētājsistēmas un Office XP lietotāju atbalsts
RTU, Tālmācības studiju centrs, kurss „Mērķorientētu projektu vadība“
RTU, Tālmācības studiju centrs, kurss „Profesionālā saziņa“
RTU, Tālmācības studiju centrs, kurss „Sociālā Iesaiste“
Baltijas Datoru Akadēmija, kurss “Internet mājas lapu veidošana“

Citas prasmes
Vadītāja apliecība

Projektu vadība
B kategorijas transportlīdzekļiem.
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Papildu informācija Papildus informācija saistībā ar konkrēto pieteikumu Vidzemes plānošanas reģiona iepirkumam
„Programmas izstrādes modelēšanas un konceptuālā dizaina eksperta pakalpojumu sniegšana
Eiropas Sociālā fonda projektam „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības
programmas izstrāde”

Augstākā izglītība
2005.gadā iegūts inženierzinātņu maģistra grāds
Pieredze pētījumu veikšanā
Pētījumu pieredzi apliecina 15 zinātniskās publikācijas vispāratzītos zinātnisko rakstu krājumos.
Piedalīšanās 10 pētījumu projektu īstenošanā:
1. Projekts"Informācijas sistēmas pilotarhitektūra zināšanu prasību monitoringam organizāciju tīklos" (RTU
fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr.FLPP-2009/12) – projekta dalībniece
2. Projekts “Izglītības iestāžu un industrijas sadarbības atbalsta informācijas sistēmas komponentu
izstrāde” (IZM-RTU projects) – projekta dalībniece
3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts
zinātniskajās institūcijās” projekts: „Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā
atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim PUMPURS” (līguma Nr.
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/P), 2006.- 2008. – 5. aktivitātes vadītāja, pētniece.
4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts
zinātniskajās institūcijās” projekts: „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu
sabiedrības prasmju attīstīšanai- SPRĪDĪTIS” (līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000077/P),
2006.- 2008. –projekta dalībniece inženierijas risinājuma izstrādes eksperte
5. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, PRIORITY 2, IST project „Enhanced Learning Unlimited“ (ELU),
Contract no.: IST-4- 027866 – projekta dalībniece
6. Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde (IZM-RTU projekts Nr. R7199) –
projekta dalībniece
7. „Interaktīvu pakalpojumu pētījumi digitālās televīzijas lietojumiem izglītībā“ (IZM-RTU projekts Nr.
R7084)
8. "Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu
orientētai zināšanu pārbaudei" IZM-RTU Zin.projekts
9. Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde. (IZM-RTU Zin. Projekts) –
projekta dalībniece
10. „Interaktīvu pakalpojumu pētījumi digitālās televīzijas lietojumiem izglītībā“ (IZM-RTU projekts Nr.
R7084) – projekta dalībniece
Pieredze darbā valsts institūcijās, kuru uzdevums ir cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālā integrācija
No 2000.gada līdz 2007.gadam darbs Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūrā (bijušajā Valsts Aģentūra
„Sociālās integrācijas centrs”). Darba pienākumos ietilpa cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālā integrācija
caur profesionālo izglītību. Darba galvenie pienākumi saistījās ar nodarbību vadīšanu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām informācijas tehnoloģiju jomā; Datorvadības un datorzinību nodaļas darba organizēšanu,
1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” procesa
nodrošināšanu.
EKD modelēšanas pieredze darbā valsts institūcijās, kuru uzdevums ir cilvēku ar īpašām vajadzībām
sociālā integrācija
EKD modelēšanas pieredze ir iegūta sekojošu projektu īstenošanā:
1. Achieving Social Inclusion by the Application of e-Learning Solutions at College RRC” (PHARE
programmas projects numurs LE01.07/SPF/0035) – projekta vadītāja, modelēšanas vadītāja;
2. Projekts „Ilgtspējīgas sociālās rehabilitācijas programma Līvānu novadā, izmantojot IKT risinājumus”,
VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.2./0001/0045/12;
3. Eiropas sociālā fonda (ESF), Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA), aktivitātes 3.3.7.
Sociālās integrācijas projekts "Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešiem ar
speciālām vajadzībām sociālai integrācijai", līguma Nr.
2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007
4. Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts ''Invalīdu nodarbinātības veicināšana'';
5. ReDis Info IST Requalification of Disabled Persons (Leonardo da Vinci projekts, līgums Nr. CZ04BF
NT-168025) – projekta dalībniece
EKD modelēšanas pieredze starptautiskos un nacionālos cilvēkresursu attīstības projektos.
Starptautiskā projektā „Hyperknowledge”;
Projektā „Achieving Social Inclusion by the Application of e-Learning Solutions at College RRC”
Projektā par Dārzu un ainavu arhitektūras e-studiju programmas izveidi LLU ;
Projektā par organizācijas brieduma modeļa apmācības moduļu izstrādi RA;
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Projektā par IT profesionālā bakalaura programmas sagatavošanai nepilna laika studijām ViA;
Projektā par E-studiju doktorantūras un maģistrantūras programmas attīstību RTU,LPA, DU;
Projektā par Multimediju mācību objektu izstrādes prasmēm un atbalsta sistēmu skolotājiem Latvijas skolās;
Projektos par tālākizglītības kvalitātes celšanu un koncepcijas izstrādi Latvijas e-augstskolai;
Projektā par Latvijas augstskolu sadarbības modelēšanu e-studiju jomā;
Projektā par inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu
izmantojot modernos IKT risinājumus;
Projektā par inovatīviem risinājumiem RTU Elektronikas studiju programmā zināšanu ekonomikas
veicināšanai;
Projektā par E-studiju platformas izveidi RTU inženierzinātņu studiju programmām;
Projektā par mācību prakses attīstību RTU sadarbībā ar Elektronikas uzņēmumiem;
Projektos par E-studiju prasmju attīstību Latvijas augstskolu pasniedzējiem (2 līmeņi);
Projekts „ Uz nākotnes perspektīvām karjeras izvēlē orientēta konsultācijas centra izveide Sociālās
integrācijas centrā “
Pieredze EKD modelēšanā vismaz divos cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas
attīstības projektos.
1. Achieving Social Inclusion by the Application of e-Learning Solutions at College RRC” (PHARE
programmas projects numurs LE01.07/SPF/0035) – projekta vadītāja, modelēšanas vadītāja;
2. Eiropas sociālā fonda (ESF), Profesionālās izglītības attīstības aģentūras (PIAA), aktivitātes 3.3.7.
Sociālās integrācijas projekts "Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešiem ar
speciālām vajadzībām sociālai integrācijai", līguma Nr.
2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007
3. Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts ''Invalīdu nodarbinātības veicināšana''

Lapa6/7- Curriculum Vitae
Ginta Štāle

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Eiropas Kopiena, 2003 20090312

Cita nozīmīga informācija – Zinātniskās publikācijas:
1. Stale G., Majors I. “Application of Enterprise Modeling and Knowledge Management for Educational Information Technology in SMEs”
apstiprināts raksts konferencei “10th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations”, Kanādā, 2010.gada 26.29.jūlijā
2. Stale G. IT Ecosystem Based Model for Ubiquitous Continuing Education. Proceedings of 13th East-European Conference on Advances in
Databases and Information Systems, Doctoral Consortium, 2009.
3. Stale G., Majors I. Applying Knowledge Management Methods and Enterprise Modelling Methods to the IT “ecosystem” for Continuing
Education in SME’s. Proceedings of Third IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, 2009. June, Turkey,
Istanbul. – Istanbul: IEEE, 2009, pp. 161 - 166.
4. Stale G., Urpena I. Multi-perspective Knowledge Overlapping Analysis in the Continuing Education. Proceedings of the 5th International
Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organization Learning, 2008. October, USA, New York. – New York: ICL,
2008, pp.479 – 484.
5. Stale G. IT “Ecosystem” for the Continuing Education. Proceedings of the International Conference Interactive Computer Aided Learning,
2008. September, Austria, Villach. – Villach: Kassel University Press, 2008, pp.1-6.
6. Štāle G., Majors I., Meiers A. Zināšanu Pārvaldība un Tālākizglītība Uzņēmuma Kapacitātes Stiprināšanai. Starptautiskas konferences rakstu
krājums. Saturs un Zināšanas – Ērti un interaktīvi lietojumi, Ventspils, 2008. Oktobris, Latvija, Ventspils. – Ventspils: LiePA, 2008, pp. 8-26.
7. Tomsons Dz., Štāle G., Kirikova M., Application of a Service Oriented Paradigm as a Solution for the Development and Delivery of a
Continuing Education Course. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu krājums, Rīga, Septembris, Latvija, Rīga. – Rīga: RTU, 2008,
pp. 9-16.
8. Atis Kapenieks, Bruno Zuga, Rudolfs Gulbis, Ginta Štāle, Armands Strazds: Innovative eLearning to promote sustainable development in
Latvia. Proceedings of The International Conference on Technology Communication and Education (i-TCE 2008), Gulf University for Science
& Technology, Kuwait, April 7-9, 2008, pp. 408-411.
9. Majors I., Stale G. Incorporating Knowledge Management Principles into Continuing Education Programs to Strengthen SMME Development
in Latvia’s Regions. Annual Proceedings of Vidzeme University College „ICTE in Regional Development”, 2007. Latvia, Valmiera. – Valmiera:
Vidzeme University College, 2007, pp 78-82.
10. Strazds A., Kapenieks A., Zuga B., Stāle G. Measuring the responsiveness of e-learning materials to varying learning styles using EDUSA
method. Conference on Interactive computer aided learning, 2007. September, Austria, Villach. – Villach: Kassel University Press, 2007, CDROM, ISBN: 978-3-89958-279-6
11. Stale G., Kirikova M. and Tomsons Dz. Implementing of modelling methods and game approach in continuing education design. Scientific
Proceedings of Riga Technical University, 2007. September, Latvia, Riga. – Riga: RTU Computer Science, S. 5, Vol. 30, pp. 66-75, ISSN
1407-7493.
12. Stale G., Kirikova M., Application of Knowledge Management Methods for Acquiring Project Management Skills. Proceedings of the First
International Conference on Research Challenges in Information Science, C Rolland, O.Pastor, J-L. Carero (Eds.), 2007. April, Morocco,
Quarzazate. – Quarzazate: IEEE, 2007, pp. 247-252.
13. Alla Anohina, Ginta Štāle, Dmitrijs Pozdņakovs. Intelektuāla sistēma studentu zināšanu vērtēšanai. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko
rakstu krājums, Rīga, 2006. Septembris, Latvija, Rīga. – Rīga: RTU, 2006, Lpp.132 – 143
14. Stale G. Kirikova M. Application of Modeling Methods in the Context of Continuing Education. Published in the Annual Proceedings of
Vidzeme University College „ICTE in Regional Dvelopment”. Valmiera, 2006. – Valmiera: Vidzeme University College, 2006. ISBN: 9984-63303-9
15. Stale G., Kapenieks A., Slaidins I. A New Approach of E-Learning Solutions for Empowerment of People in Regional Development Context.
Published in the 6th Baltic Studies Conference in Europe „The Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution” Proceedings.
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CURRICULUM VITAE

1. Vārds: Sandris
2. Uzvārds: Sietinsons
3. Dzimšanas gads:1970
4. Izglītība:
Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
09/1989
06/1994
Fizikas un matemātikas skolotājs

5. Papildu izglītība/kursi:
Izglītības iestāde
Baltijas datoru
akadēmija

Kursa nosaukums
2152c “Windows 2000
pro/servera ieviešana un
uzturēšana”
2273a „Microsoft
Windows Servera 2003
vides vadība un
uzturēšana”
2272c „Microsoft
Windows XP
Professional ieviešana un
uzturēšana”
6292a „Microsoft
Windows client 7
instalēšana un
konfigurēšana”

Baltijas datoru
akadēmija

Baltijas datoru
akadēmija

Baltijas datoru
akadēmija

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
09.2003

10.2005

10.2007

12.2009

6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
latviešu
krievu
angļu

Lasītprasme
5
5
5

Runāt prasme
5
5
3

7. Darba pieredze:
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

09.2000
Vidzemes Augstskola
lektors
1.Pasniegt kursu „Datoru arhitektūra”

Rakstītprasme
5
4
3

2.Pasniegt kursu „Operacionālās sistēmas”
3.Pasniegt kursu „Tīkla operētājsistēmas”
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

07.2005
07.2007
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums

02.1998

pasniedzējs
1.Pasniegt kursu „Datorsistēmu montāža”
2.Pasniegt kursu „Datortehnika”

SIA “EDS PLUS” Datoru serviss
Valdes priekšsēdētājs

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums

11.1996
09.1998
SIA „Karsten Latvian”

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums

06.1994
06.2002
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Sistēmmenedžeris

Informātikas un fizikas skolotājs, direktora vietnieks
informātikas jautājumos.

8. Kontaktinformācija:
E-pasta adrese

sandris.sietinsons@va.lv, sandris.sietinsons@edsplus.lv

Jānis Bikše
• janis@systems.lv • +371 7804653 (darbā); +371 29203485 (mob. tel.) • Dzimis: 05.09.1966 •

Darba pieredze
2010-pašlaik – SIA „Vidzemes elektrotehnikas fabrika” valdes loceklis
2008-pašlaik – SIA „1un2” prokūrists
2008-pašlaik - Rīgas Tehniskās Koledžas konventa loceklis
2008-pašlaik –LDTA revidents
2008-pašlaik – SIA „Systems Logistics” valdes loceklis
2008-pašlaik – SIA „Systems Terminal” valdes loceklis
2008 – 2009 - E-lietu ministres Signes Bāliņas ārštata padomnieks
2006 – 2008 - E-lietu ministres Inas Gudeles ārštata padomnieks
2004 – 2006 - E-lietu ministra Jāņa Reira ārštata padomnieks
2006-pašlaik – SIA „Systems EKO” valdes priekšsēdētājs
2004 – pašlaik – a/s „Latvijas zaļais elektrons” padomes priekšsēdētāja vietnieks
2004 – 2009 – SIA „ZAAO Systems” valdes priekšsēdētājs
2003 – pašlaik - LETERA valdes loceklis
2000 – 2008 – LDTA valdes loceklis
2002 – 2008 – SIA EET Rīga valdes loceklis
2002 – pašlaik – SIA „Systems USA” valdes loceklis
2003 – pašlaik – SIA „Systems Recycling” valdes loceklis
2003 – 2005 – SIA „Systemi Ameriki” (Sanktpēterburga Krievija) valdes loceklis
1998 – 2008 – SIA EET-Datori direktors
2002 – 2007 – SIA EET-Sistēmas direktors
2001 – pašlaik – SIA EET Vidzeme valdes loceklis
2000 – pašlaik – SIA EET Serviss valdes loceklis
1999 – pašlaik – SIA PC ABC valdes loceklis
2001 – pašlaik – IT specialitātes pasniedzējs Vidzemes augstskolā.
2001 – 2008 – BCC (Baltic Cyber City) dalībnieks.
2003-pašlaik – projekta „Augstas pievienotās vērtības produktu ražošana no
elektroniskajiem atkritumiem” vadītājs.
2004 – 2008 - Vides konsultatīvās padomes loceklis
1999 – 2002 – Latvijas – ASV kopuzņēmuma SIA Systems USA direktors

Uzņēmuma galvenais darba virziens ir datoru un datoru komponentu imports no ASV un tirdzniecība
Austrumeiropā.
1994 – 2002 – Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma SIA EET-Rīga direktors

•

Mana darba laikā direktora amatā uzņēmums SIA EET-Rīga ir kļuvis par vienu no vadošajiem
IT uzņēmumiem Latvijā. Firma nodarbojas ar datoru komponentu vairumtirdzniecību, datoru
ražošanu, datoru tīklu izveidi un tehnisko atbalstu.

1994 – 1996 – SIA 3A projektu vadītājs

•
•

Darbs internacionālā uzņēmumā – datoru komponentu tirdzniecība, datoru un datoru sistēmu
ražošana.
Muitas operācijas.

1993 – 1994 – SIA MTG projektu vadītājs
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•
•
•

Darbs ar pirmo Silicon Graphics datoru Latvijā.
Firmā MTG tika veidota Latvijā pirmā datoranimācija, pārsvarā reklāmas vajadzībām.
Atbildība par darba organizāciju un pārdošanu.

1990 – 1993 – Burtnieku vidusskolas direktora vietnieks.
1989 – 2002 – ģeogrāfijas skolotājs Burtnieku vidusskolā.
1986 – 1989 – ģeogrāfijas skolotājs Rīgas 58. vidusskolā.

Citas iemaņas
•

•

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā);
Angļu (runāju, rakstu),
vācu (runāju);
krievu (runāju, rakstu).
“B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Izglītība
1973 – 1984 Rīgas 58. vidusskola.
1989 – pabeigta augstākā izglītība LVU Ģeogrāfijas fakultātē:
· specializācija – ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs
1991 – pabeigta augstākā izglītība LVU Skolu vadības fakultātē:
· kvalifikācija – skolas direktors
2004 – pabeigts dabas zinātņu maģistrs vides zinātnē Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē LU
1991- pašlaik dažādi ap 100 profesionāli kursi, saistīti ar IT un vadību , piemēram Komercizglītības centrs
„Uzņēmumu vadītāju meistarklase” 2008.g.

Dalība profesionālās organizācijās
Latvijas informācijas tehnoloģiju asociācija – valdes loceklis.
LETERA – valdes loceklis
Latvijas IT un telekomunikāciju asociācija – biedrs.
International Clematis Society – biedrs.

Publikācijas
Līdzautors mācību grāmatām “ Latvijas ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija”, “Valmieras rajona ģeogrāfija”.
Aptuveni 20 publikācijas laikrakstā “Liesma” par Valmieras novada vēsturi.
1989-1990 g. Veidoju vēstures tēmas avīzi “Burtnieku Laiks”
Ap 200 publikācijām un publikāciju konsultācijām Latvijas izdevumos “Diena”, “Dienas bizness”, “Klubs”,
“Ieva”, “NEXT”, “E-pasaule”, “Digital Times” u.c.
Publikācijas žurnālā Clematis International ( 1999.g. un 2000. g.).
Sadarbība ar Latvijas Valsts televīziju, kā arī lielākajiem laikrakstiem un žurnāliem, informējot sabiedrību par
jaunākajām tendencēm IT nozarē.
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Kopš 1999. gada LTV 1 programmas “Nākotnes parks” dalībnieks.
Kopš 2002. gada LTV 1 programmas “Multiparks” dalībnieks.

Apbalvojumi
Divas medaļas par fotogrāfijām PSRS tautas sasniegumu izstādēs.
Diplomi un apbalvojumi Latvijas un Rīgas matemātikas un fizikas olimpiādēs.
Diplomi dažādās fotogrāfiju izstādēs Latvijā.
Apbalvojumi firmai SIA EET-Rīga par sekmīgu darbu IT nozarē.

Ģimenes stāvoklis
Precējies. Sieva Baiba ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Valmieras ģimnāzijā.
Bērni: Jānis (21), Edgars (18), Visvaldis (17), Krišjānis (17), Līga (15).

Hobiji
Mežvīteņu (clematis) selekcija un kolekcionēšana. Divas šķirnes –“Trimda” un “Daira” ir iekļauti
internacionālajā mežvīteņu reģistrā.
Tautas deju kopas “Agrā rūsa” dalībnieks.
Fotografēšana, kalnu tūrisms, slēpošana.

Atsauksmes
Atsauksmes iespējams saņemt pēc pieprasījuma.
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CURRICULUM VITAE
Personas informācija
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
E-pasts

VALDIS VĪKSNA
„Dukuri”, Jeru pagasts, Valmieras rajons
29423864
valdis.viksna@va.lv

Nacionalitāte
Dzimšanas dati

Latvietis
15.04.1954

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)

2004.g. –

• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese

Vidzemes Augstskola,
Valmiera, Cēsu iela 4
Izglītība
Studiju programmas direktors, lektors
MTk studiju programmas vadība
1997.g. – 2004.g.
Rūjienas Arodģimnāzija, p/n Virķēni, Valmieras
rajons
Izglītība
datortehnikas inženieris
datorsistēmu un datortīkla administrēšana
1997.g. – 2009.g.
Rūjienas Piensaimnieku Biedrība
Pārtikas rūpniecība
automātikas atslēdznieks
pneimatikas, elektronikas remonts
1994.g. – 1996.g.
“Banka Baltija”, Rūjiena

datortīkla administrators
datortīkla administrēšana
1992.g. –
Rūjienas vidusskolā

• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums
un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums

informātikas skolotājs
datorsistēmu un datortīkla administrēšana
1992.g. – 1994.g.
zivsaimniecībā “Rūja”, Rūjiena

galvenais enerģētiķis
elektroiekārtu, elektronikas, siltumsūkņu
ekspluatācija, remonts
1986.g. – 1992.g.
zvejnieku k/s “Padomju Zvejnieks”, Engure,
Tukuma rajons
zivju pārstrāde, kuģu remonts
automātikas atslēdznieks
zivju pārstrādes tehnoloģiskā procesa elektrisko,
elektronisko un pneimatisko iekārtu remonts,
kuģu automātikas remonts,
1979.g. – 1986.g.
Rīgas Radio Rūpnīca, Rīga
Radio ražošana
tehnologs, iecirkņa priekšnieks
tehnoloģisko procesu izstrāde, iespiesto shēmu
automātiskās montāžas iecirkņa vadība.
1979.g. – 1979.g.
Konstruktors konstruktoru birojs “Orbīta”
Radiorūpniecība
Konstruktors
Radioaparatūras konstruēšana
1972.g. – 1976.g.
sporta biedrībā “Dinamo”, Rīga

Sporta instruktors
Sporta instruktors akadēmiskajā airēšanā
1968.g. – 1971.g.(vasaras)
Valmieras PMK

un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un
atbildības
IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas
nosaukums
• Galvenie mācītie
priekšmeti, temati vai
profesionālās spējas

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu
skaits (ja var norādīt)
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas
nosaukums
• Galvenie mācītie
priekšmeti, temati vai
profesionālās spējas

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu
skaits (ja var norādīt)
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas
nosaukums
• Galvenie mācītie
priekšmeti, temati vai
profesionālās spējas

elektriķis
elektroinstalācijas montāža

2005.g. līdz 2007.g.
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības
Augstskola
izglītības pētījuma organizācija un norise,
izglītības vadības teorija un prakse, informācijas
sistēmas izglītībā, izglītības stratēģiskā plānošana
un pārvalde, kvalitātes kritēriji izglītībā, personāla
pārvaldība u.c.
Profesionālais maģistra grāds skolvadībā
80 kredītpunkti
No 2001.g. līdz 2002.g.
Latvijas Universitāte
Lietišķo
programmu paketes, saskarsmes
psiholoģija, vispārīgā pedagoģija, datu bāzu
vadības sistēmas, datoru uzbūve un datorklases
pārvaldība, automāti un algoritmu teorija, Web
tehnoloģiju
praktikums,
programmēšana,
pamatalgoritmi,
Vidusskolas informātikas skolotājs
64 kredītpunkti
No 1972.g. līdz 1979.g.
Rīgas Politehniskais institūts, radiotehnikas un
sakaru fakultāte,
Fizika, ķīmija, tēlotāja ģeometrija, konstrukciju
materiāli
un
to
apstrāde,
mehānika,
elektrotehnikas pamati, radio elektroniskās
aparatūras
mehānismu
konstruēšana,
radioelektronikas pamati un radiotehniskās
iekārtas, mērīšanas tehnika, radio materiāli,
mikroelektronikas fizikālie pamati, sakaru
sistēmas, mikroshēmu tehnoloģija, radio detaļas
un mezgli, augstfrekvenču blīvēšanas aparatūra,
mikroshēmu konstruēšana un aprēķināšana,
radioaparātu būves tehnoloģija u.c.

• Saņemtās kvalifikācijas
nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu
skaits (ja var norādīt)

Radioaparatūras inženieris – konstruktors tehnologs
apgūts 51 kurss

DALĪBA PROFESIONĀLĀS
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums
• Statuss organizācijā
SPĒJAS UN KOMPETENCES
Iegūtas kursos vai karjeras
laikā, bet nav nepieciešams
formāls sertifikāts vai
diploms
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Krievu: saprotu, runāju -ļoti labi
Vācu: saprotu – viduvēji, runāju
Angļu: saprotu – vāji,
Pašnovērtējums
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA,
PUBLIKĀCIJAS

2007.g. Maģistra darbs „Studiju programmas
direktora darbība studiju programmas
organizācijā un vadībā IT koledžā”.
2006.g. Kursu izstrāde un publicēšana projekta
„Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura
programmas sagatavošana nepilna laika studijām
Vidzemes Augstskolā” ietvaros:
− Attēlu grafiskā apstrāde;
− Telekomunikācijas
2005.g. Metodisko materiālu izstrāde ITk
kvalifikācijas darbu noformēšanai

PIEDALĪŠANĀS
STARPTAUTISKAJĀS
KONFERENCĒS UN
SEMINĀROS

DARBĪBA PROJEKTOS

2006.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskola. III Starptautiskā zinātniskā
konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības
izglītībā”,referāti.
− Direktora vietnieka informātikā darbības
efektivitāte
2010.g. Leonard oda Vinci Programmas Inovāciju
pārneses projekts „Education Program of JTAG

Boundary-scan Technology for Vocational
Educational Schools (EDUBOSTVE)
2010.g. Projekts „Vidzemes tālākizglītības
tehnoloģiju centra izveide „
2007.g.Projekts „Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas izglītības kvalitātei IKTIK”
2006.g. Projekts „Informācijas Tehnoloģiju
profesionālā bakalaura programmas sagatavošana
nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā”.
SOCIĀLAS SPĒJAS UN
KOMPETENCES
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

Pedagoģiskais darbs. Pasniedzēja darbs.
Lekciju un semināru nodarbību vadīšana.
Dalība kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas
komisijās.
2008-2009.g. Mehatronikas studiju programmas
izstrāde koledžas pilna laika studijām
2004-2005.g. IT koledžas studiju programmas
izstrāde pilna laika studijām
IT koledžas studiju programmas kvalifikācijas
darbu vadīšana
IT bakalaura studiju programmas gada projektu
vadīšana

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS
UN KOMPETENCES

Vidzemes Augstskolas mehatronikas studiju
programmas direktors .
Vidzemes Augstskolas Senāta finanšu, budžeta un
stratēģijas komisijas vadītājs.
Vidusskolēnu pētniecisko darbu konkursu darbu
recenzēšana

KURSI

2008.g. Profesionālās pilnveide programma
„Darba aizsardzība un drošība”.
2006.g. Tālākizglītības programma „E-mācību
vides lietošana”.

CITAS SPĒJAS UN
KOMPETENCES
BRAUKŠANAS TIESĪBAS
ELEKTRODROŠĪBAS
GRUPA

04.08.2010.

B kategorijas autovadītāja apliecība
C elektrodrošības grupa

Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds
Adrese

SEDLENIECE Maija
L.Laicēna 9-49, LV-4200, Valmiera, Latvija

Tālrunis
E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums
Dzimums

Mobilais tālrunis:

26342472

maija.sedleniece@va.lv
Latvijas
21.11.1984
Sieviete

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
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2009.g.-šobrīd
Projekta vadītāja projektā „Atbalsts maģistra studiju programmas „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”
īstenošanai Vidzemes Augstskolā
Veikt projekta saturisko uzraudzību
Organizēt stipendiju konkursa izsludināšanu
Veikt atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2009.g-2010.g
Vieslektore Inženierzinātņu fakultātē
Lasīt lekcijas kursā „Profesionālā saskarsme”
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2009.g-2010.g
Vieslektore Inženierzinātņu fakultātē
Lasīt lekcijas kursā Biroja darba automatizācija
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2009.g
Programmas vadītāja projektā „Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide”
Sagatavot 72h pedagogu tālākizglītības programmu „Tehnoloģiju izmantošana izglītībā”
Noformēt programmu atbilstoši MK noteikumiem un iesniegt licencēšanai IZM
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2008.g
Pētniece projektā „Zinātniskās darbības attīstība un zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana
augstskolā un koledžā”
Izstrādāt e-apmācības datormodeli mūsdienu tehnoloģiju attīstības perspektīvā
Izpētīt e-apmācības perspektīvu un tehnoloģisko risinājumu atbalsta mijsakarības
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija

Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods

2007.g – 2008.g
Projekta vadītāja asistents projektā “E-studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT programmas
moduļu izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD)”.
Semināru praktiskā sagatavošana, dalībnieku informēšana.
Projektu dokumentu kopiju glabāšana un sistematizēšana.
Informācijas popularizēšana Web.
Ceturkšņu atskaišu sagatavošana.
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2007.g – 2008.g
Projekta vadītāja asistents projektā „Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas
sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā””.
Semināru praktiskā sagatavošana, dalībnieku informēšana.
Projektu dokumentu kopiju glabāšana un sistematizēšana.
Informācijas popularizēšana Web.
Ceturkšņu atskaišu sagatavošana.
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2007.g - 2008.g

Profesija vai ieņemamais amats

Dalība projektā „DOLCETA”, ID SANCO/2006/B1/008

Galvenie pienākumi

Informatīvo materiālu ievietošana projekta mājas lapā

Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Vidzemes Mūžizglītības Atbalsta biedrība, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2007.g
Web tehnoloģiju eksperte asistents projektā “E-studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT
programmas moduļu izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD)”.
Testēt profesionālās tālākizglītības programmas multimediju kursus
Novērtēt kursa rezultātus
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2006.g – šobrīd
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vecākā speciāliste
Informācijas tehnoloģiju nodaļas ikdienas darbu organizēšana.
Nodaļas dokumentācijas sagatavošana.
Studentu un pasniedzēju saziņas koordinēšana.
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija
2006
Programmētāja
Programmēšana.
Palsit d.o.o., Mednarodni prehod 8, Vrtojba 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenia

Izglītība
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums un veids
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2010.g
Profesionālā pilnveides programma „Radoša pieeja darbā ar auditoriju”
Apliecība Nr.46
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa

Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums un veids

2007.g – 2009.g
Profesionālā maģistra grāds sociotehnisku sistēmu inženierijā
Diploms: PDH 0031
Vidzemes augstskola
2003.g – 2007.g
Profesionālā bakalaura grāds
Programmēšanas inženiera profesionālā kvalifikācija, V līmenis
Specializācija: IT sistēmvadība un organizēšana
Diploms: PD 0307
Vidzemes ausgtskola
1992. – 2003.
Vispārējā vidējā izglītība
Atestāts: AC 002499
Valmieras 5.vidusskola

Prasmes
Dzimtā(s) valoda(s)

latviešu

Cita(s) valoda(s)
Pašnovērtējums

Sapratne
Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Angļu valoda
Vācu valoda
Krievu valoda
Spāņu valoda

Organizatoriskas prasmes
Datora lietošanas prasmes

Vadītāja apliecība

Dialogs

Rakstīšana

Monologs

B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis
A2

Pamatlīmenis

C2

Augstākais
līmenis

A2

Pamatlīmenis

(*)

Sociālās prasmes

Runāšana
Lasīšana

A2

Pamatlīmenis

A1

Pamatlīmenis

A1

Pamatlīmenis

B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis
A2

Pamatlīmenis

A1

Pamatlīmenis

A1

Pamatlīmenis

A1

Pamatlīmenis

-

-

A1

Pamatlīmenis

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Labas komunikācijas iemaņas.
Prasme strādāt komandā.
Spēja plānot un organizēt Vidzemes augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļas ikdienas darbu.
Lietojumprogrammatūra: MS Office (Word, Excel, Power Point).
Programmēšanas valodas: C++, Java, JavaScript, PHP, HTML.
Datu bāzes: MySQL, PostgresSQL.
Operētājsistēmas: Windows 98/XP.
B kategorijas autovadītāja apliecība

26.02.2010
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PROJEKIESANC
PR0CRAMMATURAS

$Bl{P'Ltt'lux,
Wtrunows
weesrRven,
ApAcHe
MYSQL,
ADMTNT$TRESANn:
orncs
Msorrtcr,OpeN
LrEToJUMpRoGRnruMls:
KoRl
DALTBNTEKS
UN
SPEJAS
MAKSI.ITITCISKAS
"KA6l'
xt-uBu
eEnRs
DEBA$U
AUGSTSKOLAS
UNVIDZEMES
ZINASANAS Venrsprls1. GTMNAZIJAS
u.c.
a, dizains,
raksfi5an
MrlziJ<a,

utt
CmssPELls
ZINASANAS
augsfAk'
mrncias
kasnav
Spdjas,

OROANIZATORS
TURNIRA
DEBASU
STUOENIU
LATVIJAS
PELDESANA}
SpoRTs{ V0LEJB0LSV0LLEYBALI-,

Treneris
Statuss:
nssoeiaion)
Education
Debate
SrnlRrRrt uNAPBALvoJUMI 2002.9.IDEA(tnternational
iumira
deba5u
2002.9.| vietaNaciondlajA
- | vietaVentspils
pils6tas
olimpiid6
informdtikas
2001.g.
APLIECTBA Bkategorija
V*NTTAIN
Pgrtmus HFoRttlAclJAI

ArsnuxsursPEcPIEPRASIJUMA

Bibli*grefija
Problemso/ RFTDAuthentication
1. PomieksV, GintersE, 200?, Security
(CDISBN:978-960-6766-14-5
WSEASPress,
Protocolr,ICOSSSE',0T,
lpp.
325-3?9
ROM. ISBN: 97&-960-6766-18-3),
R.r/,
2. Pornieksv. GintersE, ?00?,Laborutorijasdarbupraktilanms.
V idzemes
as
instit[ts.
inienieri.i
si
stEmu
otehnisku
Soci
Valmiera:
gij
tehnol o a.s,
lp'
44
Augstskola,ISBN 9984-633-09-8,
PornieksV, Gint*rs E, ?00?.Prcctiml Guidefor Laboratory Assignrnents.
SystemsEngineeringInstitute,
Valmiera:Sociotechnical
Rq'ID1'echnologies,
44 P'
VidzemeUniversitvCollege,ISBN 9984-633-10-1,
3, V. Pornieks,E. Ginters,G. Neumann.RFIDusageantl rlatasecurity,ICTE in
0-1'
ISBN 9984-633-1
RegionalDevelopnzent.
4. GinlersE, CirulisA, PornieksV, 200?,VRSalutians{.tsein TrainingoJ"G}uss
Conferenceof the 1OthIFF Science
Metttng OvenOperutors. l4thPro{bssional
Days'Yirtual Reality and AugmentedReality for Engineering,testing and
( iermany'
- Magdcbr-rrg,
Cperatr:rgTechnicalSysterns"

vitae
-ilpp- Cumculurn
oLqI
tpnpAlttrKs1./41

Pētnieka kompetenču tabula
Vārds, uzvārds
Māris Veide

Iegūtā izglītība
Mg.ing.sc.: Latvijas
Universitāte,
Informācijas Tehnoloģiju
fakultāte.

Nodarbošanās
A/S „Online Finance
Group” – IT Direktors.
Vidzemes Augstskola –
lektors (e-Biznesa
Sistēmas)
Veide Technologies –
valdes priekšsēdētājs.

Kompetences
Programmatūras inženierija,
programmēšana, testēšana,
IT arhitektūra, IT audits, IT
projektu vadīšana, IT
menedžments.

Pieredze
Programmatūras izstrāde
un ieviešana Baltijas
mēroga projektos, IT
struktūrvienību vadīšana.
Dalība ESF projektos.

Curriculum Vitae
Personas dati

Izglītība

Papildu izglītība

Māris Veide
1980.
Biķernieku 122/3-2, Rīga, LV1079, Maris.Veide@gmail.com
29123034.
No -līdz
Kvalifikācijas un/vai zinātniskie grādi, tēmu
nosaukumi.
2005. – 2007. M.sc.ing. Latvijas Universitāte (2005. - 2007.),
Datorzinātņu maģistrantūra, Dabaszinātņu maģistrs
datorzinātnēs
Tēma: „Programmatūras Kvalitātes Nodrošināšana
Hansabank Grupā”
2002. - 2005.
Profesionālais bakalaura grāds, Programmēšanas
inženiera profesionālā kvalifikācija, V līmenis,
Vidzemes Augstskola (2002. - 2005.) (Specializācija: IT
sistēmvadība un organizēšana) Dipl. Nr. PDA 0199
No -līdz
2009
2006
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2002
2002
2002
2001
2001
2001

No -līdz

2008. - ...
2007. - ...

Kvalifikācijas celšanas kursi, stažēšanās ārvalstīs
u.tml.
Koučings kā efektīva vadības metode, Personāla
Attīstības Risinājumi
Prezentāciju prasmes, Komercizglītības Centrs
Sanāksmju vadīšana, Tack Training International
ITIL Foundation, HP Invent
Advanced QuickTest Pro, Mercury International
Projektu vadīšana, Komercizglītības Centrs
Uzņēmuma iekšējā saskarsme un serviss, Eiropersonāls
Using QuickTest Pro, Mercury International
Darba izpildes novērtēšana, Fontes R&I
Efektīva vadība, Fontes R&I
Finansu tirgus pamati, Hansabanka
Informatīvo sistēmu prasību definēšana un pieņemšanas
plāna izstrāde, Hermitage Technologies
SQL Statement Tunning Workshop, Informācijas
Tehnoloģijas
Java backgrounds, DataPro
SQL and PL/SQL Client-Server Languages,
Informācijas Tehnoloģijas
Oracle Developer: Build Forms I, Informācijas
Tehnoloģijas
Uzrādīt ieņemamos amatus, darbus pēdējo 5 gadu
laikā, agrākos, ja darbs tieši saistās ar projekta
pētījuma tēmu, arī darbs ārvalstīs, norādot atgriešanās
laiku Latvijā.
SIA „Veide Technologies” Valdes Priekšsēdētājs
Vidzemes Augstskola
Bakalaura studiju programmā lekciju kursu vadīšana:
e-Biznesa Sistēmas, III – 2KP

2010. – ...
2000. – 2010.

Norādīt
kopējo
pētījumu un
publikāciju
skaitu
Pētījumu
projekti

A/S „Online Finance Group” – IT Direktors
A/S „Swedbank”(A/S „Hansabanka”)
2007. - ... IT Arhitekts Līzinga un Faktoringa jomā
2004. – 2007.: Programmatūras Kvalitātes
Nodrošināšanas Daļas Vadītājs
2002. – 2004.: Vecākais Programmētājs
2000. – 2002.: Programmētājs

Pētījumu projekti, kas saistās ar projekta ietvaros
paredzēto pētījuma tēmu.
Jaunie zinātnieki, doktoranti, maģistri un maģistranti,
kā arī zinātniskie darbinieki, kuriem nav pieredzes ar
projektu saistītajā nozarē, norāda iepriekšējo dalību
projektos.
• Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem
valsts zinātniskajās institūcijās” projekts:
„:Pētījumi m Studiju Produktu un pakapojumu
izstrādei Latvijā atbilstoši multimediju, telemātikas
un telekomunikāciju attīstības līmenim”
(PUMPURS).
• Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas
Sociālais fonds. Projekts „E-studiju risinājumi
profesionālās tālākizglītības IT programmas
moduļu izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD)“ –
projekta vadītāja
• Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas
Sociālais fonds. Projekts „Augstskolu personāla
apmācīšana e-studiju metožu lietošanai
iesācējiem“ – projekta dalībnieks
• Eiropas Savienības struktūrfondi. Eiropas
Sociālais fonds. Projekts „Informācijas
Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas
sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes
augstskolā“ – projekta dalībnieks

CURRICULUM VITAE
1. Vārds: Sanda
2. Uzvārds: Linde
3. Dzimšanas gads: 1975
4. Izglītība: Datorzinātņu maģistrs
Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Rīgas Tehniskā Universitāte
09/1999
12/2001
Nepabeigta doktorantūra

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Rīgas Tehniskā Universitāte
09/1996
06/1999
Inženierzinātņu Maģistra grāds lietišķajās datorzinātnēs
001024

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Rīgas Tehniskā Universitāte
09/1993
06/1996
Bakalaura grāds datorzinātnēs

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Natālijas Draudziņas Ģimnāzija
09/1982
06/1993
Vidējā

5. Papildu izglītība/kursi:
Izglītības iestāde
BVQI
ISTQB

ISTQB

Kursa nosaukums

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
IRCA QMS Internal Auditor
11/2001
Certificate Serial No. IA2/01/LV/484 11/2001
ISTQB Certified Tester – Foundation 2009
Level
Certificate no.09-CTFL-13406-AT
ISTQB Certified Tester, Advanced Level 2010
– Test Manager
Certificate no.09-CTFL-13406-AT

6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
Latviešu

Lasītprasme
5

Runātprasme
5

Rakstītprasme
5

Krievu
Angļu

4
4

4
3

3
3

7. Darba pieredze:
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

kopš 10/2005

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

01/1999
10/2005
SIA IT ALISE

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

12/1997
12/1998
SIA IT ALISE

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

01/1996
11/1997
Rīgas Slimokase, a/s

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)

SIA TietoEnator ALISE
Testēšanas vadītāja
1. Kvalitātes nodrošināšanas vadīšana
2. Testēšanas plānošana un vadīšana
3. Testēšana
4. Analīze
5. Testēšanas kvalitātes dokumentu sagatavošana
6. Darbinieku apmācība un izglītošana
7. Iekšējo auditu veikšana

Testēšanas vadītāja
1. Kvalitātes nodrošināšanas vadīšana
2. Testēšanas plānošana un vadīšana
3. Testēšana
4. Analīze
5. Testēšanas kvalitātes dokumentu sagatavošana
6. Jauno testētāju apmācība
7. Iekšējo auditu veikšana

Testētāja
1. Testēšanas plānošana un vadīšana
2. Testēšana

Datu bāžu inženiere
1. Datubāzes projektēšana
2. Programmēšana
11/1995
12/1995

Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

Rīgas Slimokase, a/s
Operatore
1.Veselības apdrošināšanas polišu ievade un drukāšana

8. Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā
ar projektā veicamajiem pienākumiem):
Pētījumi:
2002.
2001.
2000.
2000.
2000.
1999.
1996.

Jūsu testēšanas ceļvedis 2002.gadā: Konferences tēzes
Testēšanas un kvalitātes attiecības: Konferences tēzes
Uz biznesa procesiem bāzētas testēšanas plānošana un realizēšana:
Konferences tēzes
Software testing in Latvia: Lessons Learned: Konferences tēzes
The Future of IT Professional Education in Latvia: Konferences
ICSTEST tēzes
Testēšanas automatizācijas rīku atbalsts kvalitātes nodrošināšanā:
Maģistra darba tēzes
Programmatūras kvalitātes novērtēšana: Bakalaura darba tēzes

Papildus veiktie darbi:
2001.
Liepājas Pedagoģiskā Akadēmija.
Lektore kursā „Programmatūras testēšana
Kopš 2000. Latvijas IT uzņēmumu konference „Testēšanas teorija un prakse”.
Konferences organizatore
9. Kontaktinformācija:
Adrese:

Palmu 5-17, Rīga, LV-1006

Tālruņa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

26338110
S.Linde@alise.lv

Paraksts ______________________
Datums _______________________

CURRICULUM VITAE
Paredz€taisamatsproje&rd..EkspertsIT projektuvadlb5
Pr ojektd veicamiep ienfrk unti:
PiedalrtiesprofesionElasEldkizglltibasprogralnmas,.lr nrofektu vadlr6js',
kursuanotdciiu
- Piedalrtiesprofesionaldstalakizglitibasprogrammas,,IT' projektu vaciTtajs"
projektuvadibasmodulakursusaturaizstrid€
- Piedalitiesstudiju kursuaprobicijaun novdrt€5an6
1. Virds: Oiga
2. Uzv6rdsrRemeza
3. Dzimlanasgads:?1/05119'/7,
Rrga
4. IzgliUba:
RTU MLI{F
211999

litlbas iestdde
I)atums: no (mm/gggg)
Itdz (mnt/gsgg)

7/?00r

Diploma Nr.

RTU MLKF inZenierzinatr.ru
magistlagrlds
043354

Iz.slITlbasiestdde
Datums: no (ntnt/gggg)

2/1995

IeguIa nsuftoa:

I/ L>>>

TF inZenierzinarr.rbakzriaura

5. Papildu izglltiba/kursi:
Izglft{bas iestfrde

Kursanosaukums

Datums: no (mm/gggg)

ltdzfum/sses)
IJumanit6rais
institfits
RTU

Pedagogiskas
disciplTnas 9n996

Real Tinre Schoolby
Macromedia Co,, Maskava

,,FlashAdvanced
proglamrni.ng"
Diplomsno Macromedia
,,NewN4edia"

6tr998

RealTimeSchoolby
Macromedia
Co..Maskava

05/2003

10t2aw

l

6. Valodu prasme(v€rt0jotno 1 - 5 (1 * vaji; 5 - brfvi)):
Rundtnrusnrc

Last{prasm,,e

Valoda

Rakstttprasme

5
5
4

5
4

Vncu

a

2

3

EsDeranto

a

I

I

Krievu
LatvieSu
Ang!u

5
5
J

-)

A

t

7. Darba pieredze:
Datums: no (mnr/gggg)

1A/2003

Itdz (m:m/ssss)
Darba vietas
nosaukutns
Amata nosaukums

Galveniepiendkurtti

Datums: no (mnt/gggg)

EDS Serviss
projektuvaditajs
1. Vadlt projektrise,komerc.iji
2. Projektuizstr6deun realizacija
3.

9/2002

Itdz(mm/ssss)
Darba pietas
nosaukums
Anmta nosaukuttts

Gxlveniepienilkumi

Datums: n.o (mm/gggg)

RSEBAA
pasniedzejae-komercenozar€

,i

L Pasniegtprograme5anas
un dizainapriek$metus
(latviski
un krieviski)
2. PasniegtIT angliskiun gatavotstudentuspriek5LCCI
eksameniern.

9i2003
6/200s

Llarlts vietas
nosaukttms
Amuta flosaukuttts

Galvefliepientikumi

Datums: no (mnt/gggg)

cdzerce-Komerce
nozare
1. Pasniegtprograme5anas
un dizainapriekimetus{latviski
un krieviski)
2, PasniegtIT angiiskiun gatavotstudentuspriek3LCCI
eks6menieni.

5/1999

lrdzfum/ssss) 1L/2000
Darba vietas
nosaukums

Amata nosaukunxs
Galveniepiendkund

Dstums: na (mnr/gggg)
Itdz fuffir/eeee)
Darba vietqs
nosaukutns
Amata nosaukuttts
Galveniepiendkumi

VA/S,,LDZ''
lnieniere pro gramet6i u
1. Apkalpotdatorus
/. Apmlcrtpersoniilu
3. Proiektetdatortrkli
9/1999
712A04

BKI
iedzeia dtzainaun program€SananozarE

(latviski i
1. Pasniegtprograrn6Sanas
un dtzarnapriek$metus
jr un krieviski)
|
2, IzstraddtInternetun Intranetprojektus
I

:.:.7.!-ff!-

Datums: no (mm/gggg)

3t1997

lrdr,fu,ftd*:gfrc) 7/2444
D$rba vietas
nosaukums
Amata nos,aukut ts

studijas,,Datorgrafrka"

Gnlven.iepi.endkumi

un dizainapriekimetus(latviski
1. Pasniegtprogram6Sanas
un krieviski)
2. lzstrddlt Internetun Intranetprojektus

pasniedz€iadiz-atnaun programE$ananozar€

411996
ri
Irdzfutnt/s*sx) r211997
Darba vietas
,,Studija3"
nasaukums
3D-maksliniece
Amatanosaukams
priek$spdlFrn
ptendku.rni
1, Izstrdddt3d modeJus
Galvenie
priek$
sinEiurniem
2. Skicesizstr6de
intenre-t-ri

Dalumq no (mrtt/gggg)

8. Cita nozimiga inforrnmcija{piern.Pubhk6eijasvai kompetencessaistibi
ar projektd veieamajiempienFkumiem):
1. DubrovichO., UtinansM., NeilandO.,lvlateriaisScience& EngineeringC, 8-9 (1999)1p.39i-394.
2. M.ljtinans,O.Dubrovich,O.Neilands,V.Zau,ls,l,Muzikante.Ni"O PolymersContainingasActive
Indandionylpy,ridiuiumBetaineUnits: Slrrthesis,Modelling and Charactenzatj,on.
Cfuronrophore
ht Organics: NewPhenomena,
ontl Light Driven MultieLectt'onPrace'sses
Multipltoton
In
V.Agranovicil, NlI0 lSl ScienceSeries,3 Eigll
(eds F.Kazriari.]tif
!{atcrial,;, ,4pp!;:catiens
2000.voi. i9. pp.475-482.
Technoioglt.
O.Dubrovich,P.Karaqporgrev,
3. B.Stifler,Th.Ktlpnick,LMuaikante,O.Neilands,lvl.Utinans,
Indandione-1,3 Pyridiniurrr
Polynrer
Containing
Effect
of
d
Induce
Switching
Optically
L.Breilmer.
BetaineSide Chains.- Etn:ophltsicsConfereneeAbsfi'acts,vo'I.21tr{,pp.59-60., 1999
4, 0,Dubrovich, M.Utinans, V.Zauls, O.Neilands,SynthesiqModelling and Characteriz*tionof
(IPB) Units. Novel Non-Linear Opfical PolymersContainingIndandionytrpyriditriumBelaine
pp'
391-394
Vol.8l9,
1999,
C,
Engitteering
Msterials Scienceantl
J{.,PeMmO. ComputerGraphics.Prra; EPH;2002r. I08 c.
5. Kperutep
950006.
MEr$progr.amma
studentukonference"$imija un limijas tehnologiiasl'Kaupa.
Sta.rptautiskd
Zviedrija.
2 nod€fuprogrammaCharmersUniversitdt€G€teborgd,
Krievi i a.
PolitehniskaJainstififfi Sanktpeterburga,
2 nedelukursi Sanktpeterburgas

+-:-

-;i;".

slrrop#ss"-l
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Europass
Vi'tae
Curriculum

t . -

dati
Personas
I V6rds BAlrlt$fiaivo
Uzv6rds

,

lzglTtTba

t - -

Laikaperiods 2003.* ?807,gads
pr,olesionalais
grdds
datcrsist6mis
mafistra
d0kurnentelnlenier:ln6tnu
PieSBi
ri6izgl'rtibas
/ PieS[irtd
kvalifikaciia
nosau'xums
tiklos
priek$meti
datoru
mdcibu
/ l€9[16$ - Sadaftudatuapsirade
Galvenie
programrn€$ana
prof
prasrnes- PROLOG
unlo$iskd
esion6l3s
- Paraielie
procesi
AUA
unvaioda
- VizuEiE
progiarnin€$ana
- Lieli$ta
datorgra{ika
- Moderno
programrnB$anas
praktikums
valodu
- HTMLvaloda
programm€$anas
praktikums
" Objektoriemeus
- Lieluprogramm$h*em$
izstrades
obiekio|ient€ta
tehnelo$iia
un$ki
- Tehnisk€
kibern€tika
- Programmat0ras
riskuanalize
universitate
Tehniska
lzgl-rtlbas
iestidesnosaukums
unveids RigEs
- 2003,
gads
LaikaPeriods 2000"
bakalaurs
datorvadtba
undatorzinstnE
Inienieninatqu
litibas
izg
dokumenta
PieSfida
kvalifikdciia
nosaukums
/ Fie$hirin
programm€sana
priek*rneti
I ieg0tas - 0bjektorientetd
Galvenie,mBclbu
proiesionSlls
prasaes - levads
tehnoloEiiS
objeKoriani$la
- Datoru
organizAcija
unasembleri
- levadslietisfisdatorzinifrds
- Programmat[ras,atlTstiba$
tehnolo$iias
- Korporafwu
tikluorganizaciia
- Tehnologiia
dokurnentos
XMLeleklroniskos
univer$i€te
unvelds RigasTehniski
nosaukuns
lrg{Iiibas
iestades
- 2000.
gads
periods 1989.
Laika
izgftrba
videje
Pie${irta
dokumentaVisper.cje
izgliUbas
kvaliiik3ciia
nosaukurns
i Fie6litt6
5.vidusskola
nosaukums
unveids Valmieras
lzg[IrtTbas
iestddes

ViBe Papilduinlonntciiapar Europass:hllp:#eiltcpass.cedefol.europa.eir
LapalP- Curiiculum
8Arv0BerbS O EiropasXopiena,2003 ?0060e28
,

,r

Barbapi*redze
LaikaPeriods2008.gads
vaiieqemamais
arnats Frogramm€tais
Frofesija
pienEkumiCRMlietojumprogramnas
Siebelkonfigure$ana
unprogrfrmm6-Sana
Gatvenie
Technology',
iela13,Riga
Skanstes
unadrese SlA,,Lattelecorn
Dar'ba
nosgukums
vietas
lt
Nozareil
- 2008.
gads
Laikape{ads 2004.
vaiiegernamais
amats PrcgremmEi5is
Proles$a
prograrnmEiana
HansaWorld
Galvenie
PienAkumiERPlletoiurnprograrma$
*
grupa",
Balasta
DATI
dambis
80a.Riga
vietx nosaukums
unadrese SIA,,Komerccentrs
Darba
Nozare IT
- 2004.gads
Laikaperiods 2003.
- makel€t5js
Profesija
vaiieqremarnais
amais Datorgraii$s
plakatu,
pienakumiVizltkariu,
izstride;
bukletu
dizaina
rnakete$ana
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Speciālista CV
Personas dati
Uzvārds / Vārds Andris Lapāns
Dzimšanas datums
Dzimums

18.05.1965
Vīr.

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

No 2009
Projektu vadītājs un datoru programmatūras eksperts
Projektu vadība kopsadarbībā ar Intergraph Danmark. ĢIS (Intergraph G/Technology) un Oracle.
SIA MikroKods, Brīvības 224/5, Rīga, LV 1039, Latvija

Nozare

ĢIS, Datu bāzes

Laika periods

No 2000 - 2009

Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats

Projektu vadītājs un datoru programmatūras eksperts
Darbs IT un Inženierbūvju projektos, apmācību un kursu vadība
(ĢIS ieviešanas AS „Latvenergo” pilotprojekts, sistēmanalīze; LR Valsts ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas koncepcijas izstrāde, analīze, koncepcijas rakstīšana; Darbs darba grupas sastāvā A/S
„Latvijas Gāze” ĢIS projektēšanā un datu konvertēšanā no esošajām sistēmām)
SIA MikroKods, Brīvības 224/5, Rīga, LV 1039, Latvija
CAD, ĢIS, Datu bāzes
No Janv/2000 – Nov/2000
Sistēmanalītiķis un DB izstrādātājs
Sistēmanalīze, DB projektēšana un izstrāde nekustamo īpašu reģistra izstrādes projektā
SIA MikroKods /Norway Register Development AS, Skopje, Maķedonija
IT
No 1998
Tirdzniecības vadītājs, datorprogrammu eksperts
Datorprogrammu pārdošana, apmācība
SIA MikroKods, Āzenes 16, Rīga, LV 1048, Latvija
IT, CAD, ĢIS
No 1996 – 1998
Tirdzniecības vadītājs un datorprogrammu eksperts, konsultants

Galvenie pienākumi MicroStation saimes datorprogrammu un Intergraph datoru sistēmu tirdzniecība un atbalsts, dalība EU
PHARE projektā “Technical Assistance to Land Privatisation and
Registration in Latvia”, Latvijas puses eksperts un ORACLE datu bāzes
administrators, piedalījos PHARE Corine Land cover projektā kā
konsultants, datorprogrammu eksperts.
Darba vietas nosaukums un adrese SIA MikroKods, PHARE projekts, Zirgu iela 4, Rīga, LV 1050 Latvija
Nozare IT, CAD, DB
Laika periods
Lapa 1 / 2 – CV
Andris Lapāns

1993-1996

Profesija vai ieņemamais amats Tirdzniecības vadītājs un datorprogrammu eksperts, konsultants
Galvenie pienākumi MicroStation saimes datorprogrammu un Intergraph datoru sistēmu tirdzniecība un atbalsts, lekcijas
studentiem RTU. Visu Latvijas Zemesgrāmatu tiesnešu un konsultantu
(apm. 70 cilv.) apmācība lietot datoru un sagatavot datorizētus,
standartizētus lēmumus.
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

SIA MikroKods, Āzenes 16, Rīga, LV 1048, Latvija
IT, CAD, DB
1993-1994
Ciparu kartogrāfija, mācību nodaļas vadītājs
ZIS koncepcijas izstrāde, datoru lietotāju apmācība

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts Zemes Dienests
Nozare

IT, Kartogrāfija

Izglītība
Laika periods

1987-1993

Piešķirtā izglītības dokumenta Augstākā izglītība. Inženiera kvalifikācija autoceļu būvniecības specialitātē. Diploms Nr.001172
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids

Visi vispārīgie un speciālie priekšmeti saskaņā ar programmu
RīgasTehniskā Universitāte

Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Sapratne
Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Runāšana
Lasīšana

Dialogs

Rakstīšana

Monologs

Angļu valoda

A2

A2

A2

A1

A2

Krievu valoda

A1

A1

B1

B1

C2

(*)

Sociālās prasmes

Organizatoriskas prasmes
Tehniskas prasmes
Datora lietošanas prasmes
Citas prasmes
Vadītāja apliecība

Lapa 2 / 2 – CV
Andris Lapāns

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Dalība projektos, projektu vadīšana.
Kursu (komerciālo) vadība, pedagoģiskais darbs augstskolā. Pasniedzēja darbs.

Mācību kursu un semināru organizēšana.
Darbs ar datoru un datortīklos. Datoru apkalpes sistēmserviss. Sistēmanalīze. Ceļu projektēšana.
MicroStation, Intergraph GeoMedia, G.Technology, Oracle, SQL, Dokumentu vadības sistēma Project
Wise, MS Office, Internet, programēšanas vides: PL/SQL, ASP, XML
Profesionāls autovadītājs
A,B,C,E kategorija

CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI
Edgars Rencis
Dzimšanas datums – 20.10.1982
E-pasts – edgars.rencis@lumii.lv
IZGLĪTĪBA
No 2007. gada – studijas LU FMF Datorzinātņu doktorantūras studiju programmā
2005. – 2007. gads – LU, FMF, Datorzinātņu maģistra studiju programma, iegūtais
grāds – Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs, pabeigts ar izcilību
2001. – 2005. gads – LU, FMF, Datorzinātņu bakalaura studiju programma, iegūtais
grāds – Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, pabeigts ar izcilību
1990. – 2001. gads – Valmieras Ģimnāzija
DARBA PIEREDZE
No 2008. gada septembra – ViA, Inženierzinātņu fakultāte, vieslektors
No 2007. gada augusta – LU MII, pētnieks
2007. gada septembris – 2010. gada janvāris (rudens semestri) – LU, FMF, Datorikas
nodaļa, stundu pasniedzējs
2006. gada februāris – 2007. gada augusts – LU MII, programmēšanas inženieris
2005. gada septembris – 2007. gada janvāris – LU, FMF, Datorikas nodaļa, asistents
2002. gada februāris – 2006. gada janvāris – LU, LIIS, programmētājs un datu bāžu
administrators
DALĪBA PĒTNIECISKAJOS PROJEKTOS
LZP projekts nr. 09.1245: Spējo informācijas sistēmu izstrādes un vadības metodes,
modeļi un rīki, 2009., LZP, izpildītājs
LZP projekts nr. 06.0028: Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes
jaunās tehnoloģijas, 2006. – 2009., LZP, programmēšanas inženieris un pētnieks
Projekts VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000009/004: Jaunas paaudzes sistēmu
modelēšanas rīka izstrāde, 2006. – 2008., ERAF, programmēšanas inženieris un pētnieks
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS UN KONFERENCES
A. Sproģis, R. Liepiņš, J. Bārzdiņš, K. Čerāns, S. Kozlovičs, L. Lāce, E. Rencis, A.
Zariņš. GRAF: a Graphical Tool Building Framework. Proceedings of the Tools and
Consultancy Track. European Conference on Model-Driven Architecture Foundations and
Applications, Paris, France, pp. 18 – 21, 2010.
E. Rencis. Views on Metamodels: a Different Perception. Proceedings of Baltic
conference on Databases and Information Systems 2010, Riga, Latvia, pp. 343 – 358, 2010.
J. Barzdins, K. Cerans, S. Kozlovics, E. Rencis, A. Zarins. A Graph Diagram Engine
for the Transformation-Driven Architecture. Scientific Papers, University of Latvia,
“Computer Science and Information Technologies”, vol. 756, pp. 139 – 149, 2010.
J. Barzdins, K. Cerans, S. Kozlovics, L. Lace, R. Liepins, E. Rencis, A. Sprogis, A.
Zarins. MDE-based Graphical Tool Building Framework. Scientific Papers, University of
Latvia, “Computer Science and Information Technologies”, vol. 756, pp. 121 – 138, 2010.
J. Barzdins, K. Cerans, A. Kalnins, M. Grasmanis, S. Kozlovics, L. Lace, R. Liepins,
E. Rencis, A. Sprogis, A. Zarins. Domain Specific Languages for Business Process
Management: a Case Study. Proceedings of DSM’09 Workshop of OOPSLA 2009, Orlando,
Florida, USA, pp. 34 – 40, 2009.
J. Barzdins, K. Cerans, S. Kozlovics, E. Rencis, A. Zarins. A Graph Diagram Engine
for the Transformation-Driven Architecture. Proceedings of MDDAUI’09 Workshop of

International Conference on Intelligent User Interfaces 2009, Sanibel Island, Florida, USA, pp.
29 – 32, 2009.
J. Barzdins, S. Kozlovics, E. Rencis. The Transformation-Driven Architecture.
Proceedings of DSM’08 Workshop of OOPSLA 2008, Nashville, Tennessee, USA, pp. 60 –
63, 2008.
Daniel Varro, Mark Asztalos, Denes Bisztray, Artur Boronat, Duc-Hanh Dang,
Rubino Geiss, Joel Greenyer, Pieter Van Gorp, Ole Kniemeyer, Anantha Narayanan, Edgars
Rencis, and Erhard Weinell. Transformation of UML Models to CSP: A Case Study for Graph
Transformation Tools. Proceedings of 3rd International Workshop Applications of Graph
Transformation with Industrial Relevance (AGTIVE '07). Springer, Berlin, LNCS, vol. 5058,
pp. 540 – 565, 2008.
J. Barzdins, A. Kalnins, E. Rencis, S. Rikacovs, Model Transformation Languages
and their Implementation by Bootstrapping Method. Pillars of Computer Science, LNCS, vol.
4800, Springer-Verlag, pp. 130 – 145, 2008.
E. Rencis, Model Transformation Languages L1, L2, L3 and their Implementation,
Scientific Papers, University of Latvia, “Computer Science and Information Technologies”,
vol. 733, pp. 103 – 139, 2008.
J. Barzdins, A. Zarins, K. Cerans, A. Kalnins, E. Rencis, L. Lace, R. Liepins, A.
Sprogis, GrTP: Transformation Based Graphical Tool Building Platform. Proc. of Workshop
on Model Driven Development of Advanced User Interfaces, MODELS 2007, Nashville, USA.
Baltic DB&IS 2010 conference, Rīga, Latvija – uzstāšanās ar referātu „Views on
Metamodels: a Different Perception”.
OOPSLA 2009 conference, Orlando, USA – uzstāšanās ar referātu „Domain Specific
Languages for Business Process Management: a Case Study” seminārā „Domain Specific
Modeling”.
IUI 2009 conference, Sanibel Island, USA – uzstāšanās ar referātu „A Graph
Diagram Engine for the Transformation-Driven Architecture” seminārā „Model Driven
Devlopment of Advanced User Interfaces”.
OOPSLA 2008 conference, Nashville, USA – uzstāšanās ar referātu „The
Transformation-Driven Architecture” seminārā „Domain Specific Modeling”.
AGTIVE 2007 conference, Kassel, Germany – uzstāšanās ar referātu modelēšanas
rīku konkursā.
LU 65. zinātniskā konference, Rīga, Latvija – uzstāšanās ar referātu „, Model
Transformation Languages L1, L2, L3 and their Implementation”.
APBALVOJUMI
Otrā vieta A/s Exigen Services DATI un Latvijas Izglītības fonda rīkotajā IT maģistru
darbu konkursā.
Latvijas Universitātes atzinības raksts par maģistra darbu „Modeļu transformāciju
valodas Lx un to realizācija”

Rīgā, 2010. gada 5. augustā

________________
/E. Rencis/

EIROPAS
CURRICULUM VITAE
FORMĀTS

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Nacionalitāte
Dzimšanas dati

LĀRMANE Daina
Siguldas 9, Valmiera, LV-4200
28362255
Daina.larmane@va.lv
latviete
22.06.1957.

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

No 2001.gada marta
Vidzemes augstskola
Izglītība
Lektore svešvalodu katedrā, no 2007. gada jūnija programmas “Tulkotājs” direktore
Kursi Angļu valoda tūrisma nozarē, angļu valoda uzņēmējdarbībā, angļu valodā IT nozarē, angļu
valoda politoloģijas nozarē, tulkošanas teorija, mūsdienu tehnoloģijas tulkošanā. Kursu
sagatavošana un pasniegšana, studentu konsultēšana, gada projektu vadīšana.
Studiju programmas izstrāde, sagatavošana licencēšanai, sagatavošana akreditācijai, studiju
programmas īstenošanas vadība. E-apmācības kursu izstrāde un vadīšana.

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

No 1999.gada augusta līdz 2002.gada augustam
Vidzemes augstskola
Izglītība
Tālmācības un tālākizglītības projektu vadītāja
Tālmācība (nepilna laika studiju) nodaļas izveidošana un studiju uzsākšana, studiju procesa
organizēšana. Tālākizglītības kursu organizēšana un administrēšana, projektu vadība

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

No 1993. gada septembra līdz 1999.gada jūnijam
Madonas pilsētas ģimnāzija
Izglītība
Angļu valodas skolotāja
Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

No 1981. gada septembra līdz 1993.gada jūnijam
Valkas 1.vidusskola
Izglītība
Angļu valodas skolotāja, direktora vietas izpildītāja
Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs, skolas darba vadīšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

No 2007. gada septembra
Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, doktorantūra
Vispārīgā valodniecība, lietišķā valodniecība

1

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja
var norādīt)

2005.g. janvāris – 2006.g.janvāris
Ventspils augstskola, tulkošanas un terminoloģijas studiju fakultāte
Teksta analīze un tulkošana, tulkojumzinātnes vēsture, mūsdienu latviešu valoda un
terminoloģija, starpkultūru saskarsme
Maģistra profesionālais grāds tulkošanā un terminoloģijā
50 kredītpunkti (75 ECTS)

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja
var norādīt)

No 1976. gada septembra -1981.gada jūnijam
Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte
Angļu valodas gramatika, fonētika, leksika, valodas vēsture, aizrobežu un latviešu literatūra,
tulkošanas metodika un prakse, pedagoģija, psiholoģija, angļu valodas mācīšanas metodika
Filologs, pasniedzējs, tulks

DALĪBA PROFESIONĀLĀS
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums
• Statuss organizācijā

NOZĪMĪGĀKĀS PĒDĒJO GADU
PUBLIKĀCIJAS

No 1991.gada
LATE ( Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija)
biedre

„Vārds un tā nozīme no angļu valodas kā svešvalodas apguvēja izpratnē.” 7.starptautiskā
zinātniskā konference „ Valodu apguve-problēmas un perspektīva” Liepājā, 2010. gada 26.
martā (iesniegts publicēšanai).
„Polisemantisko vārdu izpratnes nozīme svešvalodu apguvē: situācijas izpēte specialitātes
svešvalodas kursā Vidzemes Augstskolā” 6. starptautiskā zinātniskā konference „ Valodu
apguve-problēmas un perspektīva” Liepājā, 2008. gada 28. martā
„Mastering Bilingual terminology in ESP classes: a Tool and an Objective”. (“Bilingvālās
terminoloģijas apguve angļu valodas speciāliem nolūkiem nodarbībās: līdzeklis un mērķis.”
Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas Zinātnisko rakstu krājumā Nr.5. 2006. g.

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Izpratne

Pašnovērtējums
Klausīšanās

Līmenis (*)
Angļu

C2

Franču

A2

Krievu

C2

SOCIĀLAS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES

Runāšana
Lasīšana

Profesionāls
lietotājs
Pamatlīmenis
Profesionāls
lietotājs

C2

Profesionāls
lietotājs

dialogs
C2

Profesionāls
lietotājs

monologs
C2

B1 Vidējais līmenis

A2 Pamatlīmenis

A2

C2

C2

C2

Profesionāls
lietotājs

Profesionāls
lietotājs

Rakstīšana

Profesionāls
lietotājs
Pamatlīmenis
Profesionāls
lietotājs

C1

Profesionāls
lietotājs

A2 Pamatlīmenis
C1

Profesionāls
lietotājs

Labas saskarsmes spējas, ilgstošā skolotāja, pasniedzēja darbā attīstītas prasmes saprast
audzēkņus un kolēģus.
Vadītāja prasmes esmu ieguvusi vadot skolas kolektīvu ar 80 skolotājiem un 1000 skolēniem,
Grupu un projektu vadīšanas iemaņas attīstītas, izveidojot tālmācības nodaļu Vidzemes
augstskolā
Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office
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CURRICULUM VITAE

Valdis Vītoliņš
Dzimšanas datums
1971. gada 13. novembris
Izglītība
10.2002 – 10.2007
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Datorzinātņu nodaļa, datorzinātņu doktors
(Dr. sc. comp.)
09.2000 - 06.2002
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Datorzinātņu nodaļa, Datorzinātņu maģistrs
09.1995 - 06.1997
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Fizikālās elektronikas nodaļa, Fizikas
maģistrs
09.1990 - 06.1994
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Fizikas bakalaurs
Zinātniskās publikācijas starptautiskos recenzētos izdevumos
1. Vitolins Valdis, Audris Kalnins. Modeling Business. Modeling and Simulation of Business
Systems, Kaunas University of Technology Press, edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas,
B.
Rapp, Vilnius, May 13-14, 2003, pp. 215.-220.
2. Vitolins Valdis, Business Process Measures. Computer Science and Information
Technologies, Databases and Information Systems Doctoral Consortium, University of Latvia
Scientific Papers Vol. 673, edited by R. Freivalds, University of Latvia, 2004, pp. 186.-197.
3. Valdis Vitolins, Audris Kalnins, Semantics of UML 2.0 Activity Diagram for Business
Modeling by Means of Virtual Machine, Proceedings Ninth IEEE International EDOC
Enterprise Computing Conference, edited by Danielle C. Martin, IEEE, 2005, pp. 181.-192.
4. Audris Kalnins, Valdis Vitolins, Use of UML and Model Transformations for Workflow
Process Definitions, Databases and Information Systems, BalticDB&IS'2006, edited by O.
Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas, Vilnius, Technika, 2006, pp. 3.-15.
Publikācijas populāri zinātniskos izdevumos
1. Vītoliņš Valdis, Darba plūsmas pārvaldība, e-pasaule (2001) Nr. 5, 6
2. Vītoliņš Valdis, Microsoft dokumentu pārvaldības rīks SharePoint, e-pasaule (2001), Nr. 7
3. Vītoliņš Valdis, IT projektu pārvaldība, e-pasaule (2001), Nr. 9
4. Vītoliņš Valdis, Zināšanu pārvaldības sistēmas, e-pasaule (2002), Nr. 9
5. Vītoliņš Valdis, Organizācijas modelis biznesa procesu automatizācijā, e-pasaule (2002), Nr.
10
6. Vītoliņš Valdis. Biznesa modelēšanas rīki, e-pasaule, (2003), Nr. 9.

Darba pieredze
SIA "Odo"
05.2008 Amats: Direktors
Piedāvāju apmācību un konsultācijas, kā ieviest resursu un klientu pārvaldības sistēmas mazos un
vidējos uzņēmumos, izmantojot atvērtā koda rīkus. Nodrošinu datu pārraides tīkla un drošības
procedūru auditu, drošības politikas izstrādi un konsultācijas. Piedāvāju konsultācijas virtualizācijas

tehnoloģijās, ļaujot efektīvāk izmantot uzņēmumu IT resursus. Konsultēju par to, kā samazināt IT
uzturēšanas izmaksas, pārejot uz atvērtā koda sistēmām. Konsultēju Nodarbinātības valsts
aģentūras e-apmācības sistēmas ieviešanas projektu.
Accenture
05.2007 – 11.2008
Amats: Vecākais sistēmu analītiķis
Ieviesu zināšanu pārvaldības sistēmu, resursu pārvaldības, zināšanu pārbaudes projektu pārvaldības
un laika uzskaites rīkus. Vadīju "Application Testing School" kursus Rīgas piegādes centrā.
Pasniedzu “Java Boot Camp” kursus jaunajiem Java programmētājiem, kā arī piedalījos “Packaged
Application Development” kursu pasniegšanā.
Transporta un sakaru institūts
09.2007 - 01.2008
Amats: Lektors (daļēja slodze)
Piedalījos kursa Java Enterprise Information Management izstrādē, papildinot tā saturu par
programmatūras izstrādes vidēm, servisiem un tīkla infrastruktūru. Piedalījos šī kursa pasniegšanā
bakalauru un maģistru studentiem. Palīdzēju veikt praktiskos darbus, izmantojot dažādus Java/J2EE
izstrādes ietvarus.
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
02.2007 – 08.2007
Amats: Programmēšanas inženieris (daļēja slodze)
Piedalījos modeļu transformāciju rīka METAclipse izstrādē, izmantojot MOLA programmēšanas
valodu.
Exigen Latvia
08.2002 – 05.2007
Amats: Sistēmu analītiķis
Izstrādāju automatizētas testu vides dizainu . Veicu regresijas un akcepttestus, izstrādāju
automātiskos sistēmas testus. Izstrādāju uz datiem orientētas testu vides dizainu, nodrošināju
sistēmas ieviešanu un darbināšanu.
Izstrādāju sistēmas procesu modelēšanas tehniskās prasības Business Process Management
sistēmai. Izstrādāju procedūras un rīkus elektroniskā laikraksta "Exigen izstrādātāju resursi"
izdošanai. Veicu ar produktu izstrādi un pasūtītāju projektiem saistītās informācijas vākšanu un
klasificēšanu. Veicu esošo zināšanu pārvaldības procedūru analīzi un uzlaboju tās.
Veicu tīmekļa lietojumprogrammu testēšanu. Izstrādāju testu plānus un testu aprakstus. Izstrādāju
automātiskos testus. Izstrādāju XML saskarnes automātiskos testus.
DATI
03.1999 - 08.2002
Amats: Sistēmu analītiķis
Ieviesu Exchange 2000 darba grupu sadarbības serveri A/S DATI. Veicu DATI vadības biznesa
procesu analīzi un uzlaboju darba procesu automatizāciju. Piedalījos zināšanu pārvaldības sistēmas
prototipa izstrāde. Vadīju Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta problēmu ziņojumu pārvaldības
sistēmas izstrādi un ieviešanu. Vēlāk turpināju izstrādātās sistēmas uzturēšanu.
Veicu Valsts Zemes dienesta, un Valsts Obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras informācijas
sistēmu drošības auditu. Izstrādāju datu drošības politiku un ieviesu to atbilstoši Britu standartam BS
7799 u.c. Veicu datu pārraides tīklu skenēšana. Veicu personāla apmācību.
Piedalījos Kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešanā DATI Servisa centrā, atbilstoši ISO
9001:2000 standarta prasībām. Piedalījos uzņēmuma sertificēšana procesā.
Piedalījos Informācijas sistēmu pārvaldības un datu drošības sistēmas izstrādē un ieviešanā Valsts
Ieņēmumu dienestā. Veicu Valsts Ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes (IP) biznesa procesu
analīzi un datu drošības politikas izstrādi. Piedalījos drošības sistēmas ieviešanā. Konsultēju un
apmācīju VID IP personālu.
Valsts ieņēmumu dienests
02.1998 - 03.1999
Amats: Projekta pārvaldnieks
Vadīju Muitas pārvaldes Pretkontrabandas daļas Operatīvās informācijas sistēmas izstrāde un

ieviešana projektu. Izstrādāju sistēmas prasību specifikāciju, vadīju sistēmas testēšanu un ieviešanu
Pretkontrabandas nodaļās visā Latvijas teritorijā.
Daugavas hidroelektrostaciju kaskāde
08.1997 - 02.1998
Amats: Elektrisko sistēmu inženieris
Piedalījos Ķeguma HES-1 rekonstrukcijas projektā kā automātisko kontroles un telemetrijas sistēmu
grupas vadītājs. Sagatavoju rekonstrukcijas projekta plānus, pārbaudīju un saskaņoju izpildītāja
izstrādāto dizaina dokumentāciju.
01.1995 - 08.1997
Amats: Elektriskā iecirkņa vadītājs
Atbildēju par Ķeguma HES-2 elektrisko sistēmu (110/20/6/0,4 kV) darbināšanu, pārraudzība un
apkopi. Izstrādāju elektrisko sistēmu apkopes un remonta plānus, kontrolēju to izpildi.
Lattelekom
06.1994 - 01.1995
Amats: Optisko kabeļu metinātājs
Metināju optiskos kabeļus, mērīju signāla pārvades kvalitāti, dodams savu artavu Interneta ieviešanai
Latvijā.
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
09.1993 - 06.1994
Amats: Skolotājs
Pasniedzu fiziku 7.-10. klašu skolēniem.
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Kursa nosaukums

Ievads specialitātē

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT1002
6

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Sarma Cakula
Kursa anotācija

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.
Studiju rezultāti: Pēc kursa apguves students zinās galvenās IT jomas, pamatprincipus, profesiju standartu, iegūs
pamatzināšanas lietojumprogrammās, algoritmu izstrādē, programmēšanā, web lapu veidošanā.
Kursu apraksts-plāns

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 stundas.
2. Informācijas dizains.Integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējie principi.,Datu organizēšana un
attēlošana.Teksta, loģisko, matemātisko funkciju izmantošana, saistītās tabulas. 8 stundas.
3. Prezentāciju veidošana. 6 stundas.
4. Vispārējā Internet struktūra. Tīmekļa pārlūkprogrammu uzstādīšana, izmantošana informācijas iegūšanai un
apmaiņai darbu izstrādē. Severi, Internet sistēmas. 6 stundas.
5. Failu transportēšana. FTP serveri. 2 stundas.
6. Tīmekļa lappušu veidošana. Pamatprincipi. Struktūras. Valoda HTML Tabulu izmantošana web lapās, Strukturētas
web lapas veidošana, Rāmju izmantošana web lapās. 6 stundas.
7. Skaitīšanas sistēmas, galīgie automāi, Tjūringa mašīna. 4 stundas.
8. Vienkāršu algoritmu izstrāde.Algoritmu pieraksta veidi. Blokshēmas. 4 stundas.
9. Programmēšanas valoda Pascal, vispārējā struktūra. Mainīgo definēšana. Pamatoperatori. 4 stundas
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Laikā 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. Jāizstrādā web lapa un jānodrošina tās funkcionalitāte
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
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 %.
Literatūra (01-mācību literatūra)

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
Literatūra (02-papildliteratūra)
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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.
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Informācijas tehnoloģija

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

24

Lekciju stundu skaits

Kursa apstiprinājuma datums

Institūcija, kura apstiprināja kursu

24

22/03/2006

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Augstākā izglītība(līm.), lekt. Sandris Sietinsons
Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt datoru arhitektūras pamatprincipus
Studiju rezultāti: Kursa klausītāji iegūst pamatzināšanas datoru arhitektūrā: Zināt informācijas apstrādes līdzekļu
attīstības vēsturi. Fon Neimaņa princips, programmu izpildes secību datorā, nosaukt datora detaļas, izprast atmiņas
adresāciju u komandu izpildi procesorā. Zināt loģisko shēmu pamatelementus, izprot vadības ierīces un aritmētiski
loģiskās ierīces darbības principus
Kursu apraksts-plāns
·
·
·
·
·
·

Datorsistēmu attīstības vēsture
Aparatūras-programmatūras saskarsme, Fon Neimaņa princips. Programmu izpildes gaita datorā.
Datora funkcionālās daļas
Atmiņas adresācija. Fetch-execute cikls.
Datora loģiskā uzbūve (Vadības ierīce)
Datora loģiskā uzbūve (Aritmētiski loģiskā ierīce)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laikā jāsagatavo un jānodod mājas darbi. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par mājas darbiem.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: Mājas darbu vērtējums viedo 40%, eksāmena vērtējums veido 60%
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. 1.A. Andžāns, Ē. Ikaunieks, T. Romanovskis, Informātika 2. daļa „Datorika. Ievads algoritmikā.” Valsts
izdevniecība „Zvaigzne” R. 1994.
2. Rob Williams. Computer Systems Architecture A Networking Approach.Addison-Wesley, Pearson Educational
Limited, Harlow, England, 2001, 659lpp.
3. Scott Mueller. Upgrading and Repairing PCs 15th Edition. Que corp., Indianapolis, USA, 2004, 1344lpp.
4. Introduction to Personal Computer Hardware and Operating Systems : Course 1105 : Student Manual. - Orem :
Novell, 1999. - (Novell Education). - XII, [294] p.
Literatūra (02-papildliteratūra)

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

Datoru arhitektūra II

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT1004
3
24

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

24

Lekciju stundu skaits

Institūcija, kura apstiprināja kursu

24

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Augstākā izglītība(līm.), lekt. Sandris Sietinsons
Kursa anotācija

Kursa mērķis ir turpināt apgūt datoru arhitektūras pamatprincipus
Studiju rezultāti: Kursa klausītāji iegūst pamatzināšanas datoru arhitektūrā: Nosaukt datora procesora reģistrus,
izskaidrot to funkcijas. Izprot steku pamatfunkcijas un to lomu. Iegūst priekšstatu par RISC procesoriem un to
lietojumu. Pamatzināšanas par perifērijas iekārtām un datu pārraides principiem.
Kursu apraksts-plāns

1. Informācijas glabāšana ierīcēs ar 2 stabiliem stāvokļiem.
2. Mikroshēmas izgatavošana. Fizikālie pamati.
3. Datoru loģiskā uzbūve, atmiņa. Statiskā atmiņa. Dinamiskā atmiņa.
4. Atmiņas ierīces. Atmiņas hierarhija.
5. Procesoru attīstība, procesoru projekti.
6. Pentium® procesora reģistri.
7. Mašīnas instrukcijas jēdziens. Pamata mašīnas instrukcijas.
8. Subrutīnas. Steku lietojums.
9. Ievada –izvada metodes. Aptauja, pārtraukšana, DMA.
10. RISC procesori
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laikā jāsagatavo un jānodod mājas darbi. Obligāti jāapmeklē seminārs. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par mājas
darbiem un līdzdalību seminārā
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: Mājas darbu vērtējums viedo 40%, eksāmena vērtējums veido 60%
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. 1.A. Andžāns, Ē. Ikaunieks, T. Romanovskis, Informātika 2. daļa „Datorika. Ievads algoritmikā.” Valsts
izdevniecība „Zvaigzne” R. 1994.
2. Rob Williams. Computer Systems Architecture A Networking Approach.Addison-Wesley, Pearson Educational
Limited, Harlow, England, 2001, 659lpp.
3. Scott Mueller. Upgrading and Repairing PCs 15th Edition. Que corp., Indianapolis, USA, 2004, 1344lpp.
4. Introduction to Personal Computer Hardware and Operating Systems : Course 1105 : Student Manual. - Orem :
Novell, 1999. - (Novell Education). - XII, [294] p.
Literatūra (02-papildliteratūra)

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

Programmēšana (Java) I

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

DatZ1004
6
48

Datorzinātne

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Profesionālā augstākā izglītība(līm.), lekt. Ojārs Bāliņš
Priekšzināšanas

InfT1002, Ievads specialitātē
Kursa anotācija

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
Rezultāti

Studentam jāprot:
· Sastādīt blokshēmas un programmas dažāda rakstura vienkāršu uzdevumu atrisināšanai Java vidē
· Nokompilēt un palaist programmu Javā uz izpildīšanos
· Patstāvīgi izveidot klases objektu aprakstīšanai un praktiski strādāt ar reāliem objektiem objektorientētā vidē
· Patstāvīgi izveidot interfeisus metožu apvienošanai un praktiski pielietot interfeisus objektorientētā
programmēšanas vidē
· Programmēt paralēlos procesus un apstrādāt izņēmuma situācijas
Kursu apraksts-plāns

1. Galvenie uzdevuma atrisināšanas etapi:
· Darba uzdevuma matemātiskais formulējums;
· Risinājuma metožu izvēle;
· Algoritma blokshēmas sastādīšana;
· Blokshēmas apraksts;
· Programmas izejas moduļa (pirmteksta) sastādīšana;
· Programmas kompilācija, objekta un ielādes moduļa iegūšana;
· Programmas skaņošana, kontrol piemērs; Iegūto rezultātu izvērtēšana, secinājumi.
2. Valoda Java un tās izpildes vides raksturojums:
· Objektorientētās programmēšanas valodas raksturojums;
· Java vides komponenšu raksturojums;
· Pirmās vienkāršas Java programmas;
· Divi vadības operatori;
· Izpildāmo bloku veidošana;
· Valodas sintakses elementi.
3. Datu tipi. Mainīgie un masīvi:
· Datu tipu raksturojums;
· Vienkāršie tipi;
· Veselie tipi;
· Tipi ar fiksēto punktu;
· Simboliskais tips;
· Literāli;
· Mainīgie;
· Tipu pārveidošana un piemērošana;
· Automātiska tipu papildināšana izteiksmē;
· Masīvi.
4. Operācijas:
· Aritmētiskās operācijas;
· Bitu operācijas;
· Salīdzināšanas operācijas;
· Loģiskās operācijas;
· Piešķiršanas operācija;
· Nosacījuma operācija;
· Operāciju izpildīšanās kārtība.
5. Vadības operatori. Izvēles operatori:
· Cikla operatori;
· Pārejas operatori.
6. Ievads klasēs. Klases jēdziens:
· Objektu aprakstīšana;
· Metodes jēdziens;
· Konstruktori;
· Atslēgas vārds this;
· Metode finalize ().
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7. Metodes un klases. Metodes pārlādēšana:
· Objektu izmantošana;
· Argumentu nodošana;
· Objektu atgriešana, rekursija;
· Pieejas vadība;
· Statistiskie elementi;
· Opcija final;
· Masīvu revīzija;
· Ievietotās un iekšējās klases;
· String klase;
· Komandrindiņas argumentu izmantošana.
8. Mantošana. Mantošanas pamati:
· Atslēgas vārda super pielietošana;
· Daudzlīmeņu hierarhijas izveidošana;
· Par konstruktoru izsaukšanu;
· Metožu pārdalīšana;
· Abstrakto klašu izmantošana;
· Atslēgas vārda final izmantošana;
9. Pakotnes un interfeisi. Pakotnes:
· Pieejas aizsardzība;
· Pakotņu imports;
· Interfeisi.
10. Izņēmumu situāciju apstrāde:
· Izņēmumu apstrādes principi;
· Izņēmumu situāciju tipi;
· Operatoru try un catch izmantošana;
· Operators throw;
· Metodes ar atslēgas vārdu throws;
· Bloks finally;
· Java iebūvētās izņēmumu situācijas;
· Apakšklases izveidošana izņēmumiem.
11. Daudz plūsmu programmēšana. Javas plūsmas modelis:
· Galvenā plūsma;
· Plūsmas izveidošana;
· Daudz plūsmas izveidošana;
· Metožu is Allive( ) un join( ) izmantošana;
· Plūsmu prioritātes;
· Sinhronizācija;
· Starp plūsmu saites;
· Plūsmu apstādināšana, atjaunošana un pārtraukšana;
· Daudz plūsmu izmantošana.
12. Ievads/izvads un appleti. Ievada/izvada pamati:
· Nolasīšana no konsoles;
· Izvadīšana uz konsoles;
· PrintWriter klase;
· Failu ierakstīšana un lasīšana;
· Appletu programmēšana;
· Modifikatori transient un volatile;
· Instanceof izmantošana;
· Atslēgas vārds strictsp;
· Native metode.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Obligāti jāapmeklē praktiskās nodarbības un jāizpilda visi norādītie patstāvīgie darbi pa doto tēmu. Kavētās
praktiskās nodarbības iespējams atstrādāt izpildot papildus individuālos uzdevumus. Izpildītā praktiskā darba
vērtējums tiek samazināts par kavēto nodarbību skaitu, tādējādi vidējā atzīme var būt mazāka par 4.
2. Laikā jāizpilda, jānodod un jāaizstāv kursa darbs.
3. Visos patstāvīgajos darbos un pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba vērtējuma patstāvīgajos darbos – 25%.
2. Kursa darba vērtējums – 25%
3. Vērtējuma eksāmenā – 50%.
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. The Java Tutorial (http://java.sun.com/docs/books/tutorial/)
2. П.Ноутон, Г.Шилдт. Java 2: Наиболее полное руководство.
3. O.Bāliņš, Lekcijas elektroniskā formā.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.
5.

Cay Horstmann. Computing Concepts with JAWA 2 Essentials.
Craig Larman. Applying UML und Patterns.
Deitel & Deitel How to program, Prentice hall, Upper Sadle River, New Jersey, 1997/1998.
Ivar Horton, Beginning Java 2 – JDK 1.3 Edition, Wrok Press Ltd.
Patrik Naughton, Herbert Schildt. Java 2: The Complete Reference.
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Айвор Хортон, Java 2, I и II том.
Кей С.Хорстман, Гарл Корнелл Java 2, том I, Основы
Крег Ларман. Применение UML и шаблонов проектирования.
O.Bāliņš, G.Grundštoks. Vispārējie metodiskie norādījumi par studiju darba izpildi, VA,2002
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Kursa nosaukums

Programmēšana (Java) II

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

DatZ1005
6
48

Zinātnes nozare

Datorzinātne

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Profesionālā augstākā izglītība(līm.), lekt. Ojārs Bāliņš
Priekšzināšanas

DatZ1004, Programmēšana (Java) I
Kursa anotācija

Iemācīt programmēšanu pielietot praksē programmatūras izstrādes procesā; sagatavot patstāvīgam darbam
programmatūras izstrādē izmantojot Javas pakotnes; nodrošināt speciālo priekšmetu dziļāku izpratni, pielietojot
objektorientētās programmēšanas principus un tehnoloģijas.
Studiju rezultāti: Studentam jāprot:
· Praktiski pielietot Java 2 piedāvātās gatavās objektu klases un metodes darba projektos objektu apstrādē
· Patstāvīgi izstrādāt saskarnes interfeisus appletos izmantojot objektorientētās programmēšanas principus un
tehnoloģijas
· Java tehnoloģiju praktiski pielietojumi konkrētos risinājumos
Kursu apraksts-plāns

1. Rindu apstrāde:
· String konstruktori;
· Rindu garums;
· Rindu savienošanas operācijas;
· Simbolu izvilkšana;
· Rindu salīdzināšana;
· Rindu meklēšana;
· Rindu izmainīšana;
· Metode valueOf( );
· Reģistra maiņa simboliem;
· StringBuffer klase.
2. Java.lang pakotne:
· Vienkāršo tipu klases;
· Void un Process klases;
· Runtime klase;
· System klase;
· Object klase;
· Metodes clone( ) un interfeisa Cloneable izmantošana;
· Class un ClassLoader klases;
· Math klase;
· Thread, ThreadGroup klases un interfeiss Runable;
· ThreadLocal un InheritableThreadLocal klases;
· Package klase;
· RuntimePremision klase;
· Throwable klase;
· SecurityManager klase;
· Interfeiss Comparable;
3. Java.util pakotne, kolekcijas:
· Java.util pakotnes struktūra;
· Kolekcijas interfeisi;
· Interfeiss Collection;
· Interfeiss List;
· Interfeisi Set un SortSet;
· Collection klases;
· ArrayList klase;
· LinkList klase;
· HashSet klase;
· TreeSet klase;
· Pieeja kolekcijai izmantojot iteratoru;
· Lietotāju klašu kolekcijas;
· Map interfeisi;
· Komparatori;
· Algoritmu kolekcijas;
· Masīvi;
· Mantotās klases un interfeisi;
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· Interfeiss Enumeration;
· Vector klase;
· Stack klase;
· Metodes store() un load().
4. Java.util pakotne, servisa klases:
· StringTockenizer klase;
· BitSet klase;
· Date klase;
· Datumu salīdzināšana;
· Calendar klase;
· GregorianCalendar klase;
· TimeZone klase;
· SimpleTimeZone klase;
· Random klase;
· Observable klase;
· Java.util.zip un java.util.jar pakotnes.
5. Pakotnes java.io:
· Java ievada/izvada klases un interfeisi;
· File klase;
· Katalogi, katalogu izveidošana;
· Plūsmu klases;
· Baitu plūsmas;
· Baitu plūsmu filtrēšana, buferizācija;
· Simbolu plūsmas;
· Ievada/izvada plūsmu izmantošana;
· Metodes wc() uzlabošana;
· Serializācija;
· Plūsmas priekšrocības.
6. Darbs tīklā:
· Tīkla darbības pamati;
· Java un tīkls;
· IP protokola jēdziens;
· Soketi, TCP/IP protokols;
· Klientu serveris;
· Soketu rezervēšana;
· Proxy serveri;
· Internet adresācija;
· Java un tikli, pakotne java.net.*;
· TCP/IP klientu soketi;
· URL izmantošana;
· URLConnection klase;
· TCP/IP serveru soketi.
7. Applet klase:
· Applet klases struktūra;
· Appleta arhitektūra;
· Appleta skelets;
· Appletu attēlošanas metodes;
· Appleta arhitektūra;
· Pārzīmēšanas prasības;
· Parametru nodošana appletiem;
· Metode getDocumentBase( );
· Metode getCodeBase();
· Interfeiss AppletContext;
· Metode showDocument();
· Interfeiss AudioClip;
· Interfeiss AppletStub;
· Izvads uz konsoles.
8. Notikumu apstrāde:
· Notikuma jēdziens;
· Notikuma avoti;
· Notikumu fiksēšanas bloks;
· Notikumu klases;
· Notikumu avotu elementi
· Notikumu fiksēšanas interfeisi;
· Notikumu deleģēšanas moduļa izmantošana;
· Peles notikumu apstrāde;
· Klaviatūras notikumu apstrāde;
· Adapteru klases;
· Iekšējās klases;
· Anonīmas iekšējās klases.
9. Ievads AWT klasē: darbs ar logiem, grafiku un tekstu:
· AWT klases struktūra;
· Logu grafikas pamati;
· Frame logi;
· Frame logu veidošana appletos;
· Loga programmas izveidošana;
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· Informācijas izvadīšana logā;
· Darbs ar grafiku;
· Darbs ar krāsām;
· Zīmēšanas režīma uzstādīšana;
· Darbs ar šriftiem;
· FontMetrics klases izmantošana teksta izvadīšanā.
10. AWT vadības elementu izmantošana, kompozīcijas vadība un izvēlne:
· AWT vadības elementu jēdziens;
· Teksta iezīmes;
· Vadības pogu izmantošana;
· Karodziņu izmantošana;
· CheckboxGroup klases izmantošana;
· Vadības elements Choice;
· Sarakstu izmantošana;
· Ritjoslu vadība;
· TextField klases izmantošana;
· TextArea izmantošana;
· Kompozīcijas menedžeris;
· Izvēlne un izvēlnes panelis;
· Dialoga logi;
· FileDialog klase;
· Notikumu apstrāde izmantojot AWT komponentes.
11. Darbs ar attēliem:
· Grafisko failu formāti;
· Attēla izveidošana;
· Attēla nolasīšana;
· Attēla aplūkošana;
· ImageObserver interfeiss;
· MediaTracker klase;
· ImageProducer interfeiss;
· MemoryImageSource klase;
· ImageConsumer Interfeiss;
· PixerGrabber klase;
· ImageFilter klase;
· CroplmageFilter filtrs;
· RGBImageFilter filtrs;
· Animācijas metodes;
· Papildos klases darbam ar attēliem.
12. Papildus pakotnes:
· Java API pakotnes;
· Atspoguļošana;
· Attālināto metožu izsaukšana;
· Vienkāršākais serveris – klienta priekšraksts;
· Teksts formatēšana;
· DateFormat klase;
· SimpleDateformat klase
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prasības kredītpunktu ieguvei:
1. Obligāti jāapmeklē praktiskās nodarbības un jāizpilda visi norādītie patstāvīgie darbi pa doto tēmu. Kavētās
praktiskās nodarbības iespējams atstrādāt izpildot papildus individuālos uzdevumus. Izpildītā praktiskā darba
vērtējums tiek samazināts par kavēto nodarbību skaitu, tādējādi vidējā atzīme var būt mazāka par 4.
2. Laikā jāizpilda, jānodod un jāaizstāv kursa darbs.
3. Visos patstāvīgajos darbos un pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba vērtējuma patstāvīgajos darbos – 20%.
2. Kursa darba vērtējums – 20%
3. Kursa darba recenzija – 10%
4. Vērtējuma eksāmenā – 50%.
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. The Java Tutorial (http://java.sun.com/docs/books/tutorial/)
2. П.Ноутон, Г.Шилдт. Java 2: Наиболее полное руководство.
3. O.Bāliņš, Lekcijas elektroniskā formā
Literatūra (02-papildliteratūra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cay Horstmann. Computing Concepts with JAWA 2 Essentials.
Patrik Naughton, Herbert Schildt. Java 2: The Complete Reference.
Craig Larman. Applying UML und Patterns.
Айвор Хортон, Java 2, I и II том.
Кей С.Хорстман, Гарл Корнелл Java 2, том I, Основы
Крег Ларман. Применение UML и шаблонов проектирования.
O.Bāliņš, G.Grundštoks. Vispārējie metodiskie norādījumi par studiju darba izpildi, VA,2002
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Kursa nosaukums

Datu pārraides tīkli I

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT1005
3

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Laboratorijas darbu stundu skaits

6

Lekciju stundu skaits

Kursa apstiprinājuma datums

Institūcija, kura apstiprināja kursu

10

22/03/2006

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dr. Inženierzinātņu doktors, prof. Egils Ginters
Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt ieskatu datu apstrādes sistēmu athitektūrā, datoru uzbūvē un sistēmiskās
programmatūras pamatos, kā arī teorētiskas zināšanas un prasmes par vienādranga lokālu datu pārraides tīklu
konstruēšanu un administrēšanu.
Studiju rezultāti:
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto:
· Zināšanas par datu apstrādes sistēmu athitektūru un datoru uzbūvi;
· Izpratni par sistēmisku programmatūru;
· Zināšanas un prasmes par vienādranga lokālu datu pārraides tīklu konstruēšanu un administrēšanu.
Kursu apraksts-plāns

Lekciju saturs ir sekojošs:
· Informācija par mācību procesu. Informācijas apstrādes sistēmu arhitektūra. Loģiskā un fiziskā struktūras.
Datortehnikas klasifikācija. Datora struktūrshēma un darbības pamatprincipi. Kopnes. Procesori. Atmiņas
organizācija. Ārējās atmiņas veidi un darbības principi.
· Videoadapteri un monitori. Ievades/ izvades porti un iekārtas. Printeri. Barošanas rezervēšana. Ievads operāciju
sistēmās. (Tests).
· Tīklu klasifikācija un topoloģija. Informācijas pārraides vides un to raksturojums. Tīkla adapteri un savienojošie
elementi. Resursu sadalīšana tīklā.
· Tīkla aparatūra: koncentrātori, komutātori, atkārtotāji, pārveidotāji. OSI etalonmodelis. (Tests).
· Protokoli. Pieejas metodes tīklam: Ethernet un Token Ring.
Laboratorijas darbu saturs ir sekojošs:
· 1.laboratorijas darbs. Personālā datora konstruēšana. (Seminārs).
· 2.laboratorijas darbs. Homogēnu lokālu datu pārraides tīklu divu mezglu segmenta konstruēšana. (Seminārs).
· 3.laboratorijas darbs. Homogēnu vienādranga lokālu datu pārraides tīklu vairākmezglu segmenta konstruēšana.
(Seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, kā arī nokārtots eksāmens
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens.
Gala vērtējumu veido: Eksāmens (90%), kuru atļauts kārtot tikai tad, ja nokārtoti laboratorijas darbi. Testi (10%).
Literatūra (01-mācību literatūra)

Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti:
1. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002-2004, ISBN 9984-30-021-8, 380/302 p
Literatūra (02-papildliteratūra)

Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, kā arī:
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.
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Kursa nosaukums

Datu pārraides tīkli II

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT1006
3

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Laboratorijas darbu stundu skaits

6

Lekciju stundu skaits

Kursa apstiprinājuma datums

Institūcija, kura apstiprināja kursu

10

22/03/2006

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dr. Inženierzinātņu doktors, prof. Egils Ginters
Priekšzināšanas

InfT1005, Datu pārraides tīkli I
Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt informāciju par globālo datu pārraides tīklu uzbūvi, TCP/IP adresācijas pamatos,
reglamentētu informācijas apmaiņu EDI, kā arī teorētiskas zināšanas un prasmes par TCP/IP datu pārraides tīklu,
kā arī bezvadu tīklu konstruēšanu un administrēšanu.
Studiju rezultāti:
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto:
· Zināšanas par globālo datu pārraides tīklu uzbūvi;
· Izpratni par TCP/IP adresācijas pamatiem;
· Informāciju par reglamentētu informācijas apmaiņu EDI;
· Zināšanas un prasmes par TCP/IP datu pārraides tīklu, kā arī bezvadu tīklu konstruēšanu un administrēšanu
Kursu apraksts-plāns

· 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, Nr.5 un Nr.8. Globālie tīkli
(WAN). FDDI tīkla tehnoloģijas. X.25. Frame Relay. ATM. SONET.
· Bezvadu tīkli. Pieejas metodes. Bezvadu Ethernet.. Bluetooth. Bezvadu tīklu attīstības perspektīvas. GSM. (Tests).
· UMTS 3G. WAP. Datu apstrādes un pārraides sistēmu programmatūra. Valodas.
· Datu apstrādes un pārraides sistēmu programmatūra. DBVS. Klienta-servera arhitektūras. Failu serveris. API
serveri (Tests).
· Elektroniskā Informācijas Apmaiņa (EDI). EDIFACT.
Laboratorijas darbu saturs ir sekojošs:
· 4.laboratorijas darbs. Personālo datoru uz Pentium 4 bāzes arhitektūru kvalitātes analīze.(Seminārs).
· 5.laboratorijas darbs. Nehomogēna lokāla datu pārraides tīkla konstruēšana ar resursu sadalīšanu IP adresu telpā.
(Seminārs).
· 8.laboratorijas darbs. Statisku IP adrešu translācija (NAT) TCP/IP lokālā datu pārraides tīklā. (Seminārs)
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, kā arī nokārtots eksāmens.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens.
Gala vērtējumu veido: Eksāmens (90%), kuru atļauts kārtot tikai tad, ja nokārtoti laboratorijas darbi. Testi (10%).
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002-2004, ISBN 9984-30-021-8, 380/302
p.
Literatūra (02-papildliteratūra)

Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, kā arī:
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.
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Kursa nosaukums

Datu pārraides tīkli III

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

InfT2002
3
24

Informācijas tehnoloģija

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dr. Inženierzinātņu doktors, prof. Egils Ginters
Priekšzināšanas

InfT1005, Datu pārraides tīkli I
InfT1006, Datu pārraides tīkli II
Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt informāciju par datu apmaiņas drošību datu pārraides tīklos, aizsardzību pret
datorvīrusiem, Novell Netware tīklveida vidi, e-komercijas shēmām un tehnoloģisko procesu automatizācijas datu
pārraidi, kā arī teorētiskas zināšanas un prasmes par MS Windows un Novell Netware serveru izmantošanu datu
pārraides tīklu veidošanā un administrēšanā
Rezultāti

Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto:
· Zināšanas par datu apmaiņas drošību datu pārraides tīklos, aizsardzību pret datorvīrusiem;
· Izpratni par Novell Netware tīklveida vidi;
· Informāciju par e-komercijas shēmām un tehnoloģisko procesu automatizācijas datu pārraidi;
· Zināšanas un prasmes par MS Windows un Novell Netware serveru izmantošanu datu pārraides tīklu veidošanā un
administrēšanā
Kursu apraksts-plāns

Lekciju saturs ir sekojošs:
· 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.
· Informācijas apmaiņa un drošība. Datorvīrusi un aizsardzības līdzekļi tīklā. AVG (Grisoft Inc.). Ugunsmūri.
Virtuālie privātie tīkli. Ielaušanās atklāšanas sistēmas. Informācijas kriptēšana. (Tests).
· E-komercijas shēmas. Internet pamatresursi un to izmantošana. Web programmēšanas pamati.
· Novell Netware un datu pārraides tīklu organizācija.(Tests).
· Iebūvētās automātiskās vadības sistēmas. Mikrokontrolieri. Sadalītu vadības sistēmu konstruēšana. Industriālās
kopnes. Lokālu vadības iekārtu apvienošana. Industriālie datu pārraides tīkli.
Laboratorijas darbu saturs ir sekojošs:
· 6.laboratorijas darbs. Homogēna lokāla datu pārraides tīkla konstruēšana ar pieejas tiesību kontroli IP adresu
telpā uz MS Windows 2000 Server bāzes. Seminārs).
· 7.laboratorijas darbs. Homogēnu lokālu datu pārraides tīkla izveidošana uz Novell Netware bāzes. (Seminārs).
Laboratorijas darbs Nr.6. Homogēna lokāla datu pārraides tīkla konstruēšana ar pieejas tiesību kontroli IP adresu
telpā uz MS Windows 2000 Server bāzes
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;
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§ 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.
Laboratorijas darbs Nr.7. Homogēnu lokālu datu pārraides tīkla izveidošana uz Novell Netware bāzes
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):
§ 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.
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja parakstu, kas
apliecina darba izpildi
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, kā arī nokārtots eksāmens
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens.
Gala vērtējumu veido: Eksāmens (90%), kuru atļauts kārtot tikai tad, ja nokārtoti laboratorijas darbi. Testi (10%).
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002-2004, ISBN 9984-30-021-8, 380/302 p
Literatūra (02-papildliteratūra)

Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, kā arī:
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
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Kursa nosaukums

Angļu valoda informācijas tehnoloģiju specialitātē

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Filo1007
6
48

Filoloģija#

Vidzemes augstskolas Valodu katedra#

Kursa autori

Mağistra profesionālais grāds tulkošanā un terminoloğijā, lekt. Daina Lārmane
Kursa anotācija

Kursa mērķis ir uzlabot studentu kompetences līmeni angļu valodā, apgūstot augstāka līmeņa (advanced) angļu
valodu specialitātei radniecīgās un vispārizglītojošās jomās
Rezultāti

Kursu apguvušie studenti varēs izprast un analizēt rakstiskus tekstus, mutiskas uzstāšanās angļu valodā, kā arī
rakstīt un uzstāties angļu valodā augstākajā līmenī par specialitātei radniecīgām tēmām
Kursu apraksts-plāns

Vēsturisks pārskats par informāciju tehnoloģiju attīstību, datorarhitektūra, datorpielietojums, datoru un
komunikācijas tīkli, Internets, tīkla etiķete, kompjūternoziegumi, multimediji; terminoloģijas un runas kultūras
jautājumi; publiskās runas angļu valodā; publikācijas un raksti par radniecīgām tēmām
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāti jāapmeklē 50 % lekciju; sekmīgi jāuzraksta visi kontroldarbi; jāiesniedz 2 rakstiskie darbi un jāveic 2
publiskās uzstāšanās.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: Kursa gala vērtējums sastāv no semestru darba vērtējuma (70%) un gala eksāmena
vērtējuma (30%).
Literatūra (01-mācību literatūra)

Virginia Evans, Lynda Edwards, UPSTREAM Advanced, Students Book. Express Publishing 2003
Eric H. Glendinning, John McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press 2002
Raksti no interneta, akademiskām publikācijām un angļu val. iznākošajiem žurnāliem
John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press 1999
Literatūra (02-papildliteratūra)

John&Liz Soars, HEADWAY Advanced, Oxford University Press 1998
John Langan, College Writing Skills and Readings, McGraw-Hill Inc.
Shelly Cashman Series Discovering Computers 2000, Course Technology ITP 1999
Mark Powell, Presenting in English, Language Teaching Publications 1999
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Kursa nosaukums

Matemātika

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Mate1002
6

Matemātika

Kursa autori

Dabaszinātņu mağistrs matemātikā, lekt. Zinta Skrastiņa
Kursa anotācija

kursa mērķis ir apgūt matemātikas tēmas, kas nepieciešamas informācijas apstrādes procesu un algoritmu
izpratnei:
· lineārā algebra;
· vektori;
· analītiskā ģeometrija;
· matemātiskā loģika;
· kopu teorija,
kā arī statistikā nepieciešamos matemātiskās analīzes elementus, t.i., funkciju īpašības un pētīšanu:
· funkcijas robežu aprēķināšanu;
· funkcijas atvasinājumu aprēķināšanu.

Studiju rezultāti: studenti apgūst teorētiskās informācijas apstrādes procesu un algoritmu izpratni un apguvi
nodrošinošās matemātikas zināšanas, iemācās patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un analizēt, sistematizēt, sintezēt
un integrēt iegūto informāciju.
Kursu apraksts-plāns

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.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
1. Laikā jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi.
3. Visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu līdz noteiktajam eksāmena datumam.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālais darbs praktiskajos darbos – 10%
2. Vērtējums kontroldarbos – 30%
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3. Vērtējums eksāmenā – 60%

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. I. Revina, M. Gulbe, M. Peļņa, G. Bāliņa
“Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem”. 1997.g., R., Zvaigzne ABC.
2. Kompendijs
Literatūra (02-papildliteratūra)

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
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Kursa nosaukums

Lietojumprogrammatūra

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT1007
3
24

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

24

Lekciju stundu skaits

Kursa apstiprinājuma datums

Institūcija, kura apstiprināja kursu

24

22/03/2006

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, lekt. Agris Vārna
Kursa anotācija

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar integrētas lietojumprogrammatūras uzbūves principiem un pielietojumu;
iemācīt lietot praksē savstarpēji saistītas dažādas lietojumu programmas, t.sk. izmantojot makro un Microsoft
Visual BasicTM
Studiju rezultāti:
Kursa klausītāji iegūst praktiskas iemaņas integrētai lietojumprogrammatūras izmatošanai, pārzin grafiskā lietotāju
interfeisa (GUI) pielietojuma specifiku, prot analizēt lietojumprogrammatūras funkcionalitāti, izveidot lietotāja
instrukcijas, prot izmantot makroprogrammēšanu un MS Visual BasicTM lietojumprogrammu funkcionalitātes
paplašināšanai
Kursu apraksts-plāns

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

Pārskats par lietojumprogrammu grupām, to pielietojuma diapazoni, programmu vides salīdzinājums, programmu
savstarpējā integrācija, konverģence. (Word, Excel; Access, PowPoint, Photo Editor / CorelDraw; Tildes WinLogs,
Binder, FrontPage, Internet Explorer, Outlook; OpenOffice)
Makrokomandu lietošana, makrokomandu rakstīšana ar ierakstītāju (RECORDER)- ierakstīšana, izpilde un
rediģēšana.

Utilītprogrammas (datora administrēšanas un datu uzturēšanas programmatūra - Norton Utilities WinZip; Norton
Antivirus); multimediju programmatūra

Microsoft Visual BasicTM: objektu un notikumu orientēta programmēš. valoda. Iepazīšanās ar Microsoft Visual Basic
vidi: vadības, projekta, īpašību un citi logi; piemēri- to analīze, izpilde.
Microsoft Visual BasicTM: kontroļi, to īpašības, notikumi, metodes, procedūras; ekrāna forma (Form) un objekts poga (Command button), to īpašības; objekti, to īpašības un metodes, standarta dialoga logi; elementāra
programma, tās izpilde un skaņošana.

Microsoft Visual BasicTM: konstantes un mainīgie, to tipi un redzamības apgabali, mainīgā definēšana un vērtības
atgriešana. Pārskats par biežāk lietotajām operācijām un operatoriem; funkcijas un procedūras, to lietojums un
piesaistīšana objektiem.
Optimāla datora un lietotāja saskarnes (interfeisa) izveidošanas pamatprincipi
Prasības kredītpunktu iegūšanai

o Laikā jāsagatavo un jānodod mājas darbi.
o Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri.
o Jāsaņem pozitīvs vērtējums par mājas darbiem un līdzdalību semināros.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
- Individuālā darba semināros un praktiskajos darbos vērtējums - 40%
- Mājas darbu vērtējums - 30%
- Eksāmena atzīme - 30%
Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.Ķiņķere, S.Narņicka. Microsoft Excel 2000 ... no A līdz Z. 2.grāmata. Datorzinību centrs 2000,1361pp.
Jurenoks A., Rikure T. Microsoft Access XP no iesācēja līdz lietpratējam. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. - 132 lpp.
S.Narņicka, K.Sataki. Microsoft Outlook 2000 no A līdz Z. Datorzinību centrs 2000, 156 Ipp.
Jaunbergs A.Ievads programmēšanā Visual Basic vidē. Rīga, Lietvārds, 2002. - 80 lpp.
Gary Cornell. Visual Basic 5 rom the Ground Up. Osborne / McGraw-Hill, 1997, 776 p.
Kursa kompendijs.
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7. http://www.liis.lv/mspamati/

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Žemaitis V. Jurēnoks A. Microsoft Word 2000 no iesācēja līdz lietpratējam. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001. - 168 lpp.
2. John Walkenbach. Excel 2003 Power Programming with VBA. Wiley Publishing, Inc. 2004. - 800 p.
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Kursa nosaukums

Elektrotehnikas pamati

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

ETeh1001
6
48

Zinātnes nozare

Elektrotehnika

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

36

Lekciju stundu skaits

48

Laboratorijas darbu stundu skaits

12

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, lekt. Agris Vārna
Priekšzināšanas

Mate1002, Matemātika
Kursa anotācija

Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar elektrotehnikas, pusvadītāju fizikas un digitāltehnikas pamatiem; veicināt
praktisku iemaņu apgūšanu elektrisko shēmu analīzē, mērīšanas tehnikā, digitālo shēmu analīzē un sintēzē.
Studiju rezultāti:
Pēc kursa apguves studentam iegūtās zināšanas jāprot pielietot, veicot datortehnikas montāžu, diagnostiku,
tehnisko apkopi, un remontu
Kursu apraksts-plāns

Fizikas, matemātikas un elektrotehnikas pamati; strāvas ķēdes – Oma likums, elektriskais darbs, enerģija un jauda,
sprieguma un strāvas efektīvās vērtības.
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.
Elektriskais lauks: lauka stiprums, 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.
Aktīvā un reaktīvā pretestība: vektoru diagrammas; R-C-L virknes - paralēlie slēgumi, rezonanse R-C-L ķēdē. Filtri.
Pusvadītājdiodes, tiristori: taisngriežu un impulsu diodes; taisngriežu shēmas; stabilitroni, sprieguma stabilizēšana.
Vienvirziena un divvirzienu tiristortriodes.
Bipolārie un laukefekta tranzistori: sprieguma un strāvas pastiprināšana ar tranzistoriem, pamatprincipi;
raksturlīknes; robežvērtības; pamatslēgumi, to īpašības. Pusvadītāju apzīmējuma sistēma; pielietojums.
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.
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.
Operacionālie pastiprinātāji (OP): pamatprincipi, raksturlielumi un OP veidi.
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.
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, to pielietojums; frekvenču dalītāji.
Digitālās shēmas: digitālo mikroshēmu sērijas- TTL, K-MOP; signāla līmeņi, pārslēgšanās laiki; skaitītāji
(asinhronie, sinhronie); bīdes reģistri; kodu pārveidotāji, to pielietojums;
atmiņas: uzbūve, statisko un dinamisko atmiņu (RAM) adresēšana un darbība, pastāvīgā atmiņas ROM, PROM,
EPROM, EEPROM, uzbūve un darbība.
Skaitīšanas sistēmas; bināro skaitļu saskaitīšana un atņemšana; summatori.
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.
Impulsa barošanas bloki: darbības princips, līdzsprieguma pārveidotāji, tiristoru sprieguma pārveidotāji,
Caurplūdes pārveidotāji, Impulsa barošanas bloku tehniskais izpildījums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
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Prasības kredītpunktu ieguvei:
- Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi, mājas darbi un laboratorijas darbi
- Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un laboratorijas darbi
- Mājas darbos, laboratorijas darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
- Praktisko darbu vērtējuma - 10%
- Mājas darbu vērtējuma - 20%
- Ieskaites darbu vērtējuma - 20%
- Laboratorijas darbu vērtējuma - 30%
- Eksāmena atzīmes - 20%
Literatūra (01-mācību 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
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/
2. http://www.hut.fi/Misc/Electronics/
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Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns
Kursa nosaukums

Biznesa statistika

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

Mate1003
6
48

Zinātnes nozare

Matemātika

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Lekciju stundu skaits

Institūcija, kura apstiprināja kursu
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Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Sarma Cakula
Kursa anotācija

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.
Studiju rezultāti: Pēc kursa apguves students zinās pētījumu metodoloģijas pamatus, statistikas pamatjēdzienus
un metodes, datu analīzes iespējas ar datorprogrammu SPSS
Kursu apraksts-plāns

1. Datu ieguves veidi biznesā. Aptaujas. Galvenie pamatjēdzieni. Izlases veidošanas metodes. Problēmas.
2. Datu apraksta metodes. Mērīšanas skalas.Grafiskā attēlošana. Nobīdes. Liekumi. Problēmas.
3. Centrālā tendence. Standartnovirze. Dispersija. Koeficienti. Problēmu risināšana.
4. Varbūtība. Permutācijas. Kombinācijas. Klasiskais modelis. Atkarīgi, neatkarīgi notikumi.
5. Binomiālais sadalījums. Poisona sadalījums. Hiperģeometriskais sadalījums. Normālais un eksponenciālais
sadalījums.
6. Ticamības intervāli vidējam aritmētiskam normālsadalījumā.
7. Hipotēžu testi. I un II tipa kļūdas. Chi-kvadrāta tests.
8. Dispersiju analīze. ANOVA.
9. Lineārā regresija. Korelācija. Kovariance
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Laikā 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.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba semināros un praktiskajos darbos - 30 %,
2. Zinātniskā pētījuma - 40 %,
3. Vērtējuma eksāmenā – 30%
Literatūra (01-mācību literatūra)

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.
Literatūra (02-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
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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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Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču

Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns
Kursa nosaukums

Ekonomikas pamati

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

Ekon1007
3
24

Zinātnes nozare

Ekonomika

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Dabaszinātņu mağistrs vides zinātnē, lekt. Jānis Bikše
Kursa anotācija

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par ekonomiku vispār, ekonomiku inženiermehānikas nozarē, ekonomiku
Latvijā
Rezultāti

Studenti apguvuši teorētiskās un praktiskās zināšanas par ekonomiku Latvijā, ekonomiku inženiermehānikas
nozarē. Prot pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbībā.
Kursu apraksts-plāns

Studiju kursa metodes:
- lekcijas(L) – teorētiskā informācija ar studentu iesaistīšanu diskusijās,
- semināri(S) – grupu darbs
- pārbaudes darbi(P) – katras nodarbības sastāvā
- Ievads. Ekonomikas priekšmets. IT vieta pasaules un Latvijas tautsaimniecībā. (L, P) 2 stundas.
- Darba dalīšana. Starptautiskā darba dalīšana. ZTR. (L, P, S) 2 stundas.
- Ražīgums. Progresīvā un regresīvā atdeve. Galējā derīguma mazināšanās efekts. (L, P) 2. stundas.
- Lielas un mazas firmas. (L, P, S) 2 stundas.
- Pieprasījums un piedāvājums. (L, P) 2 stundas.
- Pieprasījums un piedāvājums. Uzdevumi. (L, P, S) 2 stundas.
- Patērētāji un ekonomika. (L, P) 2 stundas.
- Komercdarbības sākšana. Uzņēmumu veidi: Individuālais komersants, SIA, A/S. (L, P, S) 2 stundas.
- Komercdarbības finansēšana. Banku finansu veidi. Kredīts, līzings, faktorings, vērtspapīru emisija. (L, P) 2
stundas.
- Biznesa plāns (L, P, S) 2 stundas.
- Reklāma un sabiedriskās attiecības. (L, P) 2 stundas.
- Eksāmens. 2 stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto gala pārbaudijums – eksāmens.
Lai varētu kārtot eksāmenu:
*jābūt ieskaitītiem vismaz septiņiem pārbaudes darbiem,
*jābūt ieskaitītiem mājas darbiem
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
*pārbaudes darbiem(P) – 60%
*eksāmena(E) – 40%

Literatūra (01-mācību literatūra)

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
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Kursa nosaukums

Operacionālās sistēmas

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

InfT2003
6
48

Informācijas tehnoloģija

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dabaszinātņu mağistrs datorzinātnēs, doc. Arnis Cīrulis
Priekšzināšanas

InfT1005, Datu pārraides tīkli I
Kursa anotācija

. Iepazīstināt studentus ar dažāda tipa operētājsistēmām, to kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, attīstības
tendencēm
2. Dot zināšanas un iemaņas, kuras nepieciešamas Windows un Linux operacionālās sistēmas ieviešanas
plānošanai, instalēšanai un uzturēšanai gan uz atsevišķiem datoriem, gan datortīklos. Kurss piedāvā visaptverošu
un praktisku apmācību IT profesionāļiem, kuri atbild par Windows un Linux ieviešanas plānošanu, instalēšanu un
uzturēšanu.
Rezultāti

Kursa klausītāji apgūst:
· Operētājsistēmu evolūciju.
· Operētājsistēmu funkcijas un uzdevumus.
· Operētājsistēmu arhitektūru.
· Instalēt Windows un Linux vai jaunināt vecāku operacionālo sistēmu.
· Automatizēt operacionālās sistēmas instalēšanu, izmantojot atbilžu failus un unikalitātes datu bāzes failus
(Uniqueness Database File, UDF).
· Konfigurēt un vadīt ierīces.
· Vadīt diskus.
· Konfigurēt un vadīt failu sistēmas.
· Novērst sistēmas sāknēšanas procesa kļūdas un citas sistēmas problēmas.
· Konfigurēt darba virsmu (desktop) un izmantot lietotāju profilus darba vides pielāgošanai
· Konfigurēt TCP/IP.
· Konfigurēt Windows un Linux darbam tīklos.
· Uzturēt attālinātos lietotājus.
· Pārraudzīt sistēmas resursus un veiktspēju
Kursu apraksts-plāns

Microsoft Windows XP
1. OS evolūcija:
o Pirmo OS rašanās
o Multiprogrammu OS lieldatoriem rašanās
o OS un globālie tīkli
o OS minidatoriem un pirmie lokālie tīkli.
o OS attīstība 80tajos gados
o Mūsdienu OS attīstības īpatnības.
2. OS funkcijas un uzdevumi.
o Autonoma datora OS
§ OS kā virtuāla mašīna,
§ OS kā resursu vadības sistēma,
o Autonoma datora OS funkcionālās komponentes,
§ Procesu vadība,
§ Atmiņas vadība,
§ Failu un ārējo iekārtu vadība,
§ Datu aizsardzība un administrēšana,
§ API,
§ Lietotāja interfeiss.
o Tīkla OS.
§ Tīkla un izkliedētās OS,
§ Termina „tīkla OS” nozīmes,
§ Tīkla OS funkcionālās komponentes,
§ Tīkla dienesti un servisi,
§ Iebūvētie tīkla dienesti un tīkla čaulas.
o Vienranga un servera tīkla OS.
§ OS vienranga tīklos,
§ OS tīklos ar izdalītajiem serveriem.
o Prasības pret mūsdienu OS.
3. OS arhitektūra.
o Kodols un OS papildmoduļi,
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o Kodols priviliģētajā režīmā,
o OS daudzslāņu struktūra,
o OS aparatūras atkarība un pārnesamība:
§ OS aparatūras nodrošinājuma tipveida līdzekļi,
§ OS mašīnatkarīgās komponentes,
§ OS pārnesamība.
o Mikrokodola arhitektūra,
§ Koncepcija,
§ Mikrokodola arhitektūras priekšrocības un trūkumi,
4. Microsoft Windows XP Professional instalēšana:
o Microsoft Windows XP Professional ieviešanas plānošana un instalēšana
o Windows XP Professional instalēšana no produkta kompaktdiska
o Windows XP Professional instalēšana no tīkla
o Jaunināšana uz Microsoft Windows XP Professional
o Lietotāja rekvizītu pārnešana, izmantojot USMT
o Windows XP Professional aktivizācija
o Instalēšanas problēmas un to novēršana
5. Microsoft Windows XP Professional automatizētā instalēšana:
o Windows XP Professional automatizētās instalēšanas jēdziens
o Atbilžu failu izveide
o Unikalitātes datu bāzes failu (Uniqueness Database File, UDF) izveide
o Kā instalēšanas procedūra izmanto atbilžu un unikalitātes datu bāzes failus?
o Windows XP Professional automatizētās instalēšanas veikšana
o Diska attēla (image) izveides un izvēršanas jēdziens
o Atsauces (reference) datora sagatavošana pirms diska attēla izveides
o Diska attēla izveide, pārbaude un izvēršana
o Attālinātās instalēšanas servisi (Remote Installation Services)
6. Datora ar Microsoft Windows XP Professional ierīču konfigurēšana:
o Iekārtu instalēšana un konfigurēšana
o Darbs ar draiveriem
o Iekārtu problēmas un to novēršana
7. Disku vadība:
o Darbs ar disku vadības rīkiem
o Darbs ar pamata diskiem
o Darbs ar dinamiskajiem diskiem
o Disku sagatavošana jauninājumam uz Windows XP Professional
o Disku vadība
o Sējumu defragmentēšana
8. Failu sistēmas konfigurēšana un vadība:
o Darbs ar failu sistēmām
o Datu kompresijas vadība
o Datu aizsardzība, izmantojot EFS
9. Sistēmas sāknēšanas un citu sistēmas kļūdu identificēšana un novēršana:
o Windows XP Professional sāknēšanas jēdziens
o Sistēmas rekvizītu kontrole ielādes procesā.
o Boot.ini faila izmantošana
o Papildus sāknēšanas opciju izmantošana sistēmas problēmu novēršanai.
o Atkopšanas (recovery) konsoles izmatošana datora startēšanai
o Sistēmas atkopšana iepriekšējā stāvoklī
10. Darbvirsmas konfigurēšana:
o Lietotāja darbvirsmas parametru konfigurēšana
o Darbvirsmas pielāgošana
o Sistēmas rekvizītu konfigurēšana
o Lietotāja profilu un grupu politikas izmantošana darbvirsmas pielāgošanā un konfigurēšanā
o Attālinātās palīdzības izmantošana
11. TCP/IP adresācijas un vārdu atpazīšanas konfigurēšana:
o IP adrešu konfigurēšana
o IP adresācijas problēmas un to novēršana
o TCP/IP vārdu atpazīšanas metodes
o DNS un WINS klienta konfigurēšana
o Attālināta piekļuve darba stacijai
12. Microsoft Windows XP Professional konfigurēšana darbam:
o Microsoft Windows tīklos
o Darba grupas un lietotāja kontu jēdziens
o Lokālo lietotāju kontu izveide un autentifikācija
o Lokālās drošības konfigurēšana
o Pieteikšanās opciju konfigurēšana darba grupā
o Tīkla opciju konfigurēšana darba grupā
o Pievienošanās domēnam
o Darbs domēnā
13. Attālināto lietotāju atbalsts:
o Attālinātās piekļuves savienojuma izveidošana
o Pievienošanas virtuāliem privātiem tīkliem (VPN)
o Ienākošo savienojumu konfigurēšana
o Autentifikācijas protokolu un šifrēšanas konfigurēšana
o Attālināta darbvirsmas izmantošana
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o Lietotāja vārdu un paroļu saglabāšana, lai nodrošinātu attālinātus savienojumus
14. Microsoft Windows XP konfigurēšana mobiliem datoriem:
o Ierīču konfigurēšana mobiliem datoriem
o Barošanas vadības opciju konfigurēšana
o Failu, mapju un tīmekļa lapu pieejamības nodrošināšana darbam bezsaistes (offline) režīmā
15. Resursu un veiktspējas pārraudzība:
o Sistēmas informācijas apskate
o Task Manager izmantošana sistēmas veiktspējas pārraudzībai
o Veiktspējas un atbalsta rīku izmantošana sistēmas veiktspējas pārraudzībai un uzlabošanai
o Notikumu žurnāla (Event Log) pārraudzība
o Programmu savietojamības konfigurēšana
Linux Fedora Core
1. Ievads operētājsistēmās.
o Linux vēsture.
o Procesa jēdziens.
o Process darbībā.
o Faili un direktorijas.
o Operētājsistēmas līmeņi.
o Praktiskais darbs.
2. Linux pamati. Teksta rediģēšanas rīki.
o Linux kodols.
o Distribūcijas.
o Autorizācija.
o Čaula un pamatkomandas.
o Teksta redaktors Vi.
o Praktiskais darbs.
3. Administrēšanas pamati I.
o Sistēmas sāknēšana un apturēšana.
o Ielādes process.
o Sistēmas stāvokļi (run-levels).
o LILO (The Linux Loader). GRUB.
o Praktiskais darbs.
4. Administrēšanas pamati II.
o Sistēmas izslēgšana.
o Lietotāju konti.
o Crontab utilīta.
o Webmin.
o Praktiskais darbs.
5. Programmatūras instalēšana I.
o Pakotņu pārvaldība ar RPM (RedHat Package Manager): instalēšana, noinstalēšana, uzlabošana, pieprasījumu
veikšana, pārbaudīšana.
o Praktiskais darbs.
6. Programmatūras instalēšana II.
o Programmatūras instalēšana no pirmkoda: atarhivēšana, konfigurēšana, būvēšana (building), kompilēšana un
instalēšana.
o Praktiskais darbs.
7. Datora iekārtu uzstādīšana un nokonfigurēšana.
o Datora iekārtu pieinstalēšana.
o Kudzu opcijas un faili.
o Konfigurācijas faili.
o Tīkla savienojuma konfigurēšanas metodes un pārbaude.
o Praktiskais darbs.
8. X-Windows sistēma.
o X logi, logu pārvaldnieks, darbvirsmas pārvaldnieks.
o Praktiskais darbs.
9. Tīkla failu sistēma (Network File System – NFS).
o Failu sistēmas montēšana izmantojot /etc/fstab.
o Failu sistēmas montēšana izmantojot autofs.
o NFS failu sistēmas eksportēšana.
o Servera startēšana un apstādināšana.
o Praktiskais darbs.
10. Samba. Kickstart instalācija.
o Sambas izmantošana.
o Samba paroles.
o Pieslēgšanās Sambas koplietojamajam resursam.
o Kickstart instalācija.
o Praktiskais darbs.
11. Loģiskie diski.
o Loģiskie diski (partīcijas).
o Iekārtas.
o Partīciju tipi.
o Kas nepieciešams partīciju veidošanai?
o Partīciju veidošana ar fdisk.
o Praktiskais darbs.
12. Diska kvotu ieviešana.
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Kvotu sistēma.
Kvotu uzstādīšana.
Trīs pamatkoncepcijas.
Quotacheck. Edquota. Repquota.
Praktiskais darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi. Nokavētās
nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams
saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Gala vērtējumu veido: Individuālā darba praktiskajos darbos 40%, eksāmena vērtējums veido 60%
Literatūra (01-mācību literatūra)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Studentu grāmata.
E-apmācības kompaktdisks ar kursa atsevišķiem moduļiem.
Windows XP Professional
V.G. Olifer, N.A. Olifer. Setevije operacionnije sistemi. Piter, St.Petersburg, 2002, 544lpp.
Jorg Šib. MS-DOS 6.22., Binom, Moskva, 1995, 224lpp.
K.G. Finogenov. DOS 6.2. ABF, Moskva, 1994, 320lpp.
Christopher Negus, Linux Bible, Wiley Publishing, 802 lpp, 2005
Trevor Kay, Linux+ Certification Bible, Hungry Minds, 669 lpp, 2002
Klimas Family, Linux Newbie Administrator Guide, 134 lpp, 1998
Bill McCarty, Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, O'Reilly, 336 lpp, 2003
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Kursa nosaukums

Algoritmi un datu struktūras

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

DatZ2001
6
48

Zinātnes nozare

Datorzinātne

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

28

Lekciju stundu skaits

Institūcija, kura apstiprināja kursu

22

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Sarma Cakula
Kursa anotācija

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
Rezultāti

Pēc kursa apguves students zinās galvenās datu struktūras, pamatalgoritmus, algoritmu novērtēšanas metodes un
optimizāciju
Kursu apraksts-plāns

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.
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.
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.
Šķirošanas algoritmu klasifikācija un pamatmetodes. Iekšējā un ārējā šķirošana. Ātrās šķirošanas pamatmetodes un
algoritmi. Sarakstu attēlojums pēc hešēšanas metodes. Hešfunkcijas, to realizācijas algoritmi.
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.
Rekursīvie algoritmi. Alg oritmi ar atgriešanos. Optimālā izvēle, stabīlās saites.
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.
Algoritmu analīze. Dinamiskā programmēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

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
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba semināros un praktiskajos darbos - 10 %,
2. Kontroldarbi – 30%
3. Patstāvīgā darba - 20 %,
4. Eksāmena atzīmes - 40 %
Literatūra (01-mācību literatūra)

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
Literatūra (02-papildliteratūra)
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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
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Kursa nosaukums

Programmēšana (C++) I

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

DatZ2002
3
28

Datorzinātne

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dr. Datorzinātņu doktora zinātniskais grāds, viesdoc. Jānis Zuters
Priekšzināšanas

DatZ1004, Programmēšana (Java) I
DatZ1005, Programmēšana (Java) II
Kursa anotācija

Kursa uzdevums ir dot ieskatu programmēšanas valodas C++ iespējās un praktiski apgūt programmēšanas valodu
C++ pirmajā līmenī. Sākot kursu, nepieciešamas priekšzināšanas programmēšanā. Kursā ir ietvertas tādās tēmas
kā failu apstrāde, dinamiskās atmiņas izmantošana, simbolu virknes
Rezultāti

Prasme veidot programmas valodā C++. Pietiekošas teorētiskas programmēšanas principu un praktiskas valodas
C++ zināšanas turpmākai efektīvai valodas C++ apguvei
Kursu apraksts-plāns

1. C++ izcelšanās, programmas struktūra, programmas veidošana un kompilēšana, galvenās konstrukcijas;
2. Failu apstrādes pamati C++;
3. Norādes un dinamiskās datu struktūras (ievads norādēs, zema līmeņa simbolu virknes, dinamiskie masīvi,
dinamiskas datu struktūras, saistītais saraksts (linked-list))
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laikā jānodod individuālie (mājas) darbi – C++ programmas
Jāuzraksta visi nepieciešami pārbaudes darbi
Jānokārto eksāmens
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
Individuālie darbi – 25%
Pārbaudes darbi – 20%
Eksāmens – 55%

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Deitel H. M., Deitel P. J. C++, How to program, 4-th edition. — New Jersey: Prentice Hall, 2003. — pp. 1321.
2. Савитч Уолтер. C++. Курс объектно-ориентированного программированияю 3 е изд. Пер с англ. — М.:
Издательский дом «Вильямс», 2001. — 704 с.
3. Халпери Пабло. Стандартная библиотека C++ на примерах.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом
«Вильямс», 2001. — 336 с.
4. Хенкеманс Дирк, Ли Марк. Программирование на C++. — Пер. с англ. — СПб: Символ-Плюс, 2002. — 416 с.
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Сван Том. Освоение Borland C++ 4.5. Практический курс. — К.: «Диалектика», 1996. — 544 с.
2. Шилдт Герберт. Справочник программиста по C/C++.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс»,
2001. — 448 с
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Kursa nosaukums

Programmēšana (C++) II

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

DatZ2003
3
28

Zinātnes nozare

Datorzinātne

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Dr. Datorzinātņu doktors, viesdoc. Jānis Zuters
Priekšzināšanas

DatZ2002, Programmēšana (C++) I
Kursa anotācija

Kurss ir iepriekšējā semestra kursa “Programmēšana (C++) I” turpinājums. Tajā tiek dziļāk apskatīti
objektorientētās programmēšanas elementi (daudzkāršā mantošana, operatoru pārslogošana), dinamiskas datu
struktūras (koki), kā arī apgūta bināra failu apstrāde, šablonu (template) un standarta šablonu bibliotēkas (STL)
izmantošana. Bez tam studenti tiek iepazīstināti ir sistēmprogrammēšanas elementiem (uz notikumiem balstīta
programmēšana, paralēlie procesi, grafiskie un logu primitīvi).
Studiju rezultāti:
Iegūtas pamatzināšanas visās būtiskākajās universālas programmēšanas sfērās. Prasme veidot programmas valodā
C++, izmantojot specifiskas valodas iespējas (plūsmas, STL u.c.). Spēja realizēt netriviālas dinamiskas datu
struktūras, kā arī bināru failu apstrādi. Orientēšanās sistēmprogrammēšanas pamatprincipos
Kursu apraksts-plāns

1. Dažādas C++ iespējas (operatoru pārslogošana, daudzkāršā mantošana, nosaukumu telpas (namespaces),
standarta bibliotēku pārskats, failu binārā apstrāde, dažādi algoritmi un datu struktūras);
2. Šabloni (templates) un šablonu bibliotēkas (funkciju šabloni, klašu šabloni, standarta šablonu bibliotēka (STL));
3. Ievads notikumu bāzētā programmēšanā un logu programmēšanā;
4. Sistēmprogrammēšanas elementi (procesi (threads), Windows API/GNOME,POSIX)
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laikā jānodod individuālie (mājas) darbi – C++ programmas
Jāuzraksta visi nepieciešami pārbaudes darbi
Jānokārto eksāmens
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
Individuālie darbi – 25%
Pārbaudes darbi – 20%
Eksāmens – 55%

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Deitel H. M., Deitel P. J. C++, How to program, 4-th edition. — New Jersey: Prentice Hall, 2003. — pp. 1321.
2. Гордеев А. В., Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение. — СПб.: Питер, 2002. — 736 с.
3. Савитч Уолтер. C++. Курс объектно-ориентированного программированияю 3 е изд. Пер с англ. — М.:
Издательский дом «Вильямс», 2001. — 704 с.
4. Халпери Пабло. Стандартная библиотека C++ на примерах.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом
«Вильямс», 2001. — 336 с.
5. Хенкеманс Дирк, Ли Марк. Программирование на C++. — Пер. с англ. — СПб: Символ-Плюс, 2002. — 416 с
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Сван Том. Освоение Borland C++ 4.5. Практический курс. — К.: «Диалектика», 1996. — 544 с.
2. Шилдт Герберт. Справочник программиста по C/C++.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс»,
2001. — 448 с.
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Docetajs: Janis Bikse
Kursa rnerl,ds: sniegt teoretiskas un praktiskas zinasanas par vadThu IT nozare, IT
nozares attTstThuLatvija, IT pielietojumu uZI).emumu vadTha.
Kursa apjorns: 2 kredTtpunkti (12 lekcijas, 12 seminari un praktiskie darbi)
Studiju forrnas:
*lekcijas(L) - teoretiska informacija ar studentu iesaistlsanu diskusijas,
*kursa darbs(K) - Latvijas IT nozares petljumi, izmantojot kursa iegiitas
zinasanas
*seminari(S) - grupu darbs
*parbaudes darbi(P) - katras nodarbThas sastava
Praslbas, kas japilda, Iai varetu nokartot eksarnenu:
*jabiit ieskaitltiem vismaz astoI).iem parbaudes darbiem,
*jabiit ieskaitItam kursa darb am
Kursa atzlrne veidojas no:
*parbaudes darbiem(P) - 30%
*kursa darba(K) - 30%
*eksamena(E) - 40%
ema

.-

IS

ais plans:
Tema
Ievads. Menediments. Menedieri, to tipi. VadThas
prasmes.
VadThas stils. VadThas metodes. VadlSana un
kontrole.
Organizacijas. Organizacijas struktilra un ku1tiira
Personala piesaistlsana un atlase. MacThas.
Saskarsmes prasme. Grupa.
Motivacija. Darbs ar personaIu.
Marketings. Mer.!}tirgusnoteiksana (pieprasljuma
izpete, tirgus segmentesana). Produkta vadlsana
(produkta jedziens, kvalitate, izskats, marka,
iesainojums, sortiments).
Marketings. Produktu sadale (sadales kanali,
mazumtirdzniecTha un vairumtirdzniecTha).
Produkta virzlSana tirgii.(Marketinga
komunikacija, reklama)
Kvalitates sistemas. ISO 9001
IT pielietojums vadTha. TIkls. GramatvedTha,
noliktava, bezpaplru ofiss, mobTIais ofiss ..
IT pielietojums vadTha. Internets. E-mail, www,
B2C,B2B
Eksamens

ApmacThas
veids
L,P

Stundas
2

L,P

2
0,
r

L,P
L,P
L,P
L,P
L,P

2
2
2
2
2

L,P

2

L,P
L,P

2
2

L,P

2
2

I.V.Praude, J.BejCikovs Menedzments teorija un prakse Vaidelote, 1996
2.Vadibas prasmeBPP publishing 1997
3.D.SIPltere UZI)emuma vadisana KIF "Biznesa komplekss" RIga 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 .BejCikovs Marketings Vaidelote 1999
9.Stephen P.Robbins, Mary Coulter Management 5th edition Prentice Hall New
Jersey 1996
10. Dzons Edeirs "Efektlva komunikacija" Asja R. 1999
11. Wayne F. Cascio Managing Human Resourses. Irwin McGraw-Hill 1998
12. Ilgvars Forands Personalvadiba Turiba 1997
13. Andrejs Lldumnieks "VadISana" RIga 1996
14. The E-business (R)evolution Prentice Hall, NJ, 2000
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Kursa nosaukums

Profesionālā saskarsme

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

KomZ3017
6

Komunikācijas zinātne

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, doc. Vineta Silkāne
Kursa anotācija

Kursa mērķis: sniegt izpratni par cilvēku savstarpējo saskarsmi un tās specifiku IT jomā; veicināt studentu
komunikācijas prasmes. Kursa uzdevumi: sniegt pamatizpratni par starppersonu saskarsmi, komunikāciju un
starppersonu attiecībām grupās un organizācijās, komandas darbu un mazo grupu komunikāciju, līderību un
vadību, konfliktu vadību; attīstīt efektīvas komunikācijas prasmes, prasmi strādāt komandā, argumentācijas
prasmes, konfliktu vadības prasmes, prezentācijas prasmes, kā arī lēmumu pieņemšanas prasmes.
Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības (lomu spēles, gadījumu analīze), e-semināri,
e-diskusijas;Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, literatūras pārskati, teksta kopsavilkumi,
esejas u.c.
Rezultāti

Pēc kursa apgūšanas studenti:– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus– Spēs
demonstrēt zināšanas par saskarsmi, organizāciju, līderību un vadību organizācijā; spēs parādīt sistemātisku un
kritisku izpratni par profesionālo saskarsmi IT jomā un tās pielietojumu praksē;– Spēs demonstrēt šādas
kompetences: lēmumu pieņemšanas procesa vadība, konfliktu vadība, efektīva komunikācijas procesu vadība
organizācijā, līderība– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautajumus, kas saistīti ar saskarsmē un organizācijās
norisošiem procesiem
Kursu apraksts-plāns

– Personība. Emocijas un emocionālā inteliģence. Stress un tā pārvarēšana.– Saskarsme. Efektīvas saskarsmes
kritēriji. Saskarsmes pamatmākas. Klienta vajadzību izvērtēšana.– Konflikti. Konstruktīva un nekonstruktīva
konfliktu risināšana.– Darbs komandā. Komandas veidošana. Procesi grupā. Grupas attīstības stadijas. Lomas. Lomu
konflikts. Lēmumu pieņemšana.– Diskusiju tehnikas. Lēmumu pieņemšana grupā. Lēmumu pieņemšanas process
organizācijās.– Prezentēšanas māksla. Prezentāciju veidošanas principi. Prezentēšana.– Līderība un vadība.
Līderības un vadības atšķirības. Līderības un vadības modeļi. Efektīvs vadīšanas stils.– Organizācija. Organizācijas
komunikācija. Komunikācijas process. Komunikācijas loma organizācijā. Komunikācijas kanāli un sistēmas
organizācijā. Komunikācijas modeļi. Komunikācijas barjeras. Organizācijas kultūra. Pārmaiņas organizācijā.
Informācijas tehnoloģiju izpratne organizācijas kontekstā. – Tehnoloģijas attīstība un ētika
Prasības kredītpunktu iegūšanai

– Laikā jāsagatavo un norādītajos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie darbi. Darbiem jābūt sagatavotiem atbilstoši
metodiskajiem norādījumiem.– Obligāti jāapmeklē klātienes semināri un praktiskās nodarbības (e-studiju
programmā – obligāti jāpiedalās e-semināros). Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, veicot individuālu
uzdevumu.– Par visiem patstāvīgajiem darbiem jāsaņem pozitīvs novērtējums.– Aktīvi jāpiedalās semināros un
nodarbības, gan iesaistoties diskusijās, gan veicot gadījumu analīzi.– Jāievēro akadēmiskā ētika
Gala pārbaudījums eksāmens
Gala vērtējumu veido – Patstāvīgie darbi – 20%– Pētījums un prezentācija – 30% – Noslēguma izpētes (eksāmena)
darbs – 50% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja noslēguma darba vērtējums ir virs 4 (ieskaitot))
Literatūra (01-mācību 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 ABC7. Reņģe, V. (2002) Sociālā psiholoģija. Rīga:
Zvaigzne ABC
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Kursa nosaukums

Informācijas sistēmu analīze un izstrāde I

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

InfT2004
3
26

Informācijas tehnoloģija

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Inženierzinātņu mağistra grāds, lekt. Ginta Štāle
Priekšzināšanas

DatZ1004, Programmēšana (Java) I
DatZ1005, Programmēšana (Java) II
DatZ1006, Programmēšana (Pascal)
DatZ2002, Programmēšana (C++) I
DatZ2003, Programmēšana (C++) II
InfT2006, Datu bāzu tehnoloģijas
Kursa anotācija

iepazīties ar programmatūras dzīves cikla pamatposmiem un to realizāciju, informācijas sistēmu veidiem un
īpatnībām programmatūras izstrādē un realizācijā. Kursa apguvē būtiski ir apgūt informācijas sistēmu analīzes un
izstrādāšanas metodiskās un tehniskajās iespējas, kā arī šo sistēmu izstrādāšanas problēmas. Šī kursa laikā
studentiem ir jāapgūst diagrammu pielietošanas iespējām informācijas sistēmu analīzē, kā arī jāiegūst praktiskas
iemaņas to veidošanā
Rezultāti

Pēc šī kursa beigšana studenti zinās:
· kas ir informācijas sistēma;
· kādi ir informācijas sistēmu veidi;
· no kādiem posmiem sastāv informācijas sistēmas dzīves cikls;
· kādi pamatprincipi ir jāievēro sadarbībā ar pasūtītāju.
Pēc šī kursa apgūšanas studenti pratīs:
· strādāt komandā;
· atšķirt dažādus informācijas sistēmu veidus;
· analizēt un atspoguļot pasūtītāja prasības datu plūsmu un realitāšu saišu diagrammās
Kursu apraksts-plāns

Informācijas sistēmu jēdziens. Sistēmu analīzes (SA) jēdziens, metodes. Informācijas sistēmu veidi. Informācijas
sistēmu analīzes metodes. Informācijas sistēmu izstrādes metodes.
Intervijas sagatavošana un realizācija.
Aptaujas lapu izmantošana zināšanu iegūšanai. Rezultātu analīze
Grupas intervēšanas specifika. Situācijas analīze un zināšanu iegūšana
Dokumentu analīzes metodika. Novērošana kā zināšanu iegūšanas metode
Veidlapu analīze un datu struktūru izveide.
Diagrammas sistēmu analīzē. Diagrammu veidi.
Datu plūsmu diagramma.
Relāciju saišu diagrammas izstrāde. Vienkāršas stāvokļa pārejas diagrammas.
Praktiskais darbsRealitāšu saišu diagrammas izveide izvēlētai sistēmai.
Biznesa pārrunas ar pasūtītāju
Biznesa sarunas
Prasības kredītpunktu iegūšanai

· jābūt ieskaitītiem praktiskajiem darbiem
· jāpiedalās semināros
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
· praktiskajiem darbiem –45%
· semināra – 5%
· eksāmena – 50%

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Wasson S.Ch. System Analysis, Design, and Development. Concepts, Principles, and Practices. Canada: John
Wiley&Sons, 2006, 817 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-13:
978-0131454552, 2004., 752 pages
Literatūra (02-papildliteratūra)
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1. Alan Dennis, Barbara Haley Wixom. Systems Analysis and Design. John Wiley & Sons, Inc. ISBN:
0-471-24100-8, 2003., 537 pages.
2. Flynn J.D. Information Systems Requirements: Determination and Analysis.England: McGraw-Hill, 1992
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Kursa nosaukums

Informācijas sistēmu analīze un izstrāde II

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT2005
3
24

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Inženierzinātņu mağistra grāds, lekt. Ginta Štāle
Priekšzināšanas

InfT2004, Informācijas sistēmu analīze un izstrāde I
Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu izstrādāšanas procesu un metodēm, dot praktiskas
iemaņas to salīdzināšanā un pielietošanā. Dot praktiskas iemaņas vienkāršu informācijas sistēmu projekta
uzdevumu izstrādāšanā, kā arī programmatūras dokumentācijas pārzināšanā
Studiju rezultāti:
Apgūtas prasmes strādāt komandā informācijas sistēmu izstrādē. IS izstrādes posmu un metožu pārzināšana.
Kursu apraksts-plāns

1. Informācijas sistēmu "dzīves cikls". Informācijas sistēmu veidi. Informācijas sistēmu projekta realizācijas posmi.
Latvijas valsts standarts programmatūras izstrādē.
Projekta darba grupu veidošana. Organizācijas prezentācijas sagatavošana.
Organizācijas prezentēšana.
2. Projekta vadīšana. Projekta plānošana. Projekta darba pārlūkošana (riska faktori, izmaiņu faktori, kvalitātes
faktori). Projekta izmaiņu vadība. Projekta plāna atbilstība IS dzīves cikla modelim. Kvalitātes vadības sistēmas
standarts LVS EN ISO 9001:2000
1.Kontroldarbs (1.Tēma)
Informācijas sistēmas projekta dibināšanas aktivitātes.
Projekta aktivitāšu plānošana. Ganta kartes sastādīšana. Prasību noskaidrošana no pasūtītāja.

3. Informācijas sistēmu projektēšanas galvenie elementi. Sadarbības veidošana ar pasūtītāju. Prasību definēšana
konkrētai informācijas sistēmai. Funkcionālo un interfeisa prasību definēšana. Latvijas valsts standarts informācijas
tehnoloģiju nozarē – programminženierijā.
2.Kontroldarbs (2.Tēma)
Grupas darba atskaite par studiju projektā padarīto.
Prasību specificēšana.
4. Projekta pārvaldības. Latvijas Standarts. Programmatūras projekta pārvaldības plāns. Projekta izmaiņu vadība.
3.Kontroldarbs (3.Tēma)
Projektējuma apraksta veidošana. Diskusija ar pasūtītāju.
5. Piemērota tehniskā risinājuma izvēle. Informācijas sistēmu analīzes un izstrādes automatizācijas rīki to
novērtēšana.
4.kontroldarbs (4.Tēma)
Programmatūras izstrāde. Lietotāja ceļveža izstrāde.
6. Drošuma kritisku informācijas sistēmu izstrāde.
Praktiskā darba (grupas projekta) prezentācija.
Eksāmens.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

· jābūt ieskaitītiem praktiskajiem darbiem
· jāpiedalās semināros
· jābūt sekmīgi izpildītie praktiskajiem darbiem (grupas projektam)
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
· praktiskajiem darbiem –45%
· semināra – 5%
· eksāmena – 50%

Literatūra (01-mācību literatūra)
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Latvijas Valsts standarti:
LVS 78: 1996
LVS 72: 1996
LVS 66: 1996, J-STD-016
LVS 66: 1996, J-STD-016

Literatūra (02-papildliteratūra)

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
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Modelēšana un formālā specifikācija I
Studiju kursa autors: Ginta Štāle, ginta.stale@va.lv
Studiju kursa veids: A
Studiju kursa forma: pilna laika
Studiju kursa līmenis: bakalaurs
Studiju gads, semestris: 2.studiju gads, rudens semestris
Studiju valoda: latviešu
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi)
Studiju kursa anotācija: Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar modelēšanas un formālās
specifikācijas metodēm un metodoloģijām. Sniegt zināšanas par modelēšanas un formālo
specifikāciju metožu izmantošanu informācijas sistēmu analīzē.
Studiju rezultāti: studenti praktiski ir apguvuši dažādu modelēšanas un formālo specifikāciju
metodes, prot tās pielietot informācijas sistēmu analīzes projektu īstenošanā.
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): apgūts kurss
„Informācijas sistēmu analīze un izstrāde”
Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: sekmīgi izpildīti visi praktiskie un pārbaudes darbi, sekmīgi

izstrādāts un prezentēts kursa darbs, students ir piedalījies semināros virtuālajā vidē. Lai saņemtu
maksimālo vērtējumu par semestrī paredzētajiem darbiem, atbilstošie darbi ir jāiesniedz pasniedzēja
noteiktajā termiņā. Izpildāmie darbi un to izpildes termiņi ir noteikti kursa plānā.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
• praktiskie darbi – 40%
• pārbaudes darbi – 10%
• dalība semināros – 5%
• kursa darbs – 15%
• eksāmens – 30%

Studiju kursa saturs:

Nr.
1.
2.
3.

Tēma
Modelēšanas un formālās specifikācijas jēdziens.
Modelēšanas un formālās specifikācijas metožu
kopums. Mērķu un problēmu modelis. SVID analīze.
EKD metodoloģijas būtība un pamatelementi. EKD
metodoloģijas pielietojums. EKD modeļa veidošana.
Objektorientētā sistēmu analīzes pieeja. Sistēmas
lietošanas gadījumu specificēšana. UML diagrammu

Stundu
skaits
4
4
4

4.
5.
6.
7.

veidošana.
Servis-orientētā sistēmu analīzes būtība.
Aspekt-orientētā pieeja sistēmu analīzē.
Kursa darbu prezentēšana.
Eksāmens.

4
4
4
2

Studiju kursa literatūra:

1. Stirna J., Līcis A., Valaine Z. Uzņēmumu Modelēšana ar EKD Metodi.
SIA „Latgales Druka”, 2008, lpp.117.
2. Pressman R.S. Software Engineering, A Practicioner’s approach. Sixth
Edition. McGraw Hill., 2005, pp.912.
3. http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/analysis_links.html#whatis
4. Sommerville I. Software engineering. Eighth Edition. Addisson-Wesley.,
2007, pp.840.
5. Maciaszek L.A., Liong B.L. Practical Software Engineering, A Case Study
Approach. Pearson Education Ltd., 2005, pp.825.
6. Bennett S., McRobb S., Farmer R. Object-Oriented System Analysis and
Design Using UML. McGraw Hill., 2002, pp.611.
7. Stojanovic Z., Dahanayake A. Service-Oriented Software System
Engineering: Challenges and Practices. IDE Group Publishing, 2005, pp.
413.
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Kursa nosaukums

Modelēšana un formālā specifikācija II

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

InfT3004
3
24

Informācijas tehnoloģija

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Inženierzinātņu mağistra grāds, lekt. Ginta Štāle
Priekšzināšanas

InfT3003, Modelēšana un formālā specifikācija I
Kursa anotācija

Kursa mērķis ir 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 rezultāti:
Studenti ir apguvuši darbu ar CASE rīku GRADE, kā arī iepazinušies ar citu līdzīgu rīku darbību kursa darbā un
ieguvuši pārskatu par citu rīku iespējām kopējos semināros, kuros savu pieredzi demonstrē pārējie kursa biedri
Kursu apraksts-plāns

- Biznesmodelēšanas pamati. Biznesa procesu modelēšana izmantojot GRAPES-BM valodu. L, 2 stundas.
- Ievads GRADE lietošanā. P, 2 stundas.
- Organizatoriskās struktūras attēlošana. Orgstruktūras modelēšana un ORG diagrammas. Biznesa procesu
diagrammas izveide. L, 2 stundas.
- 1. Praktiskais darbs. Organizācijas struktūra.Biznesa procesu diagrammas izveide. Modeļu savstarpējā sasaiste. P,
2 stundas.
- GRAPES-BM un datu plūsmu modelēšana. DD, ER, AT diagrammas. Transakcijas strukturētā modelī. L, 2. stundas.
- 2. Praktiskais darbs. Realitāšu saišu diagrammas izveide. Datu diagrammas izveide. P, 2 stundas.
- Klašu diagrammas definēšana. Oriģinālsistēmas modeļa izveide. L, 2 stundas.
- 3. Praktiskais darbs. Klašu diagrammas izveide. P, 2. stundas.
- Organizācijas modeļa simulācijas parametru izvēle. Simulācijas un animācijas iespējas GRADE. Atsevišķas GRADE
īpatnības. L, 2 stundas.
- 4. Praktiskā darba aizstāvēšana - organizācijas modeļa simulācija un animācija. P, 2. stundas.
- Kursa darba aizstāvēšana. S, 2. stundas.
- Kursa darba aizstāvēšana. S, 2. stundas.
- Eksāmens. E, 4 stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokātotiem praktiskajiem darbiem, kā arī nodotam un sekmīgi aizstāvētam kursa darbam. Studentiem, kuri
nodevuši praktiskos darbus un sekmīgi aizstāvējuši kursa darbu noteiktajā termiņā, eksāmens nav jākārto, bet
saņem vērtējumu par kursu, ņemot vērā praktiskajos darbos un kursa darbā iegūto vērtējumu. (65% - praktiskais
darbs, 35% - kursa darbs)
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
· praktiskajiem darbiem –35%
· kursa darbs – 10%
· eksāmena – 55%

Literatūra (01-mācību literatūra)

Speciāli šim kursam literatūras netiek izvēlēta, kurā tiek izmantoti lekciju konspekti un papildu literatūra zināšanu
padziļinātai apguvei.
Literatūra (02-papildliteratūra)

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
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Kursa nosaukums

Datu bāzu tehnoloģijas

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

InfT2006
6
48

Informācijas tehnoloģija

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dabaszinātņu mağistrs datorzinātnēs, doc. Ivars Dannebergs
Kursa anotācija

Iepazīstināt studentus datu bāzu funkcionēšanas pamatprincipiem, sniegt praktiskas iemaņas DB izveidošanā un
lietošanā izmantojot DBVS PostgreSQL un MySQL
Rezultāti

Pēc kursa apguves students zinās DBVS darbības principus un spēs patstāvīgi veidot datu bāzes kā arī atgriezt no
tām datus izmantojot SQL pieprasījumus
Kursu apraksts-plāns

1. Ievads datu bāzēs. Datu bāzu sistēmas un to arhitektūra
2. Datu bāzu vadības sistēmas un to arhitektūra .
3. Ievads SQL.
4. Programmatūras sistēmu dzīves cikls. Datu modelēšana izmantojot entītiju-relāciju modeli.
5. Entītiju-relāciju modeļa pārveidošana par datu bāzi. Normalizācija
6. Fiziskā datu bāzes veidošana un ātrdarbība.
7. Datu integritāte. Indeksi.
8. Saglabātās procedūras. Trigeri.
9. PL/pgSQL valoda
10. Transakcijas, vienlaicīgās izpildes kontrole.
11. DB sistēmu drošība un audits
12. Objektorientētas datu bāzes. Datu glabātavas un OLAP.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1)
2)
3)
4)

ieskaitīti 75% praktisko darbu uzdevumi,
visos kontroldarbos vērtējums ne zemāks par 4,
patstāvīgā darba vērtējums ne zemāks par 4,
eksāmena vērtējums ne zemāks par 4

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1) Patstāvīgais darbs – 25%,
2) Kontroldarbi – 25%,
3) Eksāmens - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1) R. Ramakrishnan. Database Management Systems (3nd ed.) McGraw-Hill Higher Education 2002.g. 1104.lpp
2) MySQL Reference Manual,
3) PostgreSQL Documentation
Literatūra (02-papildliteratūra)

1) Oracle dokumentācija http://www.oracle.com/technology/documentation/database10g.html
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Kursu reģistrs

1 of 2

https://luis.lanet.lv/pls/va/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=1VAD2007&...

Kursa nosaukums

Projektu izstrāde

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

VadZ2007
6
48

Zinātnes nozare

Vadībzinātne

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

48

Lekciju stundu skaits

Kursa apstiprinājuma datums

Institūcija, kura apstiprināja kursu

48

22/03/2006

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, lekt. Agris Vārna
Kursa anotācija

Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar projekta izveides un vadības pamatiem, veidot un nostiprināt projekta
izveides un vadības iemaņas, nostiprināt patstāvīgā darba iemaņas. Sekmēt projekta dokumentācijas
prezentēšanas un apspriešanas iemaņu veidošanos.

Studiju rezultāti: Pēc kursa apguves studenti pratīs patstāvīgi izveidot prasībām atbilstošus galvenos projekta
dokumentus, mācēs tos pašnovērtēt un pilnveidot, pratīs projekta dokumentu izveidē izmantot Microsoft ProjectTM
Kursu apraksts-plāns

Ievads projektu vadīšanā. Projekts, projektu vadīšana, projekta vadītājs. Projektu veidi.
Projektu vadīšanas funkcijas, metodes, tehnikas un instrumentārijs.
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 norises posmi dažādās nozarēs.
Projekta vadības sastāvdaļas. Projekta integritātes, satura un laika vadība.
Projekta laika, izvedumu, kvalitātes, personāla, komunicēšanās, risku un iepirkumu vadība.
Projekta satura definēšanas posms. Projekta satura dokumenti.
Projekta plānošanas posms. Projekta dokumentācija.
Projekta izpildes posms. Projekta izpildes uzraudzība, komunicēšanās, komandas veidošana, konfliktu risināšana,
risku vadība, dokumentēšana.
Projekta noslēgums. Projekta pieredzes apkopošana.
Projekta attīstības posmu nepieciešamība un pamatotība (Seminārs)
Darbs ar MS ProjectTM: programmas vide, projektu vadības rīku terminoloģija un pamatjēdzini;
projekta sākuma parametru uzstādīšana, norišu ievadīšana, to savstarpējās secības noteikšana;
Ganta diagrammas izveide, formatēšana; projekta struktūras veidošana;
resursu izvēle, resursu piesaiste, to noslodzes izlīdzināšana;
projekta dokumentācijas izveide, izsekošana projekta izpildei, izmantošana pieredzes apkopošanai
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prasības kredītpunktu ieguvei:
- Jāsagatavo un laikā jānodot prasībām atbilstoša projekta dokumentācija
- Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri
- Par izstrādātajiem projekta dokumentiem un ieskaites darbiem jāsaņem pozitīvs vērtējums
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens - projektu aizstāvēšana
Gala vērtējumu veido:
- Izveidotā projekta dokumentācija – 50%
- Darbs semināros – 35%
- Projekta aizstāvēšana – 15%
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Uzulāns J. Projektu vadība. - Rīga "Jumava", 2004. - 244 lpp.
2. Zommers J. Datorizēta projekta vadīšana. Programma Microsoft Project. – Rīga, Biznesa augstskola “Turība”,
2000.
3. Kursa prezentācijas
Literatūra (02-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
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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.
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Kursa nosaukums

Datortīkli un to administrēšana/Cisco I

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

InfT3005
6
48

Informācijas tehnoloģija

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dabaszinātņu mağistrs datorzinātnēs, doc. Arnis Cīrulis
Priekšzināšanas

InfT1002, Ievads specialitātē
Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīties ar lokālo un globālo datu pārraides tīklu darbības pamatiem un standartiem. Apgūt
populārākos maršrutēšanas protokolus, to darbību un konfigurēšanu, kā arī drošu ugunsmūru un virtuālo lokālo
tīklu veidošanu. Iemācīties pielietot praksē iegūtās zināšanas par datu tīkliem
Rezultāti

Kursa klausītāji iegūst zināšanas par datu pārraides tīkliem un praktiskas iemaņas kompānijas Cisco maršrutētāju
un komutatoru konfigurēšanā un spēju patstāvīgi izvēlēties nepieciešamos risinājumus konkrētajam tīklam,
izanalizējot prasības. Tiek iegūtas zināšanas par tīklu testēšanu, pārvaldību un problēmu novēršanu
Kursu apraksts-plāns

Ievads datortīklos. Pieslēgšanās internetam. Datora pamati, tīkla kartes. TCP/IP apraksts un konfigurēšana.
Savienojuma darbības pārbaude. Tīklu matemātika – pārrēķināšana starp dažādām skaitīšanas sistēmām. IP
adreses un tīklu maskas.
Tīklu pamati. Tīklu terminoloģija. Tīklu iekārtas, topoloģijas, protokoli. LAN. WAN. MAN. SAN. VPN. Intranets un
ekstranets. Joslas platums, tā analoģijas, mērīšana, ierobežojumi, plūsmas aprēķināšana. Tīklu modeļi.
Tīklu pārraides vide. Vara vadi (atomi, elektroni, pretestība). Kabeļu specifikācijas (koaksiālie, UTP, STP). Optiskie
vadi (gaismas stars, atstarošanās, multimode šķiedra, single-mode šķiedra, optiskās komponentas, instalēšana,
testēšana). Bezvadu pārraide (standarti, iekārtas, topoloģijas, drošība)
Kabeļu testēšana. Uz frekvencēm balstīta vadu testēšana. Signāls un trokšņi. Kabeļu testēšanas standarti.
LAN un WAN tīklu instalēšana. LAN fiziskais līmenis. UTP implementācija. Aktīvie elementi. WAN fiziskais līmenis,
maršrutētāji un ISDN, DSL savienojumi.
Ethernet pamati. Ethernet un OSI modelis. 2. līmeņa kadrēšana. Kadra struktūra. Kolīziju atklāšana, kolīziju tipi.
Savienojuma izveide, full un half dupleksā pārraide.
Ethernet tehnoloģijas. 10BASE5, 10BASE2, 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-FX, 1000-Mbps Ethernet,
1000BASE-T, 1000BASE-SX un LX. Ethernet nākotne.
Ethernet komutācija. 2. līmeņa saslēgšana ar tiltu un komutatoru. Latentums. Komutatora režīmi. STP protokols.
Kolīziju domēni un segmentācija. Broadcast domēni un tīkla segmenti.
TCP/IP protokolu kopa un IP adresācija. Aplikāciju, transporta, interneta un tīkla piekļuves līmeņi. OSI un TCP/IP
modeļu salīdzināšana. IP adresācija. A, B, C, D un E adrešu klases. Publiskās un privātās IP adreses.
Apakštīklošana. Statiskā un dinamiskā adrešu piešķiršana. IPv4 un IPv6. ARP protokols.
Maršrutēšanas pamati un apakštīkli. Maršrutēšanas un maršrutējamie protokoli. IP kā maršrutējamais protokols.
Maršrutēšanas protokoli. Maršrutēšanas tabulas, algoritmi, metrikas. Apakštīklošanas mērķi un mehānisms.
TCP/IP transporta un aplikācijas līmenis. Plūsmas kontrole. Sesijas izveidošana, uzturēšana un pārtraukšana.
Logošana, apstiprināšana, 3 virzienu rokasspiediens. TCP, UDP protokoli un portu numuri. DNS. FTP. HTTP. SMTP.
SNMP. Telnet.
Kontroldarbs. CCNA v3 pirmais semestris.
Globālie tīkli un maršrutētāji. Maršrutētāja loma globālajos tīklos. Maršrutētāja komponentes, fiziskās īpašības,
ārējie savienojumi.
Ievads Cisco maršrutētājos. Cisco IOS programmnodrošinājums. Lietotāja interfeiss un režīmi. Maršrutētāja ielādes
process, pieslēgšanās, komandu ievade.
Maršrutētāja konfigurēšana. Komandu ievades režīmi. Maršrutētāja vārda, paroles nokonfigurēšana, konfigurācijas
pārbaude. Ethernet un Serial adapteru nokonfigurēšana. Interfeisu apraksti un konfigurācijas saglabāšana.
Informācijas iegūšana par citām iekārtām. CDP protokols un tā izmantošana. Telnet sesijas un operācijas.
Alternatīvi savienojumu pārbaudes veidi.
Cisco IOS programmnodrošinājuma pārvaldība. Ielādes secība un pārbaude. Reģistra konfigurēšana. IOS failu
sistēma. Konfigurācijas failu un IOS bilžu pārvaldība caur TFTP. Vides mainīgie. Failu sistēmas pārbaude.
Maršrutēšana un maršrutēšanas protokoli. Statiskā maršrutēšana, dinamiskā maršrutēšana. Autonomās sistēmas.
Ceļa noteikšana. Maršrutēšanas konfigurēšana.
Distance-vector maršrutēšanas protokoli. Jauninājumi. Maršrutēšanas cilpas. Maršrutu saindēšana. Cilpu
likvidēšana. RIP maršrutēšanas process, konfigurēšana, pārbaude, slodzes dalīšana. IGRP īpašības, metrika,
maršruti, konfigurēšana. Migrēšana no RIP uz IGRP.
TCP/IP kļūdu un vadības ziņojumi. ICMP protokols. Atskaites par kļūdām un kļūdu labošana. Nesasniedzami tīkli.
Echo ziņojumi. Informācijas pieprasīšana, atbildes ziņojumu formāti. Vadības ziņojumu sastrēgumi.
Maršrutētāja traucējummeklēšana. Maršrutēšanas tabulas pārbaudīšana. Tīkla testēšana.
TCP/IP starpposms. TCP darbība. Sinhronizācija. Pakalpojumatteices uzbrukumi. Logošana un logu izmēri. Numuru
secīga sakārtošana. Pozitīvs apstiprinājums. Vairākas sarunas starp datoriem. Pakalpojumu un klientu porti.
ACL (Access Control Lists) ACL pamati, kā tie strādā? Sarakstu izveidošana un pārbaudīšana. Standarta un
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paplašinātie pieejas vadības saraksti. Ugunsmūri.
Kopsavilkums Semestra tēmu pārskats (CCNA 1. un 2. semestris).
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda praktiskie darbi
• Jānokārto kontroldarbi un eksāmens
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
• Kontroldarba vērtējums ir 20 punkti. Par atkārtotu kārtošanu 10 punkti mazāk. Ja nav kārtots, tad –10 punkti.
• Praktiskā darba vērtējums ir 10 punkti. Pavisam 3 praktiskie darbi, katrā komandā četri cilvēki. Par katru
nenokārtoto praktisko darbu –5 punkti.
• Eksāmena vērtējums ir 54 punkti. Par atkārtotu kārtošanu 20 punkti mazāk.
• Maksimālā punktu summa: 20 + 3*10 + 54 = 104
• Vērtējums: Punktu summa / 10
Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Cisco Certified Network Associate (online curriculum, version 3), Cisco Systems, 2003.
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, Pearson Education, 891 lpp, 2003
Sean Convery, Network Security Architectures, Cisco Press, 739 lpp, 2004
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Kursa nosaukums

Datortīkli un to administrēšana/Cisco II

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT3006
6
48

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Dabaszinātņu mağistrs datorzinātnēs, doc. Arnis Cīrulis
Priekšzināšanas

InfT3005, Datortīkli un to administrēšana/Cisco I
Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīties ar lokālo un globālo datu pārraides tīklu darbības pamatiem un standartiem. Apgūt
populārākos maršrutēšanas protokolus, to darbību un konfigurēšanu, kā arī drošu ugunsmūru un virtuālo lokālo
tīklu veidošanu. Iemācīties pielietot praksē iegūtās zināšanas par datu tīkliem.
Studiju rezultāti:
Kursa klausītāji iegūst zināšanas par datu pārraides tīkliem un praktiskas iemaņas kompānijas Cisco maršrutētāju
un komutatoru konfigurēšanā un spēju patstāvīgi izvēlēties nepieciešamos risinājumus konkrētajam tīklam,
izanalizējot prasības. Tiek iegūtas zināšanas par tīklu testēšanu, pārvaldību un problēmu novēršanu.
Kursu apraksts-plāns

- Ievads bezklašu maršrutēšanā (VLSM).
Kas ir VLSM un kam tas tiek izmantots? VLSM apakštīklu aprēķināšana. Maršrutu agregācija ar VLSM. VLSM
konfigurēšana.
- RIP versija 2
Vēsture. Īpašības. Salīdzinājums ar RIPv1. Konfigurēšana un pārbaudīšana. Noklusētie maršruti.
- Vienapgabala OSPF.
Link-state maršrutēšanas protokols. Maršrutēšanas informācijas uzturēšana. Īsākā ceļa algoritms. Tīklu tipi. Hello
protokols. Metrikas modificēšana un autentifikācijas nokonfigurēšana.
- EIGRP maršrutēšanas protokols.
EIGRP un IGRP salīdzinājums. Koncepcijas un terminoloģija. EIGRP tehnoloģijas, datu struktūras, algoritmi. EIGRP
konfigurēšana. RIP, IGRP, EIGRP, OSPF darbības pārbaude.
- Komutācijas koncepcijas.
Ethernet tīkla elementi un faktori, kas ietekmē ātrdarbību. Half-duplex tīkli. Tīkla latentums, pārraides laiks.
Atkārtotāju izmantošana. Full-duplex pārraide. LAN segmentācija (tilit, komutatori, maršrutētāji). Kadru pārraides
režīmi. Kā komutators iemācās adreses? Komutatori, kolīziju un apraides domēni.
- Komutatori.
LAN dizaina mērķi, apsvērumi un metodoloģijas. 1., 2. un 3. līmeņa dizains. Komutētu LAN līmeņi (access,
distribution, core).
- Komutatora konfigurēšana.
Catalyst komutatora ielādes process. Diožu indikatori. Komandu režīmi. Noklusētā konfigurācija. MAC adrešu tabulu
pārvaldība un konfigurēšana. Portu drošības konfigurēšana. Paroles atjaunošanas procedūras.
- Spanning-Tree protokols (STP).
Redundance. Redundantas topoloģijas. Apraides vētras. Vairāku kadru pārsūtīšana. Galvenā tilta izvēle. Savienotā
koka pārrēķināšana.
- Virtuālie lokālie tīkli (VLAN).
Apraides domēni ar VLAN un maršrutētājiem. VLAN darbība, tipi un labumi. Ģeogrāfiski VLAN un statiska VLAN
nokonfigurēšana. VLAN pārbaude, saglabāšana un izdzēšana. Kļūdu novēršanas scenāriji.
- Virtuālais maģistrāles protokols (VTP)
Maģistrāles koncepcijas, operācijas un implementācija. Fiziskie un loģiskie interfeisi.
- Kontroldarbs.
CCNA v3 trešais semestris.
- Tīklu mērogošana ar NAT un PAT.
Privātā adresēšana. NAT un PAT īpašības, konfigurēšana, pārbaude.
- DHCP.
BOOTP un DHCP atšķirības. Galvenās DHCP īpašības. DHCP konfigurēšana un darbības pārbaude. DHCP atbilde.
- WAN tehnoloģiju pārskats.
Tehnoloģijas. Iekārtas. Standarti. Iekapsulēšana. Pakešu un ķēdes komutācija. WAN savienojuma opcijas.
- WAN tehnoloģijas un dizains.
Analogā iezvanpieeja. ISDN. Nomātā līnija. X.25. Frame Relay. ATM. DSL. Kabeļa modems. Trīs līmeņu modelis.
- Seriālie point-to-point savienojumi.
Laikdales multipleksēšana. Demarkācijas punkts. DTE-DCE. HDLC iekapsulēšana. Seriālo interfeisu kļūdu
meklēšana.
- PPP autentifikācija un konfigurēšana.
PPP sesijas izveidošana. PPP autentifikācijas protokoli. PAP un CHAP. Iekapsulēšanas un autentifikācijas process.
PPP un PPP autentifikācijas nokonfigurēšana.
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- ISDN koncepcijas.
ISDN standarti un pieejas metodes. ISDN 3 līmeņu modelis un protokoli. ISDN funkcijas un atsauces punkti. ISDN
komutatoru tipi.
- ISDN konfigurācija.
ISDN BRI un ISDN PRI nokonfigurēšana. Konfigurācijas pārbaude. Kļūdu meklēšana.
- DDR konfigurācija.
DDR operācija. DDR mantošanas nokonfigurēšana. DDR interesējošās datu plūsmas norādīšana. DDR zvanītāja
nokonfigurēšana un zvanītāju profili. Darbības pārbaude un kļūdu novēršana.
- Frame Relay koncepcijas.
Terminoloģija. FR līmeņu atbalsts. Joslas platums un plūsmas kontrole. Adrešu plānošana un topoloģija. Frame
Relay LMI. Pretējā ARP stāvokļi un LMI operācija.
- Frame Relay nokonfigurēšana.
Pamat Frame Relay nokonfigurēšana. Statiskās kartes nokonfigurēšana. Sasniedzamības apsvērumi ar
maršrutēšanas jauninājumiem. Frame Relay apakš interfeisi. Kļūdu pārbaude un novēršana.
- Darbstacijas un serveri.
Darbstacijas. Serveri. Klienta/servera attiecības. Iepazīstināšana ar NOS. Microsoft 2000 un .NET. Unix, Sun, HP un
Linux. Apple. Serveru pakalpojumu koncepcija.
- Tīkla pārvaldība.
OSI un tīkla pārvaldības modelis. SNMP un CMIP standarti. SNMP darbība. Informācijas pārvaldības struktūra un
MIB. SNMP protokols. SNMP konfigurēšana. RMON. Syslog.
- Eksāmens
CCNA v3 visi semestri.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

· Jāizpilda praktiskie darbi
· Jānokārto kontroldarbi un eksāmens
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
· Kontroldarba vērtējums ir 20 punkti. Par atkārtotu kārtošanu 10 punkti mazāk. Ja nav kārtots, tad –10 punkti.
· Praktiskā darba vērtējums ir 10 punkti. Pavisam 3 praktiskie darbi, katrā komandā četri cilvēki. Par katru
nenokārtoto praktisko darbu –5 punkti.
· Eksāmena vērtējums ir 54 punkti. Par atkārtotu kārtošanu 20 punkti mazāk.
· Maksimālā punktu summa: 20 + 3*10 + 54 = 104
· Vērtējums: Punktu summa / 10
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Cisco Certified Network Associate (online curriculum, version 3), Cisco Systems, 2003.
2. http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, Pearson Education, 891 lpp, 2003
2. Sean Convery, Network Security Architectures, Cisco Press, 739 lpp, 2004
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levads logiskaja programmesana:
• Matematiskas logikas elementi,
• Regularas izteiksmes un gaHgi automati,
• Savietosana ar paraugu - tekstualas informacijas
apstrades lIdzeklis.
PROLOG - logiskas programmesanas valoda:
• PROLOG izcelSanas un nozlme,
• Programmas pieraksts deklaratlva forma, sazinasanas
PROLOG sistemu,
• Fakti un noteikumi, atomi un mainIgie, unifikacija,
• Rekurslva noteikumu definesana.
PROLOG programmas struktiira:
• Datu vienwas - atomi, skaitji, mainIgie,
• Datu strukruras,
• Teikumu un teikuma bloku pieraksta secwa un tas
ietekme uz programmas izpildi.
• Atpakajkaps'anas mehanisms rekurslvu konstrukciju
izpilde.
Saraksti valoda PROLOG:
• saraksta attelojums un pieraksts,
• darbfbas ar sarakstu.
Dazadas PROLOG iespejas un piemeri:

4
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•
•

•
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Pamatliteratiira
I., EpaTKo M. JIpoZpaMMUp06aHue Ha Jl3blKe JIPOJlOZOJlJlucryccm6eHHozo
nep c aH2!l. - M.: MHp, 1990. 560 c.

UHmeJlJleKma:

Papildliteratiira
1. EpYKllmp, ,l.()K., fJIeHH. B6eoeHue 6 KOMnblOmepHble HayKU. 06UfUU o630p, 6-e
U30aHue.: I1ep. c aHrJI. - M.: M3.D:aTeJIbCKHH
.D:OM«BillIb5IMC», 2001. - 688 c.
2. I1paTT T., 3eJIKOBHU M . .fI3bIKU npoZpaMMUp06aHUJl: pa3pa6omKa U peaJlU3aljUJl. CI16.: I1HTep, 2002. - 688 c.

•

izstrades rlki un vides

Prograrnrnatllras

Kursa apraksts.
Docetajs:
(e-pasts:

vies-docents,

inzenierzinatl)u

magistrs

datorsistemas

Uldis Eihenbergs

Uldis.Eihenbergs@fms.lv)

Kursa merkis:
sniegt zinasanas

par programmatOras

apskatot

to iespejamo

izstrades

rTku, kas dod pamatu

izstrade

veidu daudzveidTbu,
sapratnei

lietotajiem

rTkiem, to veidiem

gan praktiski

apgOstot

popularu
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prakse.
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programmatOras

Kursa uzdevumi:
•

lepazTties ar CASE rTku uzbOvi, apzinat
nosegt

•

robezas,

kuras ar CASE rTkiem iespejams

inzenierija;

lepazTties ar vienu no popularakajam
izstrade

•

programmatOras

valodam
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nepieciesamTbu

Rose lietosanas
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levads kursa; CASE rTki, to klasifikacija;
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izstrade,

Rose palTdzTbu tada veida vel

ar so rTku.

UML valoda,

tas diagrammas;

Use Case

principi

Rose instalesana,

strukturesana,

pieeja programmatOras

modelesana;

2. praktiskais

veidosanas

darbs - Rational

Objektorienteta
struktOras

4

iemal)as

programmatOras

Temas

diagrammu

3

izmantosanu

saja sakara;

realai programmai

praktiskas

diagramma,
2

pieejas

iespejas

mode!u

izveidosana,

Use Case

datu eksports
izstrade

- klasu struktOras

Reinzenierija

darbs -1<lasu model is Rational

Rose

un datu

•

ProgrammatOras

5
MD
6
Exam

izstrades rTkiun vides

UML uzvedibas modelis - stavok!u parejas, aktivitasu, secibas diagram mas; RUP
- Rational Unified Process
Lielais majas darbs, kura jaizveido pasa izveletas programmaturas
modelis pec dotajiem nosacijumiem

sistemas

3. praktiskais darbs par UML uzvedibas diagrammam
Eksamens - teoretiska da!a: 1 teorijas jautajums; praktiska da!a: Liela majas
darba aizstavesa na

Pieejamie (planotie) kursa materiali:
•

Kursa apraksts (sis dokuments);

•
•

Laika planojums;
kursa apguvei nepieciesamo resursu saraksts - Hardware, Software, citi mac.
materia Ii, kursa apgusanai nepieeiesama laika pateril)a tabula;

•

teoretiskais materials (Iekciju konspekti) PDF formata;

•

katras nodarbibas beigas pieejami jautajumi paskontrolei,
prasTtais ir pareizi saprasts;

•

praktisko darbu uzdevumi, metodiskie noradTjumi so uzdevumu veiksanai.

ApmacTbas veids
Konsultaeijas ViA

2

Pastaviga darba
stundas
0

E-Konsultaeijas

6

0

0

24

PatstavTgie darbi

0

24

Lielais majas darbs

0

22

Klatienes eksamens ViA

2

0

**
**
*

10

70

80

Patstavigais darbs ar teoretisko
literatOru un avotiem

Kontaktstundas

lai labak saprastu, vai viss

materialu,

Kopa:

*
***

* viena kontaktstunda
** praktisko darbu un

kursu uzsakot, viena kursa laika.
majas darbu uzdevumi pieejami e-apmacibas vide visu kursa apguves
laiku; testa rezultati elektroniska veida janosuta lektoram, atbildes un risinajumi tiks
publieeti e-vide pec attieeiga darbam iesniegsanas termil)a.
*** E-Konsultaeijas notiek semestra laika pasniedzejam un studentam vienojoties par
abpuseju pieejamu laiku, ja tas notiek tiessaistes rezTma(Skype) vai arTcaur e-apmacibu vides
Diskusiju paneli vai e-pastu.

Prasibas, kas jaizpilda, lai varetu kartot eksamenu:
Laika jaiesniedz visi praktiskie darbi ka ari majas darbs. Katrs no siem darbiem tiek vertets 4
ballu skala - 4: 100%, 3: 75% utt. Katram darbam tiek noteiktas minimalas prasTbas, kuras ir
jaizpilda, lai darbs vispar tiktu vertets. Ja darbs nav iesniegts termil)a vai arTdarbs neatbilst
minimalajam vertesanas prasTbam, tas netiek ieskaitits un studentam pee pasa pieprasijuma
tiek izsniegts jauns uzdevums ar jaunu termil)u. Atkartota uzdevuma gadTjuma vertejums ir
tikai ieskaitits(O balles) vai neieskaitits.

•

Programmaturas

izstrades rjki un vides

Macibu rezultatu vertesana
Kursa galTgaatzTme veidojas sekojosi:
•

praktisko darba vertejums (45%);

•

majas darba vertejums (30%);

•

eksamena vertejums (25%)

Vertejuma

apre~inasanai

iegOstamo

punktu skaits par katru aktivitati:

tiek izmantota

100 punktu sistema. Tabula dots maksimali

Darbs vai aktivitate
1. praktiskais darbs

Punkti
15

2. praktiskais darbs

15

3. praktiskais darbs

15

Lielais majas darbs

30

Eksamens

25

Kopa

100

Vidzemes augstskolas Informāciju tehnoloģiju kursa
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIJA

Kursa apraksts.
Docētāji:

lektors, augstākā izglītība datorzinībās, publisko tiesību bakalaurs Ojārs Bāliņš (e-pasts:
Ojars.Balins@va.lv
vieslektors, inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās Raivo Bāliņš (e-pasts: Raivo.Balins@va.lv)

Kursa mērķis:
Sniegt zināšanas par programmēšanas inženierijas praksi gan teorētiski apskatot svarīgākos
programmēšanas inženierijas aspektus, gan arī praktiski pārbaudot teorijā apgūtās metodes - tās
pielietojot izstrādājot praktiskos darbus.

Kursa uzdevumi:
•
•

•
•
•

Apgūt svarīgākās tēmas programmēšanas inženierijā – saprast, kāds ir aplūkojamo jautājumu
loks, izprast svarīgākās tēmas, prast novērtēt, kuras tēmas ir aktuālas konkrētajā brīdī;
Praktiski apgūt teorijā gūtās atziņas, atkārtojot iepriekšējos kursos apgūtās programmēšanas
iemaņas, gan arī liekot klāt jaunus principus, kā iespējams uzlabot savu programmēšanas
procesu;
Apgūt rīku Process Dashboard, kas ir viens no rīkiem, kas ļauj mērīt savu projektā pavadīto laiku
un fiksēt tā gaitu. Pamatā ir izmantota PSP metodoloģija, kas tiek apgūta kursa teorētiskajā daļā;
Aplūkot svarīgākos programmatūras projektu aspektus, saprotot, ka projekts nebūt nav tikai un
vienīgi programmēšana, bet kas vairāk;
Apgūt svarīgākos programmatūras kvalitātes jēdzienus, ieskaitot arī testēšanas pamatprincipus.

Kursa saturs:
Ned. Nr.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Nod. Nr.
1.
22.01.2010
2.
05.02.2010

3.
12.02.2010
4.
19.02.2010
MD1.
19.02.2010
5.
05.03.2010
KD1.
12.03.2010

Tēmas
Ievads kursā. Kas ir programmēšanas inženierija? Programmatūras izstrādes
dzīves cikli.
PSP pamatelementi. Procesu skripti, laika un defektu fiksēšana. Iepazīšanās
ar Process Dashboard.
1. Praktiskais darbs – PSP 0 līmenis, tā pielietošana programmēšanas
procesā.
Programmatūras projektu vadības elementi. Personāls, produkts, process un
projekts. Programmatūras izstrādes galvenie procesi, standarts 12207.
Programmatūras projektu mērīšana, uzraudzība. Programmatūras pseido
kods. 1. Praktiskā darba programmas Demo.
2. Praktiskais darbs – programmatūras pseido koda veidošana.
1. mājas darbs – jāizveido programmatūra noteiktā apjomā pēc dotajiem
nosacījumiem un ierobežojumiem
Programmatūras novērtēšanas metodes. COCOMO, funkcijpunkti. Projekta
plānošana.
1. kontroldarbs – satur gan teorētiskos jautājumus par kursā apgūto
teorētisko daļu, gan nelielu praktisko uzdevumu.

7.

7.
19.03.2010

8.

8.
09.04.2010

9.
10.
11.

12.

MD2.
09.04.2010
9.
14.04.2010
10.
16.04.2010
11.
21.04.2010
12.
28.04.2010
30.04.2010
Referāts

Programmatūras
kvalitātes
jēdziens.
Programmatūras
kvalitātes
nodrošināšana. Apskates. Procesu uzlabošana. Testi, testu piemēri,
programmas darbināšanas scenāriji. 1. Mājas darba Demo un aizstāvēšana
Testēšanas atskaites veidošana. PSP 0.1. 2. Praktiskā darba programmas
Demo.
3. Praktiskais darbs – PSP 0.1 pielietošana programmēšanas procesā.
2. mājas darbs – jāizveido programmatūra noteiktā apjomā pēc dotajiem
nosacījumiem un ierobežojumiem.
Programmatūras konfigurācijas pārvaldība, izmaiņu vadība. Trasējamība.
2. kontroldarbs – satur gan teorētiskos jautājumus par kursā apgūto
teorētisko daļu, gan nelielu praktisko uzdevumu.
Sistēmu inženierijas konvenciālās metodes. 2. Mājas darba Demo un
aizstāvēšana.
4. praktiskais darbs par programmēšanas projektēšanu.
Programmatūras projektēšanas metodes un jēdzieni.
Eksāmens.
Referāts – visā kursa laikā katrs students izvēlās vismaz vienu sev
piemērotāko no piedāvātajām referātu tēmām un veido rakstisku materiālu
ar prezentāciju līdz 10 – 15 minūtēm.

Pieejamie (plānotie) kursa materiāli:
•
•
•

•
•
•

Kursa apraksts (šis dokuments);
Laika plānojums;
Kursa apguvei nepieciešamo resursu saraksts – Hardware, Software, citi māc. materiāli, kursa
apgūšanai nepieciešamā laika patēriņa tabula;
Teorētiskais materiāls (lekciju konspekti) PDF formātā;
Katras nodarbības beigās pieejami jautājumi paškontrolei, lai labāk saprastu, vai viss prasītais ir
pareizi saprasts;
Praktisko darbu uzdevumi, metodiskie norādījumi šo uzdevumu veikšanai.

Kursa apjoms: 4 kp.
Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
Laikā jāiesniedz un jāsaņem pozitīvs vērtējums par visiem praktiskiem darbiem, kā arī mājas darbiem,
jābūt pozitīvai atzīmei abos kontroldarbos. Ja darbs nav iesniegts termiņā tam tiek samazināts
maksimālais novērtējums. Kā jau iepriekš minēts, tad referāts ir neobligāts uzdevums, bet tas ietilpst
kursa novērtējumā.

Mācību rezultātu vērtēšana
Kursa galīgā atzīme veidojas sekojoši:
• Praktisko darba vērtējums (20%);
• Mājas darbu vērtējums (20%);
• Kontroldarbu vērtējums (20%);
• Eksāmena vērtējums (30%);
• Referāta vērtējums (10%).
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Kursa nosaukums

Tīmekļa tehnoloģijas

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT3009
6
48

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Dabaszinātņu mağistrs datorzinātnēs, doc. Ivars Dannebergs
Priekšzināšanas

InfT1002, Ievads specialitātē
InfT2006, Datu bāzu tehnoloģijas
Kursa anotācija

Iepazīstināt studentus ar web tehnoloģijām un sniegt tiem praktiskas iemaņas web lapu veidošanā izmantojot
HTML, XML, JavaScript, PHP un MySQL datu bāzes.
Studiju rezultāti: Pēc kursa apguves students spēs patstāvīgi veidot tīmekļa lapas izmantojot HTML, JavaScript un
PHP.
Kursu apraksts-plāns
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ievads internetā un web tehnoloģijās, Web lapu veidošanas pamati, HTML. 8 stundas
Web dizains, Cascading Style Sheets (CSS). 8 stundas
JavaScript, DHTML, DOM. 8 stundas
PHP valodas pamati, funkcijas, PHP objekti, drošība, web lapu veidošana izmantojot PHP. 8 stundas
Formu, sesiju, sīkdatņu un failu augšupielādes veidošana izmantojot PHP. PHP un MySQL. 8 stundas
XML, web servisi. 8 stundas

1)
2)
3)
4)

ieskaitīti 75% praktisko darbu uzdevumi,
visos kontroldarbos vērtējums ne zemāks par 4,
patstāvīgā darba vērtējums ne zemāks par 4,
eksāmena vērtējums ne zemāks par 4

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1) Patstāvīgais darbs – 25%,
2) Kontroldarbi – 25%,
3) Eksāmens - 50%.

Literatūra (01-mācību literatūra)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

http://www.w3.org/MarkUp/
http://www.w3.org/Style/CSS/
http://www.w3.org/XML/
http://www.webreference.com/javascript/reference/core/index.html
http://www.php.net/
http:/www.mysql.com/
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Kursa nosaukums

Programmēšana II

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT3010
6
48

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Profesionālā augstākā izglītība(līm.), lekt. Ojārs Bāliņš
Kursa anotācija

Web aplikāciju izstrādes principi lietojot Microsoft ASP.NET, Microsoft Visual Basic.NET un Microsoft C#. Šis kurss ir
fokusēts uz Microsoft Visual Studio® .NET vides un Microsoft.NET platformas izmantošanu, lai radītu ASP.NET Web
lietojumprogrammas, kas dinamiski nosūta saturu Web lapai.
Studiju rezultāti: Studentam jāprot:
· Paskaidrot Microsoft .NET Framework un ASP.NET tehnoloģijas
· Radīt komponentes, izmantojot Visual Basic .NET vai C#.
· Izstrādāt ASP.NET Web-lietojumprogrammu projektu lietojot Visual Studio .NET.
· Pievienot servera kontroles ASP.NET Web formai.
· Radīt un aizpildīt ASP.NET Web-formas.
· Palielināt servera kontroļu, kas atrodas ASP.NET Web-formā, funkcionalitāti.
· Izmantot Trace un Debug objektus kas tiek piegādāti līdz ar Visual Studio .NET.
· Izmantot piemērošanas kontroles, lai piemērotu lietotāja ievadītos datus.
· Lietotāja kontroles radīšana.
· Piekļūt datiem izmantojot iebūvētus datu pieejas rīkus, kas ir pieejami Visual Studio .NET.
· Izmantot Microsoft ADO.NET lai piekļūt datiem ASP.NET Web lietojumprogrammā.
· Veikt sarežģītus datu pieejas uzdevumus no ASP.NET Web lietojumprogrammām.
· Piekļūt XML datiem un nolasīt tos Datu kopā (DataSet).
· Palaist XML Web-servisu no ASP.NET Web-lietojumprogrammas un inkorporēt iegūtos datus
Web-lietojumprogrammā.
· Glabāt lietojumprogrammas un tekošos datus izmantojot vairākas metodes.
· Konfigurēt un instalēt ASP.NET Web-lietojumprogrammu.
· Nodrošināt ASP.NET Web-lietojumprogrammu lietojot dažādas tehnoloģijas
Kursu apraksts-plāns

1. Pārskats par Microsoft .NET Framework:
· Ievads.NET Framework
· ASP.NET pārskats
· Laboratorijas darbos izmantojamo lietojumprogrammu pārskats
· Resursi
2. Microsoft Visual Studio .NET izmantošana:
· Visual Studio .NET pārskats
· ASP.NET Web-lietojumprogrammu projekta radīšana
3. Microsoft .NET-bāzētu programmēšanas valodu lietošana:
· .NET-bāzētu programmēšanas valodu pārskats
· .NET-bāzētu programmēšanas valodu salīdzināšana
· Komponenšu radīšana, izmantojot Visual Studio .NET
4. Microsoft ASP.NET Web-formas radīšana:
· Web-Formu radīšana
· Servera kontroļu lietošana
5. Programmas koda pievienošana Microsoft ASP.NET Web-formai:
· Using Code-Behind Pages
· Notikumu procedūru pievienošana Web servera kontrolēm
· Lapas notikumu lietošana
6. Sekošana Microsoft ASP.NET Web-lietojumprogrammās:
· Sekošanas koncepcija
· Attālināta programmas koda labošana
7. Lietotāja ievadīto datu piemērošana:
· Lietotāja ievadīto datu piemērošanas pārskats
· Piemērošanas rīku lietošana
· Izklājuma lapas piemērošana
8. Lietotāju kontroļu lietošana:
· Lietotāju kontroļu pievienošana ASP.NET Web-formai
· Lietotāju kontroļu radīšana
9. Piekļūšana relācijas datu bāzēm izmantojot Microsoft Visual Studio .NET:
· ADO.NET pārskats
· Pieslēguma datubāzei radīšana
· Datu kopu uzrādīšana sarakst-veidīgā kontrolē
10. Piekļūšana datiem, izmantojot Microsoft ADO.NET:
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· Ievads ADO.NET lietošanā
· Pieslēgšanās datubāzei.
· Pieeja datiem ar Datu kopām (DataSet)
· Vairāku tabulu izmantošana
· Pieeja datiem ar Datu lasītājiem (DataReader)
11. Saglabātu procedūru palaišana ar Microsoft ADO.NET:
· Saglabātu procedūru pārskats
· Saglabātu procedūru palaišana
12. XML datu nolasīšana un modificēšana:
· XML arhitektūras pārskats ASP.NET
· XML un Datu kopas objekts
· Darbs ar XML datiem
· XML Web-servera kontroles lietošana
13. XML Web-pakalpojumu izmantošana un radīšana:
· XML Web-servisu lietošanas pārskats
· XML Web-servisa palaišana no HTTP
· Proxy lietošana XML Web-servisa palaišanai
· XML Web-servisa radīšana
14. Stāvokļa vadība:
· Stāvokļa menedžments
· Aplikāciju un sesijas mainīgie
· Cookies un sesijas Cookieless
15. Microsoft ASP.NET Web aplikāciju konfigurācija, optimizācija un izvēršana:
· Cache objekta lietošana
· ASP.NET izvada Cache izmantošana
· ASP.NET Web-lietojumprogrammas konfigurēšana
· ASP.NET Web-lietojumprogrammas instalācija
16. Microsoft ASP.NET Web-lietojumprogrammas nodrošināšana:
· Web-lietojumprogrammas drošības pārskats
· Darbs ar Windows-bāzētiem apstiprinājumiem
· Darbs ar Formu-bāzētiem apstiprinājumiem
· Microsoft pases apstiprinājumu pārskats
17. Atkārtošana:
· Apgūtā materiāla pārskats
· Ievads Spēlē
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Obligāti jāsagatavo pārskats par pasniedzēja norādīto tēmu, sagatavojot uzdevumu paraugus par doto tēmu.
2. Obligāti jāapmeklē praktiskās nodarbības un jāizpilda visi norādītie laboratorijas darbi pa doto tēmu. Kavētās
praktiskās nodarbības iespējams atstrādāt izpildot papildus individuālos uzdevumus. Izpildīta laboratorijas darba
vērtējums tiek samazināts par kavēto nodarbību skaitu, tādējādi vidējā atzīme var būt mazāka par 4.
3. Visos laboratorijas darbos un pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba vērtējuma laboratorijas un patstāvīgajos darbos – 40%.
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%.
Literatūra (01-mācību literatūra)

Microsoft Official Course 2310B „Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio .NET”
Literatūra (02-papildliteratūra)

http://www.microsoft.com/learning/
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Kursa nosaukums

Lietišķā kriptogrāfija

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

DatZ3002
6
24

Zinātnes nozare

Datorzinātne

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Lekciju stundu skaits

24

Kursa autori

Dr. Matemātikas doktors, asoc.prof. Māris Alberts
Kursa anotācija

sniegt pamatzināšanas par kriptogrāfijas algoritmu matemātiskajiem pamatiem, kriptogrāfijas protokoliem un
algoritmiem, kriptogrāfijas pielietojumiem, drošības sistēmu programmēšanas tehniku, kriptogrāfija politiku
dažādās valstīs.
Rezultāti

Studenti būs spējīgi detalizēti analizēt un novērtēt kriptogrāfisko drošības līmeni jebkurai datu drošības sistēmai,
kā arī konstruēt un realizēt drošus kriptogrāfijas rīkus
Kursu apraksts-plāns

- Datu Autentifikācijas Kodi, Ideālā MAC funkcija, MAC funckciju drošība, CBC-MAC, HMAC, iteratīvo HASH funkciju
trūkumi: kā tos apiet, HMAC un SHAd salīdzinājuma, kā lietot MAC funkcijas, Hortona princips.
- Drošs sakaru kanāls datu plūsmas un pakešu pārraidei, prasības drošam sakaru kanālam, iespējamie uzbrukumi,
drošibās īpašības, autentifikācijas un šifrēšanas kārtība, detalizēts droša sakaru kanāla apraksts, drošas
programmēšanas tehnika.
- Publisko atslēgu kriptogrāfijas matemātiskie pamati (moduļu aritmētika, Eiklīda algoritms, vispārinātais Eiklīda
algoritms diskrētais logarithms, vienvirziena funkcijas, NP-pilnas problēmas, etc.), Diffie-Hellmann algoritms priekš
2 un vairākiem dalībniekiem, Hughes algoritms, efektīvs atslēgu apmaiņas algoritms daudziem lietotājiem.
- Mugursomas algoritms, RSA algoritms, Multiple-Key Public-Key Cryptography based on RSA algoritma
vispārinājums daudzu lietotāju gadījumā, Rabin algoritms.
- Digitālais/elektroniskais paraksts, Laika zīmoga iespējamās realizācijas, Elektroniskais dokuments, Publisko
atslēgu infrastruktūra, Sapnis par universālu PKI, Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja funkcijas, Daudzlīmeņu
sertifikāti, PKI realitāte, X.509, Zimmermann u.c. shēmas
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Jāsagatavo prezentācija par iepriekš definētu tēmu.
2. Eksāmena laikā jādemonstrē spēja kompetenti diskutēt par kursa saturu kopumā un praktiski pielietot kursā
aplūkoto kriptogrāfisko tehniku.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālais darbs lekciju laikā. - 20 %.
2. Presentācija- 40 %
3. Eksāmens – 40%
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Bruce Schneier. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C. John Wiley & Sons, Inc.,
1996 (Second Edition), 758 pages.
2. Niels Ferguson and Bruce Schneier. Practical Cryptography. John Wiley & Sons, Inc., 2003, 410 pages
Literatūra (02-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.
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Kursa nosaukums

Lietišķā kriptogrāfija

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

DatZ3003
3
24

Zinātnes nozare

Datorzinātne

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Dr. Matemātikas doktors, asoc.prof. Māris Alberts
Kursa anotācija

sniegt pamatzināšanas par kriptogrāfijas algoritmu matemātiskajiem pamatiem, kriptogrāfijas protokoliem un
algoritmiem, kriptogrāfijas pielietojumiem, drošības sistēmu programmēšanas tehniku, kriptogrāfija politiku
dažādās valstīs.
Studiju rezultāti: Studenti būs spējīgi detalizēti analizēt un novērtēt kriptogrāfisko drošības līmeni jebkurai datu
drošības sistēmai, kā arī konstruēt un realizēt drošus kriptogrāfijas rīkus
Kursu apraksts-plāns

- Datu Autentifikācijas Kodi, Ideālā MAC funkcija, MAC funckciju drošība, CBC-MAC, HMAC, iteratīvo HASH funkciju
trūkumi: kā tos apiet, HMAC un SHAd salīdzinājuma, kā lietot MAC funkcijas, Hortona princips.
- Drošs sakaru kanāls datu plūsmas un pakešu pārraidei, prasības drošam sakaru kanālam, iespējamie uzbrukumi,
drošibās īpašības, autentifikācijas un šifrēšanas kārtība, detalizēts droša sakaru kanāla apraksts, drošas
programmēšanas tehnika.
- Publisko atslēgu kriptogrāfijas matemātiskie pamati (moduļu aritmētika, Eiklīda algoritms, vispārinātais Eiklīda
algoritms diskrētais logarithms, vienvirziena funkcijas, NP-pilnas problēmas, etc.), Diffie-Hellmann algoritms priekš
2 un vairākiem dalībniekiem, Hughes algoritms, efektīvs atslēgu apmaiņas algoritms daudziem lietotājiem.
- Mugursomas algoritms, RSA algoritms, Multiple-Key Public-Key Cryptography based on RSA algoritma
vispārinājums daudzu lietotāju gadījumā, Rabin algoritms.
- Digitālais/elektroniskais paraksts, Laika zīmoga iespējamās realizācijas, Elektroniskais dokuments, Publisko
atslēgu infrastruktūra, Sapnis par universālu PKI, Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja funkcijas, Daudzlīmeņu
sertifikāti, PKI realitāte, X.509, Zimmermann u.c. shēmas
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Jāsagatavo prezentācija par iepriekš definētu tēmu.
2. Eksāmena laikā jādemonstrē spēja kompetenti diskutēt par kursa saturu kopumā un praktiski pielietot kursā
aplūkoto kriptogrāfisko tehniku.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālais darbs lekciju laikā. - 20 %.
2. Presentācija- 40 %
3. Eksāmens – 40%
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Bruce Schneier. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C. John Wiley & Sons, Inc.,
1996 (Second Edition), 758 pages.
2. Niels Ferguson and Bruce Schneier. Practical Cryptography. John Wiley & Sons, Inc., 2003, 410 pages
Literatūra (02-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

2010.07.01. 15:55

Kursu reģistrs

1 of 1

https://luis.lanet.lv/pls/va/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=1INT3011&p...

Kursa nosaukums

Programmu kvalitātes testēšana

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT3011
6
48

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Inženierzinātņu mağistra grāds, viesdoc. Sanda Linde
Kursa anotācija

Kurss sniedz pamatzināšanas par programmatūras testēšanas procesu, veidiem un metodēm. Kursa gairā studenti
apgūs:
· dažādas testēšanas pieejas un veidus,
· testēšnas plānošanu,
· testpiemēru veidošanu un to izpildi,
· testēšanas efektivitātes analīzi un novērtēšanu.
Studiju rezultāti: Kursu beidzot, tā dalībnieki spēs patstāvīgi veikt programmas testēšanu
Kursu apraksts-plāns

1. Programmatūras kvalitātes nodrošināšana. Verifikācija un validācija.
2. Testēšanas galvenie jēdzieni. Testēšanas standarti. Testēšanas pieejas. Testēšanas līmeņi un tipi.
3. Uz specifikāciju bāzēta testēšana (funkcionālā testēšana).
4. Uz kodu bāzēta testēšana (strukturālā testēšana).
5. Testēšanas procesa organizēšana un vadība: testēšanas vieta programmatūras dzīves ciklā; testēšanas
plānošana.
6. Testu un testpiemēru izveide.
7. Testpiemēru izpilde un rezultātu reģistrēšana.
8. Testēšanas novērtēšana un atskaites.
9. Testēšanas metrikas.
10. Testēšanas automatizācija.
Katrā tēmā ir teorētiskie jautājumi, kur pamatā ir prezentācijas, praktiskie darbi, kur iegūtās zināšanas jāpielieto
praktiski. Kursa laikā ir 2 kontroldarbi un 5 praktiskie darbi. Liels kursa īpatsvars vērtējumam ir individuāls
pastāvīgais darbs - testēšanas dokumentācijas brīvi izvēlētai sistēmai izstrāde. Sistēmas izvēle notiek pēc studenta
ieskatiem, bet vēlams, lai tā nebūtu paša studenta izstrādāta.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Laikā jāsagatavo un jānodod visi praktiskie darbi
2. Laikā jāsagatavo un jānodod pastāvīgais darbs
3. Visos pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu
Gala pārbaudījuma veids:
eksāmens
Gala vērtējumu veido:
Praktiskie darbi – 20
Kontroldarbi – 15
Pastāvīgais darbs – 25
Eksāmens – 30
Bonuss – 10
Kopā – 100 punkti
Atzīmi veido punktu skaits dalīts ar 10 un noapaļots
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Boris Beizer. Software System Testing and Quality Assurance. ITP. 1996
2. Darrel Ince. Software Quality Assurance. McGRAW-Hill Publishing Company. 1995
3. William E.Perry. Effective Methods for Software Testing. A Wiley-QED Publication. 1995
4. Cem Kaner, Jack Falk, Hung Quoc Nguyen. Testing Computer Software. International Thomson Computer Press.
1993
5. IEEE Std P1498/EIA IS, Draft 3, July 15, 1995
6. William E.Lewis. Software Testing and Continuous Quality Improvement. Auerbach Publications. 2005
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Internetā atrodamā informācija
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Datorgrafika
(4 kredTtpunkti).

Kursa merkis. iepazlstinat studentus ar Macromedia Flash MX paketi, un programesanas
valodu ActionScript 2.0, ar biezi
lietojamam paQemieniem un komponentiem.
IemacH studentus izveleties visoptimalakie
risinajumi un lietot tos prakse Flash
MX pamatotas programmaturas
izstrades procesa.
Kursa apjoms:
4 kredHpunkti
parbaudes darbi 8 stundas)

jeb 48 kontaktstundas

(lekcijas

20 stundas,

praktiskie

darbi

20 stundas,

seminari

un

1. Laikajasagatavo

unjanodod
praktiskie darbi.
Obligati jaapmekle
seminari un praktiskie
darbi. Nokavetas
nodarblbas
uzdevumu.
3. Visos parbaudes darbos un ieskaites nepieciesams saQemt pozitlvu vertejumu.
4. Janoforme un jaaizstav patstavlgais darbs.

2.

1. Individuala darba seminaros
2. Kontroldarbi - 30%
3. Patstavlga darba - 20 %,
4. Eksamena atzlmes - 40 %.

un praktiskajos

Nr.

iespejams

atstradat,

Stundu skaits

Tema
Flash MX un Action Script 2.0 salldzinajumi.
definlcijas. Mask, Motions

Pamat

8

2.

Datu tipi. Objekti, atrasanas vieta un atsauces uz to. Instance name
Simbola nosaukumi,
sufiksi, konstantes, mainigie, funkcijas,
jedziens.
klases. Button, animacijas vadlSana. Error by one.

6

3.

Vienkarsas

majas lapas.

2

4.

Mainigie,
mainigie.

identifikacija,

5.

Ipaslbas.

6.

Cikliskie operatori. Dinamiskie objekti. Nosacljuma
dublesana.
Notikumi. Darbs ar tekstu. Vienkarsas speles.
Spec. funkcijas prieks spelem. Funkcijas, rekursija.

7.
8.
9.

Kustlba.

individualu

darbos - 10 %,

I.

eksistesanas

izpildot

Pamat definlcijas.

apgabals,

lokalie

un

globalie

2

operatori.

Objektu

8
4

Flash baneri

4
4
4

Komponenti.

Pamatliteratiira
I. lody Bleyle, JuLee Burdekin, Mary Burger, Dale Crawford,
Edition: February 2002, p. 438.
2. lody Bleyle, luLee Burdekin, Mary Burger, Dale Crawford,
First Edition: February 2002, p. 90.

Marcelle

Taylor. Using Flash, Macromedia,

Marcelle Taylor. Flash MX Tutorial,

First

Macromedia,

Pa pildliteratil ra.
3. lody Bleyle, Mary Burger, Kim Diezel, Stephanie Gowin, Dan Harris, Barbara Herbert, Barbara Nelson, Shirley
Ong, Tim Statler. Using Components,
Macromedia, First Edition: February 2003, p. 674.
4.
Hl-lJ1nTaKcJlH, fllQK EaiieHc, 'u)KOH3JlCTan. Y'Ie6HOe noco6He cepTH<!lHUHPOB'3HHoro pa3pa6oT'IHKa B cpene
Macromedia
Flash MX (aHrJl. H3naHHe Macromedia6 2003) pyccKoe H3naHHe KV,UI1U-OEPA36 MocKBa, 2003
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Kursa nosaukums

Telekomunikācijas

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT3013
3
24

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Profesionālais mağistra grāds skolvadībā, lekt. Valdis Vīksna
Kursa anotācija

iepazīstināt studentus ar telekomunikācijām - dažāda veida informācijas pārraides procesiem, to organizāciju,
telekomunikāciju tīkliem, aparatūru pielietotajām tehniskajām iekārtām, kuru darbība pamatojas uz elektrisko
procesu un elektromagnētisko svārstību (radioviļņu un gaismas viļņu) izmantošanu;
Studiju rezultāti: iepazīsti dažāda veida informācijas pārraides procesi, to organizācija, telekomunikāciju tīkli,
aparatūra pielietotajām tehniskajām iekārtām, elektrisko procesu un elektromagnētisko svārstību (radioviļņu un
gaismas viļņu) izmantošana
Kursu apraksts-plāns

- Telekomunikāciju jēdziens, telekomunikāciju vēsture. Valsts pārvalde telekomunikāciju nozarē. Elektronisko
sakaru likums. Sabiedrisko pakalpojumu regulators.
- Signālu spektri Modulācijas veidi. Akustiskā signāla pārveidošana. Signālu kodēšana. Komutācijas pamati.
- Telekomunikāciju kanāli. Vadu līnijas. Kabeļu līnijas. Vītais pāris. Optiskā pārraidu. Radiokanāli. Frekvenču
diapazoni telekomunikāciju kanālos.
- Telekomunikāciju tirgus pakalpojumu sniedzēji. Tirgus liberizācija. Interneta tīkls, piekļuves veidi. Pieslēguma
veidi- iezvanpieeja, XDSL, ISDN, Frame Relay, iespējas.
- Piekļuves tīkla atsaistīšana. Tirgus attīstības tendences. Universālais telekomunikāciju pakalpojums. Televīzija
pārraide. Radio pārraide.
- Bezvadu telefonija. UMTS . Elektronisko sakaru aģentūra. Tehnoloģiju konverģence.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri.
3. Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Patstāvīgo darbu vērtējuma - 30%
2. Pārbaudes darbu vērtējuma - 20%
3. Eksāmena atzīmes – 50%
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Б.И.Крукю. В.Н.Попантонопуло. В.П.Шувалов. Телекоммуникационные системы и сетию Москва 2003.г
Горячая линия - Телеком
2. 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. 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
5. Telekomunikāciju terminu skaidrojumi. Rīga : [RTU izd.], 2003. 180, [1] lpp
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Kursa nosaukums

Nozares tiesību pamati un standarti

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ties3003
3
24

Tiesības#

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Profesionālā augstākā izglītība(līm.), lekt. Ojārs Bāliņš
Kursa anotācija

Iepazīstināt studentus ar likumiem un standartiem, kas jāievēro datorprogrammu, informācijas sistēmu izstrādē un
lietošanā, iemācīt gatavot līgumus un programmatūras dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem un
standartiem
Rezultāti

Studentam jāiepazīstas ar normatīvajiem aktiem, kas regulē:
· Informācijas savākšanu, apstrādi un izplatīšanu
· Fizisko personu datu apstrādi
· Autortiesības, līgumsaistības
Kursu apraksts-plāns

. Likumdošanas pamati Latvijas Republikā. LR reglamentējošo normatīvo aktu raksturojums informācijas tehnoloģiju
nozarē:
· Sabiedrības attīstība, tās raksturojums.
· Valsts mērķi un uzdevumi.
· Cilvēka pamattiesības un brīvības.
· Valsts pārvaldes nodrošināšana Latvijas Republikā.
· Normatīvo aktu raksturojums informācijas tehnoloģijās.
2. Informācijas un komunikācijas tiesības. Programminženierijas ētikas kodekss. Intelektuālā īpašuma aizsardzības
pamati, autortiesību likums.
· Tiesību nozari reglamentējošie dokumenti.
· Informācijas un komunikācijas tiesības.
· Intelektuālais īpašums un ētika.
· Patentu likums un autortiesību likums.
· Intelektuālā īpašuma objekti e-vidē.
3. Informācijas atklātība un personas datu tiesiskā aizsardzība
· Dokumenti, to veidi, īpašības un darbības ar tiem.
· Informācija, tās atklātība, tiesības iegūt un izplatīt informāciju.
· Fizisko personu datu aizsardzība.
· Valsts informācijas sistēmu likums.
· Informācijas sistēmu drošība.
4. Tiesiskā atbildība. Kibernoziegumi un krimināllikums
· Pārkāpuma un nozieguma jēdzieni.
· Nozieguma sastāvs.
· Kibernoziegumu raksturojums:
o Noziedzīgi nodarījumi pret datorsistēmas drošību, datu un sistēmu traucēšana;
o Ar datoriem saistīti noziedzīgi nodarījumi;
o Noziedzīgi nodarījumi intelektuālā īpašuma jomā.
5. Saistību tiesības, datorprogrammēšanas līguma īpatnības, licences
· Saistību rašanās un izbeigšanās.
· Līgumi, to raksturojums.
· Programmu izstrāde un autortiesības.
· Atklātā koda programmatūra, licences.
· Programmatūras pirātisms.
6. ISO un LVS standarti. Programminženierijas standartu sistēma. Lietotāja dokumentācija.
· Standartu raksturojums.
· Kvalitātes pārvaldības sistēma, kvalitātes rokasgrāmata.
· Programminženierijas standartu sistēmas.
· Programmatūras projektējuma dokumentācija.
· Programmatūras dokumentācija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1.
2.
3.
4.
5.

Obligāti jāapmeklē lekcijas un semināri
Seminārā jānolasa vismaz viens referāts par izvēlēto tēmu.
Par referātu nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Jāizpilda kursa darbs – atbilstoši standartam jāizstrādā izvēlētā IT projekta dokumentācija.
Kursa darbu nepieciešams aizstāvēt un rezultātā jāsaņem pozitīvs vērtējums.

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
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Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba vērtējums
· Atzīme par referātu – 20%.
· Atzīme par kursa darbu – 20%
2. Vērtējums eksāmenā – 60%
3. Par regulāru apmeklējumu studentam ir iespēja nopelnīt papildus balli
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Informācijas un komunikācijas tiesības, I un II sējums, Aut. kol. Ķinis U. u.c., Rīga: Biznesa augstskola Turība,
2002.
2. Šmite Darja u.c. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati, LU
Akadēmiskais apgāds, Rīga: Latvijas Universitāte, 2005, 208.
3. Autortiesību likums (06.04.2000).
4. Fizisko personu datu aizsardzības likums (23.03.2000.).
5. Informācijas atklātības likums (29.10.1998).
6. Latvijas Valsts standarti programminženierijā 65-75:1996
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. G.Apals u.c., Politika Latvijā, Demokrātijas attīstības centrs, Apgāds “Rasa ABC“, Rīga, 1999, 216.
2. Autortiesības, rokasgrāmata, izdevniecība AGC, Rīga, 1997,288.
3. A.Baums u.c., Angļu-latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca "Personālie datori". R.:A/s DATI, 1998.
4. Bainbridge David. Software Copyright Law, Butterworth’s, London, 1994.
5. Baturin Ju.M. Probļemi kompjuternovo prava, Juridičeskaja ļiteratura, Moskva, 1991.
6. I.Bergs, Uzņēmuma drošība, red. Andris Mukāns. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2006.
7. J.Borzovs, Informācijas tehnoloģija Latvijā: likumi un standarti. Rakstu krājums "Latvija ceļā uz informācijas
sabiedrību", R.: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1996, lpp.35.-40.
8. J.Borzovs, Īsi par informācijas sistēmu drošību. Datortehnika, Nr. 6 (34), lpp. 37, 1996 (jūnijs).
9. J.Borzovs, Kontroljautājumi Cl drošības līmenim. Datortehnika, Nr. 6 (34), lpp. 38., 1996 (jūnijs).
10. J.Borzovs, Programmatūras projekta darbietilpības prognozēšana -pārvaldības vājais punkts. DatorPasaule,
jūlijs, 1997., lpp. 40-42.
11. J.Borzovs, Uzmanību! Programmu izstrāde un autortiesības. Datorpasaule 2/2001.
12. J.Borzovs u.c. Ieteikumi programmatūras dokumentācijas komplekta Preprints RITI 2000.03.16. 24 p.
13. U.Ķinis, Noziedzīgie nodarījumi datortīklos, izd. Tiesu nama aģentūra, Rīga, 2000,128.
14. D.A.Lēbers Latvijas tiesību vēsture, Fonds Latvijas Vēsture, Rīga, 2000, 528.
15. U.Miķelsons, Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas īpatnības, Rīga : Biznesa augstskola Turība,
2003. - 387 lpp.
16. M.Ruķers, Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments, Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2005, 221.
17. M.Ruķers, Fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti, izd. Māris Ruķers, Rīga, 2001, 30.
18. V.Sinaiskis Latvijas civiltiesību apskats, Latvijas juristu biedrība, Rīga, 1996,248
19. D.Ince, Software Quality Assurance - A Student Introduction McGraw-Hill, 1995, 243 p.
20. R.S.Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach. International Student Edition. McGraw-Hill,
1997. - 852 p.
21. IEEE Standards Collection "Software Engineering" 1997 Edition._ Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc.
22. Civillikums, (28.01.1937).
23. Civilprocesa likums, (14.10.1998).
24. Elektronisko dokumentu likums, (31.10.2002).
25. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība
valsts un pašvaldību institūcijās, (27.10.1994).
26. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums, (04.11.2004).
27. Krimināllikums, (17.06.1998).
28. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, (07.12.2000.1984).
29. Par valsts noslēpumu, (17.10.1995).
30. Patentu likums, (30.03.1995).
31. Satversme, (15.02.1922).
32. Standartizācijas likums, (14.10.1998).
33. Valsts informācijas sistēmu likums, (02.05.2002).
34. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaudes kārtība
un termiņi (MK Noteikumi nr.358, 01.07.2003).
35. Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības
aprakstā norādāmo informāciju (MK Noteikumi nr357, 01.07.2003).
36. Noteikumi par personas datu apstrādes sistēmas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto
reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu (MK Noteikumi nr. 160, 08.04.2003).
37. Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi, (MK
Noteikumi nr. 141, 02.04.2002).
38. Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, (MK Noteikumi
nr. 40, 30.01.2001).
39. Datu valsts inspekcijas nolikums, (MK Noteikumi nr. 408, 28.11.2000).
40. Informācijas sabiedrības nacionālās padomes nolikums, (MK Noteikumi nr. 161, 25.04.2000).
41. Informācijas sistēmu drošības noteikumi (MK Noteikumi nr. 106, 21.03.2000)(Nav spēkā).
42. Noteikumi par integrētas valsts nozīmes informācijas sistēmas (megasistēmas) izveides nodrošināšanu, (MK
Noteikumi nr. 104, 14.03.2000).
43. Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai, (MK
Noteikumi nr. 275, 03.08.1999).
44. Latvijas valsts standarts LVS 23-93 "Latviešu tastatūra datoriem".
45. Latvijas valsts standarts LVS 24-93 "Latviešu valoda datoriem"
46. Latvijas valsts standarts LVS 8-92 "8 bitu kodēto grafisko simbolu kopa Baltijas jūras reģiona valstīm"
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Kursa nosaukums

E-biznesa sistēmas

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT3021
3
24

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

13

Lekciju stundu skaits

Kursa apstiprinājuma datums

Institūcija, kura apstiprināja kursu

11

22/03/2006

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa anotācija

Iepazīstināt studentus ar e-Biznesa sistēmu darbības principiem, iesaistītajām tehnoloģijām, padziļināti
fokusējoties uz šādu sistēmu izstrādes procesu un darbināšanu atbilstoši mūsdienīgajām tendencēm un
standartiem
Rezultāti

Pēc kursa apguves students zinās vispārējus e-Biznesa sistēmu uzbūves principus un spēs patstāvīgi izveidot un
iedarbināt primitīvu e-Biznesa sistēmu
Kursu apraksts-plāns

Nr. Tēma
1. Ievads. Vispārīgi par e-Biznesu un e-Biznesa sistēmām.
2. E-biznesa modeļi, Business 2 Business (B2B), Business 2 Customer (B2C). Interneta veikali. Virtuālie
tirdzniecības centri. Online sabiedrības. CRM.
3. e-Biznesa kanāli un tehnoloģijas: Web, Web 2.0, portāli, plūsmas tehnoloģijas (audio, video), mobilās
tehnoloģijas, saziņas līdzekļi internetā.
4. e-Nauda, e-Norēķini un e-Norēķinu sistēmas. Mobilie norēķini.
5. e-Uzņēmumu arhitektūra: Arhitektūru veidi, SOA (Servisu Orientēta Arhitektūra). 4GL un 5GL valodas.
6. Starpprogrammatūra: RPC, CORBA, ziņojumi, rindas, Web servisi, attālināti objekti, SOAP, J2EE, .NET, EJB.
Semantiskais Web.
7. Drošība e-Biznesā un internetā: PKI, Digitālās atslēgas, Elektroniskais Paraksts, tā izmantošana biznesa
sistēmās.
8. Zināšanu izmantošana e-Biznesā: dati, datu noliktavas, datu analīze, datizrace, DWH, CRM, ERP, MIS.
9. Sistēmu integrācija un migrācija.
10. Sistēmu uzturēšana, servisa līmeņi, nepārtrauktības nodrošināšana. Īss ievads ITIL procesu vadības
metodoloģijā.
11. Kopsavilkums. Aplūkoto tēmu savstarpējā savienošana un praktiskās pielietošanas iespējas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Visu lekciju pārbaudes darbos saņemts pozitīvs vērtējums.
2. Laikā iesniegti visi praktiskie darbi un saņemts pozitīvs vērtējums.
3. Iesniegta grupā izstrādāta e-Biznesa sistēma atbilstoši specifikācijai un saņemts pozitīvs vērtējums.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Lekciju pārbaudes darbu vērtējums – 30%
2. Praktisko darbu vērtējums – 50%
3. Vērtējuma eksāmenā – 20%
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Faisal Hoque. e-Enterprise: Business Models, Architecture, and Components. Cambridge University Press, 200, p
284.
2. Amjad Umar. E-Business and Distributed Systems Handbook: Middleware Module. Nge Solutions, 2004.
3. Amjad Umar. Architectures Module: Solution Architectures Through Components. Nge Solutions, 2004.
4. Amjad Umar. E-Business and Distributed Systems Handbook: Integration Module. Nge Solutions, 2004.
5. Thomas Erl. Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services. Prentice Hall
PTR, 2004, p 521.
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Amjad Umar. E-Business and Distributed Systems Handbook: Overview Module. Nge Solutions, 2004.
2. Amjad Umar. E-Business and Distributed Systems Handbook: Applications Module. Nge Solutions, 2004.
3. Paul Harmon, Michael Rosen, Michael Guttman. Developing E-Business Systems and Architectures: A Manager's
Guide. 2000.
4. Alan R. Simon, Steven L. Shaffer. Data Warehousing And Business Intelligence For e-Commerce.
5. Michael Fitzgerald. Building B2B Applications with XML: A Resource Guide. 2001.
6. Christoph Bussler. B2B Integration. 2003.
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Kursa nosaukums

Biroja darba automatizācija

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT3015
3
24

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Semināru un praktisko darbu stundu
skaits

12

Lekciju stundu skaits

Institūcija, kura apstiprināja kursu

10

ViA Inženierzinātņu fakultāte

Kursa autori

Profesionālā mağistra grāds sociotehnisku sistēmu modelēšanā, vieslekt. Maija Sedleniece
Kursa anotācija

Iepazīstināt studentus ar biroja darba automatizācijas iespējām. Kursā biroja darba automatizācija tiks apskatīta
gan no darba organizēšanas, gan dažādu automatizācijas rīku pielietošanas un uzņēmuma IT infrastruktūras
izmantošanas skatu punktiem
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi un pārbaudes darbi
Rezultāti

Kursa klausītāji iegūs priekšstatu par biroja darba automatizācijas procesu un šajā procesā izmantojamajām rīkiem
un metodēm. Pēc kursa studenti spēj analizēt un izvērtēt biroja darbu automatizācijas nepieciešamību un iespējas.
Liels uzsvars tiek likts uz studentu patstāvīgo darbu grupās, kas ļauj attīstīt analītisko un radošo domāšanu. Tādā
veidā tiek dota iespēja jau šobrīd skatīties uz biroja darba automatizēšanu no potenciālā uzņēmuma vadītāja
viedokļa.
Kursu apraksts-plāns

Biroja automatizācijas termins, tā vēsturiskā attīstība un veicinošie faktori. Vadlīnija biroja automatizēšanai.
Biroja darba organizēšana. Informācija tehnoloģiju pielietojums. Dokumentu pārvaldības tehnoloģijas. Plānošanas
tehnoloģijas. Komunikāciju tehnoloģijas.Datu pārvaldības tehnoloģijas.Projektu pārvaldības tehnoloģijas.
Informācijas dzīvescikla pamatfāzes. Informācijas ievade sistēmā. Dokumentu glabāšana, navigācija meklēšana un
filtrēšana.Kolektīvais darbs ar dokumentiem. Informācijas izvade.
Groupware programmatūra. Sadarbības līmeņi. Komunikācijas rīki. Elektronisko konferenču rīki. Sadarbības
pārvaldības rīki.
Darbs birojā. Biroja iekārtas. Raksturīgākie veselības traucējumi.Ergonomiski iekārtota darba vide.
Bezpapīra biroja termins, tehnoloģijas un programmatūra, kas to nodrošina. Elektroniskais paraksts. E-pakalpojumi
Prasības kredītpunktu iegūšanai

jābūt sekmīgi nokārtotiem praktiskajiem darbiem, kontroldarbam un eksāmenam
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: 40% praktiskie darbi, 20% kontroldarbs un 40% eksāmens
Literatūra (02-papildliteratūra)

• Dykeman, John. B. "The State of Office Applications Software." Managing Office Technology. June 1993.
• Laudon, Kenneth C., and Jane P. Laudon. Management Information Systems: Organization and Technology.
Macmillan, 1994.
• http://www.usabilityfirst.com/groupware/
• http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_software
• http://web.hc.lv/motivacija-idejas/raksti/virtualais-ofiss-groupware-collaboration-software/
• http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0005886
• http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Automation
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Kursa nosaukums

Darba aizsardzība un ergonomika

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

Ties3004
3
24

Zinātnes nozare

Tiesības#

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Profesionālā augstākā izglītība(līm.), lekt. Ojārs Bāliņš
Kursa anotācija

Sniegt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu nodrošināt pienācīgo darba aizsardzību un darba vietas
iekārtojumu saskaņā ar rekomendācijām, noteikumiem un normatīvajām prasībām.
Studiju rezultāti: Studentam jāiepazīstas ar normatīvajiem aktiem, kas regulē:
· Darba tiesiskās attiecības
· Darba aizsardzības prasības darba vietās
· Ergonomikas prasības
Kursu apraksts-plāns

1. Darba aizsardzības likums un ar to saistīto MK noteikumu īss raksturojums:
· Vispārīgie noteikumi
· Darba devēja pienākumi un tiesības
· Nodarbinātā un uzticības personas pienākumi un tiesības
· Valsts un pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā
· Uzraudzība, kontrole un atbildība darba aizsardzības jomā
2. Darba drošība, nelaimes gadījumi, nelaimes gadījumu izmeklēšana darbā:
· Nelaimes gadījumi un drošība darbā
· Nelaimes gadījumu radītie zaudējumi
· Nelaimes gadījumu statiskā kontrole
· Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana
· Darba vides iekšējā uzraudzība un darba vides riska novērtēšana
3. Instrukcijas, apmācība, un zināšanu pārbaude darba aizsardzībā, darba higiēna, ergonomika:
· Par darba drošības instruktāžām
· Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos
· Kas ir darba higiēna
· Individuālā aizsardzība
· Ergonomika, ergonomiskās prasības
4. Darbs ar datoru un cilvēka veselība, darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju.:
· Darba aizsardzības prasības darba vietā
· Nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības un darba devēja pienākumi
· Darba aizsardzības prasības strādājot ar displejiem
· Riska novēršana vai samazināšana un darba devēja pienākumi
· Darba aizsardzības instrukcija darbam ar datoru
5. Darba likumdošana, darba līgums, koplīgums.
· Vispārīgie noteikumi
· Darba koplīgums
· Darba līgums
· Darba laiks un atpūtas laiks
· Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi
6. Darba līguma noslēgšanas galvenie etapi, ievads lietvedībā:
· Darba tiesisko attiecību nodibināšana
· Darbinieku saistība
· Darba samaksa
· Darbinieka pienākumi un tiesības
· Darba tiesisko attiecību izbeigšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Obligāti jāapmeklē lekcijas un semināri
2. Seminārā jānolasa vismaz viens referāts par izvēlēto tēmu.
3. Par referātu nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba vērtējums
· Gala atzīme par referātu – 40%.
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%
3. Par regulāru apmeklējumu studentam ir iespēja nopelnīt papildus balli.
Literatūra (01-mācību literatūra)
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Latvijas Republikas likumi
1. Darba aizsardzības likums
2. Darba likums
3. Valsts darba inspekcijas likums
LR Ministru Kabineta noteikumi:
1. Darba aizsardzības prasības darba vietās, Noteikumi nr. 125 no 19.03.2002
2. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju, Noteikumi nr. 343 no 06.08.2002
3. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi, Noteikumi nr. 154 no 30.04.1996
4. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, Noteikumi nr. 293 no 09.07.2002
5. Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos, Noteikumi nr. 323 no 17.06.2003
6. Valsts darba inspekcijas nolikums, Noteikumi nr.158 no 16.04.2002
Literatūra (02-papildliteratūra)

Ratificētie starptautiskie dokumenti
1. Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un rekomendācijas
Latvijas Republikas likumi
1. Civilās aizsardzības likums
2. Darba strīdu likums
3. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās
4. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likms
5. Par atbilstības novērtēšanu, likums
6. Par ārodbiedrībām, likums
7. Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, likums
8. Par izņēmuma stāvokli, likums
9. Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, likums
10. Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību, likums
11. Par valsts sociālo apdrošināšanu, likums
12. Par valsts pensijām, likums
LR Ministru Kabineta noteikumi:
1. Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikums, Noteikumi nr. 247 no 14.07.1998
2. Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu, Noteikumi nr. 373 no 20.08.2002
3. Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē, Noteikumi nr. 300 no 10.06.2003
4. Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu izpētē un ieguvē , Noteikumi nr. 253 no 25.06.2002
5. Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā, Noteikumi nr. 400 no 03.09.2002
6. Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā, Noteikumi nr. 526 no 09.12.2002
7. Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, Noteikumi nr. 372 no 20.08.2002
8. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku, Noteikumi nr. 66 no
04.02.2003
9. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē, Noteikumi nr. 284 no
13.04.2004
10. Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus, Noteikumi nr. 344 no 06.08.2002
11. Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām, Noteikumi nr. 189 no 21.05.2002
12. Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās, Noteikumi nr. 399 no 03.09.2002
13. Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, Noteikumi nr. 92 no 25.02.2003
14. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība, Noteikumi nr. 379 no 23.08.2001
15. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi, Noteikumi nr. 154 no 30.04.1996
16. Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, Noteikumi nr. 527 no 08.06.2004
17. Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai, Noteikumi nr. 192 no 06.06.2000
18. Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, Noteikumi nr.
539 no 27.12.2001
19. Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir
atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību, Noteikumi nr. 206 no 28.05.2002
20. Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem, Noteikumi nr. 61 no
04.02.2003
21. Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība, Noteikumi nr. 427 no 17.09.2002
Citi normatīvie dokumenti un informācijas avoti
1. “Darba drošības instruktāžu veikšanas un darba drošības instrukciju izstrādes kārtība”, apstipr. Ar Labklājības
Ministrijas 1997.gada 14,jūlija rīkojumu Nr. 252.
2. Instrukcija par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību, apstipr. Ar Labklājības Ministrijas 1998.gada
12,janvāra rīkojumu Nr. 8.
3. http://www.vdi.lv - Valsts darba inspekcijas mājas lapa
4. http://www.osha.lv - ES Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkts.
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Kursa nosaukums

Tīkla operētājsistēmas

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

InfT3025
6

Informācijas tehnoloģija

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Augstākā izglītība(līm.), lekt. Sandris Sietinsons
Kursa anotācija

Kursā sagatavo studentus lietotāju kontu un resursu vadībai, servera resursu uzturēšanai, servera darbspējas
novērošanai un datu drošai uzturēšanai Microsoft Windows Server™ 2003 vidē. Pasniedzēja vadītas nodarbības tiek
papildinātas ar e-apmācības nodarbībām.
Šis kurss ir pirmais kurss Windows Server 2003 administratoru un sistēmu inženieru sagatavošanas programmā.
Noklausoties kursu studentiem ir iespēja kārtot sertifikācijas eksāmenu 070-290, Managing and Maintaining a
Microsoft® Windows® Server 2003 Environment
Rezultāti

1. Veidot lietotāju un datoru kontus organizacionālo vienību (OU) struktūrā.
2. Vadīt lietotāju un datoru kontus.
3. Veidot un vadīt grupas.
4. Vadīt piekļuvi resursiem.
5. Organizēt un vadīt drukāšanu.
6. Vadīt piekļuvi objektiem organizacionālajās vienībās.
7. Organizēt grupas politiku.
8. Vadīt lietotāju un datoru vidi, izmantojot grupas politikas.
9. Veikt kontu un resursu auditu.
10. Administrēt servera resursus.
11. Sagatavot serveri sistēmas veiktspējas novērošanai.
12. Novērot sistēmas veiktspēju.
13. Vadīt iekārtu dziņus, konfigurējot iekārtu dziņu parakstus un atjaunošanu.
14. Vadīt cietos diskus.
15. Vadīt atmiņas iekārtas.
16. Organizēt avāriju novēršanu.
17. Uzturēt programmnodrošinājumu, izmantojot Microsoft Software Update servisus
Kursu apraksts-plāns

1. Microsoft Windows Server 2003 vides vadība:
· Ievads par kontu un resursu administrēšanu
· Windows Server 2003 sistēmu saime
· Ielogošanās Windows Server 2003
· Administratīvu rīku instalēšana un konfigurēšana
· Lietotāju kontu veidošana
· Datoru kontu veidošana
· Organizacionālo vienību (OU) veidošana.
2. Lietotāju un datoru kontu vadība:
· Lietotāju un datoru kontu īpašību maiņa.
· Lietotāja un datoru kontu atļaušana un atvēršana.
· Lietotāju konta sagataves veidošana.
· Lietotāja un datora kontu meklēšana Aktīvajā direktorijā.
· Meklēšanas pieprasījumu saglabāšana.
· Lietotāju un datoru kontu pārlādēšana
· Domēna objektu pārvietošana
3. Grupu vadība:
· Grupu veidošana
· Grupai piederības vadība
· Grupu izmantošanas stratēģijas
· Grupu mainīšana
· Iebūvēto grupu izmantošana
· Labākās prakses grupu vadībai
4. Atļaujas un piekļuve resursiem:
· Pārskats par atļaujām un piekļuvi resursiem.
· Atļauju vadība koplietojuma direktorijās.
· NTFS atļauju vadība failiem un direktorijām.
· Efektīvo atļauju noteikšana
· Piekļuve koplietojuma direktorijām ar Offline Caching palīdzību.
5. Drukas ieviešana:
· Ievads par drukāšanu Windows Servera 2003 vidē
· Druku instalēšana un nodošana koplietošanā
· Atļauju vadība koplietojuma drukām
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· Drukas dziņu vadība
· Drukas izvietojumu ieviešana
6. Drukas vadība:
· Drukas spolera direktorijas maiņa
· Drukas prioritātes uzstādīšana
· Drukas izmantošanas grafika uzstādīšana
· Drukas baseins konfigurēšana
7. Piekļuve objektiem organizacionālajās vienībās:
· Organizacionālo vienību loma
· Atļaujas uz Aktīvās direktorijas objektiem
· Kontroles deleģēšana pār organizacionālajām vienībām
8. Grupu politikas ieviešana:
· GPO ieviešana
· GPO ieviešana domēnā
· Grupu politikas izplatīšanas vadība
9. Lietotāju vides vadība ar grupu politikas palīdzību:
· Grupas politiku uzstādījumu konfigurēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi. Nokavētās
nodarbības iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams
saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Gala vērtējumu veido: Individuālā darba praktiskajos darbos 40%, eksāmena vērtējums veido 60%
Literatūra (01-mācību literatūra)

· Studentu grāmata.
· E-apmācības kompaktdisks ar kursa atsevišķiem moduļiem.
· Windows Server 2003 Enterprise Edition 180 dienu novērtēšanas versija
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Kursa nosaukums

Datu aizsardzība un drošība

Kredītpunkti

2

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)
Zinātnes nozare

Institūcija, kura apstiprināja kursu

InfT3017
3
24

Informācijas tehnoloģija

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa autori

Dabaszinātņu mağistrs datorzinātnēs, doc. Arnis Cīrulis
Priekšzināšanas

InfT1002, Ievads specialitātē
Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt izpratni par datu aizsardzību un drošību mūsdienu datu pārraides tīklos. Apgūt zināšanas un
iemaņas tīklu drošības uzturēšanai vienas organizācijas ietvaros
Rezultāti

Kursa klausītāji iegūst zināšanas par pieejas kontroli, autentifikāciju un auditu. Pēc kursa students prot novērtēt
sistēmas draudus un ievainojamības, atšķirt uzbrukumu veidus un rast piemērotākos aizsardzības līdzekļus katram
no tiem. Liels uzsvars tiek likts uz kriptogrāfiju, kā rezultātā apgūti tiek simetriskie, asimetriskie šifrēšanas
algoritmi, jaucēj funkcijas, elektroniskie paraksti un sertifikātu pārvaldība. Rezultātā students ir spējīgs aizsargāt
e-pasta, http, serverus, bezvadu tīklus un citas mūsdienās populāras tehnoloģijas
Kursu apraksts-plāns

1. Informācijas sistēmu riska analīze. Informācijas drošība. Vājo vietu atrašana, potenciālo zaudējumu novēršana.
Atbildības sadalīšana. Fiziskie uzbrukumi, loģiskie uzbrukumi un semantiskie uzbrukumi. Aizsardzības līdzekļi
draudu samazināšanai. Elementu (resursi, draudi, nepilnības) precizējums. Kvalitatīva un kvantitatīva analīzes
metodika.
2. Informācijas aizsardzība, izmantojot autentifikāciju un piekļuves kontroli. Audits. Ievads piekļuves kontrolē.
Autentifikācijas stratēģijas ieviešana. Piekļuves kontroles stratēģijas ieviešana. AAA. DAC, RBAC un MAC pieejas
kontroles. Autentifikācijas protokoli. Vien faktora un vairāk faktoru autentifikācija. Sistēmas notikumu žurnāla
veidošana. Praktiskais darbs.
3. Draudi un ievainojamības. Potenciāla bīstamība iestādes informācijai. Vājās vietas drošības sistēmā. Uzbrucēju
veidi un spējas. Uzbrucēju motivācija. Izplatītākās tīkla vājās vietas.
4. Uzbrukumu veidi. Aizsardzība. Tīklam (pakalpojumu atteices uzbrukums, izlikšanās, man-in-the-middle,
pārspēlēšana, pakešu pārtveršana). Datoriem (fiziska, Trojas zirgs, loģiskā bumba, tārps, sētas durvis). Aplikācijām
(bufera pārpildīšana, pasta pārspēlēšana, web sabojāšana). Lietotājiem (sociālā inženierija, vīrus, paroļu minēšana,
paroļu vārdnīcas/brutāls uzbrukums). Drošības pasākumi datoriem, tīklam, aplikācijām. Praktiskais darbs.
5. Kritpogrāfija. Algoritmi. Simetriskā šifrēšana. Kriptogrāfijas un algoritma jēdziens. Ievads šifrēšanā. Apsvērumi
sifrēšanas stipruma novērtēšanai. Simetriskās šifrēšanas algoritmi, to stiprās un vājās vietas.
6. Jaucējfunkcijas. Asimetriskā šifrēšana. Kā strādā jaucējfunkcijas (hash), to izmantošana. Hash algoritmi.
Šifrēšana ar publisko atslēgu. Publiskās atslēgas šifrēšanas algoritmi, to stiprās un vājās vietas. Kā darbojas
digitālie paraksti? Praktiskais darbs.
7. Sertifikāti un to pārvaldība. Publiskās atslēgas infrastruktūra informācijas aizsardzībai. Sertifikāta saturs un
pielietošana. Izveidošanas un glabāšanas metodes. Publiskās atslēgas infrastruktūras komponentes. Sertifikātu
pārvalde. Trusted Root sertifikāts. Dalītā uzticība. Sertifikātu dzīves cikls, pieprasīšana un anulēšana. Importēšana
un eksportēšana.
8. Web serveru, FTP un direktoriju servisu aizsardzība. Pieejas kontroles pārvaldība. Direktoriju un datu struktūru
vadība. Skriptēšanas ievainojamību novēršana. Rezerves kopijas. Integritātes uzturēšana. SSL un HTTPS
izmantošana. Drošības pārbaude.FTP vājās vietas. S/FTP. LDAP drošība.
9. E-pasta drošība. MIME. S/MIME. PGP. Ievainojamības. SMTP relay un aizsargāšanā pret to. Vīrusi. Surogātpasts
(spam).
10. Bezvadu tīklu aizsardzība. Attālinātā piekļuve. SSID. WEP. WPA, WPA2. MAC filtrēšana.VPN (PPTP, L2TP). PAP,
CHAP. RADIUS. SSH, IPSec. Praktiskais darbs.
11. Ugunsmūri. IDS. Drošības topoloģijas. Zonas. Intranet, extranet. VLAN. NAT. IDS sistēmas
12. Tīklu perimetri.Drošības politikas elementi. Lietotāju izglītošana. Bisnesa nepārtrauktība. Ievads tīklu
perimetros. Drošības ieviešana izejošajam un ienākošajam tīkla trafikam. Tīkla trafika pārraudzība. Drošības
politikas izveidošanas procedūras. Lietotāju izglītošanas drošības politikas jautājumos.Atgūšanās no katastrofām.
Riska ietekmju saistība. Rīcība drošības incidentu gadījumos. Praktiskais darbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda praktiskie darbi
• Jānokārto kontroldarbi un eksāmens
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:

ü Kontroldarba vērtējums ir 20 punkti (pavisam 2 kontroldarbi). Par atkārtotu kārtošanu 5 punkti mazāk. Ja nav
kārtots, tad –20 punkti.
ü Eksāmena vērtējums ir 64 punkti. Eksāmenā tests un praktiskais darbs.
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ü Maksimālā punktu summa: 2*20 + 64 = 104
ü Vērtējums: Punktu summa / 10
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Microsoft Official Course 2810A „Fundamentals of Networking Security”, Microsoft Corporation, 2003.
2. Michael Cross „Security + Study Guide”, Syngress, 2002, 823. lpp.
3. http://www.linuxsecurity.com
Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Christopher Negus, Linux Bible, Wiley Publishing, 802 lpp, 2005
2. http://www.linux-sec.net
3. http://www.microsoft.com/security
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Kursa nosaukums

Datu bāzu tehnoloģijas II

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

InfT3018
6
48

Zinātnes nozare

Informācijas tehnoloģija

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Augstākā izglītība(līm.), vieslekt. Andris Lapāns
Priekšzināšanas

InfT2006, Datu bāzu tehnoloģijas
Kursa anotācija

Kursa gaitā iepazīstina 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. Iemāca studentus strukturēt datus, lietot esošas datu struktūras.
Studiju rezultāti: Studenti gūst zināšanas par lielu, komerciālu daudzlietotāju datu bāzu vadības sistēmu
pielietošanu un iespējām
Kursu apraksts-plāns

1. (6 stundas) 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.
2. (10 stundas) Strukturētā pieprasījumu valoda SQL. Sistēmas administrēšana. Datu kārtošana.
3. (8 stundas) Datu bāzes plānošana. Datu bāzes administrēšanas un vadības rīki.
4. (4 stundas) Datu struktūru veidošana. Relāciju modelis.
5. (4 stundas) Datu ielāde datu bāzē. Datu bāzes informācijas uzturēšana. Lietojumprogrammas.
6. (8 stundas) Sasaiste ar citām sistēmām (ĢIS, CAD, DB). Datu piesaiste. Datu replikācijas.
7. (4 stundas) Sistēmas un datu drošība. Datu aizsardzības pasākumi.
8. (4 stundas) Informācijas publicēšanas sistēmas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Iesniegt/aizstāvēt kursa darbu

Gala pārbaudījuma veids: ieskaite/eksāmens
Gala vērtējumu veido: eksāmena atzīme, kursa darba vērtējums, praktiskais darbs
Literatūra (01-mācību literatūra)
1.
2.
3.
4.

Oracle database installation guide Copyright © 2003, Oracle Corporation. All rights reserved.
Oracle database documentation Copyright © 2003, Oracle Corporation. All rights reserved.
An introduction to database systems by C.J. Date
Fundametals of database systems by Elmasri/Navathe

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Oracle mājas lapa: http://www.oracle.com/
2. Tulkošanas un terminoloģijas centrs: http://www.ttc.lv/
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Piezlme: mes izveidosim "telefona koku" no kursa apmekleUijiem, lai neparadzeUi klases
atcelSanas gadljuma butu effektlva iespeja studentiem vienam otru informet par radusos
situaciju.
Kursa merkis :Sis kurs ir veidots, lai dotu studentiem prieksstatu par gramatvedThas
sistemu pamatiem, to veidosanu, funkcionalitati un lietojamThu firmas ikdienisl}a darba.
Studentiem izveidosies sakotneja sapratne par biznesa procesiem, ka arl par uZI)emuma
gramatvedThas sistemu programmnodrosinajumu. Studiju laika studentiem bus iespeja but
aktlvi iesaistltiem macThu procesa, ka arl viI)iem bus iespejas apspriest un izvertet viI)u
veikto izpetes un problemu risinajumu rezultatus.
Metodologija. Sis kurss ietvers sevI vairakas macThu metodes vienlaikus, un tiesi tadas
ka lekciju laslSana-diskutesana, problemu risinasana un izpetes veiksana dotaja joma.
Lekciju laslSana-diskutesana tiks lietota Iai iepazistinatu studentus ar jauniem jedzieniem
un laujot jautat jautajumus pasniedzejam un viens otram par ieprieks uzdoto Iaslto
materialu. Problemu risinasana nozlme darbu mazas grupas Iekcijas Iaika diskusiju veida
par ieprieks uzdotiem uzdevumiem, ar kuriem ir individuali stradats arpus lekciju laika.
Papildus tam, kursa ir paredzeti majas uzdevumi, kuri bus rakstiski jaiesniedz katras
Iekcijas sakuma. Izpetes darbs sevI ietver semestri garu izpetes procesu. Ta gala rezultats
bus izpetes darbs ieprieks izveleta joma, kas saistlta ar kursa temu.
Vertesana.Vertesana tiks veikta baistoties uz kopuma sakratiem punktiem. Iegli,tie punkti
tiks izmantoti, Iai iegutu procentualo vertejumu. Iespejamie punktu robezpunkti un
procentuaia vertejuma parveidojums kurs atzlme seko zemak:
Majas darbi
Izpetes darbs
DaiThaklase
Gala eksamens

KopA
>= 93% (697 punkti)
>= 90% (675 punkti)
>= 87% (652 punkti)
>= 82% (615 punkti)

- 300 punkti
- 200 punkti
- 50 punkti
- 200 punkti
= 750 punkti
>= 78% (585 punkti) = 6
= 10
=9
>= 74% (555 punkti) = 5
=8
>= 70% (525 punkti) = 4
=7
< 70% (525 punkti) = 3

ursa Plans
Tema / Ieprieks Iasamais uzdevums
Nedelas
Nr.
l.
GramatvedThas sistemas un gramatvedis
2.
Intemets un e-komercija

Majas darbi
Majas darbs I
Majas darbs 2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

GramatvedIbas informaciju sistemu dokumentesana
GramatvedIbas informaciju sistemas un biznesa procesi: 1.
Pirma
GramatvedIbas informaciju sistemas un biznesa procesi: 2.
Pirma
,
GramatvedIba un uZl)emumu programmnodrosinajums
Datu modelesana. Datu organizesana un manipulacija datu
bazes.
Ievads ieksejas kontroles sistemas.
Datoru kontrole gramatvedIbas informaciju sistemai
Datoru noziegumi un etika
Datorizetu gramatvedIbas informaciju sistemu auditesana
Sistemas izpete: planosana un analIze
Sistemas izpete: sistemas uzmetums un izvele
Sistemas izpete: ieviesana, izsekosana, un uzturesana.
GALA EKSA.MENS

Majas darbs 3
Majas darbs 4
Majas darbs 5
Majas darbs 6
Majas darbs 7
Majas darbs 8
Majas darbs 9
Majas darbs 10
Majas darbs 11
Majas darbs 12
Majas darbs 13
Majas darbs 14
Izpetes darbs

NEPIECIESAMA. LITERA TURA
1. Stephen A. Moscove, Mark G. Simkin, Nancy A. Bagranoff, "The_Core Concepts
of Accounting Information Systems, Eighth Edition", John Wiley & Sons, 2002.

PAPILDUS LITERA TORA
1. Romney & Steinbart,
Wesley, (2003)

"Accounting Information

Systems, Ninth Edition", Addison-

Klientu vadIbas sistemas (CRM)
Docetajs: Janis Bikse
Kursa merJPs: Paradft papularakas klientu vadTbas sistemas, iepazIstinat ar klientu
uzvedTbu un IT pielietajumu klientu vadTba.
Kursa apjoms: 2 kredltpunkti (12 lekcijas, 12 seminari un praktiskie darbi)
Studiju formas:
*lekcijas(L) - tearetiska infarmacija ar stuct'entu iesaistISanu diskusijas,
*seminari(S) - grupu darbs
*parbaudes darbi(P) - katras nadarbTbas sastava
Praslbas, kas japiIda, Iai varetu nokartot eksamenu:
*jabut ieskaitItiem vismaz septi1)iem parbaudes darbiem,
*jabut ieskaitftiem majas darbiem
Kursa atzlme veidojas no:
*parbaudes darbiem(P) - 60%
*eksamena(E) - 40%
Tema fISk·aIS pJans:
1TeIl1a
; 'AphiaoTbas Stundas
: ",veids
CRM - jauna nazare uznemumu attIstTba.
L,P
2
Kads ir CRM merkis.
L,P,S
2
CRM rIku iedalrjums. (Zvanu centri, klientu datu bazes,
L,P
2
intemeta un klasiskie roo)
CRM ka ieksejais pakalpajums.
L,P,S
2
CRM ka arejais pakalpajums.
L,P
2
Klientu psihalagija. IndividuaHi pieeja.
L,P,S
2
Klientu iedalljums pec socialajam klasem. Dazadu regianu
L,P
2
sacialas IpatnTbas.
Klientu iedalljums pec vecuma, dzimuma, religijas un
L,P,S
2 .
tautTbas.
PazIstamakas CRM arientetas programmas.
L,P
2
Klientu vadTbas sistemu finansesana un atdeve.
L,P,S
2
Pragnozes par CRM pieaugumu.
L,P
2
Eksamens
2
Klientu vadTbas sistemu literatlira.
1. Getting started with CRM 2002
Michael Meltzer, Managing Partner, Active Management Techniques
2. Customer switshing behavior in retailing. Inger Raos, Helsinki, 1998
3. What is CRM? 2003 By Stewart Deck
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Kursa nosaukums

Zināšanu vadības sistēmas

Kredītpunkti

4

Kursa kods

ECTS kredītpunkti

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu
skaits semestrī)

SDSK3005
6
56

Zinātnes nozare

Starpdisciplinārie studiju kursi

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļa#

Kursa apstiprinājuma datums

22/03/2006

Kursa autori

Mağistrs biznesa vadībā, lekt. Kaspars Osis
Kursa anotācija

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 sākotnēja sapratne par zināšanu vadības sistēmu arhitektūru, iespējamiem
negadījumiem, uzlabošanas 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.
Studiju rezultāti:
Pabeidzot šo kursu studentam būtu brīvi jāorientējas zināšanu vadības sistēmas ieviešanas uzņēmumā
pamatprincipos. Izpratnes veidošanās zināšanu vadības kultūrvidē, kas būtu noderīga netikai tehniski sistēmas
ieviešanā, bet arī tīri loģisko - darba vides, darbinieku saskarsmes un citos organizatoriskos jautājumos. Tādējādi
pilnvērtīgi izmantojot jau esošās, iespējams līdz šim neapzinātos zināšanu resursus uzņēmumā
Kursu apraksts-plāns

Šis kurss ietvers sevī vairākas mācību metodes vienlaikus, un tieši tādas kā lekciju lasīšana-diskutēšana, semināri
un izpētes veikšana dotajā jomā. Lekciju lasīšana-diskutēšana tiks lietota lai iepazīstinātu studentus ar jauniem
jēdzieniem un ļaujot jautāt jautājumus pasniedzējam un viens otram par iepriekš uzdoto lasīto materiālu.
Semināri nozīmē darbu mazās grupās (ne vairāk kā 4 cilvēki) ārpus lekciju laikā, semināra darba izveidošana
(apmēram 1500 vārdu garš darbs) par iepriekš noteiktu tēmu, un tajā minēto ideju prezentēšana (ar slaidu
izmantošanu utt.) lekcijas laikā diskusiju veidā. Papildus semināru vadīšanai ir jāatrod un kolēģiem jāiesaka vismaz
2 papildus materiāli tālākai tēmas izpētei; un katram grupas pārstāvim jāsagatavo viens jautājums (par konkrēto
tēmu) apspriešanai semināra laikā.
Izpētes darbs sevī ietver semestri garu izpētes procesu. Tā gala rezultāts būs izpētes darbs iepriekš izvēlētā jomā,
kas saistīta ar kursa tēmu. Izpētes darba tēma ir jāsaskaņo ar pasniedzēju pirms tā uzsākšanas.
Katram rakstiskam darbam jāsākas ar titullapu, kur ir minēts augstskolas nosaukums, kursa nosaukums,
studenta(u) vārds(i) un uzvārds(i), darba nosaukums, un iesniegšanas datums.
Īsie pārbaudes darbi ir uzskatāmi par maziem kontroles darbiem 10 minūšu garumā. Tie ar nodomu netiks iepriekš
pieteikti, un nekādā gadījumā tos nebūs iespējams nokārtot vēlāk!
KURSA PLĀNS
Piezīme: numuri pirms tēmas nozīmē grāmatu (skat. zemāk grāmatu numerāciju: 1, 2 un 3) un tās nodaļu.
1. (1-1) Ievads. (1-2) Zināšanu šķautne.
2. (1-3) Zināšanu pirmsākumi.
3. (1-4) 10 soļi zināšanu vadības virzienā. (1-5) Līdzsvarota infrastruktūra; Seminārs 1
4. (1-6) Zināšanu vadības un biznesa stratēģijas izlīdzināšana; Seminārs 2
5. (1-7) Zināšanu vadības bāze/platforma; Seminārs 3
6. (1-8) Zināšanu vadības audits un analīze; Seminārs 4
7. (1-9) Zināšanu vadības komandas izveide; Seminārs 5
8. (1-10) Zināšanu vadības sistēmas skices (blueprint) veidošana; Seminārs 6
9. (1-11) Zināšanu vadības sistēmas izstrāde; Seminārs 7
10. (1-12) Zināšanu vadības sistēmas pielietojums – prototipu veidošana; Seminārs 8
11. (1-13) Zināšanu vadības sistēmas pielietojums – vadība un atlīdzības struktūras; Seminārs 9
12. (1-14) Zināšanu reālu vērtējuma, darbības iespēju analīze; Seminārs 10
13. Izpētes darba prezentācija.
14. GALA EKSĀMENS
Piezīme: pasniedzējs patur tiesības veikt izmaiņas kursa plānā.
SEMINĀRU PLĀNS un MATERIĀLI.

1. 2. 3. (2-1) Par ko mēs runājam, kad runājam par zināšanām? - Seminārs 1
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Kursu reģistrs
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https://luis.lanet.lv/pls/va/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=1SDS3005&p...

4. (2-2) Zināšanu tirgu solījums un izaicinājums. - Seminārs 2
5. (2-3) Zināšanu ģenerēšana. - Seminārs 3
6. (2-4) Zināšanu kodificēšana un koordinēšana. - Seminārs 4
7. (2-5) Zināšanu nodošana. - Seminārs 5
8. (2-6) Zināšanu lomas un prasmes. - Seminārs 6
9. (2-7) Zināšanu vadības tehnoloģijas. - Seminārs 7
10. (2-8) Zināšanu vadības projekti praksē. - Seminārs 8
11. (2-9) Zināšanu vadības pragmātika. - Seminārs 9
12. (3-2) Zināšanu vadības sistēmu stratēģija, plusi un darbība. - Seminārs 10
Noderīga informācija:

1) KM World: http://www.kmworld.com/
2) Knowledge Management best practices: http://www.best-in-class.com/
(un tad izvēlies ‘Knowledge Management’ saiti kreisajā izvēlnē).
3) Knowledge Management Portal: http://www.brint.com/km/
Dažas KM Publikācijas:

1) An interview with Tom Davenport and Larry Prusak,about their new book "Working Knowledge: How
Organizations Manage What They Know". http://www.brint.com/km/davenport/working.htm

2) Malhotra, Y “Knowledge Management, Knowledge Organizations & Knowledge Workers: A View from the Front
Lines” http://www.brint.com/interview/maeil.htm
3) “Knowledge management: Taming the Info Monster” at http://www.businessweek.com/
common_frames/bws.htm?http://www.businessweek.com/1998/25/b3583034.htm

4) Karash, R. “Groupware and Organizational Learning” at http://world.std.com/~rkarash/GW-OL/

5) Manville, B. and Foote, N. “Strategy as if Knowledge Mattered” at http://www.fastcompany.com/online
/02/stratsec.html
Prasības kredītpunktu iegūšanai

grupu darbs, pārbaudes darbi, izpētes darbs, līdzdalība klasē, eksāmens.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Gala vērtējumu veido:
Darbs grupā (semināri) - 150 punkti
Īsie pārbaudes darbi - 40 punkti
Izpētes darbs - 160 punkti
Dalība klasē - 50 punkti
Gala eksāmens - 350 punkti
KOPĀ = 750 punkti
>=
>=
>=
>=

93%
90%
87%
82%

(697
(675
(652
(615

punkti)
punkti)
punkti)
punkti)

=
=
=
=

10 >= 78% (585 punkti) = 6
9 >= 74% (555 punkti) = 5
8 >= 70% (525 punkti) = 4
7 < 70% (525 punkti) = 3

Piezīme: gala eksāmenam noteikti ir jābūt sekmīgi nokārtotam (vismaz 245 punkti)! Pretējā gadījumā kursa gala
atzīme netiks izlikta
Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Amrit Tiwana “The Knowledge Management Toolkit”, Prentice Hall PTR, 2000.
2. T. H. Davenport and L. Prusak "Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know", Harvard
Business School Press (1997)
Literatūra (02-papildliteratūra)

3. Jay Liebowitz, "Knowledge Management Handbook", CRC Press (1999)

2010.07.02. 9:08

Apstiprināts IF fakultātes Domes sēdē 2009.gada 20.01. Protokols Nr.

Nolikums par gada projektu un diplomdarbu
Studiju laikā studentiem jāizstrādā kursa projekts un noslēguma darbs –bakalaura
darbs, kas atbilst programmēšanas inženiera kvalifikācijas darbam.
Kursa projekts ir studenta patstāvīgi izstrādāts darbs, kura laikā tiek veikts teorētisko
zināšanu, pētniecisko un praktisko iemaņu apkopojums. Kursa 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 bakalaura darbs.
Bakalaura darbs – studenta patstāvīgi veiktā pētījuma rezultātu apkopojums, datu
analīze un praktiskas programmēšanas iemaņu apliecinājums programmēšanas
inženiera kvalifikācijai atbilstošā specialitātē, kas atbilst īpašām, bakalaura darbam
izvirzītām prasībām. Bakalaura darba izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas
prasības reglamentētas studiju programmas prasībām atbilstošā Bakalaura darbu
noformēšanas standartā.

Bakalaura darba aizstāvēšanas priekšnosacījumi:
1. savlaicīgi un sekmīgi nokārtotas visas mācību procesa laikā izvirzītās saistības.
2. darba vadītāja rakstisks akcepts (atteikuma iemesls - neatbilst bakalaura darba
izvirzītajām prasībām.)
Studentam jāiesniedz vadītājam rakstisks izvēlētās tēmas pieteikums, kurā jānorāda
arī ieteicamais darba vadītājs. Bakalaura darba pieteikums jāiesniedz fakultātes
vecākajam speciālistam līdz 1.novembrim. Tēmas un vadītāji tiek apstiprināti
Inženierzinātņu fakultātes Domes sēdē.
Bakalaura darba iesniegšanas termiņš tiek noteikts, katra akadēmiskā gada sākumā.
Bakalaura darbs jāiesniedz divos eksemplāros studiju daļā, kas reģistrē iesniegto
bakalaura darbu. Ja tiek dota atļauja bakalaura darba aizstāvēšanai, fakultātes domes
sēdē tiek nozīmēts recenzents. Recenzentam sava rakstiska atsauksme par bakalaura
darbu 2 eksemplāros (elektroniski un rakstiski) jāiesniedz programmas direktoram
vismaz 1 nedēļu pirms bakalaura darba aizstāvēšanas un studentam atsauksme
jāsaņem ne vēlāk kā vienu dienu pirms aizstāvēšanas. Ja recenzenta vērtējums ir bijis
negatīvs, programmas direktors saskaņā ar fakultātes dekānu bakalaura darbu nodod
izvērtēšanai citam recenzentam - ja otra atsauksme ir pozitīva, darbs tiek nodots
aizstāvēšanai.
Bakalaura darba aizstāvēšana
Bakalaura darbs tiek aizstāvēts valsts pārbaudījumu komisijas sēdē. Valsts
pārbaudījumu komisiju izveido programmas dierektors un apstiprina Inženierzinātņu
fakultātes Dome. 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. Bakalaura darba aizstāvēšanā

Apstiprināts IF fakultātes Domes sēdē 2009.gada 20.01. Protokols Nr.

piedalās darba vadītājs un recenzents. Ja bakalaura darbu skaits pārsniedz 14
bakalaura darbus, tad aizstāvēšana notiek divās dienās.
Bakalaura darba aizstāvēšanas procedūra:
1. Autora (10 min), autoru (15 min.) ziņojums
2. Jautājumi un atbildes uz jautājumiem(~10 min.)
3. Darba vadītāja un/vai konsultanta atsauksme (3-5 min.)
4. Recenzenta ziņojums (~5 min.)
5. Studenta atbilde recenzentam (līdz 5 min.)
6. Diskusija (ja auditorija to vēlas)
Bakalaura darba novērtēšana
Bakalaura darba vērtējumu veido 65% no valsts pārbaudījuma komisijas, 20%
recenzenta un 15% darba vadītāja vērtējumiem.
Bakalaura darbs tiek novērtēts kā aizstāvēts vai neaizstāvēts, norādot vērtējumu 10
ballu sistēmā.
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1.4. Studentaidentifikfi*i,fas nun:urs vai personaskods: .fIS6$C#
2. ZINASPARKVAT,iFIKACIJU
2.1. Kvalifrkdcijasnosaukurns:
firprunfclJos lelrncJ*r$ijfs un Frqfesi*nsJd *vcl$hr?el;*
Frafesiottdl*ls $str*fdr*rc gnrT.ris
? r o grurnm€fanas iniex icr ls
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2.3. Kvalifik6cij*s piei$TrEjas
tipa
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- I 8.86.2018.
28.A8.20CI6.
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5.pielikums
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
KURSU SARAKSTS
(tabulā norādot kursa apjomu, īstenošanas
plānojumu un atbildīgo akadēmisko personālu)

Pilna laika studiju plānojums IT studiju programmā
1.k
2.k
Specializācijas
Datu bāzu vadība IT sistēmu vadība

Kursi

Programmēšana
un datortīkli

Daļa
Semestris 1.

2.
4
2
4
2
2
4
2

3.

4.

5.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ievads specialitātē
Datoru arhitektūra
Programmēšana (Java)
Datu pārraides tīkli
Specialitātes svešvaloda
Matemātika
Lietojumprogrammatūra
Elektrotehnikas pamati
Biznesa statistika
Ekonomikas pamati

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
A
B

Operacionālās sistēmas
Algoritmi un datu struktūras
Programmēšana (C++)
IT Menedžments
Profesionālā saskarsme
Informācijas sistēmu analīze un izstrāde
Modelēšana un formālā specifikācija
Datu bāzu tehnoloģijas
Projektu izstrāde
Gada projekts
Datortīkli un to administrēšana/Cisco
Loģiskā programmēšana
Programmatūras izstrādes rīki un vides
Programmatūras inženierija
Tīmekļa tehnoloģijas
Programmēšana II

B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Lietišķā kriptogrāfija
Programmu kvalitātes testēšana
Datorgrafika
Telekomunikācijas
Nozares tiesību pamati un standarti
E-biznesa sistēmas
Biroja darba automatizācija
Darba aizsardzība un ergonomika
Tīkla operētājsistēmas
Datu aizsardzība un drošība
Datu bāzu tehnoloģijas II
Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas
Klientu vadības sistēmas
Zināšanu vadības sistēmas
Izvēles kursi
Prakse
4
Diplomprojekta izstrāde
20 20 20 20

2
4
2
2

6.

7.

8.

5.

6.

7.

un organizācija

8.

5.

6.

7.

profesore
lektors
lektors
profesors
docente
lektore
lektors
lektors
profesore
lektors
Lekors/
docents
profesore
viesdocents
lektors
vieslektore
lektore
lektore
viesdocents
lektors

4
4
2

2
4

2

4

4

2
2

2

2

2

4

4

2

2

4
4
4
4
2

2

4

docents
viesdocents
lektors
lektors
vieslektors
lektors
viesasoc.
profesors
viesdocente
viesdocente
lektors
lektors
viesdocents
vieslektore
lektors
lektors
docents
vieslektors
lektors
lektors
lektors

2

4

4

4
4
4

2
4

4
2
2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2
4

2
4

4

4
2
4
6
14
20

20

20

8
12
20

6
14
20

20

20

8
12
20

6
14
20

20

20

Uzvārds V.

8.

2

4
4
2
2

Akad.
personāla
amats

8
12
20

Cakula S.
Sietinsons S
Bāliņš O.
Ginters E.
Lārmane
Skrastiņa
Vārna A.
Vārna A.
Cakula S.
Bikše J.
Sietinsons S./Cirulis A.
Cakula S.
Rencis E.
Bikše J.
Sedleniece M.
Štāle G.
Štāle G.
Vītoliņš V.
Vārna A.
Cīrulis A.
Rencis E.
Osis K.
Bāliņš O.
Pornieks V.
Bāliņš O.
Alberts M.
Linde S.
Remeza O.
Vīksma V.
Bāliņš O.
Veide M.
Sedleniece M.
Bāliņš O.
Sietinsons S.
Cīrulis A.
Lapāns A.
Osis K.
Bikše J.
Osis K.

Nepilna laika studiju plānojums IT studiju programmā
Kursi

Specializācijas
Datu bāzu vadība
IT sistēmu vadība
un datortīkli
un organizācija
6.
7.
8.
9. 10. 6.
7.
8.
9. 10.

Programmēšana

Daļa
Semestris
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ievads specialitātē
Datoru arhitektūra
Programmēšana (Java)
Datu pārraides tīkli
Specialitātes svešvaloda
Matemātika
Lietojumprogrammatūra
Elektrotehnikas pamati
Biznesa statistika
Ekonomikas pamati

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
A
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Operacionālās sistēmas
Algoritmi un datu struktūras
Programmēšana (C++)
IT Menedžments
Profesionālā saskarsme
Informācijas sistēmu analīze un izstrāde
Modelēšana un formālā specifikācija
Datu bāzu tehnoloģijas
Projektu izstrāde
Gada projekts
Datortīkli un to administrēšana/Cisco
Loģiskā programmēšana
Programmatūras izstrādes rīki un vides
Programmatūras inženierija
Tīmekļa tehnoloģijas
Programmēšana II
Lietišķā kriptogrāfija
Programmu kvalitātes testēšana
Datorgrafika
Telekomunikācijas
Nozares tiesību pamati un standarti
E-biznesa sistēmas
Biroja darba automatizācija
Darba aizsardzība un ergonomika
Tīkla operētājsistēmas
Datu aizsardzība un drošība
Datu bāzu tehnoloģijas II
Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas
Klientu vadības sistēmas
Zināšanu vadības sistēmas
Izvēles kursi
Prakse
Diplomprojekta izstrāde

1.

2.
4
2
2
2
4
2

3.
2
4
2
2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

profesore
lektors
lektors
profesors
docente
lektore
lektors
lektors
profesore
lektors
Lekors/
docents
profesore
viesdocents
lektors
vieslektore
lektore
lektore
viesdocents
lektors

4
2

4
4
2
4
4
2
2

2

2

2

4

4

4
2

2

2

2

2

Akad.
personāla

2

4
4

Uzvārds V.
Cakula S.
Sietinsons S
Bāliņš O.
Ginters E.
Lārmane
Skrastiņa
Vārna A.
Vārna A.
Cakula S.
Bikše J.
Sietinsons S./Cirulis A.
Cakula S.
Rencis E.
Bikše J.
Sedleniece M.
Štāle G.
Štāle G.
Vītoliņš V.
Vārna A.

4
4
4
2

4

2

4

docents
viesdocents
lektors
lektors
vieslektors
lektors
viesasoc.
viesdocente
viesdocente
lektors
lektors
viesdocents
vieslektore
lektors
lektors
docents
vieslektors
lektors
lektors
lektors

2

4

4

4
4
4
4

2
4
2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

4
2
4

2
4
4
2
4

4
16 16 16 16 16
KP 80

14
16

16

16

2
8
16
KP

4
14
12
16
80

16

16

16

2
8
16
KP

4
12
16
80

2
12
16

16

16

4
10
16
KP

12
16
80

Cīrulis A.
Rencis E.
Osis K.
Bāliņš O.
Pornieks V.
Bāliņš O.
Alberts M.
Linde S.
Remeza O.
Vīksma V.
Bāliņš O.
Veide M.
Sedleniece M.
Bāliņš O.
Sietinsons S.
Cīrulis A.
Lapāns A.
Osis K.
Bikše J.
Osis K.

6.pielikums
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS

Akadēmiskā personāla saraksts
Nr.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais
grāds

1.
2.

Egīls Ginters
Sarma Cakula

3.

Māris Alberts

Dr.sc.ing.
Dr. Paed.
Augst.izgl.
datorzinības
Dr.Mat.

4.

Arnis Cīrulis

5.

Agris Vārna

6.

Kaspars Osis

7.

Darba
Ieņemamais amats Darba raksturs
pieredze IT
uzņēmumos
22 gadi
Profesors
pamatdarbs
11 gadi
Profesore
pamatdarbs

27 gadi

Viesasoc.profesors

blakusdarbs/ LU,
Matemātikas un informātikas
institūts
pamatdarbs /ViA
datorspeciālists, LLU
doktorantūra
pamattdarbs

Datorzinību
maģistrs, LLU
doktorants
Augst. Izgl.
Radioinžinieris,
Pedagoģijas
maģistrs
Datorzinību
Maģistrs

7 gadi

docents

20 gadi

lektors

11 gadi

Lektors

Pamatdarbs,
RTU doktorantūra no 2007

Ojārs Bāliņš

augst.izg. datorzinības, tiesību
zinātņu bakalaurs,
RTU doktorants

17 gadi

lektors

Pamatdarbs,
RTU doktorantūra no 2003

8.

Ginta Štāle

M. Datorsist. Inž.

1 gads

lektore

Pamatdarbs, RTU
doktorantūra no 2007

9.

Sandris Sietinsons

11 gadi

Lektors

pamatdarbs

10.

Jānis Bikše

Augst. Izgl. Fizika
un augst.izgl.
pedagoģija
Augst.izgl.ped.

14 gadi

Lektors

pamatdarbs

Pasniedzamie kursi

Datu pārraides tīkli
Ievads specialitātē,
Biznesa statistika,
Algoritmi un datu struktūras
Lietišķā kriptogrāfija

Datortīkli un to administrēšana/Cisko,
Datu aizsardzība un drošība,
Operacionālās sistēmas
Lietojumprogrammatūra,
Elektrotehnikas pamati,
Projektu izstrāde
Programmatūras izstrādes rīki un vides,
Grāmatvedības/resursu plānošanas
sistēmas,
Zināšanu vadības sistēmas
Programmēšana (Java)
Programmatūras inženierija,
Nozares tiesību pamati un standarti,
Darba aizsardzība un ergonomika,
Programmēšana II
Informācijas sistēmu analīze un
izstrāde,
Modelēšana un formālā specifikācija
Datoru arhitektūra,
Operacionālās sistēmas,
Tīkla operētājsistēmas
Ekonomikas pamati,

11.

Valdis Vīksna
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Maija Sedleniece

13.
14.

Valdis Pornieks
Māris Veide

15.

Jānis Zuters

16.

Sanda Linde

17.
18.

Olga Remeza
(Pavlovska)
Raivo Bāliņš

19.

Andris Lapāns

20.

Edgars Rencis

21.

IT menedžments,
Klientu vadības sistēmas
Telekomunikācijas

M. Skolvadība
Augst.izgl.
Radioinž.
Datorzinātņu
maģistrs
IT bakalaurs
Datorzinātņu
maģistrs
Dr. Datorzinības

12 gadi

lektors

pamattdarbs/

1 gads

vieslektore

Pamatdarbs/ IF fakultāte

6 gadi
11 gadi

vieslektors
viesdocents

Pamatdarbs/SSII
Blakusdarbs/ Hansabanka

Profesionālā saskarsme,
Biroja darba automatizācija
Tīmekļa tehnoloģijas
E-biznesa sistēmas

11 gadi

Blakusdarbs /LU

Loģiskā programmēšana

11 gadi

blakusdarbs/SIA IT Alise

Programmu kvalitātes testēšana

8 gadi

viesdocente

Blakusdarbs/ EDS Serviss

Datorgrafika

7 gadi

Vieslektors

Programmatūras inženierija

20 gadi

Vieslektors

Blakusdarbs/ SIA „Lattelecom
Technology”,
blakusdarbs/SIA Mikrokods

5 gadi

Vieslektors

Blakusdarbs /LU

Programmēšana (C++)

Daina Lārmane

Datorzinību
maģistrs, RTU
doktorants
inženierzinātņu
maģistrs MLĶF
In;zenierzinātņu
maģistrs
Augst.izgl.
projektēšanas
inženieris
Datorzinību
maģistrs, LU
doktorants
M.filoloģija

Viesasociētais
profesors
viesdocente

Docente

22.

Zinta Skrastiņa

M.mat.

24.

Valdis Vītoliņš

Dr.ing.sc.

pamatdarbs/ Valodu centrs,
Specialitātes svešvaloda
doktorantūra
pamatdarbs/ Biznesa vadības Matemātika
fakultāte
Blakusdarbs/ SIA Odo
Datu bāzu tehnoloģijas

lektore
16 gadi

viesdocents

Datu bāzu tehnoloģijas II

7.pielikums
PROFESIJU STANDARTS
„PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS”

Programmēšanas inženiera profesijas standarts

APSTIPRINĀTS
ar Izglītības un zinātnes ministrijas
rīkojumu Nr. 649
29.12.2003

PROFESIJAS STANDARTS

Profesija
Programmēšanas inženieris

Kvalifikācijas līmenis
5
Nodarbinātības apraksts

Programmēšanas inženieris strādā organizācijās,
kuras veic programmatūras izstrādi, ieviešanu
vai uzturēšanu. Programmēšanas inženieris spēj
izstrādāt programmatūru atbilstoši
funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības
nosacījumiem, spēj organizēt un vadīt
programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski
pilnveido zināšanas un prasmes.

Izstrādes gads
2003

Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
1. Kodēšana

2. Projektēšana

3. Programmatūras uzturēšana

Uzdevumi
1.1. Lasīt un saprast programmatūras
projektējuma aprakstus
1.2. Analizēt ieejas un izejas datus
1.3. Konfigurēt izstrādes vidi
1.4. Rakstīt programmas kodu saskaņā ar
projektējumu un kodēšanas vadlīnijām
1.5. Konstruēt algoritmus
1.6. Lasīt un analizēt svešus programmu tekstus
1.7. Veidot lietotāja saskarni
1.8. Atkļūdot programmas un veikt
vienībtestēšanu
1.9. Analizēt programmas izpildes laiku un to
optimizēt
1.10. Dokumentēt kodu
1.11. Veidot programmatūras instalāciju
1.12. Veidot iebūvēto palīdzības sistēmu
1.13. Apstrādāt izmaiņu pieprasījumus un
problēmu ziņojumus
2.1. Lasīt un saprast programmatūras prasību
specifikācijas
2.2. Iepazīties ar programmatūras projektējuma
apraksta standartiem
2.3. Veidot un aprakstīt programmatūras
arhitektūru
2.4. Analizēt dažādus tehniskos risinājumus un
izvēlēties piemērotāko
2.5. Veidot datu konceptuālo modeli un fizisko
modeli
2.6. Veidot realizācijas modeli (klašu un/vai
funkciju hierarhiju)
2.7. Konstruēt un aprakstīt algoritmus
2.8. Projektēt lietotāja saskarnes
2.9. Sagatavot programmatūras projektējuma
apraksta dokumentu
3.1. Lasīt un saprast uzturamās sistēmas
dokumentāciju un kodu
3.2. Apstrādāt izmaiņu pieprasījumus un
problēmu ziņojumus
3.3. Veikt izmaiņu ietekmes analīzi
3.4. Veikt izmaiņas programmatūrā
3.5. Veikt uzturamās programmatūras
konfigurācijas pārvaldību
3.6. Sistematizēt uzturēšanas gaitā uzkrāto
atbalsta informāciju
3.7. Konsultēt programmatūras lietotājus
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Pienākumi
4. Programmatūras ieviešana

5. Programmatūras testēšana

Uzdevumi
4.1. Veikt vides sagatavošanu programmatūras
uzstādīšanai
4.2. Veikt datu pārnešanu
4.3. Izpildīt programmatūras uzstādīšanu un
parametrizēšanu
4.4. Iepazīties ar lietotāja dokumentāciju
4.5. Sniegt konsultācijas programmatūras
ieviešanas laikā
5.1. Sagatavot testēšanas plānu
5.2. Sagatavot testēšanas specifikāciju
5.3. Analizēt programmas kodu
5.4. Sagatavot testpiemērus
5.5. Sagatavot testēšanas vidi
5.6. Izpildīt testpiemērus
5.7. Pierakstīt testēšanas gaitu un rakstīt
problēmu ziņojumus
5.8. Analizēt kļūdu avotus (prasības
specifikācija, projektējuma apraksta, u.c.)
5.9. Reproducēt lietotāja konstatētās kļūdas
5.10. Sagatavot testēšanas pārskata dokumentu

6. Prasību specificēšana

6.1. Iepazīties ar esošo pasūtītāja programmatūru
6.2. Analizēt prasību realizācijas iespējas
7. Lietotāja dokumentācijas gatavošana
7.1. Iepazīties ar lietotāja dokumentācijas
standartiem
7.2. Iepazīties ar lietotāja darījumu terminoloģiju
7.3. Rakstīt un noformēt lietotāja dokumentācijas
tekstu
7.4. Saskaņot lietotāja dokumentāciju ar iebūvēto
palīdzības sistēmu (Help)
8. Programmatūras projekta plānošana 8.1. Prognozēt darba uzdevuma darbietilpību un
izpildes laiku
8.2. Veikt individuālā darba plānošanu un
kontroli
8.3. Piedalīties projekta gaitas izpildes
apspriešanā
8.4. Izstrādāt programmēšanas vadlīnijas
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi
Organizatoriskie faktori – darbs tiek veikts individuāli vai darba grupas sastāvā. Darba grupās
var vadīt citus 3. un 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistus.
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Prasmes
Kopīgās prasmes nozarē

Speciālās prasmes profesijā

Vispārējās prasmes/
spējas

• Lietot IT nozares standartus
• Lietot IT terminoloģiju
angļu un latviešu valodā
• Lietot operētājsistēmas
• Lietot teksta un grafikas
redaktorus u.c. biroja
lietojumprogrammas
• Piedalīties projektu
vadīšanā

• Kodēt un atkļūdot
programmas
• Pielietot projektējuma
shēmas un diagrammas
• Projektēt algoritmus un
datu struktūras
• Izvēlēties uzdevuma
risināšanai adekvātus
līdzekļus
• Veikt datu aizsardzības
un drošības pasākumus
• Konfigurēt darba vietu
un darba rīkus
• Lietot programmatūras
izstrādes rīkus
• Analizēt programmas
kodu
• Realizēt lietotāja
saskarnes
• Lietot datu
pieprasījumu valodas
• Mērīt programmatūras
veiktspēju
• Lietot labo
programmēšanas stilu
• Lietot programmatūras
testēšanas paņēmienus
• Veikt sistēmu
projektēšanu

• Komunikatīvā prasme
• Strādāt komandā (grupā)
• Veikt darbu patstāvīgi
• Plānot izpildāmos darbus un
noteikt to prioritātes
• Lietot informācijas meklēšanas
un atlases līdzekļus
• Sagatavot prezentācijas
materiālus un pasākumus un vadīt
tos
• Pārliecināt citus un argumentēt
savu viedokli
• Noformēt lietišķos dokumentus
• Ievērot profesionālās ētikas
principus
• Ieverot darba higiēnas un
drošības prasības
• Spēt sazināties latviešu un angļu
valodā
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Zināš anas
Zināšanas
Priekšstats

Zināšanu līmenis
Izpratne
Pielietošana

Angļu valoda

XXXXXXXX

Matemātika

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ekonomika un uzņēmējdarbība
Saskarsme un profesionālā ētika
Darba aizsardzība un ergonomika

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Lietojumprogrammatūras klasifikācija un pielietojums

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Programmēšanas valodas
Operētājsistēmu klasifikācija un izmantošana

XXXXXXXX

Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve un funkcionēšana

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Datortīklu tehnoloģijas
IT nozares tiesību pamati un standarti
Programmatūras inženierija

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Programmatūras izstrādes tehnoloģijas
Objektorientēta programmēšana
Datu struktūras un algoritmi

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Interneta tehnoloģijas
Programmatūras izstrādes projektu vadīšana

XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
• Valdis Lauks - programmatūras izstrādes daļas direktors, Microlink
• Ivo Odītis - informācijas sistēmu pārvaldes vadītāja vietnieks, Latvijas Banka
• Uldis Sukovskis - laboratorijas vadītājs, Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts
• Anna Zalucka - programmēšanas inženieris, A/S “Exigen Latvia”
• Darja Žukova - projektu vadītāja, IT Alise
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes
eksperti:
• Juris Borzovs, Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas
Profesionālās izglītības padomes priekšsēdētājs, LDDK Nodarbinātības un
profesionālās izglītības ekspertu komisijas loceklis.
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7. Prakses saturs
7.1. Prakses pamatmērķis – programmēšanas inženiera pienākumu praktiska veikšana
reālos programmizstrādes apstākļos pieredzējuša programmētāja uzraudzībā.
7.2. Prakses uzdevums – izstrādāt programmproduktu (labi komentētu patstāvīgi
izstrādātu programmas kodu), kā arī veikt citus ar programmizstrādi saistītus darbus.
7.3. Vēlams (bet nav obligāti) sagatavot arī pārējos kvalifikācijas darba sastāvā
noteiktos nodevumus.
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8.pielikums
STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA
PROFESIJU STANDARTAM

STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA PROFESIJAS STANDARTAM
Specialitātes “Programmēšanas inženieris” profesijas standarta realizācija
Profesijas standarta projektā paredzētie veicamā darba pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
Uzdevumi
1. Kodēšana

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Studiju programmas mācību priekšmeti, kuros
iegūtās zināšanas un prasmes dos iespēju veikt
darba pienākumus un uzdevumus
Lasīt un saprast programmatūras projektējuma
Programmēšana I, II
aprakstus
Sistēmprogrammēšana
Analizēt ieejas un izejas datus
Loģiskā programmēšana
Konfigurēt izstrādes vidi
Lietišķā kriptogrāfija
Rakstīt programmas kodu saskaņā ar projektējumu Algoritmi un datu struktūras
un kodēšanas vadlīnijām
Programmēšanas inženierija
Konstruēt algoritmus
Datu bāzu tehnoloģijas
Lasīt un analizēt svešus programmu tekstus
Tīmekļa tehnoloģijas
Veidot lietotāja saskarni
Programmu izstrādes rīki un vides
Atkļūdot programmas un veikt vienībtestēšanu
Analizēt programmas izpildes laiku un to
optimizēt
Dokumentēt kodu
Veidot programmatūras instalāciju
Veidot iebūvēto palīdzības sistēmu
Apstrādāt izmaiņu pieprasījumus un problēmu
ziņojumus

2. Projektēšana

3. Programmatūras uzturēšana

4. Programmatūras ieviešana

2.1. Lasīt un saprast programmatūras prasību
specifikācijas
2.2. Iepazīties ar programmatūras projektējuma
apraksta standartiem
2.3. Veidot un aprakstīt programmatūras arhitektūru
2.4. Analizēt dažādus tehniskos risinājumus un
izvēlēties piemērotāko
2.5. Veidot datu konceptuālo modeli un fizisko modeli
2.6. Veidot realizācijas modeli (klašu un/vai funkciju
hierarhiju)
2.7. Konstruēt un aprakstīt algoritmus
2.8. Projektēt lietotāja saskarnes
2.9. Sagatavot programmatūras projektējuma apraksta
dokumentu
3.1. Lasīt un saprast uzturamās sistēmas
dokumentāciju un kodu
3.2. Apstrādāt izmaiņu pieprasījumus un problēmu
ziņojumus
3.3. Veikt izmaiņu ietekmes analīzi
3.4. Veikt izmaiņas programmatūrā
3.5. Veikt uzturamās programmatūras konfigurācijas
pārvaldību
3.6. Sistematizēt uzturēšanas gaitā uzkrāto atbalsta
informāciju
3.7. Konsultēt programmatūras lietotājus
4.1. Veikt vides sagatavošanu programmatūras
uzstādīšanai
4.2. Veikt datu pārnešanu
4.3. Izpildīt programmatūras uzstādīšanu un
parametrizēšanu
4.4. Iepazīties ar lietotāja dokumentāciju
4.5. Sniegt konsultācijas programmatūras ieviešanas
laikā

Programmatūras inženierija
Modelēšana un formālā specifikācija
Informācijas sistēmu analīze un izstrāde
Projektu izstrāde
Algoritmi un datu struktūras
Programmu izstrādes rīki un vides

Operētājsistēmas
Datu pārraides tīkli
Datortīkli un to administrēšana
Tīkla operētājsistēmas
Tīmekļa tehnoloģijas
Programmēšana
Datu bāzu tehnoloģijas
Datori un sabiedrība

Datoru arhitektūra
Datu pārraides tīkli
Datortīkli un to administrēšana
Tīkla operētājsistēma
Datu aizsardzība un drošība
Operētājsistēmas
Tīkla operētājsistēmas

5. Programmatūras testēšana

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6. Prasību specificēšana

7. Lietotāja dokumentācijas gatavošana

8. Programmatūras projekta plānošana

5.9.
5.10.
6.1.
6.2.

Sagatavot testēšanas plānu
Sagatavot testēšanas specifikāciju
Analizēt programmas kodu
Sagatavot testpiemērus
Sagatavot testēšanas vidi
Izpildīt testpiemērus
Pierakstīt testēšanas gaitu un rakstīt problēmu
ziņojumus
Analizēt kļūdu avotus (prasības specifikācija,
projektējuma apraksta, u.c.)
Reproducēt lietotāja konstatētās kļūdas
Sagatavot testēšanas pārskata dokumentu
Iepazīties ar esošo pasūtītāja programmatūru
Analizēt prasību realizācijas iespējas

7.1. Iepazīties ar lietotāja dokumentācijas standartiem
7.2. Iepazīties ar lietotāja darījumu terminoloģiju
7.3. Rakstīt un noformēt lietotāja dokumentācijas
tekstu
7.4. Saskaņot lietotāja dokumentāciju ar iebūvēto
palīdzības sistēmu (Help)
8.1. Prognozēt darba uzdevuma darbietilpību un
izpildes laiku
8.2. Veikt individuālā darba plānošanu un kontroli
8.3. Piedalīties projekta gaitas izpildes apspriešanā
8.4. Izstrādāt programmēšanas vadlīnijas

Programmatūras inženierija
Programmu kvalitātes testēšana
Programmēšana I, II
Sistēmprogrammēšana C++
Programmu izstrādes rīki un vides

Informāciju sistēmu analīze un izstrāde
Programmatūras inženierija
Datori un sabiedrība
Nozares tiesību pamati un standarti
Datori un sabiedrība
Programmēšana I, II

Informācijas sistēmu analīze un izstrāde
Modelēšana un formālā specifikācija
Projektu izstrāde
Programmatūras inženierija
Programmu izstrādes rīki un vides

STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS
AR VISMAZ 2 EIROPAS SAVIENĪBAS
VALSTU AUGSTSKOLU PROGRAMMĀM

Studiju programmas salīdzinājums ar vismaz 2 Eiropas Savienības
valstu augstskolu programmām
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 programma tiek salīdzināta ar 5 studiju programmām ārvalstīs.

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.

o

o
o
o

Kopīgais
Visas minētās studiju programmas
sagatavo speciālistus informācijas
tehnoloģijās, kā arī dod iespēju
turpināt studijas maģistrantūrā
Galvenās priekšmetu grupas visās
salīdzinātajās
programmās
ir
līdzīgas.
Gandrīz visās programmās jāizstrādā
bakalaura darbs 8-12 kp apmērā
(izņemot Monreālas universitāti)
Visās programmās ir ietverts
studentu patstāvīgais pētnieciskais
darbs

o

o

Atšķirīgais
Vidzemes augstskolā ir vislielākais
kredītpunktu apjoms (160 kp), kas
atbilst 4 gadu studijām. Citās
programmās 3 gadi.
Vidzemes augstskolā ir vislielākais
prakses apjoms 26 kp.

o

Vidzemes augstskolā ir plašāks
profila kursu īpatsvars

o

Vairākums
akadēmiskas

programmu

ir

