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IEVADS 

Augstākās izglītības maăistra akadēmiskā studiju programma „Informācijas tehnoloăijas” 
nodrošina maăistra akadēmiskā grāda kvalifikāciju, informācijas tehnoloăiju programmu virzienos 
„Ražošanas datorvadības sistēmas”, „Sistēmanalīze” un „Informācijas tehnoloăijas biosistēmās”, 
atbilstoši valsts akadēmiskās izglītības standartam. 

Ar 2004.gada 13.februāra Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas 
lēmumu Nr. 365 akadēmiskā maăistra studiju programma "Informācijas tehnoloăijas" ir licencēta 
(licences Nr. 04056-15) līdz 13.02.2007 (1.pielikums). 

Ar 2005.gada 5.oktobra Akreditācijas komisijas lēmumu Nr.923 akadēmiskā maăistra 
studiju programma "Informācijas tehnoloăijas" ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr. 026-883) līdz 
31.12.2007 (2.pielikums). 

 Maăistrantūras izveide LLU ir balstīta uz esošajām bakalaura studiju programmām LLU 
Informācijas tehnoloăijas fakultātē:  

� datorvadības un datorzinātnes akadēmiskā bakalaura studiju programma, 
� programmēšanas profesionālā bakalaura studiju  programma, 

un to tehnisko un akadēmiskā personāla nodrošinājumu. Ja ir pabeigta LLU ITF bakalaura 
programma, tad pārejas kursi nav jākārto. Ja pabeigta citas augstskolas vai citas specialitātes 
programma, tad studiju laikā ir jānokārto programmu starpības kursi, kuru skaitu un saturu 
nosaka LLU ITF mācību-metodiskā komisija. 
 2006.gadā bija pirmā maăistra darbu aizstāvēšana šajā studiju programmā, kas noritēja 
sekmīgi un 2006.gada 16.jūnijā, svinīgajā Informācijas tehnoloăiju fakultātes izlaiduma aktā 
pirmie 13 fakultātes absolventi saĦēma inženierzinātĦu maăistra diplomus. 

1. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS M ĒRĖI UN UZDEVUMI 

 Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” mērėis ir studējošo 
sagatavošana patstāvīgai darbībai informācijas tehnoloăiju (IT) jomā zinātniskās pētniecības, 
programmatūras un aparatūras projektēšanas un izstrādes, kā arī šo tehnoloăiju izmantošanas 
darbu veikšanā. 
 Maăistra studiju programma ir orientēta uz sekojošiem IT pielietojumiem 
starpdisciplinārajos virzienos: 

� ražošanas datorvadības sistēmas, 
� sistēmanalīze, 
� informācijas tehnoloăijas biosistēmās. 

Mūsdienās visu saimnieciskās un zinātniskās darbības nozaru attīstība ir nesaraujami 
saistīta ar informācijas tehnoloăiju izmantošanu, kas izvirza papildus prasības visu šo nozaru 
darbiniekiem. Bez datortehnikas lietošanas pamatprasmēm arvien aktuālāka kĜūst nepieciešamība 
veikt sarežăītus biznesa procesu izpētes un modelēšanas darbus, risināt sistēmanalīzes uzdevumus, 
kā arī izstrādāt informācijas tehnoloăiju netradicionālus pielietojumus. Šo darbu veikšanai arvien 
vairāk ir nepieciešami labi sagatavoti speciālisti, kuru izglītības līmenis ir atbilstošs maăistra 
grādam. Lai sagatavotu nepieciešamās kvalifikācijas speciālistus, maăistra studiju programmā 
„ Informācijas tehnoloăijas” ietvertie virzieni paredz nodrošināt gan universālu sagatavotību 
(virzienā “sistēmanalīze”), gan arī sniegt specializētas zināšanas virzienā “ražošanas datorvadības 
sistēmas” un virzienā “ informācijas tehnoloăijas biosistēmās”, kurām pašlaik ir raksturīga īpaši 
intensīva attīstība. 

Maăistra studiju programmas „Ražošanas datorvadības sistēmas” apakšvirziena 
programmas mērėis ir speciālistu sagatavošana ražošanas sistēmu darbības analīzes un vadības 
sistēmu izstrādei un uzturēšanai, izmantojot datortehnikas specifiskās iespējas. 

„Ražošanas datorvadības sistēmas” apakšvirziena programmas uzdevumi ir  
� sniegt padziĜinātas zināšanas ražošanas datu ieguves metodēs, 
� apmācīt ražošanas procesa analīzē pēc dažādiem kritērijiem vai to grupām, 
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� sniegt zināšanas ražošanas procesu optimizācijas metodēs, 
� dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaĦas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā 

tematikā. 
Maăistra studiju programmas „Sistēmanalīze” apakšvirziena programmas mērėis ir 

sagatavot speciālistus, kuriem ir laba teorētiskā sagatavotība, programmainženierijas zināšanas un 
praktiskās iemaĦas problēmu risināšanā universālos ar programmatūras sistēmu izstrādi, 
uzturēšanu un izmantošanu saistītos jautājumos. 

„Sistēmanalīze” apakšvirziena programmas uzdevumi ir  
� sniegt padziĜinātas zināšanas programmatūras un aparatūras izstrādes pilna dzīves cikla 

organizēšanā un realizēšanā, 
� sniegt zināšanas par mūsdienīgiem informācijas tehnoloăijas teoriju attīstības 

virzieniem, 
� apgūt mūsdienīgas izstrādes metodes, 
� apgūt iemaĦas teorētisko zināšanu pielāgošanai konkrēta programmatūras un/vai 

aparatūras produkta izstrādes prasībām un programmatūras lietošanas sfērai, 
�  sagatavot darbiniekus, kuri var izpildīt vadošo speciālistu lomas visos programmatūras 

sistēmu dzīves cikla posmos, 
� dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaĦas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā 

tematikā. 
Maăistra studiju programmas „IT biosistēmās” apakšvirziena programmas mērėis ir 

sagatavot kvalificētus un radošus speciālistus, kuri būs spējīgi pielietot jaunus informācijas 
tehnoloăijas risinājumus bioloăisko datu uzglabāšanā un analīzē. 

„ IT biosistēmās” apakšvirziena programmas uzdevumi ir  
� iepazīstināt maăistrantus ar zinātnisko problemātiku bioloăisko objektu pētīšanā, 
� apmācīt bioloăijas pamatos IT pielietošanai nepieciešamajā apjomā, 
� apmācīt bioinformātikas pamatos, ietverot darbu ar specifiskiem programmproduktiem 

un datu avotiem, 
� apmācīt bioloăisku procesu dinamiskās modelēšanas metodēm dažādos detalizācijas 

līmeĦos, realizējot sistēmbioloăijas pieeju, 
� celt maăistrantu izpratni par bioinformātikas nepieciešamību bioloăisko pētījumu 

veikšanā un iepazīstināt ar veiktajiem pētījumiem šajā jomā, 
� iepazīstināt maăistrantus ar esošām datu bāzēm bioinformātikā un līdz ar lielu 

pētniecisko datu apjomu un daudzveidību rast iespēju pētniecisko projektu ietvaros 
izstrādāt jaunas datu bāzes, 

� apgūt un izmantot esošos algoritmus bioloăisko objektu pētīšanā un izstrādāt jaunus, 
� dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaĦas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā 

tematikā. 
 Maăistrantiem, izvēloties specializāciju “Informācijas tehnoloăijas biosistēmās” pastāv 
plašākas karjeras iespējas, jo līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā ir virkne 
lauksaimniecības jautājumu, kurus ir nepieciešams risināt tuvākajā laikā, izmantojot informācijas 
tehnoloăiju iespējas. „Informācijas tehnoloăijas biosistēmās” ir starpdisciplināra nozare, kura 
sevī iekĜauj datorzinību pielietošanu bioloăijas, lauksaimniecības un molekulārās ăenētikas datu 
analīzē un apstrādē. Modernās bioloăijas, gēnu tehnoloăijas, kā arī lauksaimniecības tehnoloăiju 
izaugsme un zinātniskie pētījumi šajos virzienos ir saistīti ar liela apjoma datu un informācijas 
iegūšanu, glabāšanu un apstrādi, līdz ar to ir nepieciešami speciālisti, kas varētu risināt 
jautājumus šajos virzienos.  

2. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZ ĀCIJA UN IEKŠ ĒJĀS 
KVALIT ĀTES MEHĀNISMA DARB ĪBA 

Akadēmiskā maăistra studiju programma nosaka studiju ilgumu, apjomu, saturu, 
struktūru un imatrikulācijas nosacījumus. Akadēmiskā maăistra studiju programma 
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"Informācijas tehnoloăijas" ir izstrādāta un apstiprināta atbilstoši LLU Senāta lēmumam  
Nr. 4-219 par maăistra studijas programmas „Informācijas tehnoloăijas” izveidi 2003.gada 10. 
decembrī un LLU Senāta lēmumam Nr. 4-106 par maăistrantūras standartu, 2002.gada 16. jūnijā. 

Studiju programmas apjoms tiek rēėināts kredītpunktos (KP). Viens KP atbilst 16 
auditorijas stundām. Kontaktstundu apjoms veido 40% studiju apjoma. Studiju programmas 
kopējais apjoms ir 80 KP, studiju ilgums - 2 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika. Vidējā gada 
noslodze sastāda 40 KP pilna laika studijām un 27 KP nepilna laika studijām. 

Programma ir izveidota saskaĦā ar 2002.gada 3.janvāra MK noteikumiem Nr. 2 par 
Valsts akadēmiskās izglītības standartu par maăistra studiju programmas obligāto saturu. Pēc 
maăistra grāda iegūšanas maăistrantam ir dota iespēja turpināt izglītību doktorantūras studiju 
programmā atbilstoši uzĦemšanas nosacījumiem konkrētā doktorantūras studiju programmā. 

Akadēmiskā maăistra studiju programma ir saskaĦota un izstrādāta tā, lai bakalaura 
akadēmisko grādu „Datorvadība un datorzinātne” studiju programmā un profesionālā bakalaura 
grāda „Programmēšana” studiju programmā ieguvušajiem vai tām pielīdzinātu izglītību būtu 
iespēja iegūt maăistra inženierzinātĦu grādu informācijas tehnoloăijās un turpināt izglītību 
doktorantūra. 

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

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

Katru gadu tiek sagatavots studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums 
(http://www.llu.lv/?pid=menu&iid=374) (15.pielikums), kuru apstiprina LLU Senāts 
(14.pielikums). Pamatojoties uz šo analīzi, tiek izstrādāts konkrēts pasākumu plāns nākamajam 
mācību gadam un tālākajai perspektīvai, kas ir atspoguĜots ITF attīstības stratēăijā 2006.-
2013.gadam (15.pielikums). 

3. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 

Izglītības klasifikācijas kods 45526 
Prasības iepriekšējai izgl ītībai 

• Bakalaura grāds inženierzinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā. 
• Augstākā izglītība, kas iegūta līdz 1995. gadam inženierzinātnēs, datorzinātnēs, 

matemātikā vai fizikā. 
• Augstākā profesionālā izglītība ar tiesībām studēt maăistrantūrā inženierzinātnēs vai 

datorzinātnēs. 
Programmas raksturojums 
Studiju ilgums: 2 gadi (pilna laika) vai 3 gadi (nepilna laika) 
Studiju apjoms: 80 KP 
Iegūstamais grāds: InženierzinātĦu maăistra grāds informācijas 

tehnoloăijās 
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Prasības grāda iegūšanai Sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un 
aizstāvēts maăistra darbs 

Studiju programmas īstenošanas veids Pilna laika studijas un nepilna laika studijas 
Studiju programmas īstenošanas vieta LLU Informācijas tehnoloăiju fakultāte 
 
Studiju programmas vadītāja: Dr.sc.ing., prof. Irina Arhipova 
Studiju programmas virzienu vadītāji:  
 Ražošanas datorvadības sistēmas Dr.habil.sc.ing., prof. Pēteris Rivža 
 Sistēmanalīze Dr.sc.comp., asoc.prof. R. Čevere 
 Informācijas tehnoloăijas biosistēmās Dr.agr., asoc.prof. Līga Paura 

 
Akadēmiskās maăistra studiju programmas sadalījums obligātajos un izvēles priekšmetos 

pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 1.tabulā. 
 

1.tabula. Priekšmetu grupu apjomi un procentuālā attiecība 

Studiju sadalījums pa studiju 
priekšmetiem 

LLU 
noteiktais 

kredītpunktu 
apjoms (KP) 

Obligātie 
priekšmeti 

(KP) 

Obligātās 
izvēles 

priekšmeti 
(KP) 

Brīvās 
izvēles 

priekšmeti 
(KP) 

Informācijas tehnoloăiju specialitātes 
vispārējie priekšmeti 

22 16 (20,0%) 6 (7,5%) 
 

Informācijas tehnoloăiju specializācijas 
priekšmeti 

26 18 (22,5%) 6 (7,5%) 2 (2,5%) 

Pētniecības prakse 4  4 (5,0%)  
Pedagoăijas, psiholoăijas, ekonomikas 
un vadības priekšmeti 

8  4 (5,0%) 4 (5,0%) 

Maăistra darbs 20 20 (25,0%)   
Kopā 80 54 (67,5%) 20 (25,0%) 6 (7,5%) 

Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” studiju kursu apraksti doti 
3.pielikumā. 

Maăistru studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” studiju kursu sadalījums pa 
studiju gadiem un mācību semestriem abām studiju plūsmām ir dots 4.pielikumā. 

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

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

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

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

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

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

pētnieciskās spējas, apgūto zināšanu un zinātnisko atziĦu lietošanas prasmi (2.tabula). 
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2. tabula. Studiju priekšmetu apguves un pārbaudes veids 
Studiju sadalījums un studiju priekšmeti Studiju veids Pārbaudes veids 
1. Obligātie studiju priekšmeti (A 

daĜa)   

1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti, 
tajā skaitā Pētījumu metodoloăijas 
padziĜinātais kurss – vismaz 2 KP 

Plūsmas Eksāmens, ieskaite 

1.2. Speciālais kurss (apgūstamo 
priekšmetu sarakstu un to apgūšanas 
grafiku katram maăistrantam 
individuāli nosaka katedra, pie kuras 
maăistrants specializējas) 

Individuāli Eks., komisija 

2. Obligātās izvēles studiju 
priekšmeti (B daĜa)   

2.1. Obligātā daĜa, tajā skaitā: 
• Zinātnes filozofija 
• Svešvalodas speckurss 
• Matemātikas metožu pielietošanas 

speckurss 
• Pētniecības prakse 

 
Plūsmas 
Plūsmas 
Plūsmas 

 
Plūsmas 

 
Eks., komisija 
Eks., komisija 

Eksāmens 
 

Ieskaite 
2.2. Izvēles daĜa (nosaka katrai studiju 

programmai individuāli) 
Plūsmas vai individuāli  Eksāmens, ieskaite 

3. Brīvā izvēle (C daĜa) Plūsmas Eksāmens, ieskaite 
4. Maăistra darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana  
Individuāli  Maăistra eksāmenu 

komisija 
 

Ar atzīmi novērtē eksāmenus un kursa darbus. Maăistra studiju programmā paredzētās 
ieskaites un praksi vērtē ar nediferencētu atzīmi – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Studiju vidējo 
atzīmi aprēėina kā vidējo svērto katram semestrim un studiju laikam kopumā, ievērojot 
eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu un projektu vērtējumus un to apjomu KP (1KP=1.5ECTS). 
Vidējo svērto atzīmi ievērtē, nosakot stipendijas apjomu nākošam semestrim, maksas 
maăistrantiem pretendējot uz ieskaitīšanu no budžeta finansētā grupā, kā arī piedaloties 
konkursos, kur viens no izvēles kritērijiem ir maăistranta sekmes. Ar atzīmi tiek vērtēts arī 
maăistra darbs. MEK vērtējums pamatojas uz maăistra darba apjoma un sarežăītības, kvalitātes, 
darba prezentācijas, darba noformējuma, kā arī autora prasmi diskutēt. Katram maăistra darbam 
ir divi recenzenti. 

Izpildīto darbu kvantitatīvi novērtē katru semestri un studiju gadu, lai redzētu maăistranta 
izpildītā darba apjoma atbilstību studiju plānā paredzētajam (4.pielikums). Mācībspēks savā 
studiju priekšmetā semestra laikā regulāri kontrolē studējošo zināšanas un prasmes, izmantojot 
studiju priekšmeta programmā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājas darbi, referāti, 
kolokviji, laboratorijas darbi utt.).  

5. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISK Ā ĪSTENOŠANA 

Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” galvenokārt realizē LLU 
Informācijas tehnoloăiju fakultātes (ITF), kā arī LLU Tehniskās fakultātes mācībspēki. LLU ITF 
struktūru veido: 

• Datoru sistēmu katedra (kad. vad. asoc.prof. R. Čevere). 
• Matemātikas katedra (kad. vad. prof. A.ĀboltiĦš). 
• Fizikas katedra (kad. vad. prof. U. Iljins). 
• Vadības sistēmu katedra (kat. vad. asoc.prof. L. Paura). 
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Studijas tiek organizētas lekciju, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un pastāvīgā 
darba veidā. Studiju programmā ir paredzēti specialitātes vispārējie priekšmeti, obligātās izvēles 
daĜa (tajā skaitā zinātnes filozofija, svešvalodu speckurss, matemātikas metožu pielietošanas 
speckurss, pētniecības prakse 4 KP apjomā), speciālie kursi, kurus nosaka katedra, pie kuras 
maăistrants specializējas, brīvās izvēles daĜa un maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 20 
KP apjomā. Brīvās izvēles daĜā maăistrants var izvēlēties studiju priekšmetus, kas nodrošina 
specializācijas iespējas atbilstoši konkrēto firmu pieprasījumam vai pilnveido zināšanas citās 
zinātnes nozarēs. 

Pētniecības prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaĦu 
apgūšanai informācijas tehnoloăiju (IT) specialitātes nozarē, kurā pētījumi ir saistīti ar 
informātikas un datorsistēmu lietišėajiem aspektiem. IT nozares pētījumu objekts ir informācijas 
ieguve, apstrāde un izmantošana fizikālās sistēmās ar nolūku veikt to klasifikāciju, aprakstu, 
analīzi, projektēšanu, ražošanu, uzturēšanu un vadību. Pētniecības prakse saistīta ar maăistra 
darbu izstrādāšanu un prakses laikā tiek apgūtas iemaĦas darbam auditorijā, zinātniskā pētniecībā 
un praktiskajā darbā. Pētniecības prakses mērėis ir attīstīt gūto teorētisko atziĦu pielietošanas 
spējas praktiskajā zinātniskajā un pedagoăiskajā darbībā, lai tās sekmīgi izmantotu 
inženierzinātĦu maăistra darbu izstrādē informācijas tehnoloăijas jomā.  

Maăistra darbs ir pētniecisks darbs informācijas tehnoloăiju nozarē, kurā maăistrants 
veicis patstāvīgus zinātniskus secinājumus un parādījis oriăinālu ievirzi. Maăistra darba apjoms 
ir 20 KP. Maăistra darba izstrādes metodiskie noteikumi ir apstiprināti ITF Domes sēdē 
7.februārī 2007.gadā (http://www.llu.lv/llu_faili/dat_98_ITF_MD_Noteikumi_2007.pdf.) 
Maăistra grāds dod tiesības maăistrantiem turpināt studijas doktorantūrā Latvijas augstskolās. 
Maăistra darbu aizstāvēšanai tiek izveidota maăistra eksāmenu komisija (MEK) un maăistra 
grāda aizstāvēšanas procedūru reglamentē „Nolikums par maăistra grāda iegūšanu un 
piešėiršanu LLU”, pamatojoties uz LR normatīvajiem dokumentiem, LLU satversmi, Senāta 
lēmumiem un LLU Studiju nolikumu. 5.pielikumā dots 2006.g. MEK pārskats.  

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

5.1. IzmaiĦas studiju programmā 

LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātē tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 
3.2.3.2. „Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātĦu un 
tehnoloăiju ietilpīgās nozarēs” projekts „Informācijas tehnoloăiju studiju programmu 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
(VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0004/0067). Projekts uzsākts 2005.gada oktobrī un turpinās 
līdz 2008.gada septembrim sadarbībā ar projekta partneriem a/s „Datorzinību centrs” un Jelgavas 
Dome. To administrē VA „Profesionālās izglītības attīstības aăentūra”. Pēc akreditācijas 
komisijas un ESF projektā iesaistīto ekspertu ieteikumiem tika sagatavoti sekojoši priekšlikumi 
studiju programmas uzlabošanai: 
� 1.1. sadaĜas kursa „Sistēmanalīze un modelēšana”, 4KP, nosaukumu labot uz „Sistēmu 

teorija un vadība”, 4 KP. 
� 1.1. sadaĜas kursa „Pētījumu metodoloăija”, 2KP,  pārcelt no 2.semestra uz 1.semestri. 
� Kursa „ Projektēšana un programmēšana ORACLE vidē” , 4KP, nosaukumu labot uz 

„Datu bāzes projektēšanas tehnoloăijas”, 4KP, un pārcelt no 1.2. speciālā kursa sadaĜas 
„Sistēmanalīze” uz 1.1. sadaĜu „Specialitātes vispārējie priekšmeti”. 

� Kursu „Informācijas aizsardzība un drošība”, 2KP, pārcelt no 1.2. speciālā kursa sadaĜas 
„Sistēmanalīze” uz 1.1. sadaĜu „Specialitātes vispārējie priekšmeti”. 

� Kursa „Sistēmu projektēšanas metodes un rīki (UML)”,  4KP, nosaukumu un apjomu labot 
uz „Objektorientētā sistēmu projektēšana”, 2KP un „Sistēmanalīze”, 2KP, un no 1.1. 
sadaĜas „Specialitātes vispārējie priekšmeti” pārcelt uz 1.2. speciālā kursa sadaĜu 
„Sistēmanalīze”. 



   9 

� 1.2. sadaĜas kursu „Lietotājorientētās IS izstrādes metodoloăija (UCD) un biznesa procesu 
(re) inženierija”, 4KP, sadalīt divās daĜas „Programmatūras sistēmu izstrādes modeĜi”, 
2KP un „Procesu orientētā sistēmu projektēšana”, 2KP. 

� 1.2. sadaĜas kursu „E-biznesa sistēmu projektēšana”, 4KP, sadalīt divās daĜas „E-biznesa 
un e-pārvaldes sistēmas”, 2KP un „Web sistēmu izstrāde”, 2KP. 

� Kursu „IT nozares tiesību pamati un standarti”, 2KP, no 1.1. sadaĜas „Specialitātes 
vispārējie priekšmeti” pārcelt uz 1.2. speciālā kursa sadaĜu „Sistēmanalīze”. 

� 1.2. sadaĜas kursu „Ievads bioinformātika”, 6KP, apjomu labot uz 2 KP. 
� 1.2. sadaĜas kursu „Bioinformātika I, II”, 6KP, nosaukumu labot uz „Datu struktūras un 

algoritmi bioinformātikā I, II” , 6KP. 
� 1.2. sadaĜas kursu „Datubāzes bioinformātikā un lauksaimniecībā”, 3KP, labot uz 

„Biosistēmu modelēšana”, 3KP. 
� 1.2. sadaĜā ievest jaunu priekšmetu „Šūnu vadības procesu analīze”, 3KP. 
� 2.2.sadaĜas priekšmetu „Psiholoăija”, 2 KP labot uz „Lietišėā psiholoăija”, 2KP. 
� 2.2.sadaĜas priekšmetu „Starptautiskie ekonomiskie sakari”, 2KP, labot uz „Starptautiskā 

ekonomika”, 2KP. 
� 3.sadaĜas kursu „Darba aizsardzības pamati”, 2KP  mainīt uz „Darba vide”, 2KP. 
� 3.sadaĜā ievest jaunu priekšmetu „Multiaăentu sistēmas un to pielietojumi”, 2KP. 

Tā rezultātā esošais studiju programmas plāns pilna un nepilna laika studijām tika 
uzlabots atbilstoši ekspertu rekomendācijām (4.pielikums). 

Pēc akreditācijas komisijas ieteikumiem tiek strādāts pie ITF maăistra studiju 
programmas pielīdzināšanas RTU akadēmiskai maăistra studiju programmai „Datorsistēmas” 
inženierzinātĦu maăistra grāda iegūšanai datorsistēmās (6.pielikums). 

5.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība 

ITF akadēmiskā personāla zinātniskā darbība 2005-2007.g. ir atspoguĜota vairākās 
publikācijās un projektu īstenošanā (7.pielikums). Kopsavilkums par ITF mācībspēku zinātnisko 
darbību dota 3.tabulā. 

 

5.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskā darbā 

Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” studējošie iesaistīti 
pētniecības projektos, kuru rezultātus prezentē ITF ikgadējā maăistrantu zinātniskā konferencē, 
vietējās un starptautiskās konferencēs. 

2005.gadā IZM LLU pētniecības projektā „Meža apsaimniekošanas plānošanas 
procesa objektu orientēta sistēmas analīze un modelēšana”, 2006.studiju gadā projektā „Mežu 
apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis” (vadītāja prof. Irina 
Arhipova) piedalījās maăistranti Salvis Daăis, Jānis Ošs, Inita Sīle, Vitālijs Osadčuks un Ingus 
Šmits.  

Piesaistītā privātā sektora projektā par zinātniski tehniskās produkcijas radīšanu ar SIA 
FMS par laika uzskaites IS izstrādi 2006.gadā izpildē piedalījās ITF 2.kursa maăistrants Ingus 
Šmits (projekta vadītāja I. Arhipova). 

 Maăistranti aktīvi piedalījās ITF rīkotā starptautiskajā konferencē „Informācijas 
tehnoloăijas lauku attīstībai”, 19.-20. oktobrī 2006.gadā. 

2007.gadā maăistranti piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un 
informāciju tehnoloăiju fakultātes Lietišėo datorsistēmu institūta rīkotā RTU 48.Studentu 
zinātniskajā un tehniskajā konferencē (8.pielikums). 

2.kursa maăistranti pētniecības prakses ietvaros sagatavo zinātniskus materiālus 
nodarbību vadīšanai auditorijā, izstrādā nodarbības konspektu un vada nodarbības atbildīgā 
pasniedzēja vadībā.  
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3. tabula. Kopsavilkums par ITF mācībspēku zinātnisko darbību 
( *) – t.sk. IT jomā  

Uzvārds, vārds 
Publikācijas starptautiski 

recenzētos zinātniskos 
izdevumos (*) 

Publikācijas Latvij ā 
izdotos zinātniskos 

izdevumos(*) 

Projektu vadība 
(*) 

L īdzdalība 
projektos (*) 

Doktorantu 
skaits (*) 

Gads 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005-2007 
Arhipova Irina 4 (1) 7 (3) 2 8 2 (1) 3 5 (5) 7 (6) 6 (5) 2 (2) 3 (2)  4 (2) 
Rivža Pēteris    1   3 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 3 (1) 1 (1) 9 (1) 
ĀboltiĦš Aivars 5 1 1 1 2  1 3 2 1 5 5  
Iljins Uldis 3 3  5 2   1   1 1 1 
Šnīders Andris 2   1 1 1 1 1 2 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 
OzoliĦš Rūdolfs     1      1 2 (1)  
Čevere Rudīte          2 (2) 1 (1) 1 (1)  
Paura Līga 3 2   2 1 1 1 2 3 (2) 5 (2) 4 (2) 1 
Eiduks Jānis             1 (1) 
Ermuiža Andrejs  1  2 (2) 1 (1) 1 (1)    1 (1) 1 (1) 1 (1)  
Gailums Aleksandrs  1   2 (1)     2 (1) 2 (1)   
Kakītis Aivars   1  3 3 2  1 1 4 (1) 5 (1) 4 (1)  
GaliĦš Ainars    2 1  1 1  2 (1) 3 (1) 2 (1) 2 
Arhipovs Sergejs 3 (2) 8 (8)  2 (1) 4 (2) 3 (2) 1    4 (4) 4 (3) 3 (2)  
Stalidzāns Egils 2 (2) 1 (1)   7 (7) 2 (2)   1 (1) 1 (1) 3 (1) 1 (1) 2 (2) 
Vinogradova Viktorija 2 (1) 1 (1)   1         
Vārslavs Arnis              
BērziĦa Laima  1        1 (1) 2 (1)   
Rudusa Ilva 1 1  3          
Dumpe Daiga  1    2 (1)        
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6. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKT ĪVAIS 
NOVĒRTĒJUMS 

Latvijā informācijas tehnoloăiju nozare attīstās vairākos virzienos: programmatūras 
izstrāde ārzemju un vietējiem pasūtītājiem, gatavu programmatūru pielāgošana un integrācija ar 
citām pasūtītāja izmantotajām programmatūrām, programmatūru darbināšanas atbalsts 
tautsaimniecībā, izglītībā, valsts pārvaldē, konsultācijas par vispārīgiem un specifiskiem 
informācijas tehnoloăiju jautājumiem. Ražošanas datorvadības sistēmas ieĦem svarīgu vietu 
mašīnbūves, kokapstrādes, pārtikas, apăērbu ražošanas uzĦēmumos. ěoti strauji datorvadības 
sistēmas izplatās transporta sistēmās un tranzīta pakalpojumos: elektroenerăijas pārvadē, gāzes 
vadu saimniecībā, naftas vadu un rezervuāru saimniecībā, u.c. Datoru vadības sistēmas ieviešas arī 
tādās netradicionālās sfērās kā lielu telpu mikroklimata vadība, medicīnas aparatūras vadība, 
lauksaimniecības tehniskā nodrošinājuma sistēmu vadība. Tāpat kā citviet attīstītajās pasaules 
valstīs, arī Latvijā informācijas tehnoloăijas ieĦem arvien svarīgāku lomu Latvijas ekonomiskajos 
procesos un informācijas tehnoloăijas ir kĜuvušas par sfēru, kuras nozīmība atzīta valstiskā līmenī. 
Maăistra studiju programmas sistēmanalīzes apakšvirzienā sagatavo speciālistus, kuriem ir laba 
teorētiskā sagatavotība, programmainženierijas zināšanas un praktiskās iemaĦas problēmu 
risināšanā universālos ar programmatūras sistēmu izstrādi, uzturēšanu un izmantošanu saistītos 
jautājumos. Maăistra studiju programmas IT biosistēmās apakšvirzienā sagatavo speciālistus, kuri 
būs spējīgi pielietot jaunus informācijas tehnoloăijas risinājumus bioloăisko datu uzglabāšanā un 
analīzē. 

Palielinoties pieprasījumam pēc informācijas tehnoloăiju un ar tiem saistītajiem 
pakalpojumiem, vienlaicīgi palielinās izglītotu un pieredzējušu speciālistu deficīts. Daudzi darba 
devēji, kā a/s „DATI Exigen Group”, SIA „Baltijas Datoru akadēmija”, a/s „Datorzinību centrs”, 
SIA „Data Pro”, a/s „Lalvijas Valsts Meži”, „Jelgavas dome”, RITI un Latvijas biotehnoloăijas 
asociācija ir izteikuši savu atbalstu par šādas maăistrantūras izveidi (15.pielikums). 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju 
programma „Informācijas tehnoloăijas” izveidota atbilstoši pieprasījumam Latvijas darbaspēka 
tirgū, par pamatu Ħemot Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu pieredzi - viĦu izstrādātās un 
laika gaitā pārbaudītās mācību programmas 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” salīdzinājums ar LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.2 no 2002.g. 3.janvāra dots 4.tabulā, no kuras redzams, ka standarts ir 
izpildīts. Akadēmiskā maăistra studiju programma „Informācijas tehnoloăijas” ietver valsts 
akadēmiskās izglītības standartu par maăistra studiju programmas obligāto daĜu, kura ietver 
informācijas tehnoloăiju apakšnozares teorētisko atziĦu izpēti (30 KP), teorētisko atziĦu 
aprobāciju informācijas tehnoloăiju aktuālo problēmu aspektu (24 KP) un brīvās  izvēles 
priekšmetus 6 KP. Maăistra darba apjoms ir 20 KP. 

Bez tam 4.tabulā sniegtie dati ir salīdzināti arī ar LLU Senāta 2006.gada 8.marta lēmumu 
Nr. 5-169 „Nolikums par akadēmisko maăistra grāda iegūšanu un piešėiršanu LLU”, kur 
noteikts, ka maăistra studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP, no kuriem ne mazāk kā 20 
KP ir maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Maăistra studiju priekšmetu kopējais apjoms 
ir 55-60 KP. Tajā ietilpst teorētiskais kurss un pētnieciskā prakse. Salīdzinājums liecina, ka 
minētā lēmuma prasības ir izpildītas. 
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4.tabula. Programmas sadalījums pa daĜām un salīdzinājums ar valsts standartu 

Studiju sadalījums pa studiju priekšmetiem 

LLU 
noteiktais 

kredītpunktu 
apjoms (KP) 

Procentuālā 
attiecība 

Valsts 
akadēmiskās 

izglītības 
standarts (KP) 

1. Informācijas tehnoloăiju 
apakšnozares teorētisko atziĦu izpēte 

30 37,5% ne mazāk kā 
30 

1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti (A 
daĜa), 
tajā skaitā Pētījumu metodoloăijas 
padziĜinātais kurss – vismaz 2 KP 

16 20,0%  

2.1. Obligātās izvēles daĜa, tajā skaitā (B 
daĜa): 

• Zinātnes filozofija 
• Svešvalodas speckurss 
• Matemātikas metožu pielietošanas 

speckurss 
• Pētniecības prakse 

 
2 
2 
6 
 
4 

 
2,5% 
2,5% 
7,5% 

 
5,0% 

 

2. Teorētisko atziĦu aprobācija 
inform ācijas tehnoloăiju aktu ālo 
problēmu aspektā 

24 30,0% ne mazāk kā 
15 

1.2.Speciālais kurss (A daĜa)  
(apgūstamo priekšmetu sarakstu un to 
apgūšanas grafiku katram maăistrantam 
individuāli nosaka katedra, pie kuras 
maăistrants specializējas) 

 
 

18 22,5% 

 

2.2.Izvēles daĜa (B daĜa) 
(nosaka katrai studiju programmai 
individuāli) 

6 7,5% 
 

3. Brīvā izvēle (C daĜa) 6 7,5%  
4. Maăistra darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana  
20 25,0% ne mazāk kā 

20 
Kopā 80 100% 80 

 

6.2. Darba devēju aptaujas 

Palielinoties pieprasījumam pēc informācijas tehnoloăiju un ar tiem saistītajiem 
pakalpojumiem, vienlaicīgi palielinās izglītotu un pieredzējušu speciālistu deficīts. Daudzi darba 
devēji, kā a/s „DATI Exigen Group”, SIA „Baltijas Datoru akadēmija”, a/s „Datorzinību centrs”, 
SIA „Data Pro”, a/s „Lalvijas Valsts Meži”, „Jelgavas dome”, RITI un Latvijas biotehnoloăijas 
asociācija ir izteikuši savu atbalstu par šādas maăistrantūras izveidi (15.pielikums).  

Darba devēju aptaujas analīze pierāda, ka mūsdienās programmatūras izstrādes projektos 
arvien pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem, kuri spēj izpildīt vismaz vidējā līmeĦa projektu 
pārvaldnieku pienākumus, kā arī veikt sarežăītus sistēmanalīzes uzdevumus. Šo darbu veikšanai 
nav pietiekami ar bakalaura līmeĦa zināšanām, tādēĜ IT nozares speciālistu gatavošanā aktualitāti 
iegūst maăistru studiju programmu attīstība. Tika atzīmēts, ka LLU piedāvātā maăistra studiju 
programma „Informācijas tehnoloăijas” ir paredzēta šīs kategorijas speciālistu sagatavošanai. 
Programmas saturs atbilst mūsdienu IT attīstības līmenim un programmatūras sistēmu izstrādes 
labai praksei, un var dot vērā Ħemamu ieguldījumu, lai apmierinātu darba devēju vajadzības pēc 
kvalificētiem darbiniekiem. Programmā ievērojama vieta ir paredzēta arī studējošo sagatavošanai 
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pastāvīgai zinātniskās pētniecības darbu veikšanai, kas var būt noderīgi gan vēlākai speciālistu 
zinātniskai darbībai IT jomā, gan arī praktiskos informācijas sistēmu izstrādes projektos, kuros ir 
nepieciešams veikt apjomīgus funkcionālās izpētes, sistēmanalīzes un risku novērtēšanas 
uzdevumus.  

Tika atzīmēts, ka darba devēji IKT nozarē izjūt augstākās kvalifikācijas profesionāĜu 
trūkumu, tāpēc vispārīgi atvalsta LLU virzību un šādu speciālistu gatavošanu, it īpaši LLU 
raksturīgajās speciālizācijās. Vienlaicīgi atzīmē, ka studiju programmā jāatrod vieta ražošanas 
praksei. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka pēc dotās maăistra studiju programmas absolventiem ir liels 
pieprasījums IT nozares, valsts pārvaldes, kā arī meža, biotehnoloăijas un citu nozaru 
uzĦēmumos. 

7. STUDĒJOŠIE 

7.1. Maăistrantu skaits studiju programmā 

 Akadēmiskās studiju programmas (bakalaura „Datorvadība un datorzinātne”, maăistra 
„Informācijas tehnoloăijas” un doktora studiju programma „Informācijas tehnoloăijas”) 
paredzamas ne mazāk kā 250 pilna laika studējošajiem (15.pielikums). Studējošo skaits pa 
gadiem (uz 01.10.2006.) dots 5. tabulā. 

5. tabula. Studējošo skaits (uz 01.10.06) 
Studiju gads 1. kurss 2. kurss Kopā Absolventi 
2004/2005 25 - 25  
2005/2006 14 17 31 13 
2006/2007 17 9 25  

 
2006./2007.studiju gadā 1. un 2. kursa maăistranti pa programmas apakšvirzieniem 

sadalījās šādi: 
2.kurss 
„Ražošanas datorvadības sistēmas” – 4 maăistranti 
„Sistēmanalīze” –5 maăistranti 
1.kurss 
„Ražošanas datorvadības sistēmas” – 1 maăistrants 
„Sistēmanalīze” – 14 maăistranti 
„ IT biosistēmās” – 2 maăistranti 
 
 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto maăistrantu skaits 

UzĦemto studentu skaits akadēmiskajā maăistra studiju programmā ,,Informācijas 
tehnoloăijas" pa studiju gadiem sākot no 2004./2005.studiju gada līdz 2006./2007. studiju gadam 
parādīts 6. tabulā.  

6. tabula. UzĦemto studentu skaits  

Studiju programma 2004/2005 2005/2006 2006/2007  
Akadēmiskā maăistra studiju programma  25 14 16  

par valsts finansējumu 22 14 14  
par daĜēju valsts finansējumu, t.sk. nepilna laika  3 0 2  
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7.3. Absolventu skaits 

LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes akadēmiskās maăistra studiju programmas 
,,Informācijas tehnoloăijas" inženierzinātĦu maăistra akadēmiskā grāda iegūšanas informācijas 
tehnoloăijās Maăistra eksāmenu komisijai 2006. gada tika iesniegti un aizstāvēti 13 inženierzinātĦu 
maăistra darbi, t.sk.: 

„Ražošanas datorvadības sistēmas” apakšvirzienā – 5 maăistra darbi 
„Sistēmanalīze” – 8 maăistra darbi. 
Visi akadēmiskās maăistra studiju programmas «Informācijas tehnoloăijas" maăistra 

grādu pretendentu darbi tika sekmīgi aizstāvēti (5.pielikums). Maăistra darbu aizstāvēšanā vidējā 
atzīme bija 8.0 balles. Kopumā rezultāti jāvērtē kā Ĝoti labi, jo 8 studentu (jeb 62%) vērtējums ir 
vienāds vai augstāks par 7.  

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

 Studējošo aptaujas tiek organizētas regulāri. Aptaujas tika veiktas gan par priekšmetiem, 
gan par studiju programmu. Novērtējot mācībspēku profesionalitāti un viĦa vadīto mācību 
priekšmetu 5 ballu sistēmā (5-vispozitīvākais) zemāk dots aptaujas anketas vidējo rezultātu 
apkopojums: 

Obligātie speciālie studiju priekšmeti: 
• pārzina priekšmetu: 5 (64% ), 4 (28%), 3 (8%); 
• saprotami izklāsta mācību vielu: 5 (32% ), 4 (32%), 3 (16%); 2 (12%), 1 (8%); 
• studiju priekšmetam ir pārdomāta struktūra un apjoms: 5 (40% ), 4 (28%), 3 (16%);  

2 (12%), N (4%); 
• mācīšanas metodika atvieglo priekšmeta apguvi: 5 (24% ), 4 (32%), 3 (20%); 2 (16%),  

1 (8%); 
• teorija un prakse viena otru savstarpēji papildina: 5 (40% ), 4 (20%), 3 (20%); 2 (4%),  

1 (12%), N (4%); 
Obligātie specialitātes vispārējie studiju priekšmeti: 
• pārzina priekšmetu: 5 (60% ), 4 (33%), 3 (7%); 
• saprotami izklāsta mācību vielu: 5 (53% ), 4 (27%), 3 (20%); 
• studiju priekšmetam ir pārdomāta struktūra un apjoms: 5 (27% ), 4 (46%), 3 (20%), 

1 (7%); 
• mācīšanas metodika atvieglo priekšmeta apguvi: 5 (33% ), 4 (53%), 3 (7%); 2 (7%); 
• teorija un prakse viena otru savstarpēji papildina: 5 (33% ), 4 (13%), 3 (27%); 2 (7%),  

N (20%); 
 Tika atzīmētas labākās īpašības: sarežăītu vielu pasniedz saprotamā formā, labs stāstījums 
un piemēri. Tika izvirzīts priekšlikums: teoriju vairāk sasaistīt ar praksi un lielāku nodarbību 
skaitu. 
 Lai noskaidrot studentu domas un viedokĜus par  maăistra studiju programmu kopumā, tika 
veikta aptauja, kuras rezultātu apkopojums dots zemāk: 

• kā vērtējat programmas obligāto studiju priekšmetu daĜu (studiju plānā 1.1. un 1.2.daĜa): 
apmierina (57%), daĜēji apmierina (43%); 

• kā vērtējat programmas obligātās izvēles studiju priekšmetu daĜu (studiju plānā 2.1. un 
2.2.daĜa): apmierina (57%), daĜēji apmierina (43%); 

• kā vērtējat programmas brīvās izvēles studiju priekšmetu daĜu (studiju plānā 3.daĜa): 
apmierina (86%), daĜēji apmierina (14%); 

• vai jūs apmierina praktisko nodarbību un lekciju sabalansētība studiju programmā: 
apmierina (72%), palielināt praktisko nodarbību skaitu (28%); 

• vai jūs apmierina studiju programma kopumā: apmierina (72%), daĜēji apmierina (28%); 
• kā jūs vērtējat e-apmācību sistēmas nepieciešamību studiju procesā: ir nepieciešama (72%), 

grūti atbildēt (28%). 
Kopumā studentu novērtējums ir pozitīvs (15.pielikums). 
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7.5. Studiju programmas vērtējums no maăistrantu-absolventu viedokĜa 

Akadēmisko maăistra studiju programmu kopumā absolventi vērtē pozitīvi. Kopumā tika aptaujāti 
7 maăistranti-absolventi. Zemāk dots aptaujas anketas (15.pielikums) vidējo rezultātu apkopojums: 

• Studiju programmas pasniedzēju kompetence: 7,3 (labi).  
• Iegūtās iemaĦas zināšanu praktiskai pielietošanai: 7,3 (labi) 
• Iegūtas izglītības konkurētspēja darba tirgū: 7,5 (labi) 
• Absolventu iegūtās zināšanas salīdzinājumā ar citu augstskolu līdzīgu programmu 

absolventiem: 8 (Ĝoti labi).  
Uz jautājumu „Vai ir zināšanas, pēc kurām Jūs izjūtat vajadzību un, kuras nepiedāvāja 

studiju programma?” visi absolventi atbildēja – „nē”. 
Uz jautājumu „Vai studiju kvalitāte Jūs kopumā apmierina?” 6 absolventi atbildēja – 

„apmierina” un 1 – „pilnībā apmierina”. 
Absolventu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai: vēlams 

proporcionālāks sarežăīto priekšmetu sadalījums pa semestriem. Studiju programmā jāiekĜauj 
vairāk priekšmetu ar praktisko ievirzi, nevis tik daudz teorētisko priekšmetu. 
 Visi aptaujātie absolventi strādā IT nozarē par programmētāju, datorsistēmu un datortīklu 
administratoru, datorsistēmu testētāju, sistēmanalītiėi, pasniedzēju. 

 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

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

8. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMM Ā NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ 
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Apmācības procesu studiju programmā "Informācijas tehnoloăijas" nodrošina Informācijas 
tehnoloăiju fakultātes struktūrvienības un Tehniskās fakultātes pasniedzēji (7.tabula). No 30 
mācībspēkiem 18 (64%) ievēlēti LLU, kur no ievēlētajiem 15 (83%) ir doktora zinātniskais grāds. 

 
7.tabula. Akadēmiskais personāls maăistra studiju programmas nodrošināšanai 

Studiju priekšmeti Mācībspēks 
amats 

zin. un akad. grāds 
Ievelēšanas 

vieta 
1. Obligātie studiju priekšmeti, 34 KP    

1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti, 16 KP    

Fundamentālie algoritmi un datu struktūras, 4KP 

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

- 

Sistēmu teorija un vadība, 4KP P. Rivža Prof., Dr.hab.sc.ing. LLU 

Datu bāzes projektēšanas tehnoloăijas, 4KP 
J. Eiduks Vieslektors - asoc.prof., 

Dr.sc.ing. 
RTU 

Pētījumu metodoloăija, 2 KP I. Arhipova Prof., Dr.sc.ing. LLU 
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Studiju priekšmeti Mācībspēks 
amats 

zin. un akad. grāds 
Ievelēšanas 

vieta 

Informācijas aizsardzība un drošība, 2 KP 
A. Vārslavs Vieslektors - lekt., 

Mag.comp. 
- 

1.2. Speciālais kurss     

 Ražošanas datorvadības sistēmas    

Ražošanas datorvadības sistēmas I, 2KP A. Šnīders Prof., Dr.hab.sc.ing. LLU 

Ražošanas datorvadības sistēmas II, 2KP E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 

Paralēlās un dalītās  reāllaika sistēmas, 3KP P. Rivža Prof., Dr.hab.sc.ing. LLU 

Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra, 4KP 
A. Ermuiža Vieslektors - doc. 

Dr.sc.comp. 
- 

Mehatronikas sistēmas, 3KP A. Kaėītis Asoc.prof., Dr.sc.ing. LLU 

Datorizētās mērsistēmas, 2KP A. Kaėītis Asoc.prof., Dr.sc.ing. LLU 

Mikrokontrolieru vadības sistēmu projektēšana, 2KP A. GaliĦš Asoc.prof., Dr.sc.ing. LLU 

Sistēmanalīze    

Programmatūras sistēmu izstrādes modeĜi, 2KP E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 

Procesu orientētā sistēmu projektēšana, 2KP 

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

- 

Sistēmanalīze, 2 KP P. Rivža Prof., Dr.hab.sc.ing. LLU 

Objektorientētā sistēmu projektēšana, 2KP 

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

- 

Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana, 
4KP 

R. Čevere Asoc.prof., Dr.sc.comp. LLU 

IT nozares tiesību pamati un standarti, 2KP P. Rivža Prof., Dr.hab.sc.ing. LLU 

E-biznesa un e-pārvaldes sistēmas, 2KP 
V. Vinogradova Vieslektore - lekt., 

Mg.sc.comp. 
RTU 

Web sistēmu izstrāde, 2KP 
V. Vinogradova Vieslektore - lekt., 

Mg.sc.comp. 
RTU 

Informācijas tehnoloăijas biosistēmās    

Ievads bioinformātikā, 3KP L. Paura Asoc.prof, Dr,agr. LLU 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I, 4KP L. Paura Asoc.prof, Dr,agr. LLU 

Biosistēmu modelēšana, 3KP E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 

Šūnu vadības procesu analīze, 2KP E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā II, 3KP L. Paura Asoc.prof, Dr,agr. LLU 

Daudzvariāciju biodatu analīze, 3KP I. Arhipova Prof., Dr,.sc.ing. LLU 

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti    

2.1. Obligātā daĜa    

Zinātnes filozofija, 2KP K.Lūsis Asoc.prof, Dr.phil. LLU 

Svešvalodas speckurss, 2KP 

L. Turuševa 
 
S.Bremze 

Vieslektore - doc., 
Mg.paed. 
Asoc.prof, Dr.paed. 

- 
 
LLU 

Matemātikas metožu pielietošanas speckurss, 6KP t.sk.    
Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie pamati, 

2KP 
U. Iljins Prof.habil., Dr.sc.ing. LLU 

Mežaudžu matemātiskā modelēšana, 2KP R. OzoliĦš Prof., Dr.habil.silv. 
LLU 
Emeritus 

Bioloăisko un fizikālo procesu matemātiskā 
modelēšana, 2KP  A. ĀboltiĦš Prof., Dr.sc.ing. 

LLU 

Pētniecības prakse, 4KP I. Arhipova Prof., Dr.sc.ing. LLU 

2.2. Izvēles daĜa     

Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas, 2KP A. Gailums  Asoc. prof., Dr.oec. LLU 

Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā, 2KP S. Arhipovs 
Vieslektors – docents, 
augst.izgl līdz 1995.g., 
3.gada doktorants 

- 

Ăeoinformatīvās sistēmas (ĂIS) lauksaimniecībā, 2KP L. BērziĦa Lekt., Mg.sc.soc, Dabas LLU 
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Studiju priekšmeti Mācībspēks 
amats 

zin. un akad. grāds 
Ievelēšanas 

vieta 
zin. Mg. 

Tehniskā rakstīšana un profesionālā saziĦa D. Dumpe 
Vieslektore - asist., 
Mg.sc.ing. 

- 

Saskarsme un profesionālā ētika, 2KP L. Leikums Doc., Dr.phil. LLU 

ES lauksaimniecības informācijas sistēmas, 2KP A. Gailums Asoc. prof., Dr.oec LLU 

Statistika ăenētikā, 3KP L. Paura Asoc.prof, Dr,agr. LLU 

Populācijas ăenētika, 2KP L. Paura Asoc.prof, Dr,agr. LLU 

Riska analīze lauksaimniecībā, 2KP I. Arhipova Prof., Dr,.sc.ing. LLU 

Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās, 2KP P. Rivža Prof., Dr,hab.sc.ing. LLU 

Ievads bioinformātikā, 3KP L. Paura Asoc.prof, Dr.agr. LLU 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I, 4KP L. Paura Asoc.prof, Dr.agr. LLU 

Biosistēmu modelēšana, 3KP E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 

Šūnu vadības procesu analīze, 2KP E. Stalidzāns Doc., Dr.sc.ing. LLU 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā II, 3KP L. Paura Asoc.prof, Dr.agr. LLU 
3. Brīvā  izvēle     
Lietišėā psiholoăija, 2KP A. Vecgrāve Doc., Dr.psych. LLU 

Socioloăiskie pētījumi, 2KP B. DūmiĦa 
Vieslektore - asist, 
Mg.sc.pol. 

- 

Retorika, 2KP E.Apsīte Lekt., Mg. phil. LLU 

Vadīšana, 2KP I. Zalāne Lekt., Mg.soc. LLU 

Starptautiskā ekonomika, 2KP 
S. Ancāns Vieslektors - lekt.,  

Mg. oec. 
- 

Informācijas sistēmu ekonomikas pamati, 2KP A. Gailums Asoc. prof., Dr.oec LLU 

Zinātnisko publikāciju rakstīšana, 2KP I. Arhipova Prof., Dr,.sc.ing. LLU 

UzĦēmumu resursu plānošanas (ERP) sistēmas, 2KP 
I. Rudusa 

Vieslektore - lekt., 
Mg.oec. 

- 

Darba vide, 2KP 
D. Kanaška 

Vieslektore - doc., 
Dr.sc.ing. 

- 

Multiaăentu sistēmas un to pielietojumi, 2KP 
A.Ermuiža 

Vieslektors - doc. 
Dr.sc.comp. 

- 

4. Maăistra darba izstrāde, 20KP I. Arhipova Prof., Dr.sc.ing. LLU 

 
 
Akadēmiska personāla kopsavilkums dots 8. tabulā. 

8.tabula. Akadēmiskā personāla kopsavilkums 
Kopā t.sk. ievēlētie LLU 

Zinātniskie un akadēmiskie grādi 
Skaits Procenti Skaits Procenti 

Doktori 19 63 % 15 83 % 
Maăistri 10 33 % 3 17 % 

Augstākā izglītība iegūta līdz 1995.g. 1 4 % - - 
Kopā 30 100% 18 100% 

 
Kopā t.sk. ievēlētie LLU 

Akadēmiskā personāla grupas 
Skaits Procenti Skaits Procenti 

Profesori 6 20 % 5 28 % 
Asociētie profesori 8 27 % 7 40 % 

Docenti 7 23 % 3 16 % 
Lektori 7 23 % 3 16 % 

Asistenti 2 7 % - - 
Kopā 30 100 % 18 100 % 
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8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas īstenošanas prasībām. 
Prof.P.Rivža ir LZP Lauksaimniecības ekspertu komisijas loceklis, LLU EF promocijas padomes 
loceklis, Latvijas Republikas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas komisijas eksperts, 
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes zinātnisko rakstu redkolēăijas 
loceklis, ZM konkursa “Sējējs” vērtēšanas komisijas loceklis. Prof. I. Arhipova ir LLMZA 
īstenais loceklis, asoc.prof.L.Paura – LLU Lauksaimniecības nozares, Lopkopības apakšnozares 
Promocijas padomes locekle. Prof. A.ĀboltiĦš ir ĥujorkas ZinātĦu akadēmijas loceklis, Latvijas 
Zinātnieku savienības (LZS) valdes priekšsēdētājs, Latvijas Matemātiėu biedrības Valdes 
loceklis. Prof. R. OzoliĦš ir LLMZA loceklis. Prof. U.Iljins ir Pārtikas zinātĦu promocijas 
padomes loceklis, Vides zinātĦu promocijas padomes loceklis, LLU L/s InženierzinātĦu 
Profesoru Padomes priekšsēdētājs. 

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

ITF katru gadu organizē studentu un maăistrantu zinātnisko konferenci. 2006.gadā 
organizēja starptautisku zinātnisko konferenci „Informācijas tehnoloăijas lauku attīstībai”,  
19-20.oktobrī.  

ITF maăistra studiju programmas īstenošanā, neietverot augstākās izglītības 
programmas izvēles daĜas, prakšu, gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu īstenošanu, 
strādā 19 mācībspēki, no tiem 12 mācībspēki ir ievēlēti LLU (9.tabula).  

 
9.tabula. Akadēmiskā personāla kopsavilkums pa priekšmetu grupām 

Studiju priekšmeti 
Mācībspēku 

skaits 
t.sk. LLU ievēlēto 

mācībspēku skaits (%) 
1. Obligātie studiju priekšmeti, t.sk. 13 8 
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti   
1.2. Speciālais kurss    

 Ražošanas datorvadības sistēmas   
Sistēmanalīze   

Informācijas tehnoloăijas biosistēmās   
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti 6 4 

• Zinātnes filozofija 
• Svešvalodas speckurss 
• Matemātikas metožu pielietošanas 

speckurss 
• Pētniecības prakse 

  

Kopā 19 (100%) 12 (63%) 
 
 
 
 

8.3. Maăistra studiju programmas IT nozares zinātĦu doktori un profesori 

SaskaĦā ar „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas 
kārtību” Nr. 821, augstskolās un universitātēs vismaz divi ir zinātĦu doktori vai profesori tajā 
zinātĦu nozarē vai zinātĦu nozarēs, kurās īsteno augstākās izglītības programmu. ITF maăistra 
studiju programmas īstenošanā piedalās 10 mācībspēki kuriem ir inženierzinātĦu vai 
datorzinātnes doktora grādi vai profesori informācijas tehnoloăijās (10.tabula). 
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10.tabula. Akadēmiskā personāla saraksts pēc zinātnes nozares zinātniskā grāda vai amata IT jomā 
Nr. Mācībspēks Zin. grāds Akad. amats Zinātnes nozare 
1. P. Rivža Dr.hab.sc.ing. Prof. Ekonometrija 
2. A. Šnīders Dr.hab.sc.ing. Prof. Lauksaimniecības inženierzinātne 
3. U. Iljins Dr.hab.sc.ing. Prof. Lauksaimniecības inženierzinātne 
4. I. Arhipova Dr.sc.ing. Prof. Ekonometrija 
5. A. ĀboltiĦš Dr.sc.ing. Prof. Matemātiskā modelēšana 
6.  R. Čevere Dr. comp. Asoc.prof. Sistēmu analīze un modelēšana 
7. A. Gailums Dr.oec. Asoc.prof. Datorvadība 
8. A. Kaėītis Dr.sc.ing. Asoc.prof. Lauksaimniecības inženierzinātne 
9. A. GaliĦš Dr.sc.ing. Asoc.prof. Lauksaimniecības inženierzinātne 
10. L. Paura Dr.sc.agr. Asoc.prof. Biometrija un bioinformātika 

 

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

Akadēmiskais personāls ir stabils un profesionāls, aktīvi veic zinātnisko darbu, publicējas 
un piedalās starptautiskās konferencēs un semināros. Akadēmiskais personāls patstāvīgi ceĜ savu 
kvalifikāciju, piedalās profesionālās pilnveides kursos projektu ietvaros. Jaunākās paaudzes 
pasniedzēju atlase notiek doktorantūrā. Pašreiz doktora studiju programmā „Informācijas 
tehnoloăijas” studē 6 doktoranti, kuri ir iesaistīti mācību procesa realizācijā kā asistenti un 
bakalauru darbu recenzenti. LLU ITF mācībspēku vecuma struktūra 2007. gada martā, kas dota 
11.tabulā, Ĝauj secināt, ka LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes mācībspēku kolektīvam 
novecošanas problēma ir mazāk aktuāla nekā citās fakultātēs un augstskolās.  

Tabula 11. Mācībspēku vecuma struktūra  

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

Profesors - - 1 3 2 6 
Asociētais profesors - 1 1 2 4 8 
Docents - 1 2 3 1 7 
Lektors 1 5 1 - - 7 
Asistents 2 - - - - 2 

Kopā 3 7 5 8 7 30 

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKT ŪRAS NODROŠINĀJUMS 

Maăistrantūras maăistrantu sagatavošanas izmaksas: 
• izmaksa uz vienu maăistrantu  2007.gadā sastāda 3793.29 Ls/gadā.  

((standartizmaksa uz vienu studentu * specializācijas koeficients * studiju līmeĦa 
koeficients) + studiju vietu sociālas izmaksas nodrošinājums) * maăistrantu skaits 
((1057.33 * 2.30 * 1.5) + 145.50) =  3793.29 Ls/gadā. 

• Studiju maksa no valsts budžeta nefinansētajiem studentiem 2007./2008.studiju gadā ir 
noteikta 900 Ls pilna laika studijām un 700 Ls nepilna laika studijām 1.kursa 
studējošajiem, attiecīgi 650 Ls pilna laika studijām un 450 Ls nepilna laika studijām 
2.kursa studējošajiem (LLU Senāta lēmums Nr. 5-244 no 2007.gada 14.februāra). 

Netiešā veidā maăistra studiju programma tiek finansētā arī no zinātnisko grantu un 
projektu līdzekĜiem. 
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Maăistrantiem ir iespēja piedalīties dažādās stipendiju programmās (2.kursa maăistranti 
Vitālijs Osadčuks ir Senāta stipendiāts un MārtiĦš Brūklis – LIF mērėprogrammas „Izglītībai, 
zinātnei un kultūrai” stipendiāts datorzinātnēs un informātikā). 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte ir izvietota Lielā ielā 2, Jelgavas pils telpās. Datoru 
sistēmu katedras kopējo telpu platība ir 410 m2, Vadības sistēmu katedras kopējo telpu platība ir 
210 m2, Matemātikas katedras kopējo telpu platību 350 m2, Fizikas katedras un Tālāk izglītības 
nodaĜas kopējo telpu platība ir 985 m2. 

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

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

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

 

10. ĀRĒJIE SAKARI 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” studiju priekšmetu uzlabošanā 
piedalās informācijas tehnoloăiju jomā Latvijas vadošo augstskolu mācību spēki un Latvijas 
komerciālo apmācības centru mācību spēki. Pasniedzēju profesionālās kvalifikācijas 
pilnveidošanas realizācijā piedalās sertificētie mācību centri „Baltijas Datoru akadēmija” un 
„Datorzinību centrs”. 

ESF projekta „Informācijas tehnoloăiju studiju programmu modernizācija Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē” (VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0004/0067) aktivitātē 
„Studentu maăistra darba pētniecības daĜas izstrādi pašvaldības uzĦēmumos” paredz izstrādāt 
studentu maăistra darba pētniecības daĜas izstrāde Jelgavas pašvaldības uzĦēmumos sekojošos 
virzienos: Pašvaldības procesu modelēšana un analīze, Pašvaldības IT sistēmas risku analīze un 
dokumentēšana,  Situāciju izpēte un līdzdalība sistēmu projektēšanā IT projektos pašvaldības 
uzĦēmumos un iestādēs. 

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

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

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

Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” studiju priekšmetu uzlabošanā 
piedalās informācijas tehnoloăiju jomā Latvijas vadošo augstskolu mācību spēki un Latvijas 
komerciālo apmācības centru mācību spēki.  

Sadarbībā ar Norwegian University of Life Science, University of Copenhagen (The Royal 
Veterinary and Agricultural University), University of Tartu, Lithuanian University of 
Agriculture un Saint-Petersburg State Agrarian University ITF ir iesaistīta Bioinformātikas tīklā, 
kura ietvaros izstrādāts projekts „Nordic-Baltic-Russian academic network in Bioinformatics” 
Nordplus Neighbour programmas finansējumam. Projekta ietvaros tiek organizēti starptautiskie 
kursi maăistrantiem ar ārzemju vieslektoru dalību no Kopenhāgenas Universitātes, Norvēăijas 
Lauksaimniecības universitātes, Tartu Universitātes un citām augstskolām: 
� Bioloăijas kurss, Lietuvas Lauksamniecības universitāte, 22.05.06.-26.05.06. (izvēlējās 2 ITF 

maăistranti). 
� Ievads bioinformātikā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 24.10.06. – 21.11.06. 

(izvēlējās 14 ITF studenti, t.sk 3 ITF 1.kursa maăistranti un 4 ITF 2.kursa maăistranti). 
� Bioloăisko datu analīze, Tartu Universitāte, 29.01.07. – 03.02.07. (izvēlējās 3 ITF 1.kursa 

maăistranti , 4 ITF 2.kursa maăistranti un 4 ITF doktoranti). 
� Bioinformātika, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 07.05.07. – 12.05.07 (izvēlējās 2 

ITF 1.kursa maăistranti , 1 ITF 2.kursa maăistrants un 3 ITF doktoranti). 

11. RĪCĪBA STUDIJU PROGRAMMAS LIKVID ĀCIJAS GADĪJUMĀ 

Ja maăistra studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, maăistra programmā studējošie 
tiks pārskaitīti saskaĦā ar sadarbības līgumu uz RTU maăistra studiju programmu 
„Datorsistēmas" (10.pielikums). Priekšmetu saturs un apjoms ir saskaĦots ar RTU DITF Domes 
lēmumu (6.pielikums) no 2007.g. 19.februārā (protokols Nr. 493). 

12. MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 

Apkopotie programmas pašnovērtējuma procesa rezultāti doti 12.tabulā. Lai uzlabotu 
situāciju ar augsti kvalificētu akadēmisko personālu ir plānots: 

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

ārzemju augstskolās; 
� pasniedzējiem operatīvi jāsagatavo nepieciešamie metodiskie materiāli un jādod iespēja 

studentiem piekĜūt tiem ar tālmācības sistēmas palīdzību; 
� operatīvi veikt izmaiĦas mācību plānos un programmās, lai studenti sekmīgi varētu 

konkurēt darbaspēka tirgū. 
� regulāri veikt studentu un darba devēju konsultācijas un aptaujas ar mērėi apkopot 

informāciju par aktuālām problēmām studiju procesā, un operatīvi izdarīt korekcijas 
studiju programmā, atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem 
informācijas tehnoloăijas nozarē; 

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

• Tiek akcentēta ar ražošanas datorvadības 
sistēmu, sistēmanalīzes un informācijas 
tehnoloăiju biosistēmās saistīto priekšmetu 
studēšana. 

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

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

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

• Aktīva iesaiste ES projektu īstenošanā. 
• Ir licencēta doktora studiju programma 

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

• Nepietiekošs pētniecības finansējums, kas 
apgrūtina maăistrantu piesaisti reālos pētnieciskos 
darbos. 

• Studiju programmas realizācijas veids neĜauj 
pilna laika maăistrantiem strādāt ražošanā, kas 
apgrūtina gan maăistrantu materiālo apstākĜus, 
gan reālu piedalīšanos ražošanas uzdevumu 
izpildēs. 

• Starptautiskā sadarbība maăistrantu apmaiĦā ir 
nepietiekoša. 

• Nepietiekama apgāde ar nozares periodiku. 
 

Iespējas Draudi 
• Doktorantu iesaiste zinātniskajā un mācību 

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

devēju firmas. 
• Labas atsauksmes no maăistrantiem un darba 

devējiem par studiju kvalitāti. 
• Labas karjeras perspektīvas absolventiem. 
• Iespējas apgūt ES projektu struktūrfondu 

līdzekĜus 

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

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

eksmatrikulācijas procesu. 

 
Veicamo pasākumu plāns un izpildes laiks ir dots 13.tabulā. 
 

13.tabula. Maăistra studiju programmas pasākumi kvalitātes uzlabošanai 
Nr. Pasākums Izpildes laiks 
1. Studiju efektivitātes un kvalitātes nodrošināšana 
1.1. Programmas akreditācija 2007.g. un turpmāk ik pa 6 gadiem. 
1.2. Ikgadējs pašnovērtējuma ziĦojums par akreditēto studiju 

programmu 
2007.g. un turpmāk katru gadu 

1.3. Piedalīšanas ERASMUS programmās patstāvīgi 
1.4. Vadošo citu augstskolu un organizāciju zinātnieku un 

speciālistu uzaicināšana, t.sk. no ārvalstīm. 
patstāvīgi 

1.5. Maăistrantu zinātniskās konferences organizācija no 2007.g un turpmāk katru gadu 
2. Studiju priekšmetu un metodiska nodrošinājuma pilnveidošana 
2.1. Sadarbība ar darba devējiem patstāvīgi 
2.2. Sadarbība ar līdzīgo studiju programmu vadītājiem RTU, 

LU, TSI, kā arī ārvalstīs. 
patstāvīgi 

2.3. Specializācijas izvēles sistēmas pilnveidošana patstāvīgi 
2.4. ITF E-sistēmas pilnveidošana, metodisko norādījumu 

kompleksa izstrāde 
patstāvīgi 

2.5. ITF Elektroniskās bibliotēkas pilnveidošana patstāvīgi 
2.6. Distancionālās apmācības organizācija 2007.gads 
2.7. Starp disciplināro studiju priekšmetu izveide patstāvīgi 
3. Datortehnikas programmas un aparātu līdzekĜu pilnveidošana 
3.1. Personālo datoru modernizācija patstāvīgi 
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Nr. Pasākums Izpildes laiks 
3.2. ITF datortīkla attīstība patstāvīgi 
3.3. Licenzētu programmu sistēmu, programmu līdzekĜu 

iegāde 
patstāvīgi 

4. Kvalifikācijas celšana  
4.1. Mācībspēku stažēšanās  1 x 6 gados 
4.2. Mācībspēku piedalīšanās zinātniskās konferencēs un 

semināros 
patstāvīgi 

4.3. ITF mācībspēku apmācība, sagatavošana un sertificēšana patstāvīgi 
4.4. Mācībspēku piedalīšanās izglītības un zinātniskajos 

projektos 
patstāvīgi 

 
2005.-2007.gada periodā tika veikti sekojoši pasākumi akreditācijas komisijas ieteikumu 

izpildei. Akreditācijas eksperti profesori Jānis Bubenko, Jüri Kiho un Jānis GrundspeĦėis, kuri veica 
maăistra studiju programmu akreditāciju 2005.gadā, ieteica šādus galvenos darba un programmu 
uzlabojumus: 

• Nav formulēti mērėi un uzdevumi katram no virzieniem. 
Tika veikta programmu specializāciju rūpīga analīze, kuras rezultātā tika formulēti maăistra studiju 
programmas apakšvirzienu ražošanas datorvadības sistēmas, sistēmanalīze un informācijas 
tehnoloăijas biosistēmās mērėi un uzdevumi. 

• Programmas saturs attiecībā uz 3 virzieniem liekas sadrumstalots, nav skaidra kopējā 
koncepcija. 

Tika veikta programmu obligātās daĜas un obligātas specializācijas daĜas uzlabošana saskaĦā ar 
ESF projektā iesaistīto ekspertu ieteikumiem, kuras rezultātā ir izveidots uzlabotais studiju 
programmas plāns. 

• Akadēmiskais personāls un maăistranti nav pietiekami aktīvi zinātnisko pētījumu veikšanā, 
pašreiz ir vāja zinātnisko publikāciju saistība ar lasītajiem mācību priekšmetiem, 
nepietiekams publikāciju skaits IT jomā. 

ITF mācībspēki aktivizēja zinātnisko darbu veikšanu IT jomā, ir realizējuši vairākus pētniecības 
projektus, piesaistot ITF maăistrantus. 

• Nav vienotas aptauju organizēšanas un rezultātu izvērtēšanas un izmantošanas sistēmas. 
Studenti piedalās mācību programmu veidošanā tieši – piedaloties fakultātes Domes sēdēs, kurās  
tiek izskatītas visas izmaiĦas programmās, kā arī netieši – aptaujās vērtējot programmas un 
pasniedzēju darbu. Tika izveidota ikgadējā LLU centralizētā katra mācībspēka un pasniedzamā 
priekšmeta studentu aptauja, kuras rezultāti tika izmantoti programmas pilnveidē. 

• Līgums starp LLU un RTU ir noslēgts, tomēr nav skaidrs, kādā maăistra studiju programmā 
katra virziena maăistranti varētu studijas turpināt. 

Maăistra programmā studējošie tiks pārskaitīti saskaĦā ar līgumu uz RTU maăistra studiju 
programmu „Datorsistēmas”. Priekšmetu saturs un apjoms ir saskaĦots ar RTU DITF Domes 
lēmumu no 2007.g. 19.februārā (protokols Nr. 493). 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju 
programma „Informācijas tehnoloăijas” izveidota atbilstoši pieprasījumam Latvijas darbaspēka 
tirgū, par pamatu Ħemot Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu pieredzi - viĦu izstrādātās un 
laika gaitā pārbaudītās mācību programmas. Studiju programmas plāni un process tiek organizēts 
atbilstoši LLU Satversmei, LLU Senāta un LLU Mācību padomes lēmumiem, kā arī citiem 
normatīvajiem dokumentiem. 
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13. SALĪDZINĀJUMS AR EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU L ĪDZĪGĀM 
STUDIJU PROGRAMM ĀM 

LLU ITF maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” salīdzināšanai dati 
tika meklēti internetā. Salīdzinot programmas tika Ħemti vērā šādi kritētiji: kopējais 
kontakstundu skaits vai kredītpunktu apjoms un iegūstamais grāds. Apskatīto universitāšu 
maăistra studiju ilgums ir 2 gadi. Kurš ir tāds pats, ka LLU ITF maăistra grāda iegūšanai. 
Kopumā visās augstskolās liela uzmanība ir veltīta konkrētās specializācijas apguvei. Līdz ar to 
maz kontaktstundu vai kredītpunktu ir brīvās izvēles vai izvēles kursiem. Pamatā šie kursi arī ir 
specializācijas ietvaros. Retāk tie ir izvēles priekšmeti, kuri nav cieši saistīti ar specializāciju, kā 
piemēram, psiholoăija, pedagoăija, filozofija u.c. (1.attēls). 
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1.attēls. LLU ITF maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” salīdzinājums ar 
Eiropas Savienības valstu līdzīgām studiju programmām 

 
Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija), Informācijas tehnoloăijas studiju programmā 
vislielākā uzmanība pēc satura un apguves ir specializācijai. Universitātes maăistra studiju 
programma atbilst vairumam Eiropas Savienības  augstskolu programmām. Studiju programmu 
sadalījums pa blokiem – obligāto, specializācijas un izvēles kursu pamatā tiek piedāvāti tikai 
studiju priekšmeti, kuri ir saistīti ar izvēlēto specializāciju. Salīdzinājumam ar Latvijas 
augstskolām, kur izvēles kursos tiek piedāvāti mācību kursi no citām zinātĦu nozarēm, kā 
piemēram, filozofija, ekonomika, psiholoăija u.c. Maăistra darba izstrāde tāpat ir 20 KP  
(30 ECTS) apjomā. 
 
Tamperes universitātes (Somija), Informācijas tehnoloăiju maăistra studiju programmas 
ietvaros tiek piedāvātas 6 specializācijas: Communications Engineering, Computational Systems 
Biology, Digital and Computer Electronics, Mathematics, Multimedia, Signal Processing. 
Līdzīgi kā Tallinas Tehniskā universitātē, arī Tamperes universitātē mācību kursu apjoms un 
sadalījums ir līdzīgs, kur visi studiju priekšmeti pamatā ir tikai ar specializāciju saistīti. Visos 
sešos novirzienos ir kopīgi mācību priekšmeti, izĦemot izvēles kursu (20 KP vai 30 ECTS) un 
maăistra darba izstrādi, kuri arī ir apgūstami  tieši par izvēlēto specializāciju. 
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University of Turku (Somija), Informācijas tehnoloăiju maăistra studiju programmas ietvaros 
tiek piedāvātas 5 specializācijas: Computing, Electronics and Communication Systems, 
Mathematics for Information Technology, Nanosystems, Work Informatics. Informācijas 
tehnoloăiju maăistra studiju programmā liela uzmanība ir specializācijai. Daudz laika aizĦem 
dažādi semināri, projekti, praktisko darbu veikšanai un iemaĦu apguve. Tāpat kā LLU, ITF ir 
veltīts laiks arī svešvalodas apguvei. Izvēles kursu daĜā pamatā tiek piedāvāti kursi, kuri ir kā 
turpinājums no bakalaura studijām. Maăistra darbu izstrādei ir paredzēts trešā daĜa no studiju 
laika, kas ir atšėirīgs no citām universitātēm. Tas ir aptuveni 26 KP apjomā. 
Turku universitāte piedāvā arī maăistra studiju programmu bioinformātikā. Studiju programmā 
ietvertie mācību priekšmeti ir līdzīgi kā LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistra studiju 
programmas bioinformātikas novirzienam. Ir ietveri tādi priekšmeti kā ievads bioinformātikā, 
datu apstrāde un analīze u.c. Bioinformātikas novierziena apguvē Turku universitāte cieši 
sadarbojas ar Tamperes universitāti.  
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14. SALĪDZINĀJUMS AR LATVIJAS L ĪDZĪGĀM STUDIJU 
PROGRAMM ĀM 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju 

programma „Informācijas tehnoloăijas” tika izveidota un sagatavo speciālistus atbilstoši 
pieprasījumam Latvijas darbaspēka tirgū, par pamatu Ħemot Latvijas augstskolu un ārzemju 
augstskolu pieredzi - viĦu izstrādātās un laika gaitā pārbaudītās mācību programmas.  
 Salīdzinot augstākās izglītības iestādes Latvijā, kurās var apgūt maăistra studiju programmas 
informācijas tehnoloăijās, tika izvēlētas tās mācību iestādes, kuras procentuāli Latvijā sagatavo 
lielāko daĜu šo speciālistu. Tāpat kā salīdzinājumā ar ārzemju augstskolām, arī Latvijas universitāšu 
programmu salīdzināšanas kritēriji ir tie paši: kopējais kontakstundu skaits vai kredītpunktu 
apjoms un iegūstamais grāds. Apskatīto universitāšu maăistra studiju ilgums ir 2 gadi.Gan 
saturiski, gan kredītpunktu apjoms visām salīdzinātajām universitātēm ir līdzīgi. Mazliet atšėiras 
studiju priekšmetu sadalījums pa blokiem, bet tas pamatā ir saistīts ar katras universitātes 
maăistra studiju vispārīgo sadalījumu pa mācību blokiem (2.attēls). 
 Salīdzinājumam tika izvēlētas līdzīgās studiju programmas no : 

� Rīgas Tehniskās Universitātes programma "Datorsistēmas" (inženierzinātĦu maăistrs 
datorsistēmās); 

� Rīgas Tehniskās Universitātes programma "Informācijas tehnoloăija" (inženierzinātĦu 
maăistrs informācijas tehnoloăijā); 

� Latvijas Universitātes programmas "Datorzinātnes" (dabaszinātĦu maăistrs datorzinātnēs). 
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2.attēls. LLU ITF maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas”  
salīdzinājums ar Latvijas līdzīgām studiju programmām 
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Latvijā informācijas tehnoloăiju nozare attīstās vairākos virzienos: programmatūras 
izstrāde ārzemju un vietējiem pasūtītājiem, gatavu programmatūru pielāgošana un integrācija ar 
citām pasūtītāja izmantotajām programmatūrām, programmatūru darbināšanas atbalsts 
tautsaimniecībā, izglītībā, valsts pārvaldē, konsultācijas par vispārīgiem un specifiskiem 
informācijas tehnoloăiju jautājumiem. Ražošanas datorvadības sistēmas ieĦem svarīgu vietu 
mašīnbūves, kokapstrādes, pārtikas, apăērbu ražošanas uzĦēmumos. ěoti strauji datorvadības 
sistēmas izplatās transporta sistēmās un tranzīta pakalpojumos: elektroenerăijas pārvadē, gāzes 
vadu saimniecībā, naftas vadu un rezervuāru saimniecībā, u.c. Datoru vadības sistēmas ieviešas 
arī tādās netradicionālās sfērās kā lielu telpu mikroklimata vadība, medicīnas aparatūras vadība, 
lauksaimniecības tehniskā nodrošinājuma sistēmu vadība. Tāpat kā citviet attīstītajās pasaules 
valstīs, arī Latvijā informācijas tehnoloăijas ieĦem arvien svarīgāku lomu Latvijas 
ekonomiskajos procesos un informācijas tehnoloăijas ir kĜuvušas par sfēru, kuras nozīmība atzīta 
valstiskā līmenī. Palielinoties pieprasījumam pēc informācijas tehnoloăiju un ar tiem saistītajiem 
pakalpojumiem, vienlaicīgi palielinās izglītotu un pieredzējušu speciālistu deficīts. 
 
 
 
 
Pašnovērtējuma ziĦojums apstiprināts LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes Domes sēdē  
2007.g. 2.aprīlī. 
 
 
 
 
 
Maăistra akadēmiskās studiju programmas  
"Informācijas tehnoloăijas" vadītāja prof. Irina Arhipova  
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1.pielikums. Akadēmiskās maăistra studiju programmas "Informācijas tehnoloăijas" licence 
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2.pielikums. Akadēmiskās maăistra studiju programmas "Informācijas tehnoloăijas" 
akreditācijas lapa 
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3.pielikums. Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” studiju kursu apraksti 

 
1.Obligātie studiju priekšmeti 

1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti 
 

 
 
 
 

Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/DIAA/04/APK/3.2/3.2/0004/0067 
”Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 

FUNDAMENT ĀLIE ALGORITMI UN DATU STRUKT ŪRAS 

FUNDAMENTHAL ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Fundamentālie algoritmi un datu struktūras. Atbildīgais pasniedzējs: 
vieslektors – doc. S.Arhipovs, izstrādāja - eksperts: doc. G.Matisons,  
4 KP (64 h) : lekc. 32 h, lab. d. 32 h, eksāmens. 
Obligātais studiju mācību priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 1.semestrī (pilna laika studijās) 
I k. 1. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta  anotācija 

Algoritmu analīzes  matemātiskie pamati un metrikas jēdziens. Datu struktūras izstāde un tās 
posmi: specifikācija, projektēšana un ieviešana. Datu struktūru attēlojuma modeĜi un paĦēmieni. 
Abstraktas datu struktūras: virknes, masīvi, ieraksti, tabulas un saistīti saraksti, steki, rindas, 
prioritātes rindas, deki, koki, kaudzes. Sakārtoti saraksti. Meklēšanas algoritmi: lineārā 
meklēšana, binārā meklēšana, interpolatīvā meklēšana. Šėirošanas algoritmi: INSERT, SELECT, 
BUBBLE, SHELL šėirošanas metode, QUICK, HEAP šėirošanas metodes. Šėirošanas algoritmu 
novērtējums. DNA virkĦu salīdzinājums: Boyer-Moore algoritms, Knuth-Morris-Pratt algoritms, 
Shift-And metode, ”dactylic”metodes. Binārie koki, binārās meklēšanas koki, sabalansētie koki, 
B-koki. Kaudzes un to lietojums. 

Course of study anotation 

Mathematical fundamentāls of algoritms analysis and metrix concept. Development of data 
structures and its stages: specification, design and implementation. Data structure representation 
models  and  methods.  Abstract data structures: strings, arrays, records, tables and linked lists, 
stacks, queues, priority  queues, deques, trees, heaps. Ordered lists. Search algoritms: linear 
search, binary search, interpolative search. Sorting algorithms: INSERT, SELECT, BUBBLE, 
SHELL sorting, QUICK, HEAP sorting. Estimation of sorting algorithms. Comparision of DNA 
strings: Boyer-Moore algorithm,  Knuth-Morris-Pratt algorithm, Shift-And method, 
”dactylic”method. Binary trees, binary search trees, balanced trees, B-trees. Heaps and its 
application. 
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Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/DIAA/04/APK/3.2/3.2/0004/0067 
”Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 

SISTĒMU TEORIJA UN VAD ĪBA 

SYSTEM THEORY AND CONTROL 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Sistēmu teorija un vadība, Izstrādāja - Atbildīgais pasniedzējs: prof. P.Rivža, 
eksperts: prof. J. GrundspeĦėis, 
4KP (64 h): lekc. 48h, lab. d. 16 h., eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  
I k. 1. semestrī (nepilna laika studijās) 

  

Studiju priekšmeta anotācija 

Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: sistēmu zinātne un tās specifiskās metodes, sistēmu teorijas 
pamatjēdzieni, sistēmu definēšanas galvenie koncepti, sistēmiskas domāšanas pamatelementi, 
sistēmu diagramma, sistēmas ārējā vide un tās noteikšanas principi, sistēmas robeža, sistēmu 
klasifikācijas, sistēmu hierarhija, sistēmu struktūras un to matemātiskie modeĜi, kibernētikas 
pieeja sistēmiskai domāšanai, sistēmu vadība un pārvaldība, vaĜēja un slēgta kontūra sistēmas, 
blokdiagramma, atgriezeniskā saite un tās tipi, vadības sistēmas pamatelementi, vadības objekta 
stabilitāte un nestabilitāte, sistēmu sarežăītība, varbūtīgums un pašregulēšanās, un atbilstošie 
analīzes līdzekĜi, sistēmu likumi un principi, sistēmu modelēšanas pamatprincipi, modeĜu 
klasifikācija, analītiskie, statistiskie un imitācijas modeĜi, tehnisku un programmatūras sistēmu 
dzīves cikli, sistēmu inženierijas dzīves ciklu modeĜi, sistēmu inženierijas fundamentālie soĜi - 
problēmas formulēšana, analīze un rezultātu interpretācija.   

Course of study annotation 

The course covers the following topics: systems science and specific approaches, foundations of 
system theory, concepts of system definitions, system thinking, system diagram, system 
environment, boundary and principles of its definition, system classification, hierarchy of 
systems,  system structure and its mathematical models, cybernetic approach to systems thinking, 
system control and management, open-loop  and closed-loop systems, block diagramm, feedback 
and its types, basic elements of control systems, stability and instability of control object, 
systems complexity, probsbilism and self-regulation, and means of their analysis, system laws 
and principles, basics of system modelling, model classification, analytic, statistical and 
simulation models, life cycles of technical and software systems, life cycle models of systems 
engineering, fundamental steps of systems engineering - problem formulation, analysis and 
interpretation of results.  
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Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

DATU BĀZES PROJEKTĒŠANAS TEHNOLOĂIJAS 

TECHNOLOGIES OF DATABASE DESIGN 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Datu bāzes projektēšanas tehnoloăijas. Vieslektors - asoc.prof. J. Eiduks 
4KP (64 h): lekc. 32h, prakt. d. 32 h., eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna un nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Mācību kursā tiek analizētas datu bāzes projektēšanas automatizācijas problēmas. Tiek apskatītas 
ievades/izvades datu tipa metodes, lietojumorientētas metodes un CASE (Computer Aided 
System Engineering) metodes. Galvenā vērība tiek veltīta CASE tehnoloăijai. Tiek analīzēti 
priekšmetiskās vides modeĜi, datu konceptuālie modeĜi un funkciju modeĜi. Tiek apskatītas 
transformāciju sistēmas konceptuālo modeĜu pārveidošanai loăiskos modeĜos. Tiek apgūtas arī 
reālas CASE rīku sistēmas: Oracle Designer, ERWin, Power Designer. Izmantojot CASE rīkus 
tiek veikts teorētisko konceptu un praktisko iespēju salīdzinājums. . 

Course of study annotation 

The course of lectures discuss and analize ideas, notions and methods, which are used to  
structuring and automate analysis and design of information systems. A system life cicle is 
analysed in detail. The classification of main analysis and design stages  are offered. The centre 
of attention is turned to design of DB structure. The ideas, notions and methods, which are used 
in CASE (Computer Aided  System /Software Engineerig) tools for structuring and automate of 
database and software design are discussed. Information  system design  are reviewed as an 
itterative process of multicriterial optimization, where decision maker must take into 
consideration many contradictory criteria. In this situation the analyse of subjective information 
is of great importance. Different information systems architectures are discussed.  
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Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

PĒTĪJUMU  METODOLO ĂIJA 

RESEARCH METHODOLOGY 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of System Control 
 

VASI 

PētījumU metodoloăija. Prof. I. Arhipova  
2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, eksāmens  
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I.k. 1. semestrī (pilna laika un nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Pētījumu veidi: lietišėais pētījums un fundamentālā zinātne. Galvenās pazīmes zinātniskā 
pētījumā. Deduktīvā un induktīvā risinājumu specifika. Zinātnieka ētikas kodekss. Izglītības un 
zinātnes sistēma Latvijā. Zinātniskie izdevumi Latvijā un ārzemēs. Izglītības un zinātnes 
dokumenti. Starptautiskā sadarbība zinātnē. Zinātniskā darba un projekta pieteikuma 
sagatavošana. Pētījuma process lietišėai un fundamentālai zinātnei: problēmas noteikšana, datu 
vākšana, hipotēzes izvirzīšana un pārbaude. Eksperimentu plānošana. Riska analīze IT projektos. 

Course of study annotation 

Types of research: applied research and fundamental research. The hallmarks of scientific 
research. The inductive – deductive methods. Researcher ethics code. Education and research 
system in Latvia. Research publishers in Latvia and abroad. Education and research documents. 
International research cooperation. Research report and project application development. The 
research process for applied and basic research: problem definition, preliminary data collection, 
hypotheses development, hypotheses testing. Experimental design. Risk analysis in IT projects. 
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Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

INFORM ĀCIJAS AIZSARDZ ĪBA UN DROŠĪBA 

INFORMATION SECURITY AND SECURITY POLICY 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Informācijas aizsardzība un drošība. Vieslektors - lekt. A.Vārslavs 
2 KP (32 h) : lekc. 16 h, lab. darbi16 h, ieskaite  
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās)  
I k. 2. semestrī (nepilna laika studijās)       

Studiju priekšmeta anotācija 

Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: IS drošības un datu aizsardzības pamatprincipi,  juridiskie, 
normatīvie un standartu  dokumenti par IS drošību, drošības risku analīzes mērėi un veikšanas 
kārtība, informācijas resursu aizsardzības loăiskās metodes, tai skaitā datu kriptogrāfiskā 
aizsardzība, datu kopēšana un arhivēšana,  datu transportēšanas aizsardzības problemas, objektu  
autentifikācija un autorizācija,  IS resursu pārvaldība, resursu fiziskās aizsardzības 
pamatprincipi,  IS drošības pārvaldības politikas modeĜi, IS drošibas riski un to vadība       

Course of study annotation 

The course covers the following topics: the general IT security principles,  legal , regulatory and 
standart requirements, the goals and methods of resource classification and risk analysis,  the 
resource logical defence methods  (including general methods of cryptography, data archiving 
and copying), the problems connected to the data transportation defence (including Internet 
connected risks), the problems connected to the object autentification and authorisation, the 
general principles of resource secure administration and handling, the resource physical defence 
problematic, the different models of IS security governance, the IS incident handling and 
activities connected to the IS contingency.   
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3.pielikuma turpinājums 
1.2. Speciālais kurss 

Apakšvirziens „Ražošanas datorvadības sistēmas”  

  
Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

RAŽOŠANAS DATORVAD ĪBAS SISTĒMAS I 
COMPUTERIZED PRODUCTION CONTROL SYSTEMS I 

TEHNOLOĂISKO PROCESU VADĪBAS SISTĒMAS 
INDUSTRIAL PROCESS CONTROL SYSTEMS 
Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības enerăētikas institūts 
Faculty of Engineering, Institute of Agricultural Energetics 

LENI 525 

Ražošanas datorvadības sistēmas I: Tehnoloăisko procesu vadības sistēmas. 
Prof.A. Šnīders,  
2 KP (32 h): lekc. 24 h, prakt. d. 8 h, ieskaite  
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I.k. 2. semestrī (pilna laika un nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Ražošanas līmeĦi, pamatprocesi un to vadība. Tehnoloăisko procesu(TP) datorizētās vadības 
sistēmas to uzdevumi, uzbūve un darbības principi . Specializētie vadības datori - 
programmējamie regulējošie kontrolleri.  
Tehnoloăisko automātiskās vadības objektu(AVO) darbības algoritmi. Tipiskie automātiskās 
vadības algoritmi un regulatori. TP automātiskās vadības sistēmu (AVS) raksturīgo posmu 
matemātiskie modeĜi, to sastādīšana. Adaptīvā vadība. Perturbāciju iespaids uz TP vadības 
kvalitāti .Kaskādes un invariantās vadības sistēmas. 
TP AVS matemātiskās un imitāciju modelēšanas galvenie uzdevumi. Optimālo regulēšanas 
algoritmu izvēle statiskiem objektiem ar transportkavējumu. Lernera diagramma. Optimāla 
regulatora sintēze ,pielietojot Zīglera- Nikolsa  metodi. Parametru iestatīšanas kritēriji 
rūpnieciskajiem kontrolleriem. Dinamisko procesu un sistēmu imitāciju modelēšanas 
datorprogramma “Simulink”. TP AVS algoritmiskās blokshēmas sastādīšana un pārejas procesu 
modelēšana. TP AVS darbības kvalitātes analīze, tās vērtēšanas tehniskie un ekonomiskie 
raksturojumi un to uzlabošanas iespējas. 
Course of study annotation 
Basic processes of production and their control. Computerized industrial process control systems 
their tasks, structure and operation principles. Specialized computers for technological process 
control. 
Operation algorithms of industrial automatic control objects (ACO). Typical control algorithms 
and controllers.   Mathematical models of industrial process automatic control systems(ACS), 
their composition. Adaptive control. Impact of perturbances. Cascade and invariant control 
systems. 
Main tasks of  ACS mathematical modeling and simulation. Selection of optimal control 
algorithm for Steady- state objects with transport delay zone using Lerner’s diagram. Design of 
optimal controller using Ziegler-Nichol’s method. Parameters tuning criteria for industrial 
controllers. Computer program “Simulink” for simulation of the  
dynamic processes and systems.  Composing of ACS model’s block diagram and performance 
optimisation . Main criteria and characteristics of the ACS operation quality. 
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“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

RAŽOŠANAS DATORVAD ĪBAS SISTĒMAS II 

COMPUTERIZED PRODUCTION CONTROL SYSTEMS II 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Ražošanas datorvadības sistēmas II . Izstrādāja - eksperti: doc. A.Ozols, prof. 
Z. Markovičs, atbildīgais pasniedzējs: doc. E.Stalidzāns,  
2KP (32 h): lekc. 16 h, lab. d. 16 h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna un nepilna laika studijās)  
 

Studiju priekšmeta anotācija 

Ciklogrammu apskats un to analīze. Algoritmizācijas pamatjēdzieni, algoritmu grafshēma 
(AGS). Atsevišėu iekārtu AGS. KĜūdainas darbības analīze. Algoritmiska kĜūdu labošana. 
Dublējošās iekārtas. Daudzautomātu savstarpējās darbības saskaĦošana. Pāreja no algoritma 
grafshēmas uz programmvalodu Ladder Logic. Automātikas sistēmu komponentes, SIMATIC 
stacijas komponentes, STEP 7, SIMATIC stacijas konfigurēšana, moduĜu adresācija, 
programmēšanas pamatvalodas, SIMATIC NET industriālā komunikācija: Industrial Ethernet, 
PROFIBUS, PROFINET, industriālā mobilā komunikācija, SIMATIC S7 informācijas 
tehnoloăijas: E-pasta sūtījums, IT-CP kā Web servers, HTML procesa vadība, cilvēks-mašīna  
saskarne  (HMI): taustiĦu paneĜi, teksta displeji, operatora paneĜi, skārienpaneĜi, SIEMENS 
programmatūra. 

Course of study annotation 

Overview and analysis of cyclograms. Basics in algorythmisation, graphical presentation of 
algorithms (AGS). AGS of separate devices. Analysis of performance fault. Algorythmic fault 
recognition and rectifying. Doubling devices. Coordination of multiautomats collabotration. 
Transfer from algorythm graph to programming language Ladder Logic. Components of the 
Automation System, Components of a SIMATIC Station, STEP 7, Configuring a SIMATIC 
Station, Addressing Modules, the Basic Programming Languages, SIMATIC NET Industrial 
Communication: Industrial Ethernet, PROFIBUS, PROFINET, Industrial Mobile 
Communication, Information Technology in SIMATIC S7: Sending Process Messages by E-
Mail, IT-CP as Web Server, HTML Process Control, SIMATIC HMI Human Machine Interface: 
Puch Button Panels, Micro Panels, Panels, HMI Software.      
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“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

PARALĒLĀS UN DALĪTĀS REĀLLAIKA SIST ĒMAS 

PARALLEL  AND DISTRIBUTED  REAL-TIME  SYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 

 

DASI 

Paralēlās un dalītās reāllaika sistēmas. Atbildīgais pasniedzējs: prof. P.Rivža, 
izstrādāja - eksperts: prof. A. Baums,  
3.0 KP (48 h): lekc.32 h, lab.d. 16 h., eksāmens  
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna un nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Ievads, pamatjēdzieni un reāllaika datoru sistēmu iedalījums. Laiks. un  reāllaika sistēmu 
raksturlielumi. Paralēlās apstrādes principi. Reāllaika sistēmu izstrādes un projektēšanas . 
Programmēšanas valodas. Sistēmu modelēšana un spēju novērtēšana. Uzdevumu sadalīšana un 
piešėire. Uzdevumu plānošana vienprocesoru un daudzprocesoru reāllaika sistēmām. Reāllaika 
operētājsistēmas. Vienprocesora un daudzprocesoru reāllaika sistēmu aparatūra. Rekonfigurācija 
un adaptācija. Enerăijas patēriĦa optimizācija. Reāllaika komunikācijas: modeĜi un protokoli. 
Bojājumu drošas reāllaika sistēmas. Dalītu pulksteĦu sinhronizācija. Reāllaika datu bāzes. 
Reāllaiks un mākslīgais intelekts 

Course of study annotation 

Introduction, background and classification of real-time systems. Time and the characteristics of 
real-time systems. Parallel computing. The real-time system development and design. Real-time 
languages. Modelling of real-time system  and evaluation of system ability of meeting 
application constrains. Task partitioning and assignment Single and multiprocessor real-time 
scheduling. to meet application constraints. Real-Time operating systems. Hardware of real-time 
systems. Adaptability and reconfiguration. Communications: protocols and end-to-end delay 
guarantees. Fault-tolerance techniques for real-time systems: algorithms and architectures. 
Distributed clock synchronisation. Real-Time databases. Real-Time and artificial intelligence. 
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“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

DATORU T ĪKLU UN SISTĒMU ARHITEKT ŪRA 

COMPUTER NETWORK AND SISTEM ARCHITECTURE 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra . Atbildīgais pasniedzējs: vieslektors - 
doc. A.Ermuiža, izstrādāja - eksperts: prof. V. Zagurskis, 
4KP (64 h): lekc. 32h, lab. d. 32 h., eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: datortīklos (DT) un datorsistēmās (DS)  pamata jēdzieni, tīklu 
vides veidi un struktūras, lokālo tīklu ātrdarbīgās tehnoloăijas, maršrutēšana IP vidē, trasporta 
protokols TCP,  reāla laika transporta protokols (RTP), TCP/IP steka galvenie 
pakalpojumi, klient/servera un vienādranga sadarbības arhitektūra, asinhronais pārraides režīms 
(ATM), DS un DT aizsardzības metodes , daudz protokolu iezīmju (birku) komutācijas (MPLS) 
arhitektūra, platjoslas tīkla piekĜuves tehnoloăijas, servisa kvalitātes (QoS) nodrošināšana – 
integrētais un diferencētais serviss, kadru retranslācijas protokols Frame Relay, sinhronais 
optiskais tīkls un tā arhitektura (SONET), starptīklu apmaiĦas projektēšanas pamati, 
starptīklošanas  modeĜa identificēšana un atlasīšana, augstražīgu korporatīvu tīklu projektēšana 
ar vairāklīmeĦu komutāciju, video novērošanas datu pārraide pa IP tīkliem,  bezvadu tīkli, 
bezvadu tīkla servisu arhitektūra un struktūra, datu glabāšanas tīkli (SAN), sadalītas glabātavas 
arhitektūras  SAN (storage area network), superplatjoslu tehnoloăiju pielietošana sensoru tīklos, 
interneta pārvaldības, attīstības un koordinācijas organizācijas, tīklu pārvaldības protokols 
SNMP, dažādas tīklu operetajas sistēmas un to salīdzinājums 

Course of study annotation 

The course covers the following themes: introduction into computer networks and systems 
general direction of the development, the kinds of the network media and structures, high 
performance local network technologies, IP media routing, transport protocol TCP, real time 
transport protocol RTP, stec TCP/IP general services, client-server architectura, asinhronous 
transfer mode ATM) at  the networks, network security and reliability, multi protocols (MPLS) 
switching architectura, broadband networks access technologies, netwok quolity of service 
(QoS) - integrated an differnciated services, protocol Frame Reay, sinhronous optics network 
(SONET) and its architecture, crosnetworks exchange base of design, crosnetworks  model for 
identification and evaluation, high performance networks development at the base of multilevel 
switching, video dates transfer at the IP networks,  wireless networks,  wireless networks 
services architectura un structura, storage area networks (SAN) architecture, broadband and 
wireless technologies for sensor networks development and design, internet design and 
managenent, protocol analyzers, network management protocol (SNMP), several network 
operating systems comparision. 
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“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

MEHATRONIKAS SIST ĒMAS  

MECHATRONICS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Tehniskā fakultāte, Mehānikas institūts 
Faculty of Engineering, Institute of Mechanics 
 

MEHA 

Mehatroniskās sistēmas. Asoc. prof. A. Kaėītis 
3KP (48 h): lekc. 24h, prakt. d. 16 h, lab. d. 8h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna un nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: Ievads. Mehatronikas vēsture. Mehatronisko sistēmu galvenās 
sastāvdaĜas. Mehāniskās sistēmas. Kinemātika un dinamika. Mehānisko sistēmu svārstības. 
Berze. Mašīnu elementi. Elektromehāniskās sistēmas.Hidrauliskā piedziĦa. Hidrostatika un 
hidrodinamika. Hidrodzinēji. SūkĦi. Vārsti un plūsmas sadalītāji. Elektrohidrauliskās sistēmas un 
elementi.Pneimatiskā piedziĦa. Pneimodzinēji. Vārsti un gaisa sadalītāji. Elektropneimatiskās 
sistēmas. ElektropiedziĦa. Elektrodzinēji. Mehānisko sistēmu dinamika un pārvades funkcijas. 
Mehānisko sistēmu diagnostika. 

Course of study annotation 

The course covers the following themes: Mechatronics, basic concepts and definition of Terms. 
History. Mechanics. Kinematics and dynamics. Theory of mechanical oscillations. Friction. 
Mechanisms. Hydraulic power. Hydrostatics and hydrodynamics. Actuators and pumps. Valves. 
Control valves. Electrohydraulic systems and elements. Pneumatics. Pneumatic actuators. 
Valves. Air distributors and control elements. Electropneumatic systems and elements. 
Electrical drive. Electrical motors. Dynamics of mechanical systems. Diagnostics of mechanical 
systems. 
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“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

DATORIZ ĒTĀS MĒRSISTĒMAS 

COMPUTER-AIDED MEASURING SYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Tehniskā fakultāte, Mehānikas institūts 
Faculty of Engineering, Institute of Mechanics 
 

MEHA 

Datorizētās mērsistēmas. Asoc. prof. A. Kaėītis 
2KP (32 h): lekc. 16h, prakt. d. 8h, lab. darbi. 8h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna un nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Maăistranti apgūst neelektrisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes un virtuālo 
mērinstrumentu darbības principus. Iegūst zināšanas par mērīšanas sistēmu statiskajām un 
dinmiskajām raksturlīknēm, signālu veidiem, to kvantēšanu. Iepazīstas ar mērījumu datu 
apstrādei izmantojamo programmatūru un datu uzkrāšanas ierīcēm. Apgūst mērsistēmu elementu 
izvēli un mērījumu kĜūdu samazināšanas metodes. Maăistranti apgūst rūpniecisko procesu 
automatizācijā izmantojamo tuvinājuma sensoru uzbūvi un to izmantošanas principus. 

Course of study annotation 

The objective of Course is to give students knowledge in experimental methods, measuring 
technique, data acquisition and computer based measuring systems. Students obtain theoretical 
principles of Performance characteristics of instruments, sensors, signal conditioning, virtual 
measurements and data evaluation software and programming tools. Students obtain function 
principles of proximity sensors. 
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MIKROKONTROLLERU VAD ĪBAS SISTĒMU PROJEKTĒŠANA 

DESIGN OF MICROCONTROLLER  SYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Tehniskā fakultāte, Lauksaimniecības Enerăētikas institūts 
Faculty of Engineering, Institute of Agricultural Energetics 
 

LEI 

Mikrokontrolleru vadības sistēmu projektēšana. Asoc.prof.A.GaliĦš. 
2,0 KP (32h): lekc 16h., lab.d. 16h, ieskaite 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem  
I k. 2. semestrī (pilna un nepilna laika studijās) 

  

Studiju priekšmeta anotācija 

Mikrokontrolleri, iedalījums, izpildījums. PIC mikrokontrolleri. AtmiĦas mikroshēmas to tipi, 
izpildījums, pielietojums. Programmējamie mikrokontrolleri un to pielietojums elektroniskajās 
iekārtās. Elektroniskās shēmas. Uz mikrokontrollera bāzes veidotu elektronisko shēmu 
arhitektūra. Tehnoloăiskās iekārtas vai elektroniskās ierīces vadības algoritmu izveide. 
Mikrokontrolleru ieejas, izejas signāli, programmēšanas tabulas, programmēšanas algoritmi. 
Programmnodrošinājums. Programmas izveide. Mikrokontrolleru programmēšana. 
Mikrokontrolleru un atmiĦas mikroshēmu programmēšanas ierīces un pieslēgšana datoram. 
Elektronisko shēmu projektēšana. Elektronisko shēmu pārbaude, testēšana, diagnostika. 
Programmu testēšana. Uz mikrokontrolleru bāzes veidotu elektro ierīču sagatavošana darbam. 

Course of study annotation 

Programmable microcontrollers. Peripherial Interface Controllers (PIC). Application of 
programmable microcontrollers for electronic equipment design and for technological process 
controll. Design of electronic circuits. Transducers, sensors, switches. Actuators, relays, 
electronic switches, power end devices. Input and output signals. Control algorithms. 
Programming, energizing and operating microcontrollers. Design, preparation, testing and runing  
programs for microcontroller based electronic units. Controller installation and preparing to 
work. Extension of control system. 
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“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

PROGRAMMAT ŪRAS SISTĒMU IZSTRĀDES MODEěI  

SOFTWARE SYSTEM DEVELOPMENT MODELS  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Programmatūras sistēmu izstrādes modeĜi . Atbildīgais pasniedzējs: doc. 
E.Stalidzāns, izstrādāja - eksperte: prof. L. Zaiceva, 
2KP (32 h): lekc. 16h, lab. d. 16 h, ieskaite 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna un nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Programmatūras izstrādes paradigmas un mūsdienu modeĜi. Lietojumu ātrā izstrāde (Rapid 
Application Development). RAD metodoloăijas pamatprincipi un galvēnie procesi. Tehnoloăijas 
JRP (Joint Requirement Planning) un JAD (Joint Application Design). SWAT grupa. Ātrā 
prototipēšana. CASE rīki. Dināmisko sistēmu izstrādes metode (DSDM). DSDM principi un 
dzīves cikls. Ātrā testēšana. Lietošanai orientētā un lietotājorientētā programmatūras inženierija. 
Lietotājorientētā izstrāde (UCD - User-Centred Design). Lietotāja interfeisa projektēšanas 
modeĜi un metodes. Lietotājbāzētā testēšana. Lietotāja dokumentācija un palīgs. Spējas izstrāde 
(Agile Development) - pamatjedzieni un metožu apskats. 

Course of study annotation 

Software development paradigms and modern models.  Rapid Application Development (RAD). 
Basic priciples of RAD. Primary processes. SWAT team. Dynamic system development method 
(DSDM). DSDM concepts and life cycle. CASE-tools. JRP and JAD technologies. Rapid 
prototyping. Rapid testing. Usage-centered and user-centered software engineering. User-centred 
design (UCD). User interface design models and methods. User-based testing. User 
documentation and online help. Agile Development - basic terms and definition. overview of 
agile methods.   
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PROCESU ORIENTĒTĀ SISTĒMU PROJEKTĒŠANA 

PROCESS ORIENTED SYSTEM DESIGN  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Procesu orientētā sistēmu projektēšana. Atbildīgais pasniedzējs: vieslektors - 
doc. S.Arhipovs, izstrādāja - eksperte: asoc. prof. M. Kirikova, 
2KP (32 h): lekc. 16h, lab. d. 16 h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna laika un nepilna studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Biznesa procesu loma organizācijā. Biznesa procesi kā organizācijas arhitektūras sastāvdaĜa. 
Biznesa procesu veidi un to savstarpējā mijiedarbība. Biznesa procesu modelēšanas paĦēmieni. 
Biznesa procesi un biznesa likumi. Biznesa procesu sasaiste ar cilvēku un informācijas 
resursiem. Populārākie biznesa procesu modelēšanas rīki. Biznesa procesu modelēšana un 
analīze, izmantojot rīku GRADE.  

Course of study annotation 

Role of business processes in organisation. Business processes as a part of organisational 
architectures. Types of business processes and their interactions. Business process modelling 
approaches. Business processes and business rules. Relationship between business processes and 
human and informational resources. The most popular business process modelling tools. 
Business process modelling and analysis using GRADE tool. 
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SISTĒMANAL ĪZE 

SYSTEMS ANALYSIS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Sistēmanalīze . Atbildīgā pasniedzēja: vieslektors – lekt. V.Vinogradova, 
izstrādāja - eksperte: asoc.prof. M. Kirikova, 
2KP (32 h): lekc. 16h, prakt. d. 16 h., ieskaite 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna un nepilna laika studijās) 

  

Studiju priekšmeta anotācija 

Sistēmu analīzes loma un metodes informācijas sistēmu izstrādē. Organizāciju modelēšanas 
paĦēmieni un zināšanu iegūšanas metodes. Sistēmanalītiėa darba organizācijas principi 

Course of study annotation 

The role and methods of systems analysis in information systems development. Enterprise 
modelling and knowledge acquisition methods. management of systems analysis process. 
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OBJEKTORIENT ĒTĀ SISTĒMU PROJEKTĒŠANA 

OBJECT-ORIENTED SYSTEM DESIGN 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Sistēmu projektēšanas metodes un rīki . Atbildīgais pasniedzējs: vieslektors - 
doc.S.Arhipovs, izstrādāja - eksperte: asoc.prof. O. ĥikiforova, 
2KP (32 h): lekc. 16h, lab. d. 16 h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna un nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas: objektorientētas sistēmas modelēšanas koncepcija; sistēmu 
strukturāla modelēšana: klases, attiecības, diagrammas, klašu diagrammas, interfeisi, paketes, 
eksemplāri, objektu diagrammas; sistēmu uzvedības modelēšanas pamati: objektu mijiedarbība, 
lietošanas gadījumi, lietošanas gadījumu diagrammas, mijiedarbību diagrammas, aktivitāšu 
diagrammas, stāvokĜu diagrammas; lietojumsistēmas arhitektūras modelēšana: komponentes, 
izvēršana, sadarbība, šabloni, ietvari, sistēmu un modeĜu piemēri. 

Course of study annotation 

The course covers the following themes: conception of objectoriented system modeling; 
structure modeling of systems: classes, relations, diagrams, classes diagrams, interfaces, 
packages, exemplars, diagrams of objects; fundamentals of systems behavior modeling: 
interactions of objects, use-cases, diagrams of use-cases, interaction diagrams, activity diagrams, 
state diagrams, modeling of apllication's architecture: components, deployment, collaboration, 
patterns, frameworks, systems and models examples.  
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PROGRAMMAT ŪRAS PRODUKTU KVALIT ĀTES NODROŠINĀŠANA 

SOFTWARE PRODUCT QUALITY ASSURANCE 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana. Asoc.prof. R.Čevere 
4KP (64 h): lekc. 40h, prakt. d. 24 h, ieskaite, eksāmens 
Obligātās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī un II k. 3. semestrī (pilna un nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Programmatūras produkta kvalitātes modeĜa struktūra (ISO/IEC 9126-1:2001). Procesa kvalitāte. 
Iekšējās un ārējās kvalitātes modelis. Lietošanas kvalitātes modelis. Programmatūras produkta 
kvalitātes raksturiezīmes: funkcionalitāte, drošums, lietojamība, efektivitāte, uzturamība, 
pārnesamība. Programmatūras kvalitātes raksturojumu novērtēšanas paĦēmieni (ISO/IEC 14598-
5). Programmatūras produkta ārējās metrikas (ISO/IEC 9126-2:2003). Programmatūras produkta 
iekšējās metrikas (ISO/IEC 9126-3:2003). Programmatūras produkta lietošanas kvalitātes 
metrikas (ISO/IEC 9126-4:2004). Programmatūras produkta novērtēšana – izstrādātāja, produkta 
ieguvēja un novērtētāja viedoklis (ISO/IEC 14598-3,4,5). Novērtēšanas dokumentēšana 
(ISO/IEC 14598-6). Programmatūras mērīšanas process (ISO/IEC 15939). Programmatūras 
metrikas (ISO/IEC 9126-1:2001).      

Course of study annotation 

Software product quality model framework (ISO/IEC 9126-1:2001). Process quality. Internal, 
external and quality in use models. Process quality assurance. Software product quality 
characteristics: functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, portability. 
Software product evaluation methods (ISO/IEC 14598-5). Software product external metrics 
(ISO/IEC 9126-2:2003). Software product internal metrics (ISO/IEC 9126-3:2003). Software 
product quality in use metrics (ISO/IEC 9126-4:2004). Software product evaluation – process for 
developers, acquireres and evaluators (ISO/IEC 14598-3,4,5). Software measurement process 
(ISO/IEC 15939). Software metrics (ISO/IEC 9126-1:2001). 
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IT NOZARES TIES ĪBU PAMATI UN STANDARTI  

LAWS AND STANDARDS OF IT FIELD 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

IT nozares tiesību pamati un standarti. Prof. P.Rivža, 
2 KP (32 h) : lekc. 16 h, lab. darbi16 h, ieskaite 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Ievads un IT tiesību attīstības vēsture. ASV un ES pieredze IT tiesību  un standartu sistēmu 
izveidē. Latvijas  IT tiesību un standartu sistēmas vispārīgais raksturojums. IT nozares attīstības 
stratēăiskie dokumenti ES un Latvijā. Intelektuālā īpašuma tiesības. Personālo datu aizsardzība. 
Elektroniskie dokumenti. Programmatūras standarti: hierarhija, apskats, analīze un pielāgošana 
konkrētai situācijai. Informācijas pārraides standarti: hierarhija, apskats, analīze, lietošana. 
Likumdošana par Internetu. Noziegumi Internetā un to apkarošana. Informācijas aizsardzības un 
drošības standarti. Noteikumu izstrādāšana informācijas drošībai. Likumdošana un standarti 
kriptogrāfij ā. Iepirkumu un pasūtījumu juridiskie pamati. 

Course of study annotation 

Introduction and history of IT legislation development. USA and EU experience of development 
of IT legislation and standard system. Overall description of Latvian IT legislation and standard 
system. Strategical development documents of IT branch in EU and Latvia.Intellectual property 
rights. Personal data protection. Electronic documents. Standards of software: hierarchy, 
overview, analyse, adjustment to specified situation. Standards of data communication: 
hierarchy, overview, analyse, usage. Internet legislation. Internet crimes and its abatement. 
Standards of information protection and security. Preparation of rules for information safety. 
Legislation and standards in cryptography. Legal base of purchases and orders. 
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E-BIZNESA UN E-PĀRVALDES SISTĒMAS 

E-BUSINESS AND E-GOVERNMENT SYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

E-biznesa un e-pārvaldes sistēmas . Vieslektors – lekt. V. Vinogradova, 
2KP (32 h): lekc. 16h, lab. d. 16 h, ieskaite 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās) 
II k. 4.semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Kurss ir veltīts e-biznesa un e-pārvaldes sistēmu organizēšanas un projektēšanas tehnoloăijas 
principiem. Tiek apskatītas jaunākie risinājumi, kas tiek izmantoti visos iespējamos elektroniskā 
biznesa tīmekĜa projekta izveidošanas etapos. Studenti iegūs iemaĦas veiksmīgo kompāniju-
konkurentu un prototipus pētīšanā, praktisko pieredzi sava elektroniskā biznesa tīmekĜa projekta 
izstrādē, kā arī iepazīs tehnoloăijas apmeklētāju piesaistīšanai, izmantojot tradicionālo, vizuālo 
un informācijas dizainu, kā pašu modernāko, orientētu uz izmantotāju mērėu auditorijas, 
interaktīvo dizainu. 

Course of study annotation 

The course is dedicated to principles of electronic business and electronic government 
organization and design technologies. The master students will study modern technologies and 
software applications that are used at all stages of electronic commerce web-sites creation. The 
students will receive skills of successful companies - competitors and prototypes- research, 
practical experience on electronic commerce Internet project creation and implementation of 
technologies for visitors attraction by using both traditional visual and information design and a 
modern interactive design that is focused on the user. 
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WEB SISTĒMU IZSTRĀDE 

WEB SYSTEMS DEVELOPMENT 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Web sistēmu izstrāde . Vieslektors – lekt. V. Vinogradova, 
2KP (32 h): lekc. 16h, lab. d. 16 h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3.semestrī (pilna laika studijās) 
II k. 4.semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Kurss ir veltīts web sistēmu izsrādes paĦēmieniem un tehnoloăijām. Kursa ietvaros tiks 
apskatītas web sistēmas izpētes un modelēšanas metodes. Studenti apgūst vienu no Web sistēmu 
projektēšanas metodēm - Objekt-orientēto hipermēdiju projektēšanas metodi (OOHDM). 
Atsevišėa kursa sadaĜa tiek veltīta Web servisiem un tehnoloăijām, kas atbalsta moderno 
izkliedēto Web sistēmu izstrādi. 

Course of study annotation 

Course is dedicated to web systems development methods and technologies. Within the course 
different web systems modeling and research methods an tools are discussed. Student acquire 
one of the development methodologies applicable for web systems - Object-oriented Hypermedia 
Design Methodology (OOHDM). Part of the course is devoted to the Web services and 
technologies supporting development of modern distributed Web system. 
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IEVADS BIOINFORM ĀTIK Ā  

INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

Ievads bioinformātikā. Atbildīgā pasniedzēja: asoc.prof. L.Paura, izstrādāja - 
eksperts: doc. J. Vīksna, 
3KP (48 h): ): lekc. 24 h, pr.d. 24 h., eksāmens 
Obligātais speciālais kurss ITF maăistrantiem  
I k. 2. semestrī (pilna un nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Students gūst priekštatu par bioinformātikas pamatiem, nozīmīgākajām bioinformātikas 
datubāzēm, datu analīzes un meklēšanas metodēm, kā arī bioinformātikas pielietojumiem. Kursa 
sākumā tiek dots īss ievads molekulārajā biologijā, kas nepieciešams tēmas izpratnei, kursa 
pamatā tiek aplūkotas ar bioloăisko virkĦu (proteīnu, RNS un DNS) analīzi saistītās problēmas 
un to risināšanas metodes, tiek dots neliels ieskats proteīnu struktūru analīzē un filoăenētikā. 
Pamatā kurss ir orientēts uz esošo internetresursu (datubāzu un programmatūras) izmantošanu un 
iegūto rezultātu interpretāciju; īsumā tiek aplūkotas svarīgākās algoritmiskās problēmas un to 
risināšanas metodes.  

Course of study annotation 

Student gets introduced in basics of bioinformatics, gets acquinted with important bioinformatics 
data bases and with methods of search and analysis of these date, as well with practical 
applications of bioinformatics. Course begins with a short introduction into molecular biology, 
necessary for the understanding for the subject. The basic part of the course is centered around 
the problems of analysis of biological sequences (protein, RNA and DNA) and the corresponding 
solutions for these problems, however a brief introduction to analysis of protein structures and 
phylogenetics is also given. The emphasis of the course is on the use of existing internet 
resources (databases and programs) and the interpretation of the obtained results, however the 
main algorithmic problems and their solutions is also briefly discussed. 
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DATU STRUKTŪRAS UN ALGORITMI BIOINFORM ĀTIK Ā I  

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS I  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I. Atbildīgā pasniedzēja: 
asoc.prof. L.Paura, izstrādāja - eksperts: doc. J. Vīksna, 
4KP (64 h): lekc.  24 h, pr.d. 16  h., kursa darbs 24 h., ieskaite 
Obligātais speciālais kurss ITF maăistrantiem  
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās) 
II k. 3. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Students gūst priekštatu par svarīgākajām bioinformātikā pielietotajām algoritmiskajām 
metodēm. Apskatītajām problēmām tiek izpētīti un analizēti to risināšanai lietotie algoritmi, 
vairāki no tiem studentiem patstāvīgi jāimplemetē kādā no viĦiem zināmajām programmēšanas 
valodām. Kursā pamatā tiek apskatītas no pielietojuma viedokĜa svarīgākās bioinformātikas 
problēmas - proteīnu un nukleotīdu virkĦu un proteīnu struktūru analīze, taču tiek dots arī īss 
ieskats citās bioinformātikas apakšnozarēs. Kurss īsi iepazīstina arī ar galvenajām 
bioinformātikas datu bāzēm, to savstarpējo saistību to izmantošanas iespējām. 

Course of study annotation 

Student gets introduced in most important algorithmic methods used within the field. For the 
problems considered, algorithms for their solution are studied and analyzed, several of these 
algorithms students have to implement in a programming language of their choice. Course 
emphasizes bioinformatics problems that are most important with respect to practical 
applications - protein and nucleotide sequence and protein structure analysis, although a brief 
introduction in other subfields of bioinformatics is given. Course also gives a brief introduction 
in main bioinformatics databases, their dependencies and uses. 
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BIOSISTĒMU  MODEL ĒŠANA 

MODELLING OF BIOSYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Biosistēmu modelēšana . Doc. E.Stalidzāns 
3 KP (48 h): lekc. 32h, lab. d. 16 h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna un nepilna laika studijās) 

  

Studiju priekšmeta anotācija 

Dzīvie organismi biosfērā, medicīnā un rūpniecībā. Bioloăisku objektu kopējās iezīmes. 
Iedzimtība. Genoms. Biosistēmas veidojošās vielas, to funkcijas: struktūrelementi, 
transportsistēmas, bio-katalizatori, enerăijas pārveidotāji, regulatori, informācijas nesēji. 
Biosistēmu stabilie stāvokĜi. Dažādi bioloăisku un tehnisku sistēmu dzīves cikli. Kibernētika. 
Struktūrmodelēšanas pamati. Topoloăiskā modelēšana, cikli topoloăiskajā modelī. Funkcionālo 
sakarību ieviešana modelī. Bilanču vienādojumi. Ekspertu aptaujas un to izmantošana. ModeĜa 
validācija un parametru pieskaĦošana. Ekosistēmu un ražošanas bioprocesu modelēšana. 

Course of study annotation 

Living organisms in biosphere, medicine and industry. Common features of biological objects. 
Inheritance. Genome. Main classes of biomolecules and their functions: structural elements, 
transport systems, biocatalysers, transformers of energy, regulators, carriers of information. 
Steady states of biological systems. Different life cycles of biological and technical systems. 
Cybernetics. Basics of structural modelling. Topological modelling, cycles in topological model. 
Implementation of functional relationships into the model. Balance equations. Expert survey and 
their applications. Validation and tuning of model parameters. Modelling of ecosystems and 
biological processes in industry. 
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ŠŪNU VADĪBAS PROCESU ANALĪZE 

ANALYSIS OF CONTROL IN CELLULAR PROCESSES 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Šūnu vadības procesu analīze. Doc. E.Stalidzāns 
2 KP : lekc. 16 h, prakt. d. 16 h., ieskaite 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna laika studijās) 
II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)   

Studiju priekšmeta anotācija 

Šūna kā dzīvo organismu struktūrelements. Šūnas procesu vadības tehnoloăiju pielietojums 
dažādos biotehnoloăijas aspektos: medicīnā, veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloăijās, ekoloăijā, 
bioenerăētikā. Šūnu struktūrbioloăijas elementi. Signalizācijas un vielmaiĦas tīkli telpā un laikā. 
Stabilitāte, multistabilitāte. Vadības loki. Pozitīvās un negatīvās atgriezeniskās saites. Iteratīvā 
zinātniskās pētniecības pieeja: eksperimentu un modelēšanas cikls. Procesu modelēšanas posmi: 
struktūras modelis, funkcionālais modelis, validācija. Šūnu molekulāro procesu modeĜu datu 
bāzes. Systems Biology Markup Language (SBML) modeĜu izveides standarts. SBML standarta 
modeĜi. SBML standarta modelēšanas programmpaketes. COPASI, CellDesigner, MatLab un 
citas. Bioprocesu vadības analīzes un apraksta metodes. 

Course of study annotation 

Cell as a structural element of living organisms. Application of cellular control processes in 
different branches of biotechnology: medicine, veterinary medicine, food technology, ecology, 
bioenergetics. Basics of structural biology of cell. Signalisation and metabolic networks in space 
and time. Stability. Multistability. Control loops. Posistive and negative feedback. Iterative 
scientific approach: cycle of experiment and modelling. Phases of process modelling: structural 
model, functional model, validation. Data bases of cellular molecular processes. Systems 
Biology Markup Language (SBML) standard for modelling of bioprocesses. SBML compatible 
simulation software: COPASI, CellDesigner, MatLab and others. Methods of description and 
analysis of bioprocess control.. 



   55 

  
Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

DATU STRUKTŪRAS UN ALGORITMI BIOINFORM ĀTIK Ā II  

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS II 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā II.  Atbildīgā pasniedzēja: 
asoc.prof. L.Paura, izstrādāja - eksperts: doc. J. Vīksna, 
3KP (48 h): lekc.  16 h, lab.d. 16  h., kursa darbs 16 h, eksāmens 
Obligātais speciālais kurss ITF maăistrantiem  
II k. 3. semestrī (pilna un nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Students iepazīstas ar salīdzinoši sarežăītākām bioinformātikas problēmām, to risināšanas 
metodēm un algoritmiem. Akcentetas ir bioinformātikas tēmas, kurām jau šobrīd ir praksē 
nozīmīgi risinājumi (filoăenētiskie koki, mašīnmācīšanās un datizraces pielietojumi 
bioinformātikā u.c.). Students iepazīstas ar algoritmiem šo problēmu risināšanai, pieejamo 
programmatūru un datu bāzes. Vairākus no aplūkotajiem algoritmiem implementē kādā no 
programmēšanas valodām. 

Course of study annotation 

Student gets introduced in comparatively more advanced problems of bioinformatics and in 
methods and algorithms for their solution. Emphasized are the areas of bioinformatics, which 
already now offers solutions that are useful in practice (phylogenetic trees, genomics, 
applications of machine learning and data mining in bioinformatics etc). Student learns about 
algorithms for the solution of these problems, and about available programs and databases. 
Several of the considred algorithms implements in one of the programming languages. 
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DAUDZVARI ĀCIJU BIODATU ANAL ĪZE 

MULTIVARIATE BIODATA ANALYSIS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technology, Department of Control systems 
 

VASI 

Daudzvariāciju biodatu analīze. Prof. I. Arhipova,  
3.0 KP (48): lekc. 32 h., lab. d. 16 h., eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)  

 

Studiju priekšmeta anotācija 

Studenti apgūst daudzvariāciju statistiskās metodes, kuras ir vairāku izmantojamo bioloăijas 
lauksaimniecības zinātnes datorprogrammu pamatā. Metožu apgūšanai pielieto reālos piemērus 
saistītos ar izmēăinājumiem bioloăijā un lauksaimniecībā. Kursā ir ietvertas sekojošās tēmas: 
datu analītisko metožu klasifikācija, datu apstrādes pamati, principālo komponentu analīze, 
faktoru analīze, klasteru analīze, diskriminantu analīze un daudzvariāciju dispersijas analīze. 

Annotation: 

The aim of this course is to provide students with multivariate statistical methods, whereas most 
software in biology and agricultural science are based on statistical models. Statistical methods 
will be illustrated with biology and agriculture data examples. The course subjects are analytics 
methods of data classification, the fundamentals of data analysis, principal component analysis, 
factor analysis, cluster analysis, discriminant analysis and multivariate analysis of variance. 
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2.Obligātās izvēles studiju priekšmeti 
2.1. Obligātā daĜa 

 

ZINĀTNES FILOZOFIJA 

PHILOSOPHY OF SCIENCES 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Sociālo zinātĦu fakultāte, Filozofijas katedra. 
Faculty of Social Sciences, Department of Philosophy. 
 

FILO 

Zinātnes filozofija. Asoc. prof., Dr. phil. K. Lūsis,  
2 KP (32 h): lekc. 20 h, prakt. d. 12 h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 1. semestrī (pilna laika un nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Zinātnes filozofija, tās vieta filozofijs sistēmā. Zinātne, tās attīstības galvenie pamatposmi. 
Ieskats koncepciju vēsturē par zinātni, zinātnisko izziĦu un metodoloăiju. IzziĦas procesa 
vispārīgs raksturojums. Loăika un metodoloăija zinātniskajā izziĦā. Zinātniskās izziĦas līmēĦi, 
formas un metodes. Zinātnes teorija, tās struktūra. Aktuālās zinātnes problēmas: produktivitāte, 
zinātnieka personība, zinātĦu klasifikācija, zinātne un morāle, zinātne un tehnika. 

Course of study annotation 

Philosophy of science, it’s place in the system of philosophical knowledge. The main historical 
periods of development of science. The history of ideas on scientific epistemology and 
methodology. The main characteristics of the investigation. Scientific theory, its structure. 
Levels, forms and methods of scientific investigations. Contemporary problems of development 
of science: productivity, role of personality and team work, etnival problems of science, science 
and development of technical sphere. 
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SVEŠVALODAS SPECKURSS 

FOREIGN LANGUAGE 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Sociālo ZinātĦu fakultāte, Valodu katedra 
Faculty of Social Sciences, Department of Language. 
 

VALO 

Svešvalodas speckurss. Asoc.prof. S.Bremze, vieslektore - doc. L.Turuševa, 
2.0 KP (32): lekc.16 st., lab. darbi 16 st., eksāmens. 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I.k. 1. semestrī (pilna un nepilna laika studijās)  
 

Studiju priekšmeta anotācija 

Programmas mērėis ir attīstīt komunikatīvo kompetenci svešvalodā profesionālajā jomā, 
atbilstoši ES prasībās pieĦemtajiem līmeĦiem nozarē, apgūstot svešvalodas kā līdzekĜa 
pielietojumu attiecīgās zinātnes nozares izpētei un komunikācijai tajā, studējot autentisku 
zinātnisku literatūru, apgūstot dažādus izziĦas darbības veidus 

Course of study annotation 

Aim of the programme is to develop professional communicative competence in accordance with 
the EU requirements for foreign language competence to acquire foreign language as a means of 
research and communication in the field studying authentic scientific literature and acquiring 
different ways of cognition. 
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MATEM ĀTIKAS METOŽU PIELIETOŠANAS SPECKURSS 

THE SPECIAL SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS USING 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Matemātikas katedra, Fizikas katedra 
Faculty of Informatics Technology, Department of Mathematics, Department of Physics 
Matemātikas metožu pielietošanas speckurss sastāv no 3 daĜām. 

BIOLOĂISKO OBJEKTU FUNKCION ĒŠANAS FIZIK ĀLIE PAMATI  

PHYSICAL FUNDAMENTS OF FUNCTION OF BIOLOGICAL OBJECTS 

FIZI  

Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie pamati. Dr. habil. sc. ing., prof. 
U. Iljins 
2 KP  (32 h): lekcijas 16 h, lab. darbi 16 h, ieskaite 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās) 
I k. 2. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Matemātiskās fizikas problēmas. Parciāldiferenciālvienādojumu klasifikācija. Problēmu sākuma 
un robežnosacījumi. Robežnosacījumu tipi. Problēmu risināšanas metodes. 

Course of study annotation 

Problems of mathematical physics. Classification of partial differential equations. Boundary and 
starting conditions of problems. Types of boundary conditions. Methods of problems solving. 

 

MEŽAUDŽU MATEM ĀTISKĀ MODELĒŠANA 

MATHEMATICAL MODELING OF FOREST STANDS 

MATE 

Mežaudžu matemātiskā modelēšana. prof. (Emeritus) R. OzoliĦš 
2 KP  (32 h): lekcijas 16 h, lab. darbi 16 h, ieskaite 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 1. semestrī (pilna laika studijās) 
I k. 3. semestrī (nepilna laika studijās)  

 
Studiju priekšmeta anotācija 

Mežaudžu matemātiskā modelēšana būtībā ir neordināru matemātiskās statistikas metožu 
pielietojums samērā sarežăītu mežzinātnes problēmu risināšanai. Hiperboliskā interpolācija, 
empīrisko formulu konstruēšana un mainīgo perturbācijas jeb fotorobota metode esošās 
informācijas pārveidošanai ir dažas, tipiskas nestandarta metodes. Lai gan piemēri izvēlēti no 
meža taksācijas, lietotās metodes var izrādīties noderīgas arī citu nozaru speciālistiem meklējot 
sarežăītu informācijas pārveidošanas uzdevumu oriăinālus risinājumus. 

Course of study annotation 

Mathematical modeling of forest stands, in fact, is applying extra ordinary methods of 
mathematical statistics for solving complicated tasks of forest inventory. The typical methods out 
of ordinary are hyperbolical interpolation, designing of empirical formula by linear 
transformation and the method of perturbation investigated values or using the photo robot 
method for elimination the lack of sufficient customary information. The named methods could 
be useful for solving different complicated tasks in diverse branches of informatics, although the 
examples are chosen from forest inventory. 
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BIOLOĂISKO UN FIZIK ĀLO PROCESU MATEM ĀTISKĀ MODELĒŠANA 

MATHEMATICAL MODELLING OF BIOLOGICAL AND PHYSICAL P ROCESSES 

 

MATE  

Bioloăisko un fizikālo procesu matemātiskā modelēšana. Prof. A.ĀboltiĦš,  
2 KP  (32 h): lekcijas 16 h, lab. darbi 16 h, eksāmens 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

ModeĜi un to pētījumi. Vienkāršie diskriptīvie modeĜi (populāciju dinamika, epidēmijas modelis, 
starpnozaru bilance), optimizācijas modeĜi. Procesu modelēšanas pamati. Siltum-massas 
pārneses parciālie diferenciālvienādojumi, Košī problēma. Sākum-robežproblēma parciāliem 
diferenciālvienādojumiem. Galīgo diferenču metode. Parciālo diferenciāl-vienādojumu 
aproksimācija un skaitliskā risināšana. Lietojumi ( produktu žavēšanas process, produktu 
atdzesēšanas process, difūzijas problemas, difūzija ar reakciju, Belousova-Žabotinska reakcija, 
bioloăiskie oscilatori u.c.) 

Course of study annotation 

Models and research. Simple discreptive models ( dinamics of population, model of epidemic, 
interfield model), models of optimization. Base of physical process modelling. Heat-mass 
transfer process partial differential equations, Caushy problem. Initial-boundary problem for 
partial differential equations. Finite difference method. Approximation and numerical solving of 
partial differential equations. Use of models (matter drying process, matter cooling process, 
diffusion problem, diffusion with reaction, biological oscilators and etc.) 
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Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

PĒTNIEC ĪBAS PRAKSE 

RESEARCH PRACTICE 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technology, Department of Control systems 
 

VASI  

Pētniecības prakse. Prof. I.Arhipova, 
4 KP  (64 h): lekcijas 32 h, lab. darbi 32 h, ieskaite ar atzīmi 
Obligātais studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna laika un nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Pētniecības prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaĦu apgūšanai 
informācijas tehnoloăiju (IT) specialitātes nozarē, kurā pētījumi ir saistīti ar informātikas un 
datorsistēmu lietišėajiem aspektiem. IT nozares pētījumu objekts ir informācijas ieguve, apstrāde 
un izmantošana fizikālās sistēmās ar nolūku veikt to klasifikāciju, aprakstu, analīzi, projektēšanu, 
ražošanu, uzturēšanu un vadību.  
Pētniecības prakse saistīta ar maăistra darbu izstrādi un prakses laikā tiek apgūtas iemaĦas 
darbam auditorijā, zinātniskā pētniecībā un praktiskajā darbā. 

Course of study annotation 

The research practice is necessary for the theoretical knowledge and practice skills acquisition in 
information technologies field, where the research is connected to informatics and computer 
systems applied aspects. The research purpose of the IT branch is information acquisition, 
processing and using in the physical systems for the following classification, description, 
analysis, project, production, service and management. 
The research practice is connected to Master thesis writing. The skills to work in auditorium, 
research and practical work are learning. 
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2.2. Izvēles daĜa 
 

PRECĪZĀS LAUKSAIMNIEC ĪBAS  INFORMĀCIJAS  SISTĒMAS 

INFORMATION SYSTEMS OF PRECISION AGRICULTURE 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas. Asoc. prof. A. Gailums, 
2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Precīzās lauksaimniecības teorētiskie pamati. Precīzās lauksaimniecības definīcijas. Precīzās 
lauksaimniecības objekti. Precīzās lauksaimniecības atslēgas elementi: informācija, modernās 
tehnoloăijas, vadīšana. Precīzā lopkopība. Precīzās lauksaimniecības nozīmīgākie mērėi. 
Precīzās lauksaimniecības situācija Eiropā un Latvijā. Precīzās lauksaimniecības attīstība. 
Problēmas precīzās lauksaimniecības realizācijai. Precīzās lauksaimniecības vīzijas. 

Course of study annotation 

Theoretical viewpoint to the precision farming content. Definitions of the precision agriculture. 
Precisin agriculture objectives. Key elements of the precision agriculture: information, modern 
technologies, management. Precision livestock. Significant goals of the precision agriculture. 
Situation with precision agriculture in Europe and in Latvia. Trends in the precision agriculture. 
Problems for realization precision agriculture. Visions of the precision agriculture. 

 

MĀKSLĪGAIS INTELEKTS LAUKSAIMNIEC ĪBĀ 

ARTIFICIAL INTELIGENT IN AGRICULTURE 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā. Vieslektors - doc. S. Arhipovs, 
2 KP (32 h) : lekc. 16 h, lab. darbi16 h, ieskaite. 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Ievads: kas ir mākslīgais intelekts. Teorēmu pierādīšanas automatizācija. Uzdevumu risināšana, 
pārmeklējot stāvokĜu telpas. Ekspert-sistēmas. Ticama spriešana nenoteiktības apstākĜos. Valoda 
Prolog. Valoda LISP. Citas zināšanu reprezentācijas metodes.  

Course of study annotation 

Introduction: what is artificial intelligence. Automated theorem proving. Problem solving by 
searching state spaces. Expert systems. Plausible reasoning. The Prolog language. The LISP 
language. Other knowledge representation methods. 
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ĂEOINFORMAT ĪVĀS SISTĒMAS (ĂIS) LAUKSAIMNIEC ĪBĀ 

GEOINFORMATION SYSTEMS (GIS) IN AGRICULTURE 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Vadības sistēmu katedra. 
Faculty of Information technology, Department of Control systems 
 

VASI  

Ăeoinformatīvās sistēmas (ĂIS) lauksaimniecībā, lektore L. BērziĦa, 
2 KP (32 h) : lekc. 16 h, lab. darbi 16 h, ieskaite  
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

 

Studiju priekšmeta anotācija 

Studiju kurss ir paredzēts viena ăeomātikas apakšnozares virziena (ĂIS) teorētiskā un praktiskā 
pielietojuma apgūšanai, kā arī sniedz zināšanas par ăeogrāfiskās informācijas sistēmām, to 
attīstības virzieniem un jaunākajiem sasniegumiem tehnoloăiju, metožu un pielietojuma jomā - 
ăeogrāfisko datu glabāšana, iegūšana, attēlošana, modificēšana, to apstrādes mehānismi, lēmumu 
pieĦemšanas, analīzes un zināšanu iegūšanas iespējas. Studenti iepazīstas ar svarīgākajiem ĂIS 
uzdevumiem, to risināšanas metodēm, kā arī gūst priekšstatu par galvenajiem internetā 
pieejamiem ĂIS resursiem. Uzmanība tiek pievērsta ĂIS lietotajiem pamatjēdzieniem 
lauksaimniecisko problēmu risināšanai.  

Course of study annotation 

Powerful new technologies have emerged in resent years that greatly improve ability to collect, 
store, manage, analyze and utilize information regarding features of the Earth surface. These 
technologies include geographic information systems (GIS). The aim of the programme is to 
provide basic understanding of the operation of GIS and how these technologies may be used to 
manage agriculture production.  
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TEHNISKĀ RAKSTĪŠANA UN PROFESIONĀLĀ SAZIĥA 

TECHNICAL WRITING AND PROFESSIONAL COMMUNICATION 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Tehniskā rakstīšana (dokumentēšana un prezentācija). Vieslektore – 
asist. D.Dumpe, 
2 KP (16 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite  
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Darba IT jomā neatĦemama sastāvdaĜa ir komunikācija ar citiem profesionāĜiem un dažādu 
dokumentu gatavošana un apstrāde.  
Komunikācija ar profesionāĜiem jeb profesionālā saziĦa ietver sevī spēju pasniegt savas 
zināšanas un iemaĦas atbilstoši situācijai, vai tā būtu sapulce, publiska uzstāšanās vai saruna. 
Dokuments bieži vien ir nopietna darba rezultāts, piemēram, projekts, priekšlikums vai pārskats, 
kurš liecina gan par tā autoru, gan autora darbavietu. Dokumenta kvalitāti nosaka saturs, 
vizuālais noformējums, rakstītāja prasme pareizi izvēlēties dokumentā iekĜaujamo informāciju un 
tās pasniegšanas veidu, citiem vārdiem sakot - tehniskās rakstīšanas iemaĦas.  

Course of study annotation 

Professional communication and preparation of various documents plays very important role in 
computer science practice.  
Communication with various specialists includes ability to show knowledge and competence 
according to target audience and event. 
Written document very often is a result of serious analysis and work done, for example report or 
proposal. A lot of conclusions can be made about document’s author and represented 
organization. Document’s quality is the combination of it’s content quality, visual design quality 
and author’s ability to choose best way to present information – technical writing skills. 
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SASKARSME UN PROFESIONĀLĀ ĒTIKA 

COLLABORATION AND PROFESSIONAL ETHICS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Sociālo zinātĦu fakultāte. Filozofijas katedra. 
Faculty of Social Sciences. Department of Philosophy. 
 

FILO 

Saskarsme un profesionālā ētika. Doc., Dr.phil.L.Leikums, 
2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Studējot priekšmetu maăistranti iegūst zināšanas, kas papildina bakalaura studijas psiholoăijā un 
ētikā, veido iemaĦas saskarsmes procesa izpētē un regulācijā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 
informācijas tehnoloăijas speciālista vērtību sistēmai, darbības stilam, un profesionālās ētikas 
kodeksiem. 

Course of study annotation 

Master students acquire knowledge which supplement bachelor studies of psychology and ethics, 
develop skills in research and regulation of communication process. The course focuses on the 
value system of information technology specialist, style of professional practice and codes of 
ethics.  
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ES LAUKSAIMNIEC ĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS 

AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEMS OF THE EUROPE UNION 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

ES lauksaimniecības informācijas sistēmas, Asoc. prof. A.Gailums, 
2 KP (32 h) : lekc. 16 h, lab. darbi 16 h, ieskaite  
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Eiropas Savienības (ES) izveidošanās, struktūra, raksturojums. ES valstu pieredze un stratēăija 
lauksaimniecības informatizācijas jomā. Lauksaimniecības informācijas sistēmu attīstība. 
Lauksaimniecības uzskaites datu tīkls (FADN). ES statistikas birojs EUROSTAT. 
Lauksaimniecības modelēšanas un prognozēšanas sistēma. Integrētā administrēšanas un 
kontroles sistēma (IAKS). Veterinārā dienesta, mežu un zemes dienestu ES lauksaimniecības 
informācijas sistēmas.    

Course of study annotation 

The origins of Europe Union (EU). Structure and characteristic of the EU. Experience of EU in 
the agriculture informatization. Development of the agricultural information systems. The Farm 
Accountancy Data Network (FADN). EU statistical office (EUROSTAT). EU Common 
Agricultural Policy (CAP). Sectoral Production and Income Model for Agriculture (SPEL). 
Integrated Administration and Control System (IACS). ANIMO – coordination system of the 
Veterinary service. 
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STATISTIKA ĂENĒTIK Ā 

STATISTICS IN GENETICS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

Statistika genētikā. Asoc.prof. L.Paura, 
3 KP (48 h): lekc. 32 h, prakt. d. 16 h, ieskaite  
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Kursa galvenais uzdevums iepazīstināt studentus ar gēnu kartēšanas statistiskām metodēm, t.i. 
noteikt gēna atrasšanos hromosomā. Bieži vien tas ir saistīt ar slimībām. Galvenās metodes ir  
saistību parametriskās un neparametriskās analīžu metodes un kvantitatīvo pazīmju lokusu 
metode (QTL). Studenti iepazīstas ar biežāk lietojamā datorprogramma ăenētisko problēmu 
risināšanai.  

Course of study annotation 

The basic notions of probability and statistical inference theory underlying the presented 
methods are introduced when considered vital for the understanding of the course material. 
Parametric linkage analysis is discussed, including definition of allele frequencies, penetrances, 
recombination fractions and lod score statistics. The treatment of nonparametric linkage analysis 
introduces affected relatives methods, the identical-by-descent (IBD) notion, inheritance vectors 
and nonparametric score statistics. Further, methods for mapping of loci governing the 
expression of quantitative traits are considered, including an introduction to quantitative 
genetics. Finally, we discuss several methods for association analysis, both in a case-control 
setting and using family based designs.  
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POPULĀCIJAS ĂENĒTIKA 

POPULATION GENETICS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

Populācijas ăenētikā. Asoc.prof. L.Paura, 
2 KP (32 h): lekc. 20 h, prakt. d. 12 h, ieskaite.  
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Populāciju ăenētiskā struktūra, tās raksturošanas iespējas. Ăenētiskais līdzsvars populācijā, to 
pārmainošie faktori. Populāciju ăenētiskās struktūras sistemātisko pārmaiĦu kvantitatīvas 
raksturošanas principi un parametri. Stohastiskais process, kā populāciju iedalīšanas sekas. Mazu 
populāciju ăenētiskās struktūras raksturojums gēnu biežumu un inbrīdinga terminos. Populāciju 
efektīvais lielums un tā saistība ar ăenētiskajiem procesiem populācijā. Izlases un citu 
populācijas ăenētisko struktūru pārmainošo  faktoru darbības sekas mazās populācijās. 
Izcelšanās kontroles nozīme reālu populāciju raksturošanā. Inbrīdinga un krustošanas sistēmas 

Course of study annotation 

Genetic constitution of a population. Possibilities to characterize the genetic structure of 
populations. A frequencies of genes and genotypes. Genetic equilibrium, forces which can bring 
a change in gene frequency. The systematic processes of populations: quantitative description of 
mutation, migration and selection. Genetic processes in the small populations. Means for 
description of the genetic process in a small populations in terms of gene frequency and 
inbreeding characteristics. Effective population size. The role of selection and other systematic 
factors in small populations. Check of descendents, its role in characteristic of real populations. 
The inbreeding and crossbreeding systems. 
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RISKA ANAL ĪZE LAUKSAIMNIEC ĪBĀ 

RISK ANALYSIS IN AGRICULTURE 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of System Control 
 

VASI 

Riska analīze lauksaimniecībā. Prof. I. Arhipova,  
2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Ievads riska vadīšanā. Lēmuma pieĦemšana riska apstākĜos. Riska vadīšanas process. Riska 
identifikācija. Riska analīze: briesmu noteikšana, varbūtību analīze, seku analīze, riska 
novērtējums. Riska analīzes metodes: lēmuma koki, Monte-Carlo simulācija, diagrammu 
metode. Riska ranžēšanas matrica, riska karte un riska profils. Kvantitatīvā riska novērtēšanas 
matemātiskie modeĜi. Varbūtību sadalījumi riska analīzē. Riska kontrole. Riska pārraudzība. 
Riska analīzes standarta uzdevumi lauksaimniecībā: augu veselības riska izvērtējums, dzīvnieku 
veselības riska faktoru izvērtējums, pārtikas drošuma riska izvērtējums. Riska analīze IT 
projektos. 

Course of study annotation 

Introduction to risk management. Decision – making under the risk conditions. The risk 
management process. Risk identification. Risk analysis: hazard identification, probability 
analysis, consequence analysis, risk evaluation. The methods of risk analysis: decision trees, 
Monte Carlo simulation, diagramming method. Risk ranging matrix, risk map and risk profile. 
Quantitative risk evaluation mathematical models. Probability distributions in risk analysis. Risk 
control. Risk observation. Risk analysis standard tasks in agriculture: plant health risk 
evaluation, animals’ health risk evaluation, food safety risk analysis. Risk analysis in IT projects. 
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MĀKSLĪGIE NEIRONU  T ĪKLI  VAD ĪBAS  SISTĒMĀS 
NEURAL NETWORKS AND  CONTROL SYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās. Prof. P.Rivža, 
2.0 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., ieskaite  
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
III.k. 5. semestrī (nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Ievads un pamatjēdzieni par mākslīgiem neironu tīkliem. Mākslīgo neironu tīklu arhitektūra: tīkli 
ar tiešo izplatību; tīkli ar atgriezenisko saiti. Mākslīgo neironu tīklu apmācība: apmācība ar 
skolotāju; apmācība bez skolotāja. Neironu datori. Mākslīgo neironu tīklu lietojums vadības 
sistēmās: pamatprincipi un uzdevumi. Mākslīgie neironu tīkli l ēmumu pieĦemšanas uzdevumos. 
Mākslīgie neironu tīkli dažādu informācijas tehnoloăiju un telekomunikāciju uzdevumu 
risināšanā. 

Course of study annotation 

Introduction, background and characteristics of artificial neural networks. Architecture of 
artificial neural networks. Training of artificial neural networks: algorithms and methods. 
Neurocomputers. Neural networks and computer control systems. Neural networks and decision 
analysis. Neural networks approach to solve the problems of information technology and 
telecommunication. 
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Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

IEVADS BIOINFORM ĀTIK Ā  

INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

Ievads bioinformātikā. Atbildīgais pasniedzēja: asoc.prof. L.Paura, izstrādāja 
- eksperts: doc. J. Vīksna, 
3KP (48 h): ): lekc. 24 h, pr.d. 24 h., eksāmens 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem (izĦemot „Informācijas 
tehnoloăijas biosistēmās” studiju virziena maăistrantiem) 
I.k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Students gūst priekštatu par bioinformātikas pamatiem, nozīmīgākajām bioinformātikas 
datubāzēm, datu analīzes un meklēšanas metodēm, kā arī bioinformātikas pielietojumiem. Kursa 
sākumā tiek dots īss ievads molekulārajā biologijā, kas nepieciešams tēmas izpratnei, kursa 
pamatā tiek aplūkotas ar bioloăisko virkĦu (proteīnu, RNS un DNS) analīzi saistītās problēmas 
un to risināšanas metodes, tiek dots neliels ieskats proteīnu struktūru analīzē un filoăenētikā. 
Pamatā kurss ir orientēts uz esošo internetresursu (datubāzu un programmatūras) izmantošanu un 
iegūto rezultātu interpretāciju; īsumā tiek aplūkotas svarīgākās algoritmiskās problēmas un to 
risināšanas metodes.  

Course of study annotation 

Student gets introduced in basics of bioinformatics, gets acquinted with important bioinformatics 
data bases and with methods of search and analysis of these date, as well with practical 
applications of bioinformatics. Course begins with a short introduction into molecular biology, 
necessary for the understanding for the subject. The basic part of the course is centered around 
the problems of analysis of biological sequences (protein, RNA and DNA) and the corresponding 
solutions for these problems, however a brief introduction to analysis of protein structures and 
phylogenetics is also given. The emphasis of the course is on the use of existing internet 
resources (databases and programs) and the interpretation of the obtained results, however the 
main algorithmic problems and their solutions is also briefly discussed. 
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Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

DATU STRUKTŪRAS UN ALGORITMI BIOINFORM ĀTIK Ā I  

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS I  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I. Atbildīgā pasniedzēja: 
asoc.prof. L.Paura, izstrādāja - eksperts: doc. J. Vīksna, 
4KP (64 h): lekc.  24 h, pr.d. 16  h., kursa darbs 24 h. Ieskaite 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem (izĦemot „Informācijas 
tehnoloăijas biosistēmās” studiju virziena maăistrantiem) 
I.k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Students gūst priekštatu par svarīgākajām bioinformātikā pielietotajām algoritmiskajām 
metodēm. Apskatītajām problēmām tiek izpētīti un analizēti to risināšanai lietotie algoritmi, 
vairāki no tiem studentiem patstāvīgi jāimplemetē kādā no viĦiem zināmajām programmēšanas 
valodām. Kursā pamatā tiek apskatītas no pielietojuma viedokĜa svarīgākās bioinformātikas 
problēmas - proteīnu un nukleotīdu virkĦu un proteīnu struktūru analīze, taču tiek dots arī īss 
ieskats citās bioinformātikas apakšnozarēs. Kurss īsi iepazīstina arī ar galvenajām 
bioinformātikas datu bāzēm, to savstarpējo saistību to izmantošanas iespējām. 

Course of study annotation 

Student gets introduced in most important algorithmic methods used within the field. For the 
problems considered, algorithms for their solution are studied and analyzed, several of these 
algorithms students have to implement in a programming language of their choice. Course 
emphasizes bioinformatics problems that are most important with respect to practical 
applications - protein and nucleotide sequence and protein structure analysis, although a brief 
introduction in other subfields of bioinformatics is given. Course also gives a brief introduction 
in main bioinformatics databases, their dependencies and uses. 



   73 

BIOSISTĒMU  MODEL ĒŠANA 

MODELLING OF BIOSYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Biosistēmu modelēšana . Doc. E.Stalidzāns, 
3 KP (48 h): lekc. 32h, lab. d. 16 h, eksāmens 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem (izĦemot „Informācijas 
tehnoloăijas biosistēmās” studiju virziena maăistrantiem) 
I.k. 2. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

  

Studiju priekšmeta anotācija 

Dzīvie organismi biosfērā, medicīnā un rūpniecībā. Bioloăisku objektu kopējās iezīmes. 
Iedzimtība. Genoms. Biosistēmas veidojošās vielas, to funkcijas: struktūrelementi, 
transportsistēmas, bio-katalizatori, enerăijas pārveidotāji, regulatori, informācijas nesēji. 
Biosistēmu stabilie stāvokĜi. Dažādi bioloăisku un tehnisku sistēmu dzīves cikli. Kibernētika. 
Struktūrmodelēšanas pamati. Topoloăiskā modelēšana, cikli topoloăiskajā modelī. Funkcionālo 
sakarību ieviešana modelī. Bilanču vienādojumi. Ekspertu aptaujas un to izmantošana. ModeĜa 
validācija un parametru pieskaĦošana. Ekosistēmu un ražošanas bioprocesu modelēšana. 

Course of study annotation 

Living organisms in biosphere, medicine and industry. Common features of biological objects. 
Inheritance. Genome. Main classes of biomolecules and their functions: structural elements, 
transport systems, biocatalysers, transformers of energy, regulators, carriers of information. 
Steady states of biological systems. Different life cycles of biological and technical systems. 
Cybernetics. Basics of structural modelling. Topological modelling, cycles in topological model. 
Implementation of functional relationships into the model. Balance equations. Expert survey and 
their applications. Validation and tuning of model parameters. Modelling of ecosystems and 
biological processes in industry. 
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ŠŪNU VADĪBAS PROCESU ANALĪZE 

ANALYSIS OF CONTROL IN CELLULAR PROCESSES 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. 
Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems. 
 

DASI 

Šūnu vadības procesu analīze. Doc. E.Stalidzāns, 
2 KP : lekc. 16 h, prakt. d. 16 h., ieskaite 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem (izĦemot „Informācijas 
tehnoloăijas biosistēmās” studiju virziena maăistrantiem) 
II k. 3. semestrī (pilna laika studijās) 
III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās)   

Studiju priekšmeta anotācija 

Šūna kā dzīvo organismu struktūrelements. Šūnas procesu vadības tehnoloăiju pielietojums 
dažādos biotehnoloăijas aspektos: medicīnā, veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloăijās, ekoloăijā, 
bioenerăētikā. Šūnu struktūrbioloăijas elementi. Signalizācijas un vielmaiĦas tīkli telpā un laikā. 
Stabilitāte, multistabilitāte. Vadības loki. Pozitīvās un negatīvās atgriezeniskās saites. Iteratīvā 
zinātniskās pētniecības pieeja: eksperimentu un modelēšanas cikls. Procesu modelēšanas posmi: 
struktūras modelis, funkcionālais modelis, validācija. Šūnu molekulāro procesu modeĜu datu 
bāzes. Systems Biology Markup Language (SBML) modeĜu izveides standarts. SBML standarta 
modeĜi. SBML standarta modelēšanas programmpaketes. COPASI, CellDesigner, MatLab un 
citas. Bioprocesu vadības analīzes un apraksta metodes. 

Course of study annotation 

Cell as a structural element of living organisms. Application of cellular control processes in 
different branches of biotechnology: medicine, veterinary medicine, food technology, ecology, 
bioenergetics. Basics of structural biology of cell. Signalisation and metabolic networks in space 
and time. Stability. Multistability. Control loops. Posistive and negative feedback. Iterative 
scientific approach: cycle of experiment and modelling. Phases of process modelling: structural 
model, functional model, validation. Data bases of cellular molecular processes. Systems 
Biology Markup Language (SBML) standard for modelling of bioprocesses. SBML compatible 
simulation software: COPASI, CellDesigner, MatLab and others. Methods of description and 
analysis of bioprocess control.. 
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Līgums Nr. 2005/0131/ VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 

“Informācijas tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 
 

DATU STRUKTŪRAS UN ALGORITMI BIOINFORM ĀTIK Ā II  

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS II 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā II.  Atbildīgā pasniedzēja: 
asoc.prof. L.Paura, izstrādāja - eksperts: doc. J. Vīksna, 
3KP (48 h): lekc.  16 h, lab.d. 16  h., kursa darbs 16 h, eksāmens 
Izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem (izĦemot „Informācijas 
tehnoloăijas biosistēmās” studiju virziena maăistrantiem) 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
III.k. 5. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Students iepazīstas ar salīdzinoši sarežăītākām bioinformātikas problēmām, to risināšanas 
metodēm un algoritmiem. Akcentetas ir bioinformātikas tēmas, kurām jau šobrīd ir praksē 
nozīmīgi risinājumi (filoăenētiskie koki, mašīnmācīšanās un datizraces pielietojumi 
bioinformātikā u.c.). Students iepazīstas ar algoritmiem šo problēmu risināšanai, pieejamo 
programmatūru un datu bāzes. Vairākus no aplūkotajiem algoritmiem implementē kādā no 
programmēšanas valodām. 

Course of study annotation 

Student gets introduced in comparatively more advanced problems of bioinformatics and in 
methods and algorithms for their solution. Emphasized are the areas of bioinformatics, which 
already now offers solutions that are useful in practice (phylogenetic trees, genomics, 
applications of machine learning and data mining in bioinformatics etc). Student learns about 
algorithms for the solution of these problems, and about available programs and databases. 
Several of the considred algorithms implements in one of the programming languages. 
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3. Brīvās izvēles studiju priekšmeti 
 

LIETIŠĖĀ PSIHOLOĂIJA 

APPLIED PSYCHOLOGY 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

LLU Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts 
LUA,  Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics 
 

IZMA 

Psiholoăija. Doc., Dr. psych. A. Vecgrāve, 
2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite 
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Kompetence lietišėajā psiholoăijā nepieciešama,lai sekmīgi veidotu darbības mērėiem un 
uzdevumiem atbilstošu komandu, vadītu to un strādātu tajā, kā arī strādātu ar klientiem, risinātu 
personīgās problēmas un sadarbotos ar psiholoăijas speciālistiem. 
 Programma ietver šādas patstāvīgas daĜas:  

1. attīstības psiholoăija,  
2. mijiedarbību analīze,  
3. socionika,   
4. ăimenes psiholoăija. 

Konkrētajā grupā pēc studentu vai mācību spēku vienošanās studijas notiek vienas vai dažu 
minēto priekšmeta daĜu ietvaros.  

Course of study annotation 

The competences of Applied Psychology is necesary for creating, leading and activating team, 
corresponding to aim and tasks, for advisory work with a client, for solving personal problems 
and for cooperation with specialists.  
The Subject Applied Psychology includes the following parts: 

1. Developmental Psychology, 
2. Analysis of Interactions 
3. Socionics,  
4. Family Psychology  

According to the agreement of the concrete group and the teacher the studies can be carried out 
in the frame of one or several parts of the subject. 
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SOCIOLOĂISKIE PĒTĪJUMI 

SOCIOLOGICAL RESEARCH 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Sociālo zinātĦu fakultāte, Socioloăijas katedra 
Faculty of Social Sciences, Department of Sociology 
 

SOCI 

Socioloăiskie pētījumi. Vieslektore – asistente B.DūmiĦa,  
2KP (32 h): lekc. 16h, prakt. d. 16 h., ieskaite 
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija 

Iepazīstināt studentus ar empīrisku socioloăisku pētījumu, ar galvenajām socioloăiskās 
informācijas iegūšanas metodēm – kvantitatīvu un kvalitatīvu datu iegūšanas paĦēmieniem, to 
apkopošanu, apstrādi un analīzi. Mācīt iegūtās zināšanas pielietot socioloăiskam pētījumam – 
izstrādāt programmu, pētniecības instrumentāriju un sagatavot pētījuma aprakstu, tādējādi 
veidojot studentos izpratni par socioloăiju kā par pielietojamu zinātni. 

Course of study annotation 

Introduce students with empirical sociological research, with the skills that are necessary for data 
collection – quantitative and qualitative data obtaining techniques, how to summarise, process 
and analyse survey data. To instruct how to carry out the sociological survey programme, how to 
use research tools and prepare a survey report. In that way to create understanding of sociology 
as an applied science.  
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RETORIKA  

RHETORIC  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

 

Sociālo zinātĦu fakultāte. Filozofijas katedra. 

Faculty of Social Sciences. Department of Philosophy. 

FILO 

Retorika. Lekt. E.Apsīte, 
2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite 
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās)  

  

Studiju priekšmeta anotācija 

Kursa mērėis – veidot studentiem labākas verbālās komunikācijas prasmes. Retorikas studijas 
sniedz zināšanas par izziĦas procesa struktūru un funkcijām, iepazīstina ar oratora un auditorijas  
saskarsmes psiholoăiju un trenē atbilstošas prasmes, palīdz izkopt runas kultūru un 
argumentācijas prasmes, praktiski modelē publiskas uzstāšanās situāciju. 
Kursa metodika ir balstīta uz mācīšanos no pieredzes; apmēram 70% laika tiek veltīti 
praktiskajiem darbiem (situāciju analīzes, lomu spēles u.c.) 

Course of study annotation 

The objective of a course – to develop better verbal communication skills. The rhetoric course 
imparts knowledge about structure and functions of communication process, gives introduction 
in psychological (``soft``) side of communication and train appropriate skills, helps to 
accomplish presentation and argumentation technics by modeling practical situations. The main 
study method – learning from experience, apjroximately 70% time is devoted to practical 
exercises (case study, role playing e.t.c.). 
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VADĪŠANA 

MANAGEMENT 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Sociālo zinātĦu fakultāte, Socioloăijas katedra 
Faculty of Social Sciences, Department of Sociology 
 

SOCI 

Vadīšana, lekt. I.Zalāne 
2 KP (32 h) : lekc. 16 h, lab. darbi 16 h, ieskaite 
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās)  

Studiju priekšmeta anotācija 

Vadībzinības ir specifiska zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju vadīšanas, 
pārkvalificēšanas procesu, Ĝauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmību organizāciju 
kvalitatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls sabiedrības atribūts un cilvēkam nākas 
tajā Ħemt aktīvu līdzdalību. Sabiedrisko attiecību nozīme organizācijas vadīšanas darbā. 

Course of study annotation 

Management and manager. Planning, problem solving and decision making. Strategical planning 
and leadership. Organization structure. Authority, authorization, centralized and decentralized 
organizations. Staff management. Changes in organizations. Motivation. Leadership style. 
Organizing Individual Work. Public Relation. 
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STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA   

INTERNATIONAL ECONOMIC  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas katedra 
Faculty of Economics, Department of Economics 
 

EK 

Starptautiskie ekonomiskie sakari. Vieslektors - lekt. S.Ancāns, 
2 KP (32 h): lekc. 24 h, prakt. d. 8 h, ieskaite  
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

Studiju priekšmeta anotācija  

Studiju priekšmets balstās uz bakalaura līmenī iegūtām zināšanām starptautiskajos 
ekonomiskajos sakaros aplūkojot starptautiskās tirdzniecības modeĜus, kas pamato starptautisko 
tirdzniecību izraisošos cēloĦus; starptautisko tirdzniecību ierobežojošās barjeras: tarifi, kvotas, 
tarifu kvotas; netarifu barjeras; starptautisko tirdzniecību veicinošās valdības subsīdijas. 
Tirdzniecības barjeru ietekme uz ražotāju, patērētāju un tās radītais tīrais ekonomiskais efekts. 
Mūsdienu ārzemju valūtu tirgus, tā darbības principi un attīstības tendences. 

Course of study annotation 

The study course is based on the knowledge gained during undergraduate studies dealing with 
international trade models explaining the causes of trade among countries, as well as trade 
barriers: tariffs, quotas, tariff rate quotas, non-tariff barriers, government subsidies promoting 
international trade. The effect of trade barriers on producers, consumers and the net social 
welfare. Foreign exchange market, its performance principles and development trends. 
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INFORM ĀCIJAS SISTĒMU EKONOMIKAS PAMATI 

ECONOMIC BASICS OF INFORMATION SYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technology, Department of Computers systems 
 

DASI 

IS ekonomikas  pamati, Asoc. prof. A.Gailums, 
2KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16h., ieskaite  
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
III k. 5. semestrī (nepilna laika studijās)  

Anotācija: 

Informācijas sistēmu (IS) pamati. Aparatūras novērtējuma faktori. Programmatūras novērtējuma 
faktori. IS pakalpojumu novērtējuma faktori. Informācijas resursu un tehnoloăiju vadīšana. 
Informācijas tehnoloăiju resursu iegāde. Informācijas tehnoloăijas un noma. E-bizness un E-
komercija. Budžeta un finansu plānošana. IT izmaksas. Virtuālais birojs. IS riska analīze. 

Annotation: 

Fundaqmentals of Information Systems (IS). Hardware evaluation factors. Software evaluation 
factors. Evaluation factors for IS services. Managing information resources and technologies. 
Acquisition of IT resources. Information technologies and rent. E-bussiness and E-commerce. 
Planning of budging and finances. Total cost of ownership. Virtual office. Risk analysis of IS. 
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ZINĀTNISKO PUBLIK ĀCIJU RAKST ĪŠANA 

PREPARATION OF SCIENTIFIC PAPER 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte,  Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 
 

Zinātnisko publikāciju rakstīšana. Prof. I. Arhipova, 
2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite 
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

 
Studiju priekšmeta anotācija 

Pamatprasības zinātniskajiem rakstiem. Zinātnisko publikāciju varianti. Atsevišėu sadaĜu saturs. 
Pētījumu metodikas apraksts. Tabulu un attēlu noformējums. SI sistēmas mērvienības. 
Literatūras saraksta noformēšana. LLU Rakstiem sagatavotā manuskriptu recenzēšana un 
sagatavošana iespiešanai. Zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumu atšėirīgas prasības 
zinātnisko rakstu noformēšanā.  

Course of study annotation 

Essential demands for scientific papers. The versions of the scientific papers. Content of separate 
arrangement. Description of methods of research. Designing of tables and figures. SI units. 
Drawing up of the list of references. Reviewing and getting manuscripts of Proceedings of LUA 
ready for the press. Scientific journals and conference proceedings different requirements of the 
scientific papers designing. 
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UZĥĒMUMA  RESURSU PLĀNOŠANAS SISTĒMAS (ERP SISTĒMAS) 

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Control Systems 
 

VASI 

UzĦēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP sistēmas). Vieslektore - 
lekt. I.Rudusa, 
2 KP (32 h) : lekc. 16 h, lab. darbi 16 h, ieskaite 
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

 
Studiju priekšmeta anotācija 

Darbības un resursu plānošana. UzĦēmuma darbības plānošanas sistēmas izveides tehnoloăiskais 
pamats. ERP sistēmu apskats. ERP dzīves cikls. ERP datu ievads. Sistēmanalīze. Sistēmas 
plānošana. ERP datu izvads. UzĦēmuma portāls. ERP sistēmas ieviešana. ERP sistēmas riski. . 
Elektroniskā komercija kā ERP sistēmas sastāvdaĜa. 

Course of study annotation 

ERP systems: Systems and technology background. Overview of ERP systems. ERP life cycle. 
ERP data input. Systemanalusis. Choosing an ERP System. Designing ERP Systems. Choosing 
Standard Models, Artifacts ans Processes. ERP data output. ERP Portals. Implementing ERP 
Systems. ERP risks. After going live. ERP and electronic commerce. 
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DARBA VIDE 

LABOUR ENVIRONMENT 

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Meža fakultāte, Darba vides katedra 
Forest Faculty of Forestry, Department of Labour Environment 
 

DVID 

Darba vide. Vieslektore - Doc. D.Kanaška 
2.0 KP (32h): lekc. 14 st., lab. d. 16 st., semināri 2.st., ieskaite 
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās) 

 
Studiju priekšmeta anotācija 

Ergonomikas nozīme darba aizsardzībā. Darba vieta darbam ar datoru. Darba psiholoăija. Fiziska 
un garīga pārslodze darbā.  Darba aizsardzības pasākumu vadīšana un  finansēšana.  
Ugunsdrošība, elektrodrošība un darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšana. Normatīvie 
dokumenti radiācijas drošībā. Standartizācija Latvijā. 
Course of study annotation 

Purport of ergonomics in labour protection. Place of work for computer. Psychology in job. 
Bodily and mental overburner in work. Management and finanse of activities in labour 
protection. Fire secyrity, electricity security end ingvisistion misfortune accidents in work. 
Normative documents  in radiation protection. Standardization in Latvia. 
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MULTIA ĂENTU SISTĒMAS UN  TO PIELIETOJUMI 

MULTIAGENT SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS  

Maăistrantūras studiju priekšmetu programma 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra 
Faculty of Information technologies, Department of Computer Systems 
 

DASI 

Multiaăentu sistēmas un to pielietojumi. Vieslektors - doc. A. Ermuiža 
2 KP: lekc. 16 h, prakt. d. 16 h., ieskaite 
Brīvās izvēles studiju priekšmets ITF maăistrantiem 
II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)  
III.k. 5. semestrī (nepilna laika studijās) 

  

Studiju priekšmeta anotācija 

Programmatūras aăenti un multiaăentu sistēmas (MAS). Diskrēto sistēmu modeĜu attīstības 
vēsture. Valodas, sazināšanās un priekšstati. MAS pielietojumi un to iespējas. MAS pielietojumi 
bioloăisko procesu modelēšanā. Reaktīvie un proaktīvie aăenti. Aăentu sadarbības veidi. Daudz 
aăentu organizāciju struktūras un to analīze. Aăentu darbības un uzvedības modeĜi. Zināšanu un 
apmācības interpretācija MAS modeĜos. Aăentu pārrunas, kooperācija un uzdevumu sadale. 
Plānošana un rīcību koordinācija. Aăentu pielietojumi datortīklos. Aăentu pielietojumi e-
komercijā. MAS modelēšanas paketes un to klasifikācija. Pakete AgentSheets2.5 un tās lietošana 
modelēšanā. 

Course of study annotation 

 Software agents and multi-agent systems (MAS). History of discrete systems modelling 
development. Languages, communications and representations. Areas of MAS aplications. MAS 
aplications in modelling of biological processes. Reactive and proactive aăents. Ways of agents 
collaboration. Structures of multiagent organisations and their analysis. Actions and behaviours 
of agents. Knowledge and learning interpretation in multiagent models. Negotiation, cooperation 
and task agreement between agents. Coordination of actions by planning. Agents applications in 
computer networks. Agents applications in e-commercy. Software for MAS simulation and its 
classification. Software AgentSheets2.5 and its using in simulation. 
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4.pielikums. Maăistru studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” studiju plāns 

2007./2008.studiju gada uzlabotais maăistra akadēmiskā studiju programmas "Inform ācijas tehnoloăijas" studiju pl āns  
Studiju ilgums: klātiene - 2.gadi, apjoms 80 KP 

Priekšmetu apjoms I.kurss II.kurss I.kurss II.kurss 

Studiju priekšmeti KP h 
Kontroles 
forma 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

1. Obligātie studiju priekšmeti 34 544   12 14 8 0         

1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti 16 256   12 4 0 0         

Fundamentālie algoritmi un datu struktūras 4 64 E 4       E       

Sistēmu teorija un vadība 4 64 E 4       E       

Datu bāzes projektēšanas tehnoloăijas 4 64 E   4       E     

Pētījumu metodoloăija 2 32 E 2       E       

Informācijas aizsardzība un drošība 2 32 Iesk. 2       Iesk.       

1.2. Speciālais kurss  18 288   0 10 8 0         

 Ražošanas datorvadības sistēmas 18 288 0 0 10 8 0     

Ražošanas datorvadības sistēmas I, II 4 64 Iesk, E   2 2     Iesk. E   

Paralēlās un dalītās  reāllaika sistēmas  3 48 E     3       E   

Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra 4 64 E   4       E    

Mehatronikas sistēmas 3 48 E     3       E   

Datorizētās mērsistēmas 2 32 E   2       E     

Mikrokontrolieru vadības sistēmu projektēšana 2 32 Iesk.   2        Iesk.    

Sistēmanalīze 18 288 0 0 10 8 0     

Programmatūras sistēmu izstrādes modeĜi 2 32 Iesk   2       Iesk.     

Procesu orientētā sistēmu projektēšana 2 32 E     2       E   

Sistēmanalīze 2 32 Iesk   2       Iesk.     

Objektorientētā sistēmu projektēšana 2 32 E     2       E   

Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana 4 64 Iesk, E   2 2     Iesk. E   

IT nozares tiesību pamati un standarti 2 32 Iesk   2       Iesk.     

E-biznesa un e-pārvaldes sistēmas 2 32 Iesk   2       Iesk.     

Web sistēmu izstrāde 2 32 E     2       E   

Informācijas tehnoloăijas biosistēmās 18 288 0 0 10 8 0     

Ievads bioinformātikā  3 48 E   3       E     

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I 4 64 Iesk   4       Iesk.     

Biosistēmu modelēšana 3 48 E  3    E   

Šūnu vadības procesu analīze 2 32 Iesk   2    Iesk.  

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā II 3 48 E     3       E   

Daudzvariāciju biodatu analīze 3 48 E     3       E   

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti 20 320   8 6 6 0         
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Priekšmetu apjoms I.kurss II.kurss I.kurss II.kurss 

Studiju priekšmeti KP h 
Kontroles 
forma 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

2.1. Obligātā daĜa 14 224   8 2 4 0         

Zinātnes filozofija 2 32 E 2       E       

Svešvalodas speckurss 2 32 E 2       E       

Matemātikas metožu pielietošanas speckurss, t.sk. 6 96 Iesk.,Iesk., E 4 2     
Iesk., 
Iesk. E     

Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie pamati  2 32                   
Mežaudžu matemātiskā modelēšana 2 32                   

Bioloăisko un fizikālo procesu matemātiskā modelēšana 2 32                   

Pētniecības prakse  4 64  Iesk.     4       Iesk.   

2.2. Izvēles daĜa  6 96   0 4 2           

Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas 2 32 Iesk.      2       Iesk.   

Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā 2 32 Iesk.      2       Iesk.   

Ăeoinformatīvās sistēmas (ĂIS) lauksaimniecībā 2 32 Iesk.      2       Iesk.   

Tehniskā rakstīšana un profesionālā saziĦa 2 32 Iesk  2   . Iesk   

Saskarsme un profesionālā ētika 2 32 Iesk.      2       Iesk.   

ES lauksaimniecības informācijas sistēmas 2 32 Iesk    2       Iesk.     

Statistika ăenētikā 3 48 Iesk.      3       Iesk.    

Populācijas ăenētika 2 32 Iesk.   2       Iesk.       

Riska analīze lauksaimniecībā 2 32 Iesk.      2      Iesk.    

Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās 2 32 Iesk.      2      Iesk.    

Ievads bioinformātikā  3 48 E    3        E     

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I 4 64 Iesk    4        Iesk.     

Biosistēmu modelēšana 3 48 E  3    E   

Šūnu vadības procesu analīze 2 32 Iesk   2    Iesk.  

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā II 3 48 E      3       E    
3. Brīvās  izvēle  6 96   0 0 6 0         

Lietišėā psiholoăija 2 32 Iesk.    2      Iesk.   

Socioloăiskie pētījumi 2 32 Iesk.    2       Iesk.   

Retorika 2 32 Iesk.     2       Iesk.   

Vadīšana 2 32 Iesk.      2       Iesk.   

Starptautiskā ekonomika 2 32 Iesk.      2       Iesk.   

Informācijas sistēmu ekonomikas pamati 2 32 Iesk.      2       Iesk.   

Zinātnisko publikāciju rakstīšana 2 32 Iesk.      2       Iesk.   

UzĦēmumu resursu plānošanas (ERP) sistēmas 2 32 Iesk.     2      Iesk.   

Darba vide 2 32 Iesk.     2      Iesk.   

Multiaăentu sistēmas un to pielietojumi 2 32 Iesk.   2    Iesk.  

4. Maăistra darba izstrāde  20 320   0 0 0 20       Aizst. 
Kopā KP iekĜauti programmā: 80 1280   20 20 20 20         
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2007./2008.studiju gada uzlabotais maăistra akadēmiskā studiju programmas "Inform ācijas tehnoloăijas" studiju pl āns  
Studiju ilgums: nepilna laika studijas  - 3 gadi, apjoms 80 KP 

Priekšmetu apjoms I.kurss II.kurss III.kurss I.kurs s II.kurss III.kurss 
Studiju priekšmeti KP h 

Pārbaudes 
forma 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.-6.sem. 

1. Obligātie studiju priekšmeti 34 544   10 12 8 4 0 0           

1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti 16 256   10 6 0 0 0 0           

Fundamentālie algoritmi un datu struktūras 4 64 E 4           E         

Sistēmu teorija un vadība 4 64 E 4           E         

Datu bāzes projektēšanas tehnoloăijas 4 64 E   4           E       

Pētījumu metodoloăija 2 32 E 2           E         

Informācijas aizsardzība un drošība 2 32 Iesk.   2           Iesk.       

1.2. Speciālais kurss  18 288   0 6 8 4               

 Ražošanas datorvadības sistēmas 18 288 0 0 6 8 4 0 0 0 0 0 0   

Ražošanas datorvadības sistēmas I, II 4 64 Iesk, E   2 2         Iesk. E     

Paralēlās un dalītās  reāllaika sistēmas  3 48 E     3           E     
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra 4 64 E       4           E  

Mehatronikas sistēmas 3 48 E     3           E     

Datorizētās mērsistēmas 2 32 E   2           E      

Mikrokontrolieru vadības sistēmu projektēšana 2 32 Iesk.   2           Iesk.      

Sistēmanalīze 18 288 0 0 6 8 4 0 0 0 0 0 0  

Programmatūras sistēmu izstrādes modeĜi 2 32 Iesk   2           Iesk.      

Procesu orientētā sistēmu projektēšana 2 32 E     2           E    

Sistēmanalīze 2 32 Iesk   2           Iesk.      

Objektorientētā sistēmu projektēšana 2 32 E     2           E     

Programmatūras produktu kvalitātes 
nodrošināšana 4 64 Iesk, E   2 2         Iesk. E    

IT nozares tiesību pamati un standarti 2 32 Iesk       2           Iesk.  

E-biznesa un e-pārvaldes sistēmas 2 32 Iesk       2           Iesk.  

Web sistēmu izstrāde 2 32 E     2           E    

Informācijas tehnoloăijas biosistēmās 18 288 0 0 6 7 5 0 0 0 0 0 0  

Ievads bioinformātikā  3 48 E   3           E    

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I 4 64 Iesk     4          Iesk   

Biosistēmu modelēšana 3 48 E  3      E    

Šūnu vadības procesu analīze 2 32 Iesk    2      Iesk  

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā II 3 48 E     3         E   

Daudzvariāciju biodatu analīze 3 48 E      3         E  

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti 20 320   4 2 6 6 2 0          
2.1. Obligātā daĜa 14 224   4 2 6 2 0 0          

Zinātnes filozofija 2 32 E 2           E        
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Priekšmetu apjoms I.kurss II.kurss III.kurss I.kurs s II.kurss III.kurss 
Studiju priekšmeti KP h 

Pārbaudes 
forma 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.-6.sem. 

Svešvalodas speckurss 2 32 E 2           E        
Matemātikas metožu pielietošanas speckurss, 
t.sk. 6 96 

Iesk.,Iesk., 
E   2 2 2     Iesk. Iesk. E     

Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie 
pamati  2 32                        

Mežaudžu matemātiskā modelēšana 2 32                        
Bioloăisko un fizikālo procesu matemātiskā 

modelēšana 2 32                        

Pētniecības prakse  4 64  Iesk.     4           Iesk.    
2.2. Izvēles daĜa  6 96   0 0 0 4 2 0          

Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas 2 32 Iesk.       2             

Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā 2 32 Iesk.       2             
Ăeoinformatīvās sistēmas (ĂIS) 
lauksaimniecībā 2 32 Iesk.       2             

Tehniskā rakstīšana un profesionālā saziĦa 2 32 Iesk.      2           Iesk.   

Saskarsme un profesionālā ētika 2 32 Iesk.      2           Iesk.   

ES lauksaimniecības informācijas sistēmas 2 32 Iesk        2          Iesk.  

Statistika ăenētikā 3 48 Iesk.      3            Iesk.   

Populācijas ăenētika 2 32 Iesk.       2           Iesk.    

Riska analīze lauksaimniecībā 2 32 Iesk.        2           Iesk. 

Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās 2 32 Iesk.         2           Iesk. 

Ievads bioinformātikā  3 48 E       3           E    

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I 4 64 Iesk      4           Iesk.     

Biosistēmu modelēšana 3 48 E    3      E  

Šūnu vadības procesu analīze 2 32 Iesk     2      Iesk. 

Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā II 3 48 E        3           E 
3. Brīvās  izvēle  6 96   0 0 0 4 2 0          

Lietišėā psiholoăija 2 32 Iesk.      2          Iesk.   

Socioloăiskie pētījumi 2 32 Iesk.       2          Iesk.   

Retorika 2 32 Iesk.        2          Iesk. 

Vadīšana 2 32 Iesk.         2          Iesk. 

Starptautiskā ekonomika 2 32 Iesk.       2          Iesk.   

Informācijas sistēmu ekonomikas pamati 2 32 Iesk.        2           Iesk. 

Zinātnisko publikāciju rakstīšana 2 32 Iesk.      2           Iesk.  

UzĦēmumu resursu plānošanas (ERP) sistēmas 2 32 Iesk.      2           Iesk.  

Darba vide 2 32 Iesk.      2           Iesk.  

Multiaăentu sistēmas un to pielietojumi 2 32 Iesk.     2      Iesk. 
4. Maăistra darba izstrāde  20 320   0 0 0 0 8 12        Aizst. 

Kopā KP iekĜauti programmā: 80 1280   14 14 14 14 12 12          
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4.pielikums (turpinājums) 
 
2006./2007.studiju gada maăistra akadēmiskā studiju programmas "Inform ācijas tehnoloăijas" studiju pl āns  
Studiju ilgums: klātiene - 2.gadi, apjoms 80 KP 

Priekšmetu 
apjoms 

1.kurss 2.kurss 1.kurss 2.kurss Nr. 
p.k. Studiju priekšmeti 

KP Stundas 

Kontroles 
forma 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

  1. Obligātie studiju priekšmeti 34 544                   

  1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti 16 256                   
1 Fundamentālie algoritmi un datu struktūras 4 64 E 4       E       

2 Sistēmanalīze un modelēšana 4 64 E 4       E       
3 Sistēmu projektēšanas metodes un rīki (UML) 4 64 E   4       E     
4 Pētījumu metodoloăija 2 32 E   2       E     
5 IT nozares tiesību pamati un standarti 2 32 Iesk. 2       Iesk.       

  1.2. Speciālais kurss  18 288                   

   Ražošanas datorvadības sistēmas 18 288                   

6 Ražošanas datorvadības sistēmas I, II 4 64 Iesk., E   2 2     Iesk. E   
7 Paralēlās un dalītās  reāllaika sistēmas  3 48 E   3       E     
8 Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra 4 64 Iesk., E   2 2     Iesk. E   

9 Mehatronikas sistēmas 3 48 E     3       E   
10 Datorizētās mērsistēmas 2 32 E   2       E     
11 Mikrokontrolieru vadības sistēmu projektēšana 2 32 Iesk.     2       Iesk.   

  Sistēmanalīze 18 288                   

12 
Lietotājorientētas IS izstrādes metodoloăija (UCD) un biznesa procesu 
(re)inženierija  

4 64 E     4       E   

13 Projektēšana un programmēšana ORACLE vidē  4 64 E     4       E   

14 Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana 4 64 Iesk., E   2 2     Iesk. E   
15 Informācijas aizsardzība un drošība 2 32 E   2       E     
16 E-biznesa sistēmu projektēšana 4 64 Iesk.   2 2     Iesk. Iesk.   

  Informācijas tehnoloăijas biosistēmās 18 288                   

17 Ievads bioinformātikā  6 96 E 6       E       
18 Bioinformātika 1 3 48 E   3       E     
19 Bioinformātika 2 3 48 E     3       E   
20 Daudzvariāciju biodatu analīze 3 48 E     3       E   
21 Datubāzes bioinformātikā un lauksaimniecībā (kursa darbs) 3 48 Iesk.   3       Iesk.     
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Nr. 
p.k. Studiju priekšmeti 

Priekšmetu 
apjoms 

Kontroles 
forma 

1.kurss 2.kurss 1.kurss 2.kurss 

  2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti 20 320                   

  2.1. Obligātā daĜa 14 224                   
22 Zinātnes filozofija 2 32 E 2       E       

23 Svešvalodas speckurss 2 32 E 2       E       
24 Matemātikas metožu pielietošanas speckurss, t.sk. 6 96 Iesk., E 2 4     Iesk. E     

24.1. Bioloăisko un fizikālo procesu matemātiskā modelēšana   2 32                   
24.2. Mežaudžu matemātiskā modelēšana  2 32                   
24.3. Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie pamati  2 32                   
25 Pētniecības prakse  4 64  Iesk.     4       Iesk.   

  2.2. Izvēles daĜa  6 96                   
26 Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
27 Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā 2 32 Iesk.     2       Iesk.   

28 Ăeoinformatīvās sistēmas (ĂIS) lauksaimniecībā 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
29 Tehniskā rakstīšana un profesionālā saziĦa 2 32 Iesk. 2       Iesk.       
30 Saskarsme un profesionālā ētika 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
31 ES lauksaimniecības informācijas sistēmas 2 32 E   2       E     
32 Statistika ăenētikā 3 48 Iesk.     3       Iesk.   
33 Populācijas ăenētika 2 32 Iesk. 2       Iesk.       

34 Riska analīze lauksaimniecībā 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
35 Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās 2 32 Iesk.     2       Iesk.   

  3. Brīvās  izvēle  6 96                   

36 Psiholoăija 2 32 Iesk.   2       Iesk.     
37 Socioloăiskie pētījumi 2 32 Iesk.   2       Iesk.     

38 Retorika 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
39 Vadīšana 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
40 Starptautiskie ekonomiskie sakari 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
41 Informācijas sistēmu ekonomikas pamati 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
42 Zinātnisko publikāciju rakstīšana 2 32 Iesk.     2       Iesk.   
43 UzĦēmumu resursu plānošanas (ERP) sistēmas 2 32 Iesk.   2       Iesk.     

44 Darba aizsardzības pamati 2 32 Iesk.   2       Iesk.     

  4. Maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana  20 320         20       Aizst. 

  Kopā KP iekĜauti programmā: 80 1280   20 20 20 20     
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2006./2007.studiju gada maăistra akadēmiskā studiju programmas "Inform ācijas tehnoloăijas" studiju pl āns  
Studiju ilgums: nepilna laika studijas  - 3 gadi, apjoms 80 KP 

Priekšmetu 
apjoms 1.kurss 2.kurss 3.kurss 1.kurss 2.kurss 3.kurss Nr. 

p.k. Studiju priekšmeti 
KP Stundas 

Kontroles 
forma 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

  1. Obligātie studiju priekšmeti 34 544                           
  1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti 16 256                           
1 Fundamentālie algoritmi un datu struktūras 4 64 E 2 2         Iesk. E         
2 Sistēmanalīze un modelēšana 4 64 E 2 2         Iesk. E         

3 
Sistēmu projektēšanas metodes un rīki 
(UML) 

4 64 E     4   
    

    E   
    

4 Pētījumu metodoloăija 2 32 E   2           E         
5 IT nozares tiesību pamati un standarti 2 32 Iesk. 2           Iesk.           
  1.2. Speciālais kurss  18 288                           

   Ražošanas datorvadības sistēmas 18 288                           
6 Ražošanas datorvadības sistēmas 4 64 E       4           E     
7 Paralēlās un dalītās  reāllaika sistēmas  3 48 E     3           E       
8 Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra 4 64 E       4           E     
9 Mehatronikas sistēmas 3 48 E         3           E   
10 Datorizētās mērsistēmas 2 32 E       2           E     

11 
Mikrokontrolieru vadības sistēmu 
projektēšana 

2 32 Iesk.         
2   

        Iesk. 
  

  Sistēmanalīze 18 288                           

12 
Lietotājorientētas IS izstrādes metodoloăija 
(UCD) un biznesa procesu (re)inženierija 

4 64 E       4 
    

      E 
    

13 
Projektēšana un programmēšana ORACLE 
vidē  

4 64 E         
4   

        E 
  

14 
Programmatūras produktu kvalitātes 
nodrošināšana 

4 64 E     2 2 
    

    Iesk. E 
    

15 Informācijas aizsardzība un drošība 2 32 E         2           E   
16 E-biznesa sistēmu projektēšana 4 64 Iesk.       4           Iesk.     
 Informācijas tehnoloăijas biosistēmās 18 288              

17 Ievads bioinformātikā  6 96 Iesk., E   3 3     Iesk. E    
18 Bioinformātika 1 3 48 E     3       E    
19 Bioinformātika 2 3 48 E     3        E  
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Nr. 
p.k. Studiju priekšmeti 

Priekšmetu 
apjoms 

Kontroles 
forma 1.kurss 2.kurss 3.kurss 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

20 Daudzvariāciju biodatu analīze 3 48 E         3           E   

21 
Datubāzes bioinformātikā un 
lauksaimniecībā  (kursa darbs) 

3 48 Iesk.       3 
    

      Iesk. 
    

  2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti 20 320                           

  2.1. Obligātā daĜa 14 224                           
22 Zinātnes filozofija 2 32 E 2           E           
23 Svešvalodas speckurss 2 32 Iesk.,E 1 1         Iesk. E         

24 
Matemātikas metožu pielietošanas 
speckurss, t.sk. 

6 96 Iesk,.E 2 4     
    

Iesk. E     
    

24.1. 
Bioloăisko un fizikālo procesu 

matemātiskā modelēšana  
 2 32           

    
        

    
24.2. Mežaudžu matemātiskā modelēšana  2 32                           

24.3. 
Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie 

pamati 
 2 32           

    
        

    
25 Pētniecības prakse  4 64 Iesk.     2 2         Iesk. Iesk.     

  2.2. Izvēles daĜa  6 96                           

26 
Precīzās lauksaimniecības informācijas 
sistēmas 

2 32 Iesk.     2   
    

    Iesk.   
    

27 Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā 2 32 Iesk.     2           Iesk.       

28 
Ăeoinformatīvās sistēmas (ĂIS) 
lauksaimniecībā 

2 32 Iesk.     2   
    

    Iesk.   
    

29 Tehniskā rakstīšana un profesionālā saziĦa 2 32 Iesk.   2           Iesk.         
30 Saskarsme un profesionālā ētika 2 32 Iesk.     2           Iesk.       
31 ES lauksaimniecības informācijas sistēmas 2 32 E       2           E     
32 Statistika ăenētikā 3 48 Iesk.   3           Iesk.         
33 Populācijas ăenētika 2 32 Iesk. 2           Iesk.           
34 Riska analīze lauksaimniecībā 2 32 Iesk.       2           Iesk.     
35 Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās 2 32 Iesk.       2           Iesk.     
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Nr. 
p.k. Studiju priekšmeti 

Priekšmetu 
apjoms 

Kontroles 
forma 1.kurss 2.kurss 3.kurss 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

  3. Brīvās  izvēle  6 96                           
36 Psiholoăija 2 32 Iesk.     2           Iesk.       
37 Socioloăiskie pētījumi 2 32 Iesk.     2           Iesk.       
38 Retorika 2 32 Iesk.       2           Iesk.     
39 Vadīšana 2 32 Iesk.       2           Iesk.     
40 Starptautiskie ekonomiskie sakari 2 32 Iesk.     2           Iesk.       
41 Informācijas sistēmu ekonomikas pamati 2 32 Iesk.       2           Iesk.     
42 Zinātnisko publikāciju rakstīšana 2 32 Iesk.   2           Iesk.         

43 
UzĦēmumu resursu plānošanas (ERP) 
sistēmas 

2 32 Iesk.   2     
    

  Iesk.     
    

44 Darba aizsardzības pamati 2 32 Iesk.   2           Iesk.         

  4. Maăistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana  20 320 Aizst.         8 12           

Aizst. 

  Kopā KP iekĜauti programmā: 80 1280    15  15  13  13 12 12             

 

 



   95

5.pielikums. Maăistru studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” 2006.g. MEK pārskats. 

 
LLU Informācijas tehnoloăiju fakultāte 

Akadēmiskā maăistra studiju programma „Informācijas tehnoloăijas” 
InženierzinātĦu maăistra akadēmiskā grāda iegūšana inženierzinātnē 

 
MEK pārskats 

 
2006.gada 05.jūnijs 
 
MEK priekšsēdētājs 
Jānis GrundspeĦėis Dr.habil.sc.ing., profesors, LZA īstenais loceklis, Rīgas Tehniskās 

universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes 
dekāns 

 
MEK priekšsēdētāja vietniece 
Irina Arhipova Dr.sc.ing., LLU ITF dekāne, Vadības sistēmas katedras asociētā 

profesore 
 
MEK locekĜi 
Pēteris Rivža  Dr.habil.sc.ing., LLMZA loceklis, LLU ZinātĦu prorektors, ITF 

Datoru sistēmas katedras profesors  
Rudīte Čevere Dr.sc.comp., ITF Datoru sistēmas katedras asoc. profesore, a/s 

„DATI Exigen Group” vadošā kvalitātes pārvaldniece 
Andris Šnīders Dr.habil.sc.ing., LLU TF Lauksaimniecības enerăētikas institūta 

direktors, profesors 
Juris Rāts Dr.sc.comp., a/s „DATI Exigen Group” projekta grupas vadītājs. 
 
Maăistru eksāmenu komisija ar LLU ITF pilna laika maăistrantiem strādāja 2006. gada 2.jūnijā, 
Maăistru eksāmenu komisijai kopā tika iesniegti 13 inženierzinātĦu maăistra darbi. Visi 
akadēmiskās maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” maăistra grādu 
pretendentu darbi tika sekmīgi aizstāvēti. 
 
Rezultāti:  

Vērt ējums Skaits Procenti 
„10” balles (izcili) 2 15 
„9” balles (teicami) 3 23 
„8” balles (Ĝoti labi) 3 23 
„7” balles (labi) 3 23 
„6” balles (gandrīz labi) 2 15 
Kopā: 13 100 

 
Maăistru darbu aizstāvēšanā vidējā atzīme bija 8.0 balles. Kopumā rezultāti jāvērtē kā Ĝoti labi, 
jo 8 maăistrantu (jeb 62%) vērtējums ir augstāks par 7. 
 
Maăistru darbu izstrādi vadīja 4 Informācijas tehnoloăiju fakultātes, 1 Tehniskās fakultātes 
mācību spēki. Profesori un asociētie profesori vadīja 12 darbus jeb 92% no kopskaita. 
Sadalījums pa maăistru darbu zinātniskajiem vadītājiem un recenzentiem (vienam darbam tika 
nozīmēti divi recenzenti) ir attēlots 1.un 2. tabulā. Maăistru darbus studiju programmā 
„Informācijas tehnoloăijas” recenzēja 19 Latvijas vadošo augstskolu mācību spēki un 7 vadošo 
IT uzĦēmumu pārstāvji . 
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1.tabula 

Maăistru darbu vadītāji  
2.tabula 

Maăistru darbu recenzenti 

Zinātniskais vadītājs 
Darbu 
skaits 

Prof., Dr.habil.sc.ing. P. Rivža 4 
Asoc. prof., Dr.sc.ing. I. Arhipova 4 
Asoc. prof., Dr.sc.comp. R.Čevere 3 
Asoc. prof., Dr.sc.ing. A.GaliĦš 1 
Lekt. Dr.sc.ing. E.Stalidzāns 1 

Kopā 13  

Iestāde, recenzents 
Darbu 
skaits 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

14 

E.Stalidzāns 4 
I. Arhipova 3 

R.Čevere 3 
A. Kaėītis 2 

P. Rivža 1 
A.ĀboltiĦš 1 

Rīgas Tehniskā universitāte 3 
J. Eiduks 1 

A.Ermuiža 2 
Latvijas Universitāte 2 

Ă.Karnītis 2 
RITI 3 

M.Gills 2 
A.VītiĦš 1 

A/s „DATI Exigen Group”  2 
J.Rāts 1 

J.Kronbergs 1 
A/s Exigen Latvia 2 

A. Ādamsone 2 
Kopā 26  

MEK atzīmēja kā izcilus sekojošus darbus: 

1. Salvis Daăis „Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas izstrāde”, darba 
vadītājs Dr.sc.ing., asoc. prof. Irina Arhipova. 

2. Mārti Ħš Hāze „Bezvadu datortīklu specifikāciju grupas standartu izpēte un to prasību 
realizācijas iespēju novērtējums LLU lokālajā datortīklā”, darba vadītājs Dr. hab. sc. ing., 
prof. Pēteris Rivža. 

MEK atzīmēja kā teicamus sekojošus darbus: 

1. Daiga Dumpe „Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-pārvaldes lietvedības 
dokumentācijas plūsmas analīze un prasību izstrāde”, darba vadītāja Dr.sc.ing., asoc. prof. 
Irina Arhipova. 

2. Ăirts Kazainis „LLU Inform ācijas tehnoloăiju fakultātes e-studiju sistēmas izveide”, darba 
vadītājs Dr. hab. sc. ing., prof. Pēteris Rivža. 

3. Inita Sīle „Testēšanas procesa izstrāde un izmantošana programmatūras kvalitātes metriku 
iegūšanai”, darba vadītāja Dr.sc.comp., asoc.prof. Rudīte Čevere. 

Maăistru eksāmenu komisija, izvērtējot maăistrantu zināšanas un noklausoties maăistra 
akadēmisko darbu aizstāvēšanu, atzīmē sekojošo: 
1. Maăistra darbu aizstāvēšana parādīja, ka visi maăistranti ir apguvuši zinātniski pētnieciskā 

darba elementus, prot definēt darba mērėus un uzdevumus, pielietot apgūtās metodes IT 
jomā, veidot loăiskus secinājumus un konkrētus priekšlikumus. 
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2. Visu pretendentu uzrādīto zināšanu apjoms bija pietiekams un inženierzinātĦu maăistra 
akadēmiskais grāds informācijas tehnoloăijās tika piešėirts visiem pilna laika 
maăistrantiem, kuri aizstāvēja savus darbus. 

3. Tā kā Latvijas vadošās augstskolās maăistra darbi tiek novērtēti ar atzīmi, tad arī LLU ITF 
maăistru darbi tika vērtēti ar atzīmi, tādejādi dodot iespēju maăistrantiem plašākas iespējas 
iestāties doktorantūrā. 

4. Maăistra darbu recenzijas atbilda nepieciešamajām prasībām un sniedza korektus darba 
izvērtējumus, recenzenti izvēlēti ar doktora grādu plašā spektrā. 

5. MEK atzīmēja kā pozitīvu un sabalansētu starpdisciplināro maăistra darba tēmu izvēli un 
iesaka arī turpmāk veikt pētījumus šajā jomā. 

6. MEK iesaka veikt sekojošus nepieciešamus uzlabojumus maăistra darbu aizstāvēšanas 
procedūrā: 
o Ieteicams maăistra darbā vairāk akcentēt zinātnisko pētījumu, lai būtu izvirzīta 

problēma, analizēta tā un ieteikti problēmas risinājumi, balstoties uz teorētiskām 
atziĦām. 

o ITF maăistra darbu izstrādes metodiskus norādījumus jāievieš sekojoši grozījumi: 
o jāmaina anotācijas struktūra- īsi raksturot darba saturu, akcentējot autora 

pētījumu; 
o jāmaina ievada struktūra- jānorāda pētījuma novitāte, metodes, darba mērėis, 

izvirzītie uzdevumi, maăistra darba kopskats, tai skaitā jānorāda lietotie termini 
un saīsinājumi; 

o jāmaina prasība, ka recenzentam obligāti jāpiedalās MEK sēdē; 
o jāmaina prasība par maăistra darba kopsavilkuma nepieciešamību. 

 
 
MEK priekšsēdētājs                  (Paraksts)                          Dr.habil.sc.ing., prof. J. GrundspeĦėis 
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ITF Inform ācijas tehnoloăijas studiju programmas 
maăistra darba tēmas, darbu izpildītāji, darbu vadītāji, konsultanti un recenzenti 

Nr. Uzvārds Vārds Maăistra darba tēma Darba vadītājs Konsultants Recenzenti 

Virziens: Ražošanas datorvadības sistēmas 

1. Beėers Andris Ražošanas datorvadības sistēmās 
izmantojamo loăisko programmējamo 
kontroleru salīdzināšana un izvēles metodika 

Comparison and Method of Choise of 
Programmable logic Controllers Used in 
Computer Management Systems of 
Manufacture 

Dr.sc.ing., asoc. prof. 
A.GaliĦš 

 Kafeko Baltic SIA valdes 
priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Egils 
Stalidzāns 

LLU TF MI prof., Dr. sc.ing. 
Aivars Kaėītis 

2. Grunde-Zeiferts Uldis Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
datoru tīkla vadības sistēmas projektējuma 
izveide 

Building project of Computer Network 
Managment System in Latvia University of 
Agriculture 

Dr.habil.sc.ing., prof. 
Pēteris Rivža 

Mg.sc.comp. Aivars 
Niedrītis 

RTU Datorzinātnes un Informācijas 
tehnoloăiju fakultātes doc., 
Dr.sc.comp. Andrejs Ermuiža 

RTU Datozinātnes un informācijas 
tehnoloăiju fakultātes prof., 
Dr.sc.ing. Jānis Eiduks 

3. Hāze MārtiĦš Bezvadu datortīklu specifikāciju grupas 
standartu izpēte un to prasību realizācijas 
iespēju novērtējums LLU lokālajā datortīklā  

Analysis of Wireless Network Specification 
Group Standards and Evaluation of the 
Standards’ Viable Utilization Requirements 
in the Setting of LUA Local Area Network 

 

Dr. hab. sc. ing., prof. 
Pēteris Rivža 

inž. Aldis BērziĦš RTU Datorzinātnes un Informācijas 
tehnoloăiju fakultātes docents, 
Dr.sc.comp. Andrejs Ermuiža 

RITI māc. direktors, LU asoc.prof. 
Dr.sc.comp. Māris VītiĦš 

4. Kazainis Ăirts LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes e-
studiju sistēmas izveide 

E-study system development of faculty of 
Information technologies LUA 

Dr. hab. sc. ing., prof. 
Pēteris Rivža 

 LLU DSK asoc.prof. Dr.sc.comp. 
Rudīte Čevere 

Kafeko Baltic SIA valdes 
priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Egils 
Stalidzāns 
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Nr. Uzvārds Vārds Maăistra darba tēma Darba vadītājs Konsultants Recenzenti 

5. Mozga Ivars Pārejas procesu modelēšanas metodikas 
izstrāde bioloăiskiem objektiem 

Development of transition process modelling 
methodology for biological objects 

Dr.sc.ing., lekt. Egils 
Stalidzāns 

 LLU ITF MK vadītājs, prof., 
Dr.sc.ing. Aivars ĀboltiĦš 

LLU TF MI profesors, Dr. sc. ing. 
Aivars Kaėītis 

Virziens: Sistēmanalīze 

6. Buša 

 
Sandra Ergonomiskās prasības programmatūras 

lietotāju saskarnes veidošanai 

Ergonomic requirements for software user 
interface development 

Dr.sc.comp., asoc.prof. 
Rudīte Čevere 

Mg.sc.comp.,  
asoc.prof. Uldis 
Smilts 

LLU ITF dekāne, asoc. prof., 
Dr.sc.ing. Irina Arhipova 

RITI pētnieks, Dr.sc.comp.,  
MārtiĦš Gills 

7. Daăis Salvis Meža apsaimniekošanas plānošanas 
informācijas sistēmas izstrāde 

Forest management planning information 
system development 

Dr.sc.ing., asoc. prof. Irina 
Arhipova 

Doc. Dagnis 
Dubrovskis, Doc. 
Sergejs Arhipovs 

LLU zinātĦu prorektors Dr. hab. sc. 
ing., DSK prof. Pēteris Rivža 

DATI Exigen Group vadošais 
sistēmu analītiėis-programmētājs, 
Dr.sc. ing. Juris Kronbergs 

8. Dumpe Daiga Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-
pārvaldes lietvedības dokumentācijas 
plūsmas analīze un prasību izstrāde 

Latvian University of Agriculture e-
government business correspondence flow 
analyse of documentation and process 
development 

 

Dr.sc.ing., asoc. prof. Irina 
Arhipova 

 LLU DSK asoc.prof. Dr.sc.comp., 
Rudīte Čevere 

Kafeko Baltic SIA valdes 
priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Egils 
Stalidzāns 

9. OdziĦa Ilona LLU informācijas tehnoloăiju drošības 
sistēmas dokumentu izstrāde 

Development of The informational 
technology security systems documents at the 
Latvian University of Agriculture 

 

Dr.habil.sc.ing., prof. 
Pēteris Rivža 

Mg.sc.comp. Arnis 
Vārslavs, inž. Aldis 
BērziĦš 

LLU ITF dekāne, asoc. prof., 
Dr.sc.ing. Irina Arhipova 

Exigen Latvija testēšanas 
pārvaldniece, Dr. math. Anda 
Ādamsone 
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Nr. Uzvārds Vārds Maăistra darba tēma Darba vadītājs Konsultants Recenzenti 

10. Petrišina Diāna Kvalitātes nodrošināšanas prasību analīze un 
izstrāde programmatūrai cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām  

Analyze and development of the quality 
assurance requirements for software for 
people with special needs 

Dr.sc.ing., asoc. prof. Irina 
Arhipova 

Dr. sc. comp., asoc. 
prof. Rudīte Čevere 

DATI Exigen Group projekta 
pārvaldnieks, Dr.sc.comp. Juris 
Rāts 

LU FMF lektors, Dr. sc.comp. Ăirts 
Karnītis 

11. PiĜipenko Oksana Risku pārvaldības jautājumu izstrāde 
Siltumenerăijas patēriĦa uzskaites un 
norēėinu programmatūrai 

Risk management question developing for 
thermal energy consumption and payment 
calculation software 

Dr.sc.ing., asoc. prof. Irina 
Arhipova 

Mg.sc.ing. Tatjana 
Miloserdova 

LLU DSK asoc.prof. Dr.sc.comp. 
Rudīte Čevere 

Kafeko Baltic SIA valdes 
priekšsēdētājs, Dr.sc.ing. Egils 
Stalidzāns 

12. Sīle Inita Testēšanas procesa izstrāde un izmantošana 
programmatūras kvalitātes metriku iegūšanai 

Software testing process development and 
usage for software quality metrics 
acquirement 

Dr.sc.comp., asoc.prof. 
Rudīte Čevere 

 LLU ITF dekāne, asoc. prof., 
Dr.sc.ing. Irina Arhipova 

RITI pētnieks, Dr.sc.comp.,  
MārtiĦš Gills 

13. Žukova Tatjana Programmatūras izstrādes tipveida dzīves 
cikla modeĜa izvēle un dokumentēšana 
kompānijas kvalitātes sistēmas 
pilnveidošanas nolūkiem 

Software Development Standard Life Cycle 
Model Selection, Documentation and Use in 
the Particular Project 

Dr.sc.comp., asoc.prof. 
Rudīte Čevere 

Mg.sc.comp.,  
asoc.prof. Uldis 
Smilts 

Exigen Latvija testēšanas 
pārvaldniece, Dr. math. Anda 
Ādamsone 

LU FMF lektors, Dr. sc.comp. Ăirts 
Karnītis 
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6.pielikums. ITF akadēmiskās maăistra studiju programmas pielīdzināšanas protokols RTU 
akadēmiskai maăistra studiju programmai „Datorsistēmas” 

 
IZRAKSTS 

no Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes 
Domes sēdes 

2007.g. 19.februār ī (protokols Nr. 493) 
 
 
KLAUS ĪJĀS: DITF LDI direktora prof. J. GrundspeĦėa ziĦojumu par LLU ITF studiju 
programmas „Informācijas tehnoloăijas” pielīdzināšanu RTU DITF studiju programmai 
„Datorsistēmas”. 
 
 
 SaskaĦā ar 03.10.2006 LR MK noteikumu Nr. 821 no „Augstskolu, koledžu un 

augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība” 10.punktu un 2.pielikuma 11.punktu, 

LLU maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” akreditācijai ir nepieciešami 

dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, 

augstskola nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas studējošajiem iespēju 

turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā.  

 

NOLĒMA:  Apstiprināts to, ka LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistra 

akadēmiskā studiju programma „Informācijas tehnoloăijas” (inženierzinātĦu maăistra grāda 

ieguvei informācijas tehnoloăijās) tiek saskaĦota un pielīdzināta  RTU Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloăijas fakultātes maăistra akadēmiskai studiju programmai 

„Dartoristēmas” (inženierzinātĦu maăistra grāda ieguvei datorsistēmās) (pielikumā).  

 

DITF Domes zinātniskā sekretāre (Paraksts)  O. ĥikiforova 
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Pielikums 

 

LLU Inform ācijas tehnoloăiju fakult ātes 
maăistra akadēmiskās studiju programmas 
„Inform ācijas tehnoloăijas” studiju 
priekšmeti 

RTU Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloăijas fakultātes maăistra 
akadēmiskās studiju programmas 
„Dartorsist ēmas” studiju priekšmeti 

1. Obligātie studiju priekšmeti  
1.1. Specialitātes vispārējie priekšmeti  
Fundamentālie algoritmi un datu struktūras  
Sistēmu teorija un vadība Sistēmu un procesu teorija 

Datu bāzes projektēšanas tehnoloăijas 
Lielās datu bāze, Informācijas sistēmas un 
CASE rīki 

Pētījumu metodoloăija 
Lietišėo datorzinātĦu metodes un attīstības 
tendences 

Informācijas aizsardzība un drošība Programmatūras drošuma teorija 
1.2. Speciālais kurss   
Sistēmanalīze  

Programmatūras sistēmu izstrādes modeĜi 

Programmatūras metroloăijas un 
plānošanas modeĜi. 
Progresīvas programmatūras tehnoloăiju 
seminārs. 

Procesu orientētā sistēmu projektēšana 
Prasību inženierija. 
Procesu programmēšana. 

Sistēmanalīze Objektorientēta sistēmanalīze 

Objektorientētā sistēmu projektēšana 
Objektorientēta sistēmanalīze. 
Sistēmu objektorientētās izstrādes rīki. 

Programmatūras produktu kvalitātes 
nodrošināšana Programmatūras kvalitāte 

IT nozares tiesību pamati un standarti 
Progresīvas programmatūras tehnoloăiju 
seminārs. 

E-biznesa un e-pārvaldes sistēmas  
Web sistēmu izstrāde  
2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti  
2.1. Obligātā daĜa  
Zinātnes filozofija Eiropas klasiskā filozofija 
Svešvalodas speckurss  
Matemātikas metožu pielietošanas speckurss  
Pētniecības prakse   
2.2. Izvēles daĜa   
3. Brīvās  izvēle   
Psiholoăija Psiholoăija 
Socioloăiskie pētījumi Biznesa socioloăija 
Retorika Prezentācijas prasme 
Vadīšana Mazā biznesa vadīšana 
Starptautiskie ekonomiskie sakari Industriālās attiecības 
Darba aizsardzības pamati Darba aizsardzības pamati 
4. Maăistra darbs  Maăistra darbs 
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7.pielikums. Informācija par ITF mācībspēku pētniecisko darbu 

(*) IT jom ā 
Profesore Arhipova Irina 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1.  (*) Arhipovs S., Dubrovskis D., Arhipova I.  (2005) Object oriented analysis and 
modeling of the forest management planning system. International Congress of 
Information Technology in Agriculture, Food and Environment Proceedings. Cukurova 
University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 107-115. 

2. Paura L., Arhipova I.,  Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 
International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, 
P. 476-480. 

3. Arhipova I. , Rudusa I. The entrepreneurial networks and regional development in 
Latvia. International conference “Entrepreneurship and macroeconomic management”. 
University of Rijeka, Pula, Chroatia, 2005. P. 8-20 

4. Arhipova I., BāliĦa S. Profession segregation decrease in the Latvia branch of 
Information technologies. International Congress of Information Technology in 
Agriculture, Food and Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, 
October 12-14, 2005. P. 176-181 

5. (*) Arhipova I.  The Role of Statistical methods in Computer Science and 
Bioinformatics. Seventh International Conference on Teaching Statistics (ICOTS-7) 
“Working Cooperatively in Statistics Education”, Salvador, Brazil, July 2-7, 2006. 

6. (*) Arhipova I., O. Pilipenko. Information technology risks in information system 
development. Proceedings of international scientific conference “Biometrics and 
information technologies in agriculture: Research and development”, Lithianian 
University of Agriculture, Kaunas, Lithiania, November 24-25, 2006. 

7. (*)  Arhipovs S., Arhipova I.  The system modeling of Latvian forest management. 
International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, 
September 20-23, 2006, P.163.-170. 

8. (*)  Arhipovs S., Osadčuks V., Arhipova I.  The problem of the geographical data control 
of territorial units in the forest inventory information system. International conference on 
Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food 
Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

9. Arhipova I.  The graphical analysis of the ANOVA and regression models parameters 
significance. International conference in computational statistics COMPSTAT 2006, 
Physica-Verlag, A Springer Company, Roma, Italy, August, 28 – September, 1, 2006, 
P.1625-1632. 

10. Paura L., Arhipova I.  Experimental design of agricultural data. International conference 
on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food 
Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

11. Paura L., Arhipova I.  The applied statistics course content in agricultural study 
program. International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, 
September 20-23, 2006. 

12. Frolova L., Arhipova I . Latvia labour market supply and demand statistical forecating 
model. International scientific conference „56th Session of the ISI (International 
Statistical Institute)”, Lisboa, Portugal, August 22-29, 2007. (iesniegts publicēšanai). 
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13. Arhipova I., Arhipovs S. Application of ordinary least square method in nonlinear 
models. International scientific conference „56th Session of the ISI (International 
Statistical Institute)”, Lisboa, Portugal, August 22-29, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Arhipova I.,  Arhipovs S. (2005) Monogrāfijas „Riski lauksaimniecībā un privātajā 

mežsaimniecībā”, 2.nodaĜa „Riska vadības metodoloăija”, Jelgava, LLU, RTU, 64-
98.lpp. 

2. KārkliĦa D., Skudra L., Arhipova I. Monogrāfijas „Riski lauksaimniecībā un privātajā 
mežsaimniecībā”, 6.2.nodaĜa „Riska analīze pārtikas produktu ražošanā”. Jelgava, LLU, 
RTU, 2005. 273-294.lpp. 

3. KaktiĦš J., Arhipova I.  Monogrāfijas „Riski lauksaimniecībā un privātajā 
mežsaimniecībā”, 8.6. nodaĜa „Riski privātajā mežsaimniecībā: zaudējumi un vadīšanas 
iespējas”. Jelgava, LLU, RTU, 2005. 517-614.lpp. 

4. Arhipova I.,  Arhipovs S. (2005) Riska vadības terminoloăijas aspekti. LLU Raksti 
Nr.15 (310), 3-9.lpp. 

5. KaktiĦš J., Arhipova I  Lauksaimnieku meža īpašumu atjaunošanas riski un to vadīšana. 
LLU Raksti Nr.15 (310), 2005. 22-29.lpp. 

6. KaktiĦš J., Arhipova I . Lauksaimnieku mežaudžu paplašināšanas un attīstības risku 
negatīvo seku noteikšana. LLU Raksti Nr.15 (310), 2005. 30-39.lpp. 

7. Arhipova I., BāliĦa S., Rudusa I. Latvijas reăionu attīstības rādītāju kvantitatīvā analīze. 
LU Raksti, 690 sēj. Vadības Zinātne, 2005. 151-159.lpp. 

8. Arhipova I., Rudusa I. UzĦēmumu tīkla modelis reăionu attīstība. LU Raksti, 690 sēj. 
Vadības Zinātne, 2005. 9-16.lpp. 

9. BāliĦa S., Arhipova I.  The Analysis of Income and Expenditure of Latvian Households. 
International svientific conference “Economic science for rural development”, LLU, 
Jelgava, 2006, P.35-41. 

10. (*)  PiĜipenko O., Arhipova I.  Informācijas tehnoloăijas riski Informācijas sistēmu 
izstrādē. Proceedings of the International scientific conference “Information 
technologies for rural development”, October 19-20, 2006., P.241.-249. 

11. Kopeika E, Arhipova I . Latvijas darba tirgus attīstības statistiskā modelēšana un 
prognozēšana. Latvijas reăionu attīstības rādītāju kvantitatīvā analīze, LU Raksti, XX 
sēj. Vadības Zinātne, Rīga, Latvija, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

12. KaktiĦš J., Arhipova I.,  Blija A. Risku vadīšanas sistēmas tehnoloăiju attīstība privātajā 
mežsaimniecībā. Monogrāfija „Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana”, LLU, 
Jelgava, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

13. Arhipova I.,  KārkliĦa D., Blija A., Galoburda R., Arhipovs S., Zacepins A., 
DolgoĦenko V., Dumpe D. Riska analīzes pielietojums augĜu un dārzeĦu pārstrādes 
nozares ražoto produktu drošības novērtēšanai un HACCP metodoloăijas attīstība 
datorizētās kvalitātes sistēmas izstrādē. Monogrāfija „Lauksaimniecības un pārtikas 
risku vadīšana”, LLU, Jelgava, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

Metodiskā literatūra 
1. Arhipova I., Paura L. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā.2.2.3.sadaĜa 

“Matemātiskās metodes ekonomikā”, LLU, Jelgava, 2005.,42 – 56.lpp.  
2. Arhipova Irina, Signe BāliĦa „Statistika ekonomikā”, Mācību līdzeklis. 2.izdevums. 

Rīga, Datorzinību centrs, 2006 - 364 lpp. 
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Profesors Rivža Pēteris 
Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 

1. Rivža P. Latvia agrarian research in European dimension. Proceeding of the 
International Scientific Conference „Problems of Agrarian Research Development in 
Common European Space”, May 27-28., 2005, Jelgava, P. 106-112. 

 

Profesors ĀboltiĦš Aivars 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Aboltins A., Jegere I. Mathematical Knowledge for Non – Mathematicans. //Teaching 
Mathematics: retrospective and perspectives. VI International conference 13 – 14 May 
(2005), Vilnius, Lithuania. / VU, 2005.,- 6-8 lpp. 

2. Skujāns J., Vulans A., IĜjins U., A.ĀboltiĦš. Measurements of Heat Transfer of Multi – 
Layered Wall Construction with Foam Gypsum. //8th Conference on Process Integration, 
Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 05, 
Giardini di Naxos, Italy, May 15 – 18, 2005. /Chemical Engineering Transactions 
Volume 7, (2005),- 639 – 643 pp.  

3. Aboltins A., J. Palabinskis, N. Karpova –Sadigova  Research of grain drying (cooling) 
process in Latvia.// Jubilee Scientific Conference with International Participation “State 
of the Act and Problems of Agricultural Science and Education” Plovdiv, Bulgaria 19-20 
October (2005)- p.2007-214. 

4. Skujans J., A. Vulans, U. Iljins, A. Aboltins. Measurements of heat transfer of multi-
layred wall construction with foam gypsum.- Chemical Engineering transactions, 
Volume 7, (2005). 639-643 pp. 

5. Lauva A., ĀboltiĦš A., Palabinskis J. Grain active ventilation using ozonized air. // 
Proceedings of International  Conference ” New technological processes and 
investigation methods for agricultural engineering ”No 10, Raundonvaris, September 8-
9, (2005) p 322-326. 

6. Aboltins A., Different aspects of mathematical modeling in agriculture //Fifth Nordic-
Baltic Agrometrics Conference, Conference report  Editors U.Olsson, J. Sikk (2006) – 
Uppsala,  p.5-11  

7. J. Skujāns, A. Vulāns, U. Iljins, A. Aboltins. Measurements of Heat Transfer of Multi-
Layered Wall Construction with Foam Gypsum.- Applied Thermal Engineering, Volume 
27, Issue 7, 2007.- 1219-1224 pp. 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Lauva A., ĀboltiĦš A., Palabinskis J. Graudu aktīvā ventilēšana ar ozonētu gaisu. 

Starptautiskā zinātniskā conference: Inženierproblēmas lauksaimniecībā Rakstu krājums 
2005.g. 2. – 3. jūnijs - 190. -192. lpp. 

2. A.Lauva, A. Aboltins, J. Palabinskis, N. Karpova-Sadigova Grain drying experiments 
with unheated air. Proceedings of the 5th International Scientific Conference 
“Engineering for Rural Development “18-19 May (2006) – Jelgava,  p.85-89. 

3. A.Lauva, A. Aboltins, J. Palabinskis, N. Karpova-Sadigova Comparative studies of the 
solar material collector. Proceedings of the 5th International Scientific Conference 
“Engineering for Rural Development “18-19 May (2006) – Jelgava,  p.90-94. 
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Profesors Iljins Uldis 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Skujans J., A. Vulans, U. Iljins , A. Aboltins. Measurements of heat transfer of multi-
layred wall construction with foam gypsum.- Chemical Engineering transactions, 
Volume 7, 2005. 639-643 pp. 

2. Skujāns J., Vulans A., IĜjins U., A.ĀboltiĦš. Measurements of Heat Transfer of Multi – 
Layered Wall Construction with Foam Gypsum. //8th Conference on Process Integration, 
Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 05, 
Giardini di Naxos, Italy, May 15 – 18, 2005. /Chemical Engineering Transactions 
Volume 7, 2005,- 639 – 643 pp. 

3. Ziemelis I., J. Navickas, U. Iljins . Economical Comparison of Some Flat-Plate Solar 
Collector Parameters.- Lithuanian University of Agriculture, Research papers 66 (19). 
Akademija, 2005, 127-132 pp. 

4. Vulans A., J. Skujans, J. Kreilis, U. Uljins. The Use of Different Concrete in Walls with 
Permanent Stay – in – Place Forms.- Proceedings of the Second International Scientific 
Conference: Biometrics and Information Technologies in Agriculture: Research and 
Development. Lithuanian University of Agriculture, Akademija, 2006, 97 – 102 pp. 

5. Iljins U., Zeidmane A. Using Information Technologies in the Assessment Individually 
Work in the Large Students Group. International Scientific – practical Conference 
“Information and Communication Technology in the Process of natural Science 
Education” Siauliai University, Lithuania, December 1-2, 2006. 

6.   J. Priekulis, V. Zujs, U. Iljins.  Ensuring of Milking Equipment Washing Liquid 
Operation Temperature.- Journal of Agricultural Science, XVII-2, 2006, 113 -119 pp  

7. Iljins U. , Zeidmane A. Using Information Technologies in Assessing Individual Work in 
the Numerous Students’ Groups. Proceedings of International Scientific Practical 
Conference “Information and Communication Technology in Natural Science Education 
- 2006” Siaulai, Lithuania, 2006, 38 – 41 pp.    

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Iljins U.,  E. Visockis. Betona paneĜa termodinamika zemgrīdas apkurē, izmantojot 

dūmgāzes.- Starptautiskās zinātniskās konfrences: “Inženierproblēmas lauksaimniecībā” 
rakstu krājums. Jelgava, 2005, 107 – 112 lpp. 

2. Iljins U.,  G. Andersons, J. Skujāns, J. Grīnvalds. Examination of condensate factor in 
the mathematical model for ventilation of built-up roof.- Proceedings of international 
scientific conference “Civil Engineering ‘05”.- Jelgava, 2005, 196 – 200 pp. 

3. Iljins U.,  J. Navickas, I. Ziemelis. Application of Linear Regression While Investigating 
the Influence of Lime and Organic Sapropel on the Properties of Unburnt Clay 
Samples.- Proceedings of International Scientific Conference: “Agricultural Engineering 
Problems”. Jelgava, 2005, 132 – 137 pp. 

4. Skujāns J., A. Vulāns, M. BīriĦš, U. Iljins.  Theoretical and experimental research on 
deficiency of foam gypsum.- Proceedings of international scientific conference “Civil 
Engineering ‘05”.- Jelgava, 2005, 185 – 188 pp. 

5. Zujs V., J. Priekulis, U. Iljins . Development of Mathematical Model of Washing Liquid 
Cooling in Milking Equipment.- Proceedings of International Scientific Conference: 
“Agricultural Engineering Problems”. Jelgava, 2005, 184 – 189 pp. 

6. U. Iljins , J. Skujāns, G. Andersons, J. Kreilis, A. Lešinskis, S. Štrausa, A. Vulāns, U. 
SkadiĦš, V. Grants. Paliekošo veidĦu sistēma “Dobeles panelis”.- SIA Tenax, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, Dobele – Jelgava 2006, 160 lpp. 

7. U. Iljins , J. Skujāns, A. Vulāns. Fibrolīta materiāli.- Metodiski norādījumi palīglīdzeklis 
projektētājiem un būvētājiem.- LLU, SIA “Jelgavas būvniecības sistēmas”, Jelgava, 
2006, 61 lpp. 



   107

Patenti 
1. U. Iljins , Ē. Ziemelis, I. Ziemelis, I. Pelēce. Pieteiksts patents: Sfērisks saules kolektors. 

Nr. P-06-125, datums: 15.11.2006. 

 
Emeritus Profesors OzoliĦš Rūdolfs 
Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 

1. Ozolins R. Development of Virtual Tree Trunks Distribution. .// Information 
Teghnologies for Rural Development: Proceedings of tne International Scientific 
Conference, Jelgava, October 19 – 20, 2006, - Jelgava: 2006. - 71. -75. lpp. 

 

Profesors Andris Šnīders 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Sniders A., A. Jekabsons, I.Straume. Small Scale Cogeneration Plants as a Perspective 
Source of Autonomous Energy Supply / Proceedings of the 4-th International Scientific 
and Practical Conference “ Ecology and Agricultural Machinery”.- Saint-Petersburg: 
SZNIIMESX, 2005, Volume 3,  pp.186 -192. 

2. Šnīders A., A.Laizāns. Invariant Control of Wastewater Aeration// Proceedings of the 
1st International Joint Internet Conferences on Computer, Information, and Systems 
Sciences, and Engineering (CISSE 05)/ Industrial Electronics, Technology & 
Automation (IETA 05). - Bridgeport, USA: University of Bridgeport,  Institute of 
Electrical & Electronics Engineers (IEEE), 2005, CD - R, 4 p. 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Šnīders A., I.Straume. Energy saving possibilities in waste water treatment / 

Proceedings of the International Conference “ Agricultural Engineering Problems”.- 
Jelgava: LUA, 2005,  pp.113 -118. 

2. Šnīders A., A.Laizāns. Main conditions of wastewater aeration unit design parameters 
selection / Proceedings of the 5th International Conference “ Engineering for Rural 
Development”.- Jelgava: LUA, Faculty of Engineering, 2006,  pp.160 –164. 

3. Šnīders A., A.Laizāns. Oxygen transfer process simulation in wastewater aeration tank / 
Proceedings of the 6 th International Conference “ Engineering for Rural 
Development”.- Jelgava: LUA, Faculty of Engineering, 2007, 5 pp.  (Iesniegšanas 
termiĦš 15.03.2007.) 

4. Sagatavots zinātnisko darbu apkopojums: „Darbu kopa lauksaimniecības enerăētikā” 
(1998. – 2006.) par ko piešėirta LZA un AS „Latvenergo” Gada balva par nozīmīgu 
ieguldījumu enerăētikā ( 13.12.2006.) 

Patenti 
1. A.Šnīders, J.Greivulis, A.Jēkabsons. Biogāzes ăeneratorstacija.- Latvijas patents 13364 

B. Patenti un Preču zīmes, Nr.12, 2005, publ. 27.12.2005. Starptautiskās klasifikācijas 
indekss: F02B63/06, H02K7/18, C10L3/00. 

2. J.Greivulis, A.Šnīders. Koăenerācijas stacija/ LR Patents Nr. 13476. – R.: Patenti un 
Preču Zīmes, Nr.10, 2006, 1389.lpp. Starptautiskās klasifikācijas indekss: F02B63/06, 
H02K7/18, C10L3/00 

3. J.Greivulis, A. Šnīders. Asinhrono dzinēju vienslāĦa tinumu izolācijas atjaunošanas 
paĦēmiens/ Latvijas patenta pieteikums P – 06 - 37.- Rīga: Latvijas patentu valde, 2006. 

4. J.Greivulis, A.Šnīders. Vektoru vadības sistēma/Latvijas patenta pieteikums, sagatavots 
un akceptēts iesniegšanai Latvijas patentu valdē, kā RTU un LLU kopīpašums, 
26.02.2007. 
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Asociētā profesore Paura Līga 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Paura L., Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 
International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, 
P. 476-480. 

2. Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša, J. Sprūžs. Genetic parameters of lysozyme 
concentration and somatic cell count of Latvian brown cows. 11 Baltic animals breeding 
and genetic conference Palanga, 2005. P. 40-43 

3. Jonkus D., Paura L., Kairisha D. Analysis of Daily Milk Productivity 
Change in Dairy Cows. Feedinfo News Service Scientific Reviews. April 2005. 5 lpp. 
Available from URL: http://www.feedinfo.com. 

4. Paura L., Arhipova I. Experimental design of agricultural data. International conference 
on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food 
Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

5. Paura L., Arhipova I. The applied statistics course content in agricultural study 
program. International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, 
September 20-23, 2006. 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša (2006). Factors affecting lysozyme concentration in 

Latvian Brown cow milk. 12th Baltic animals breeding and genetic conference Jūrmala, 
Latvia, P. 39-47 

2. Kairiša D., Jonkus D., Paura L., Arhipovs S. (2006) Govju turēšanas tehnoloăija kā riska 
faktors kvalitatīva piena ieguvē. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās 
zinātniskās konferences Raksti, ISBN 1407 – 1754, Jelgava, 119 -124 lpp.  

3. Jonkus D., Paura L. „ Govju piena produktivitātes mainību ietekmējošo faktoru analīze” 
(Analysis of Factors Affecting Cows Milk Productivity Traits Variation) (apstiprināts 
publicēšanai LLU rakstos 2007.g.). 

Metodiskā literatūra 
1. Arhipova I., Paura L. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā.2.2.3.sadaĜa 

“Matemātiskās metodes ekonomikā”, LLU, Jelgava, 2005.,42 – 56.lpp.  
 
 
Asociētais profesors Ermuiža Andrejs 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Ermuiza A. Knowledge management problems in the collections of risky objects. 
International Conference on Operational Research: Simulation and Optimisation in 
Business and Industry. H. Pranevicius, O. Vaarmann and E. Zavadskas (Eds), May 17-
20, 2006, Tallinn, Estonia, pp. 235-238. 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. (*) Ermuiža A . vision of desirable eLearning and eInclusion development trends in 

Latvia. Referāts nolasīts forumā eBaltics IT&T 2005, 6-9 apr., publicēts foruma 
materiālos internetā. (http://www.ebaltics.com/ 
QuickPlace/forum2005/Main.nsf/h_ADEC16052FD755FEC2256FE70027530D/843CF
D5FB7C8CABFC2256FE8002F0C87 

2. (*) Ermuiža A . Draudu novēršanas sistēmu modeĜa interpretācija daudz aăentu sistēmu 
ontoloăijā. RTU Zinātn.  Raksti, 5. sērija, 24. sējums, Datorzinātne, Datorvadības 
tehnoloăijas, Rīga, 2005, 77-83 lpp. 

3. (*) Ermuiza A . Perspective of internet access infrastructure choice in rural regions of 
Latvia and possible ways of its implementing. Information Technologies for Rural 
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Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Latvia, 
october 19-20, 2006,pp 67 -70. 

4. (*) Ermuiža A.  Prasības zināšanu pārvaldības mehānismiem apdraudētu objektu grupas 
modelī. (pieĦemts publicēšanai RTU zin. Rakstu krājumā 2006. gada 1. novembrī)  

 
 
Asociētais profesors Gailums Aleksandrs 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Gailums A. Information System of the Farm: Situation and Development. Proceedings 
of the International Scientific Conference “Biometrics and Information Technologies in 
Agriculture: Research and Development”, Lithuanian University of Agriculture, Latvia 
University of Agriculture, Estonian University of Life Sciences. Kaunas, November 24-
25, 2006, pp 15-18. 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Gailums A. Development of Information System in Agricultural Enterprise. Proceedings 

of the International Scientific Conference “Information Technologies for Rural 
Development”, LUA, Faculty of Information Technologies. Jelgava, October 19-20, 
2006, pp 62-66. 

2. Stalidzans E., Gailums A., Mozga I. Life Cycle of Artifical and Biological Control 
System. Proceedings of the International Scientific Conference “Information 
Technologies for Rural Development”, LUA, Faculty of Information Technologies. 
Jelgava, October 19-20, 2006, pp 164-172. 

Metodiskā 
1. Gailums A. Ievads datorikā, I daĜa, mācību līdzeklis, Jelgava, SIA “Dizains un 

poligrāfija”, 2005., 101 lp. 

2. Gailums A. Ievads datorikā, II daĜa, mācību līdzeklis, Jelgava, SIA “Dizains un 
poligrāfija”, 2005., 81 lp. 

 
 
Asociētais profesors Kaėītis Aivars 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 
1. E. Kronbergs, A. Kakitis , M. Smits, I. Nulle. Biomass conditioning for solid biofuel 

compositions. In Proceedings of 2nd International Baltic Bioenergy Conference. Germany, 
Fachhochschule Stralsund – University of Applied Sciences. Nov. 02. – 04. 2006, pp 81 – 
90. 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Kaėītis A., Nulle I. Biomasu maisījumu fizikāli mehāniskās īpašības. Starptautiska 

zinātniskā konference “Vide. Tehnoloăija. Resursi.” Rezekne, Latvia, 16-18.03.2005., 
Rēzeknes augstskola, 249. – 256. lpp. 

2. Kakitis A. , Nulle I. Friction of chopped straw. In Proceedings of International scientific 
conference “Agricultural Engeneering Problems”, Jelgava, Latvia, 2-3.06. 2005, Latvia 
University of Agriculture, Faculty of Engineering, pp.143-148. 

3. Nulle I., Kakitis A.  Internal stresses of biomass compositions. In Proceedings of 
International Scientific Conference “Research For Rural Development 2005” Jelgava, 
Latvia, 19 – 22.05.2005., Latvia University of Agriculture, Department of Post - 
Graduate Studies, pp. 61 – 66. 
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4. Kaėītis A, Nulle I. Dosage of chopped biomass. In Proceedings of International 
Scientific Conference "Opportunities and problems of economic development“. 
Rēzeknes Augstskola, Rēzekne. 24.03.2006, pp. 418 – 423. 

5. Nulle I, Kaėītis A. Determination of parametrs for chopped biomass feeders. In 
Proceedings of International Scientific Conference “Engineering for rural development” 
Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering. May 18 – 19, 2006, pp.186 – 
193. 

6. Nulle I, Kaėītis A. Stress modelling of chopped biomass. In Proceedings of 
International Scientific Conference “Research For Rural Development 2006” Jelgava, 
Latvia, 19 – 22.05.2006., Latvia University of Agriculture, Department of Post - 
Graduate Studies, pp. 42 – 46. 

7. Kaėītis A., Nulle. I., Biomasas maisījumu viendabīguma pakāpes novērtēšana, 6. 
starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloăija. Resursi” Rēzekne 20.-
22. jūnijs 2007. gads. (iesniegts publicēšanai) 

8. Kaėītis A., Nulle. I., Rotary spool feeder for biomass dosage, 6th International Scientific 
Conference Engineering For Rural Development May 24 - 25, 2007, Jelgava, Latvia 
(iesniegts publicēšanai) 

 

Asociētais profesors GaliĦš Ainārs 
Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 

1. GaliĦš A., Grundulis Ar., Zihmane K., Strēle M., Research into quality indexes of the 
biodiesel produced in Latvia, “Ecobalt’2005” Starptautiskā konference, Rīga,-  2005.-
137 lpp. 

2. Zihmane K., GaliĦš A., Grundulis Ar., Seržane R. Investigation of physical parameters 
of different biofuels. INŽENIERPROBLĒMAS LAUKSAIMNIEC ĪBĀ, Starptautiskās 
zinātniskās konferences raksti.- Jelgava, 2005. – 272 – 275 lpp. 

3. Osadčuks V., GaliĦš A. Kombinētā elektroenerăijas ražošanas procesa kontrole ar 
reāllaika vadības sistēmu. // Informācijas tehnoloăijas lauku attīstībai: Starptautiskās 
zinātniskās konferences raksti. – Jelgava, 2006, 208 – 212 lpp. 

 
 
Docents Arhipovs Sergejs 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. (*) Arhipovs S. (2005) Ontological metamodeling grain drying processes. “The 5th 
Conference of the European Federation for IT in agriculture, food and natural resources” 
and “The 3rd World Congress on Computers in agriculture and natural resources” 
proceedings, Via Real, Portugal, P.172.-177. 

2. (*) Arhipovs S., Dubrovskis D., Arhipova I. (2005) Object oriented analysis and 
modeling of the forest management planning system. International Congress of 
Information Technology in Agriculture, Food and Environment Proceedings. Cukurova 
University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 107-115. 

3. Paura L., Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 
International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, 
P. 476-480. 

4. (*) Arhipovs  S. (2006) Metamodeling in the system of grain quality analysis. 
International Conference „Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology”, 20-23 September, Volos, Greece. 
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5. (*) Arhipovs S., Arhipova I. (2006) The system modeling of Latvian forest 
management. International Conference „Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology”, 20-23 September, Volos, Greece, P.163.-170. 

6. (*) Arhipovs S., Osadčuks V., Arhipova I. (2006) The problem of the geographical data 
control of territorial units in the forest inventory information system. International 
conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and 
Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23. 

7. (*) Dagis S., Arhipovs S., Dubrovskis D. (2006) The growth of trees motion 
mathematical models and their adoption the Latvia circumstances. International 
scientific conference Biometrics and Information Technologies in Agriculture: Research 
and Development, November 24-25, 2006, Kaunas, Lithuania. 

8. (*) Daăis S., Arhipovs S. (2006) The static model of Latvian forest management 
planning and capital value estimation. Proceedings of the 4th International Workshop on 
Modelling, Simulation, Verification and Validation of the Enterprise Information 
Systems – MSVVEIS 2006 in conjunction with ICEIS 2006, 8th International 
conference Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus – May 23-27, 2006, P.185-
188. 

9. Osadcuks V., Arhipovs S., Irina Arhipova. (2006) The problem of the geographical data 
control of territorial units in the forest inventory information system. International 
Conference „Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and 
Food Technology”, 20-23 September, Volos, Greece. 

10. (*) Sile I., Arhipovs S. (2006) The development of the precedent model for the Latvia 
forest management planning processes. Proceedings of the 4th International Workshop 
on Modelling, Simulation, Verification and Validation of the Enterprise Information 
Systems – MSVVEIS 2006 in conjunction with ICEIS 2006, 8th International 
conference Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus – May 23-27, 2006, P.181-
184. 

11. (*) Smits I., Arhipovs S.. (2006) The usage of palm top computer in forest inventory. 
International scientific conference Biometrics and Information Technologies in 
Agriculture: Research and Development, November 24-25, 2006, Kaunas, Lithuania. 

12. Arhipova I., Arhipovs S. Application of ordinary least square method in nonlinear 
models. International scientific conference „56th Session of the ISI (International 
Statistical Institute)”, Lisboa, Portugal, August 22-29, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

13. (*)Arhipovs S. Metamodel approach to the grain acceptance, storage and processing 
system design. 5th Annual Conference of the European Federation of IT in Agriculture 
and the World Congress on Computers in Agriculture EFITA/WCCA 2007 
"Environmental and rural sustainability through ICT”, Glasgow, Glasgow Caledonian 
University, Scotland, July 02-05, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. (*) Arhipovs S. (2005) System modeling of the grain drying process. International 

scientific conference proceedings „Research for rural development 2005”, Jelgava, P.43-
49. 

2. (*) Arhipovs S. (2005) Онтологическое метамоделирование процессов сушки 
зерна, International Scientific Conference „Agricultural Engineering problems” 
proceedings, Jelgava, Latvia, P.43-46. 

3. Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Riska vadības terminoloăijas aspekti. LLU Raksti 
Nr.15 (310), 3-9.lpp. 

4. Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Monogrāfijas „Riski lauksaimniecībā un privātajā 
mežsaimniecībā”, 2.nodaĜa „Riska vadības metodoloăija”, Jelgava, LLU, RTU, 64-
98.lpp. 
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5. Arhipovs S. (2006) Model of laboratory of the grain quality analysis.  
Proceedings of the 5th International Scientific Conference „Engineering for rural 
development”, May 18-19, 2006, Jelgava, Latvia, P.95-98. 

6. (*) Arhipovs S., Berzina L.. (2006) Object oriented modeling of pollutant loading from 
agricultural waste storage outlet to water body. Proceedings of the International 
scientific conference “Information Technologies for rural development”, Jelgava, Latvia, 
P.85.-93. 

7. (*) Arhipovs S., Kamolina E.. (2006) The object oriented analyse and modeling of 
bacteria growth in fresh fish. Proceedings of the International scientific conference 
“Information Technologies for rural development”, Jelgava 

8. Arhipovs S. Diffusion of moisture with heating of environment at dependence of 
transfer on temperature. 6th International scientific conference “Engineering for rural 
development”, Jelgava, Latvia, May 24-25, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

 
 
Docents Stalidzāns Egils 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. (*) Stalidzans E., Markovitch. Z. Development of dynamic model for a biological 
system under conditions of insufficient information. In Proceedings of ITAFE’05 
International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment, October 12-14, 2005, Adana, Turkey, p. 337-344. 

2. (*) Stalidzans E., Markovitch. Z. Methodology of control system development for 
biological systems under information insufficiency. European Modelling Simulation 
Symposium EMSS 2005, Marseille, France, 20-22.October 2005. p.169-175. 

3. (*) Mozga I., Stalidzāns E. Control oriented dynamic modelling of biological object. 
International scientific conference “Biometrics and information technologies in 
agriculture: research and development. Lithuania November 24-25, 2006. P. 11-14. 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. (*) Stalidzans E. Control of biological objects as collaboration of biological and 

artificial control systems. Proceedings of International conference “Engineering for rural 
development”, 17.-20. May 2006, Latvia, Jelgava. p. 204-208. 

2. (*) Stalidzans E., Gailums A., Mozga I. Life Cycle of Artifical and Biological Control 
System. Proceedings of the International Scientific Conference “Information 
Technologies for Rural Development”, LUA, Faculty of Information Technologies. 
Jelgava, October 19-20, 2006, pp 164-172. 

3. (*)Mozga I., Stalidzāns E. Acquisition of dynamic parameters of biological process 
from experimental data. International conference “Information technologies in rural 
development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. October 2006, p 131-140. 

4. (*)Stalidzāns E., Grunde-Zeiferts U., Brusbārdis V. Classification of nodes 
transforming topological model of biological process to a dynamic functional model. 
International conference “Information technologies in rural development”, Jelgava, 
Latvia. 19.-20. October 2006, p 158-163. 

5. (*)Žukova T., E. Stalidzāns, Systems biology – interaction science of biology and 
information technology. International conference “Information technologies in rural 
development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. October 2006, p 120-130. 

6. (*)Stalidzāns E., Markovičs Z. Expert survey on topological model development for 
microclimate control in wintering bee colony. International conference “Information 
technologies in rural development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. October 2006, p 149-157. 

7. (*)Grunde-Zeiferts U., Mozga I., Žukova T., Stalidzāns E. Terapijas modelēšana 
apvienojot sistēmbioloăijas un automātiskās vadības teorijas metodes [Therapy 
modelling combining methods of systems biology and automatic control theory] 
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International scientific conference “Animals. Health. Food hygiene.” 10-th November, 
Jelgava, Latvia. p. 70-74. 

8. (*)Stalidzāns E., Z. Markovičs. Bioloăiskas vadības sistēmas (BVS) dinamiskās 
modelēšanas algoritms. Rīgas Tehniskās universitātes raksti, 2006 (iesniegts 
publicēšanai).  

9. (*)Stalidzāns E., Z. Markovičs. Mākslīgās vadības sistēmas (MVS) izveides algoritms 
bioloăiskas vadības sistēmas (BVS) vadībai. Rīgas Tehniskās universitātes raksti, 2006 
(iesniegts publicēšanai). 

 
 
Lektore Vinogradova Viktorija 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. (*) Vinogradova V. Modelling in education Business. Proceedings of the 14-th 
International Conference of Information Systems Development: Pre-Conference, 
Karlstada, Sweden, 2005. 

2. Galandere-Zile I., Vinogradova V. Where is the Border Between Information and 
Knowledge Management systems. Managing Global Transitions: International Research 
Journal, Vol. 3, Nr. 2, 2005, 179-196 p.  

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

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. (*) Kirikova M., Vinogradova V., ĥikiforova O. Objektorientēta un servisorientēta 

studiju programmu izstrāde. Proceedings of the International Scientific Conference 
"Information Technologies for Rural Development", Jelgava, Latvia, 2006. 34.-37. lpp. 

 
 
Lektore BērziĦa Laima 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Berzina L., R.Sudars Assessment of Agricultural Point Source Polluters Using Cluster 
Analysis Raksts starptautiskai konferencei “Information Systems in Sustainable 
Agriculture, Agroenvironment and Food Technology”, Volosa, Grieėija, 20. - 23. 
septembris, 2006 

 
 
Lektore Rudusa Ilva 
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. Arhipova I., Rudusa I. The entrepreneurial networks and regional development in 
Latvia. International conference “Entrepreneurship and macroeconomic management”. 
University of Rijeka, Pula, Chroatia, 2005. P. 8-20 

2. Rudusa I. Evaluation of business environment influencing the development of 
entrepreneurial networks in Latvia// «Changes in social and business environment» 
proceedings of the 1st international conference,  Kaunas, 2006, 192.-197.lpp 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 
1. Rudusa I. Kirila K. The analysis of influencing factors of registered small and medium 

enterprises development in Latvia. «Research for Rural Development 2005» 
International Scientific Conference proceedings, Jelgava, Latvia,.2005. gada 27. 
decembris. 5lpp. 

2. Arhipova I., BāliĦa S., Rudusa I. Latvijas reăionu attīstības rādītāju kvantitatīvā analīze. 
LU Raksti, 690 sēj. Vadības Zinātne, 2005. 151-159.lpp. 
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3. Arhipova I., Rudusa I. UzĦēmumu tīkla modelis reăionu attīstība. LU Raksti, 690 sēj. 
Vadības Zinātne, 2005. 9-16.lpp. 

 
 
Asistente Daiga Dumpe  
Starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos 

1. DolgoĦenko V., Zacepins A., Galoburda R., Dumpe D. System Analysis of Hazard 
Analysis and Critical Control Point in food production. Proceedings of the Second 
International Scientific Conference „Biometrics and information technologies in 
agriculture: research and development.” Lithuania, 2006, P.76–79. 

Latvij ā izdotos zinātniskajos izdevumos 

2. Arhipova I., KārkliĦa D., Blija A., Galoburda R., Arhipovs S., Zacepins A., DolgoĦenko 
V., Dumpe D. Riska analīzes pielietojums augĜu un dārzeĦu pārstrādes nozares ražoto 
produktu drošības novērtēšanai un HACCP metodoloăijas attīstība datorizētās kvalitātes 
sistēmas izstrādē. Monogrāfija „Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana”, LLU, 
Jelgava, 2007. (iesniegts publicēšanai). 

3. Dumpe D. Developing fully functional E-government: a four step model. Scientific 
conference “Research for Rural Development 2007”, Jelgava (iesniegts publicēšanai). 

 
 
Starptautisko projektu saraksts, t.sk. Interreg, Life, EUREKA vai Eiropas Savienības 
Struktūrfondu lietišėo pētījumu atkl ātā projektu konkursa projektu saraksts 

• Nordplus Neighbour 2005-2006 programmas „Nordic-Baltic–Russian Academics 
Network in Bioinformatics” 2005.-2007. g., vadītāja I.Arhipova, LLU koordinatore L. 
Paura, E. Stalidzāns. 

• PHARE 2002 Cross Border Cooperation Programme in the Baltic Sea Region Small 
Project Fund „Cooperation of higher education institutions in the Baltic Sea region 
Sharing experience, when introducing and implementing study programmēs in the 
information technology field” 2004.-2005.g. LLU koordinatore I. Arhipova, izpildītāji R. 
Čevere, S. Arhipovs, U.Smilts 

• 6 Ietvara projekts „Innovation Trough Research Opportunities” 2005.-2007., Latvijas 
puses koordinators P. Rivža 

• ES Struktūrfondu projekts. Aktivitāte 3.2.3.2. „Informāciju tehnoloăiju studiju 
programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” 2005.-2007.g., 
vadītāja I.Arhipova, izpildītāja L. Paura, A. Paura, P. Rivža, R. Čevere, A.GaliĦš, A. 
Kaėītis, A. Šnīders. 

• ES Struktūrfondu projekts.Aktivitāte 3.2.5.2. „LLU akadēmiskā personāla kompetenču 
paaugstināšana datu apstrādes tehnoloăijās” 2006.-2007.g., vadītājs A. ĀboltiĦš. 

• ES Struktūrfondu projekts. Aktivitāte 3.2.3.2. „LLU matemātikas un fizikas studiju 
procesa modernizācija” 2006.-2009.g., izpildītāji A. ĀboltiĦš, U. Iljins, R. OzoliĦš. 

• ERAF projekts „Koksnes virsmas īpašību un saderības ar citiem materiāliem 
pielietošanas aktivitātes” 2006.-2007.g., izpildītājs A. ĀboltiĦš. 

• ES Struktūrfondu projekts „Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā 
augstskolā” 2006.-2008.g., izpildītājs A. ĀboltiĦš. 
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• ES Struktūrfondu projekts „Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana 
moderno tehnoăiju fizik ālo procesu datormodelēšanā” 2006.-2007.g., izpildītājs A. 
ĀboltiĦš. 

• ES Struktūrfondu projekts 3.3.5.1. aktivitātes projekta „Profesionālās izglītības 
pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reăionā” 2006.-2008.g., darba grupas 
vadītāja I. Arhipova, izpildītājs S. Arhipovs. 

• ES Struktūrfondu projekts „DatorzinātĦu studiju programmu modernizēšana Latvijas 
Universitātē” 2006.g., izpildītāja I. Arhipova 

• ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības 
ministrijas pētījumi” Nr. 5 „Darba tirgus analīze un prognozēšana” – Pētījums „Darba 
tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas 
iespējas analīze”, 2006.g., izpildītāji I. Arhipova, P. Rivža. 

• ESF LM nacionālās programmas projekts „Latvijas darba tirgus reăionālie specifiskie 
apstākĜi” 2005.-2007.g. projekta vadītājs P. Rivža. 

• ES EQUAL projekts „Profesiju segregācijas cēloĦu mazināšana” 2005.-2007.g., LIKTA 
aktivitāšu vadītāja I. Arhipova. 

• PHARE 2003 projekts „IKT zināšanu standartizācija Zemgales reăionā”, 2005.-2006.g., 
LLU koordinatore I. Arhipova, izpildītājas L. BērziĦa, A. Gailums, S. Arhipovs. 

• SOCRATES programmas līgums starp LLU un Laurea Polytechnic augstskolu, Kerava, 
Somija, 2004.-2006.g., projekta koordinatore I. Arhipova. 

• ES Struktūrfondu projekts „Jelgavas rajona pašvaldību kapacitātes stiprināšana ESF 
projektu sagatavošanā” 2006.g., izpildītāja L. BērziĦa  

• ESF nacionālās programmas projekts “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 
izglītības sistēmā”, 2005.-2006.g., izpildītāja A. Gailums. 

• ESF projekts “InženierzinātĦu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, 2005. – 2008. gads, izpildītājs A. Kaėītis 

• ERAF Lietišėo pētījumu projekts “Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reăistrācijas 
un analīzes sistēma”, 2005. – 2008. gads, izpildītājs A. Kaėītis, A. GaĜiĦš. 

• ES Strukturālo Fondu projekta pieteikums LEI zinātnisko laboratoriju izveidei: “ 
Biokonversijas enerăētikas zinātniskā laboratorija”; “Atjaunojamo energoresursu 
zinātniskā laboratorija”, “Siltumprocesu zinātniskā laboratorija” un “Intelektuālo 
tehnoloăiju zinātniskā laboratorija” (2007.-2013.) vadītājs A. Šnīders 

 
Latvij ā īstenoto projektu saraksts 

• Latvijas Meža attīstības fonda projekts „Meža produktu plūsmas matemātiskais modelis” 
2005.g., projekta vadītājs P. Rivža. 

• Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā par 
lauksaimniecības pētījumu stratēăijas izstrādi ar foresight metodi” 2006.g., izpildītājs P. 
Rivža. 

• Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Lauksaimniecības nozares un zinātnes 
attīstības stratēăija”, 2006., izpildītājs P. Rivža. 

• ZM l īgumdarbs Nr. 290605/s234 “Lauksaimniecības zinātne Latvijā – situācija un 
risinājumi”, 2005.g., izpildītājs P. Rivža. 
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• RTU pētniecības projekts “Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzĦēmumiem un 
organizācijām”, 2006.g., izpildītājs E. Stalidzāns. 

• Vides Aizsardzības fonda projekts “Videi draudzīga iepakojuma (EKO iepakojuma) 
lietošanas ekonomiskā analīze un lietošanas veicināšana Latvijā”, 2006.g., izpildītājs E. 
Stalidzāns. 

• ZM subsīdiju līguma Nr. 271203/s-759 ietvaros investīciju projekts “Racionāla bišu 
ziemotava Latvijas apstākĜos”, izpildītājs E. Stalidzāns 

• ZM l īgumprojekts „Pārtikā izmantojamo dzīvnieku ăenētisko resursu un šėirĦu 
kvalitātes izvērtējums un tālākās izmantošanas efektivitātes izmantošana”, 2006.g., 
izpildītāja L. Paura 

• Valsts pētījumu programmas „Inovatīvas tehnoloăijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu 
pārtikas produktu ieguvei no ăenētiski, fizioloăiski un bioėīmiski daudzveidīga augu un 
dzīvnieku izejmateriāla” projekta Nr.4 „Dzīvnieku ăenētisko, fizioloăisko un bioėīmisko 
pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
ieguvei” 2006.-2007.g., izpildītāja L. Paura 

Latvija Zin ātnes padomes finansēto projektu saraksts 

• LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas 
lauksaimniecībā”, 2002.-2005.g., projekta vadītājs P. Rivža, apakšprojekta „Riska 
vadības metodoloăijas izstrāde” vadītāja I. Arhipova, izpildītājs S. Arhipovs. 

• LZP sadarbības projekta „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas” 
2006.-2007.g., projekta vadītājs P. Rivža, apakšuzdevuma „Latvijas lauksaimniecības 
risku vadības un informācijas tehnoloăiju sistēma” vadītāja  
I. Arhipova, izpildītājs S. Arhipovs. 

• LZP grants 05.1393 Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles un aizsardzības 
līdzekĜu kā multiaăentu sistēmu modelēšana un pielietošana, 2005.-2007.g., izpildītājs 
A. Ermuiža. 

• LZP projekts „Parciālie diferenciālvienādojumi dažu reālu siltummassasw pārneses 
procesu modelēšanā”, 2004.-2007.g., vadītājs A. ĀboltiĦš. 

• LZP projekts „Energoietilpības mazināšanas pētījumi augkopības produkcijaskaltēšanas 
un glabāšanas procesos”, 2004.-2007.g., izpildītājs A. ĀboltiĦš. 

• LZP projekts 04.1047 Ăenētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem un 
somatisko šūnu skaits dažādas izcelsmes govju pienā, 2004.-2007.g., projekta vadītāja L. 
Paura. 

• LZP projekts 05.1597. Latvijas apstākĜiem piemērotas vaislas teėu selekcijas indeksa 
noteikšanas metodes izstrāde. 2005.-2007.g., izpildītāja L. Paura. 

• LZP grants 05.1598 “Augu biomasas kondicionēšana pārstrādei un enerăijas ieguvei”, 
2005. – 2007. gads, izpildītājs A. Kaėītis. 

• LZP granta tēmas Nr 04.1077 “NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde 
izmantojot biogāzi” (2004. – 2007.) vadītājs un galvenais  izpildītājs A. Šnīders 
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LLU p ētniecības projektu saraksts 

• IZM “L īgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta 
sistēmas analīze un modelēšana” 2005.g. vadītāja  
I. Arhipova, izpildītāji S. Arhipovs, I. Šmits, V. Osadčuks, S. Daăis, J. Ošs, I Sīle. 

• IZM “L īgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas 
objektu modelis” 2006.g. vadītāja I. Arhipova, izpildītāji S. Arhipovs, I. Šmits, V. 
Osadčuks, S. Daăis, J. Ošs, I Sīle.  

• IZM l īguma “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” LLU pētniecības projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa 
informācijas sistēmas objektu modeĜa aprobācija” (Information system object model 
approbation for the forest management planning process) 2007.g., projekta vadītāja I. 
Arhipova (iesniegts projekta pieteikums). 

• IZM “L īgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Kombinētā autonomā energoapgāde” 2005.g. vadītājs 
A.GaliĦš, izpildītāji R.ŠeĜegovskis, K.Zihmane-RītiĦa, L.Kanceviča, I.Straume.  

• IZM “L īgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Eksperimentālo pētniecības modeĜu spiesto shēmu prototipu 
izgatavošanas iekārta” 2006.g. vadītājs A.GaliĦš.  

• IZM “L īgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts „Vides piesārĦojuma samazināšana optimizējot sadedzes 
procesu dīzeĜmotorā” 2006.g. izpildītājs A.GaliĦš. 

• IZM “L īgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” 
LLU pētniecības projekts Grāmata „Graudu kaltēšana un uzglabāšana” 2006.g.,vadītājs 
A. ĀboltiĦš. 

• IZM “L īgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 
LLU pētniecības projekts „Mēraparatūras iegāde siltuma un mitruma plūsmu 
pētījumiem” 2006. g., vadītājs U. Iljins 

• LLU Pētniecības 06.19-xp26 “Hidraulisko sistēmu diagnostika energoefektivitātes 
novērtējumam”. 2006. gads, izpildītājs A. Kaėītis. 

• Zinātnes infrastruktūras attīstības projekts 06.11-xi18 “LLU ZPS informatīvo datu bāzu 
izveide, sistematizācija un integrācija vienotā informācijas vidē”, 2006. gads, vadītājs A. 
Kaėītis. 

• Zinātnes infrastruktūras attīstības projekts „Digitālais virsmas mikroskops biomasas 
maisījumu kvalitātes novērtēšanai”, 2007. gads, vadītājs A. Kaėītis (iesniegts projekta 
pieteikums). 

• IZM zinātniskā projekta: “Enerăētisko procesu modelēšana un optimizācija biomasas un 
notekūdeĦu pārstrādes sistēmās” 2007.g., vadītājs A. Šnīders (iesniegts projekta 
pieteikums). 
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• IZM l īguma “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” LLU pētniecības projekts „Brīvi pieejamās programmatūras izpēte un 
pielietošana zinātniskajos pētījumos” (Free software analysis and application in the 
scientific research) 2007.g., projekta vadītāja L. Paura (iesniegts projekta pieteikums). 

• IZM l īguma “Līgums par zinātniskās darbības attīstību Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” LLU infrastruktūras projekts „Biosistēmu datorvadības laboratorijas 
izveide” 2007.g., projekta vadītājs E.Stalidzāns (iesniegts projekta pieteikums). 

 
Piesaistītā privātā sektora finansējuma avoti 

• Līgums par zinātniski tehniskās produkcijas radīšanu Nr. FMS-2006-197 ar SIA FMS 
par laika uzskaites IS izstrādi, 2006.g., projekta vadītāja I. Arhipova, izpildītāji S. 
Arhipovs, I.Šmits. 

 

Doktorantu saraksts 
Profesore Irina Arhipova 
1. Salvis Daăis „Intelektuālie algoritmi meža apsaimniekošanas plānošanas procesu 

optimizācijai”, 2006.-2009. zin. vadītāja profesore Irina Arhipova; 
2. Daiga Dumpe „E-pārvaldes sistēmanalīzes un riska pārvaldības metodes”, 2006.-2009., 

zin. vadītāja profesore Irina Arhipova; 
3. Ilva Rudusa „UzĦēmumu tīklu attīstības iespējas Latvijā ES kontekstā”, 2004.- 2006.g 

zin. vadītāja profesore Irina Arhipova; 
4. Ilona OzoliĦa „Privātpersonu kreditēšana reăionālajā ekonomikā”, 2004.-2006.g. zin. 

vadītāja profesore Irina Arhipova; 
 
Profesors Pēteris Rivža 
1. Hāze Mārti Ħš „Bezvadu lokālo datortīklu analīze un modelēšana”, zin. vadītājs profesors 

Pēteris Rivža; 
2. Inta Dobele „Mazo un vidējo uzĦēmumu nodrošinājums ar speciālistiem un to iespējas 

kompetences pilnveidošanā Latvijas reăionos”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 

3. Evija Kopeika „Informācijas un telekomunikāciju tehnoloăijas Latvijas reăionu 
attīstībā”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 

4. Valentīna Pavlovska „Izgl ītības produkta kvalitātes nozīme Latvijas reăionu attīstībā”, 
zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 

5. Inga Pučure „Inovāciju ietekme uz Latvijas reăionālo ekonomiku”, zin. vadītājs profesors 
Pēteris Rivža; 

6. Tālivaldis Sēja „Profesionālās izglītības attīstība Latvijā reăionālās ekonomikas 
skatījumā”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 

7. StradiĦa Gundega „Darba tirgus izvērtējums un attīstības perspektīvas Latvijas 
reăionos”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 

8. Uldis Bēniėis „Mašīnbūves reăionālās attīstības aspekti”, zin. vadītājs profesors Pēteris 
Rivža; 

9. Jānis Ošs „Koksnes resursu plūsmu analīze”, zin. vadītājs profesors Pēteris Rivža; 
 
Profesors Uldis Iljins 
1. Andris Vul āns „Mazstāvu ēku būvniecības tehnoloăiju pilnveidošana”, 2004 – 2007.g.  
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Profesors Andris Šnīders 
1. Ards Jēkabsons „Koăenerācijas iekārtu energoefektivitātes un ekoloăiskās atbilstības 

pētījums” 2002–2005.g. zin.vad. A.Šnīders 

2. Raimunds ŠeĜegovskis „Individuālo būvju apsildes risinājumu analīze un modelēšana” 
zin.vad. A.Šnīders 

3. Indulis Straume „Energoapgādes drošuma un efektivitātes paaugstināšana, izmantojot 
koăenerāciju” 2006.–2009.g., zin.vad. A.Šnīders 

4. Andris Spīdāns „Efektīvas tehnoloăijas biogāzes ieguvei no pārtikas rūpniecības 
atlikumiem” studiju laiks 2006.–2009.g., zin.vad. A.Šnīders 

5. Aigars Laizāns „NotekūdeĦu aerācijas inženiersistēmu modelēšana un optimizācija” 
2005–2008.g. 

 
Asoc.prof. Līga Paura 

1. Daina Jonkus “Piena produktivitātes pazīmju mainības analīze”, zin.vadītāja asoc.prof.. 
L.Paura; 

 
Asoc.prof. Jānis Eiduks 
1. Andrejs Zujevs „Intelektuālās datu bāzes sistēmas daudzkritēriju optimizācijas, 

projektēšanas un plānošanas uzdevumu risināšanai”,  zin.vadītājs asoc.prof. Jānis Eiduks; 
 

Asoc.prof. Ainārs GaliĦš 
1. Edmunds Visockis „Zemgrīdas apsildes sistēma izmantojot dūmgāzes”, zin. vadītājs 

Ainārs GaliĦš; 
2. Krist īne Zihmane-RītiĦa „Fosīlo un augu eĜĜu degvielu maisījumi dīzeĜmotoriem, to 

izpēte un novērtējums”, zin. vadītājs Ainārs GaliĦš. 
 
Docents Egils Stalidzāns 
1. Uldis Grunde-Zeiferts „Datorvadības algoritmi šūnu molekulārajos procesos”, 

zin.vadītājs doc.Egils Stalidzāns; 
2. Ivars Mozga „M ākslīgais intelekts glikolīzes procesu dinamikas 

modelēšanā”, zin.vadītājs doc.Egils Stalidzāns; 
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8.pielikums. Informācija par studējošo iesaistīšanu pētnieciskā darbā 

 
2005./2006. studiju gadā vairāki 1. un 2. kursa maăistranti piedalījās ITF maăistrantu 

zinātniskā konferencē: 

� Tatjana Žukova, Rudīte Čevere, Uldis Smilts. Programmatūras izstrādes dzīves cikla 
modeĜa izvēle, dokumentēšana un izmantošana konkrētā projektā. (Software development 
standard life cycle model selection, documentation and use in the particular project). 

� Sandis Sudārs, Rudīte Čevere. Programmatūras produkta izstrādes sākotnējās 
informācijas ieguve un apstrāde. (Acquisition and processing of the software development 
primary information). 

� Inita Sīle, Rudīte Čevere. Testēšanas procesa izstrāde un izmantošana programmatūras 
kvalitātes metriku iegūšanai.(Software testing process development and usage for software 
quality metrics acquirement). 

� Diāna Petrišina, Irina Arhipova. Kvalitātes nodrošināšanas prasību analīze un izstrāde 
programmatūrai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. (Analyze and development of the quality 
assurance requirements for software for people with special needs). 

� Sandra Buša, Rudīte Čevere. Ergonomiskās prasības programmatūras lietotāju saskarnes 
veidošanai. (Ergonomic requirements for software user interface development).  

� Ilona OdziĦa, Pēteris Rivža.  LLU Informācijas tehnoloăiju drošības sistēmas dokumentu 
izstrāde. (Development of the Information technology security systems documents at the 
Latvian University of Agriculture). 

� Mārti Ħš Hāze, Pēteris Rivža.  Bezvadu datortīklu specifikāciju grupas standartu izpēte un 
to prasību realizācijas iespēju novērtējums LLU lokālajā datortīklā. (Evaluation of the 
standards viable utilization requirements in the setting of LLU local area network). 

� Daiga Dumpe, Irina Arhipova. Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-pārvaldes 
lietvedības dokumentācijas plūsmas analīze un procesa izstrāde. (Latvia University of 
Agricultue e-government business correspondence flow anbalyse of documentation and 
process development).  

� Ăirts Kazainis, Pēteris Rivža.  LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes e-studiju sistēmas 
izstrāde. (E-study system development of Faculty of Information Technologgies LLU). 

� Mārti Ħš Brūklis, Aleksandrs Gailums. Informācijas sistēmas optimizētās modernizācijas 
iespējas uzturēšanas projektos.(The facility of the optimization and modernization in 
maintenance projects in information system).  

� Jānis Klevs, MārtiĦš Gills. Automatizētas testu izveides pieejas izstrāde UML modeĜu 
tipiem. (The development of automated generation of tests from UML models).  

� Vit ālijs Osadčuks, Ainārs GaliĦš. Kombinētās elektroenerăijas ražošanas procesa 
kontrole ar reāllaika vadības sistēmu. (The real-time control system in combined electric 
power supply).  

� Salvis Daăis, Irina Arhipova. Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas 
izstrāde. (Forest management planning information system development).  

� Andris Beėers, Ainārs GaliĦš. Ražošanas datorvadības sistēmas izmantojamo loăisko 
programmējamo kontrolleru salīdzinājums. (Comparison of programmable logic 
controllers in computer management systems of manufacture).  
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2006./2007. studiju gadā sekojošie 1. un 2. kursa maăistranti piedalījās ITF 
maăistrantu zinātniskā konferencē: 
� Vit ālijs Osadčuks, Ainārs GaliĦš. Objektorientētā pieeja autonomās kombinētās 

elektroapgādes komponenšu vadības sistēmas realizācijā. (Object-oriented approach in 
implementing of a control system of autonomous combined power supply components). 

� Tija Saukuma, Rudīte Čevere. Dokumentācijas valodas un apraksta formas ietekme uz 
produkta kvalitāti programmatūras dokumentācijas izstrādē. (The influence of the software 
documentation's language style and formatting on the software's quality). 

� Ivo Tukris, Rudīte Čevere. Informācijas tehnoloăiju procesu pārvaldības ieviešana 
latvijas it uzĦēmumā. (Information technology processes management implementation in 
latvia it service company). 

� Inga Vi Ĝumsone, Irina Arhipova. Ăeoinformatīvās sistēmas transporta maršrutu izstrādē. 
(Geographic information system application traffic route development). 

 2005.gadā IZM LLU pētniecības projektā „Meža apsaimniekošanas plānošanas 
procesa objektu orientēta sistēmas analīze un modelēšana” (Object oriented system analysis 
and modeling of the forest management planning process) un 2006.studiju gadā projektā „Mežu 
apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis” ( Information system 
object model of the forest management planning process) (vadītāja prof. Irina Arhipova) 
piedalījās maăistranti Salvis Daăis, Jānis Ošs, Inita Sīle, Vitālijs Osadčuks un Ingus Šmits. 
Pētniecības rezultāti tika prezentēti starptautiskajās konferencēs: 

� Sīle I., Arhipovs S. (2006) The development of the precedent model for the Latvia forest 
management planning processes. Proceedings of the 4th International Workshop on 
Modelling, Simulation, Verification and Validation of the Enterprise Information Systems 
– MSVVEIS 2006 in conjunction with ICEIS 2006, 8th International conference 
Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus – May 23-27, 2006. P.181-184. 

� Daăis S., Arhipovs S. (2006) The static model of Latvian forest management planning and 
capital value estimation. Proceedings of the 4th International Workshop on Modelling, 
Simulation, Verification and Validation of the Enterprise Information Systems – 
MSVVEIS 2006 in conjunction with ICEIS 2006, 8th International conference Enterprise 
Information Systems, Paphos, Cyprus – May 23-27, 2006, P.185-188. 

� Osadcuks V., Arhipovs S., Arhipova I. (2006) The problem of the geographical data 
control of territorial units in the forest inventory information system, International 
Conference „Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food 
Technology”, Volos, Greece - September 20-23, 2006. 

� Arhipova I., Pilipenko O. Information Technology Risks in Information System 
Development. International conference “Biometrics and information Technologies in 
agriculture: research and development”, 24.-25 November, 2006, Lithuanian University of 
Agriculture, Kaunas, Lithuania. P.27.-30. 

� Šmits I., Arhipovs S. (2006) The usage of palm top computer in forest inventory. 
International conference “Biometrics and information Technologies in agriculture: 
research and development”, 24.-25 November, 2006, Lithuanian University of Agriculture, 
Kaunas, Lithuania. P.27.-30. 

� Daăis S., Arhipovs S., Dubrovskis D. (2006). The growth of trees motion mathematical 
models and their adaptation the Latvia circumstances. International conference 
“Biometrics and information Technologies in agriculture: research and development”, 24.-
25 November, 2006, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania. P.80.-83. 
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Maăistranti aktīvi piedalījās ITF rīkotā starptautiskajā konferencē „Informācijas 
tehnoloăijas lauku attīstībai”, 19.-20. oktobrī 2006.gadā. 

� Tatjana Žukova, Egīls Stalidzāns. Bilooăiskās sistēmas – Bioloăijas un informācijas 
tehnoloăiju mijiedarbība. (Systems biology–interaction science of biology and 
information technology). 

� Ivars Mozga, Egīls Stalidzāns. Bioloăiska procesa statisko un dinamisko procesa 
parametru iegūšana no eksperimentālajiem datiem (Acquisition of static and dynamic 
parameters of biological process from experimental data). 

� Valters Brusbārdis, Uldis Grunde-Zeiferts, Egīls Stalidzāns. Bioloăiskā procesa 
topoloăiskā modeĜa virsotĦu klasifikācija, pārejot uz funkcionālo modeli (Classification of 
nodes transforming topological model of biological process to a dynamic functional 
model). 

� Egīls Stalidzāns, Aleksandrs Gailums, Ivars Mozga. Mākslīgo un bioloăisko vadības 
sistēmu dzīves cikls (Life cycle of artificial and biological control system). 

� Uldis Grunde-Zeiferts. LLU datoru tīkla vadības sistēma (Control System of computer 
network in Latvia University of Agriculture). 

� Oksana PiĜipenko, Irina Arhipova. Informācijas tehnoloăiju riski IS izstrādē 
(Information Technology risks in IS development). 

� Mārti Ħš Hāze. Bezvadu datortīklu specifikāciju grupas standartu izpēte un to prasību 
realizācijas iespēju novērtējums lokālajā datortīklā (Analysis of wireless network 
specification group standards and evaluation of the standards viable utilization 
requirements in the setting of local area network). 

� Ivo Tukris , Informācijas tehnoloăiju Infrastruktūras bibliotēkas (ITIL) metožu 
pielietošana un adaptēšana Latvijas IT servisa uzĦēmumā (Information Technology 
Infrastructure Library using methods of Latvia service enterprise). 

� Mārti Ħš Brūklis. Informācijas sistēmas optimizācijas un  modernizācijas iespējas 
uzturēšanas projektos (The facility of the optimization and modernization in maintance 
projects in IS). 

� Konstantīns Timčenko. IP v6 Anycast tipa adreses vienotas serveru grupas veidošanā 
(The IP v6 anycast addresses for single servers group form). 

� Vit ālijs Osadčuks, Ainārs GaliĦš. Kombinētā elektroenerăijas ražošanas procesa 
kontrole ar reāllaika vadības sistēmu (The real-time control system in combined electric 
power supply). 

� Jānis Klevs. Automatizētās testu izveides pieejas izstrāde UML modeĜu tipiem (The 
development of automated generation of tests from UML models). 

2007.gadā sekojošie 1. un 2. kursa maăistranti piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes 
Datorzinātnes un informāciju tehnoloăiju fakultātes Lietišėo datorsistēmu institūta rīkotā RTU 
48.Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē: 

� Inga Vi Ĝumsone, 2. kursa maăistrante. Ăeoinformatīvo sistēmu pielietojums pašvaldībās. 

 2007.gadā 4 ITF maăistranti piedalījās starptautiskā konferencē „Research for Rural 
Development 2007” 16.-18.maijā, Jelgavā, LLU ar ziĦojumiem par saviem pētniecisko darbu 
rezultātiem. 
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9.pielikums. Studiju programmas infrastruktūras nodrošinājums 

Informācijas tehnoloăiju fakultāte ir izvietota Lielā ielā 2 Jelgavas pils telpās. Datoru 
sistēmu katedras kopējo telpu platība ir 410 m2, Vadības sistēmu katedras kopējo telpu platība ir 
210 m2, Matemātikas katedras kopējo telpu platību 350 m2, Fizikas katedras un Tālāk izglītības 
nodaĜas kopējo telpu platība ir 985 m2. 

Fakultātē ir izveidota e-apmācības sistēma, kura tiek izmantota gan pilna, gan nepilna 
laika studentu apmācībā. 

Studiju programmu nodrošināšanai tiek izmantotas 8 datoru klases ar kopējo datoru 
skaitu 167 datori ar dažādām datoru tehniskajām specifikācijām. Visās ITF datoru klasēs ir 
ierīkots lokālais tīkls Ethernet 10/100Base-TX ar pieslēgumu Interneta tīklam: 
DATORU SISTĒMU KATEDRAS 5 datoru klases ar 91 datoriem: 
 
Datoru klase (220 telpa)  -  20 datori  
Datoru specifikācija: 
Datora modelis: DELL Dimension 2400; 
Procesors: Celeron 1.8 GHz; 
Operatīvā atmiĦa: 256 MB; 
Cietais disks: 40 GB; 
Monitors: CRT 17”. 
Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas 
iekārta ar tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu 

Datoru klase (32 telpa)  -  20 datori  
Datoru specifikācija: 
Datora modelis: DELL Dimension 2400; 
Procesors: Celeron 2.4 GHz; 
Operatīvā atmiĦa: 256 MB; 
Cietais disks: 40 GB; 
Monitors: CRT 17”; 
Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 
drukas iekārta ar tīkla 10/100Base-TX 
pieslēgumu 

Multimediju laboratorija (25 telpa)  -  15 
datori  
Datoru specifikācija: 
Datora modelis: DELL Dimension 4600; 
Procesors: Intel Pentium 4 2.2 GHz; 
Operatīvā atmiĦa: 512 MB; 
Cietais disks: 60 GB; 
Monitors: CRT 17”. 
Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas 
iekārta ar tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu 

Datoru klase (28 telpa)  -  22 datori  
Datoru specifikācija: 
Procesors: Intel Pentium III 500 MHz; 
Operatīvā atmiĦa: 128 MB; 
Cietais disks: 8 GB; 
Monitors: CRT 15”. 
 

 
Datoru tīklu laboratorija (27 telpa)  -  14 datori (7 darba stacijas, 7 serveri) 
Datoru specifikācija: Darba stacijas Serveri 
Datora modelis: DELL Dimension 2400 IBM xSeries 205 
Procesors: Intel Celeron, 2.2 GHz Intel Pentium 4, 2.2 GHz 
Operatīvā atmiĦa: 256 MB 512 MB 
Cietais disks: 40 GB 38 GB 
Monitors: LCD 15” LCD 15” 

 
Laboratorijas aprīkojums: 
Lokālās „CISCO” akadēmijas 
aprīkojums: 
Maršrutizētājs Cisco 1721 – 4 gab.; 
Maršrutizētājs Cisco 1751 – 1 gab.; 
Komutators Cisco 2950 – 2 gab. 

Digitālais kabeĜu analizators – 1 gab.; 
Optisko kabeĜu montāžas instrumentu komplekts – 
1gab.; 
Vītā pāra kabeĜu montāžas instrumentu komplekts – 
7gab.; 
Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas iekārta 
ar tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu. 
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VADĪBAS SISTĒMU KATEDRAS 2 datoru klases ar 61 datoriem: 
Datoru klase (221 telpa)  -  20 datori  
Datoru specifikācija: 
Datora modelis: DELL Dimension 2400; 
Procesors: Celeron 1.8 GHz; 
Operatīvā atmiĦa: 256 MB; 
Cietais disks: 40 GB; 
Monitors: CRT 17”; 

Datoru klase (31 telpa)  -  26 datori  
Datoru specifikācija: 
Procesors: Intel Celeron 3,0 GHz; 
Operatīvā atmiĦa: 512 MB; 
Cietais disks: 2x80 GB; 
Monitors: LCD 17”. 

Datoru klases drukas iekārta: Lāzera A4 drukas iekārta ar tīkla 10/100Base-TX pieslēgumu. 
MATEM ĀTIKAS KATEDRAS 1 datoru klase ar 15 datoriem:  
Datoru klase (217 telpa)  -  15 datori  
Datoru specifikācija: 
Procesors: Intel Celeron 667 MHz;  Operatīvā atmiĦa: 128 MB; 
Cietais disks: 20 GB;    Monitors: CRT 15”. 

Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantota arī  
• drukas iekārtas: HP LaserJet 2100 NT – tīkla printeris 1 gab. 
 HP LaserJet 4MV tīkla printeris 1 gab. 
 HP LaserJet 2300 N 4 gab. 
 HP LaserJet 1200  3 gab. 
• pavairošanas tehnika: RICOX Aficio 1022, Printer, Scaner 1 gab. 
 RICOX Aficio 1022 2 gab. 
 Canon NP1550 2 gab. 
 Canon NP6010 1 gab. 
 Canon FC 230 1 gab. 
• skeneri: HP ScanJet 6300C 1 gab. 
 HP ScanJet 4300 C 2 gab. 
 HP ScanJet 5550C 1 gab. 
 HP ScanJet 2200C 1 gab. 
• prezentācijas tehnika: kodoskopi  12 gab.: 
 3M 9550 4 gab.; 
 3M 1750 2 gab.; 
 3M 9400 2 gab.; 
  Liesegang favorite 2 gab. 
  Geha top vision SL 500 1 gab. 
  Peleng 1 gab. 
• multimediju projektori 8 gab.: 
 HP xb31  2 gab.; 
 3M 1200 LX 2 gab.; 
 TOSHIBA TDP-D1 2 gab.; 
 NEC NP 2000 2 gab. 
• fakultātes serveri 
Servera specifikācija: E-apmācības serveris DatĦu serveris 
Datora modelis: IBM  IBM xSeries 225 
Procesors: Intel Xeon, 3 GHz Intel Xeon 

2.4 GHz 
Operatīvā atmiĦa: 1 GB 1 GB 
Cietais disks: 2x70 GB 2x38 GB 
Tīkla operētājsistēma Linux Windows 2000 Server 
Monitors: LCD 15” LCD 15” 

 



   125

10.pielikums. Sadarbības līgums ar RTU 

  
SSAADDAARRBBĪĪBBAASS  LL ĪĪGGUUMM SS  NNrr ..  LL LL UU//II TTFF//RRTTUU  11  

 
Rīgā, 2007.gada 15.martā 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, turpmāk saukta „LLU”, tās rektora Jura Skujāna personā, no vienas 
puses,  

un 
Rīgas Tehniskā universitāte, turpmāk saukta „Partneris”, tās rektora Ivara Knēta personā, no otras puses, 
abas puses kopā turpmāk sauktas „Puses”, bet atsevišėi arī „Puse”,  
Ħemot vērā to, ka: 

� LLU nepieciešams akreditēt akadēmisko maăistra studiju programmu: „Informācijas tehnoloăijas” (LR 
izglītības klasifikācijas kods 45526), turpmāk saukta „LLU studiju programma” 

� saskaĦā ar LR MK noteikumu Nr.650 no 30.08.2005. „Augstākās izglītības programmu licencēšanas 
kārtība” 4.8.punktu un LR MK noteikumi Nr. 821 no 03.10.2006. „Augstskolu, koledžu un augstākās 
izglītības programmu akreditācijas kārtība”, LLU studiju programmas akreditācijai un/vai licencēšanai ir 
nepieciešami dokumenti, kas apliecina, ka augstskola studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības 
ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā, ja licencējamās augstākās izglītības 
programmas īstenošana tiks pārtraukta.  

� Partneris sava studiju procesa ietvaros realizē akadēmisko maăistra studiju programmu „Datorsistēmas” 
(LR izglītības klasifikācijas kods 45481), turpmāk saukta „Partnera studiju programma”. 

noslēdza šādu līgumu, turpmāk saukts „Līgums”: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1. Izmantojot finanšu un profesionālos resursus, Puses apĦemas veikt šādu sadarbību, turpmāk saukta 

„Sadarbība”, kuras ietvaros Partneris apĦemas nodrošināt turpināt LLU studiju programmu apguvi Partnera 
studiju programmas ietvaros, ja LLU studiju programmas īstenošana LLU tiek pārtraukta. 

 
2. PUŠU SAVSTARPĒJO ATTIEC ĪBU PRINCIPI 

 
2.1. Ar šo Līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību vispārīgie principi, no kuriem Puses vadīsies Līguma 

izpildes un Sadarbības gaitā. Atsevišėu jautājumu detalizētam risinājumam Puses ir nodomājušas noslēgt 
atsevišėu vienošanos. 

2.2. Izpildot šo Līgumu, Puses ievēros no otras Puses saĦemtās finansu, komerciālās un jebkuras citas informācijas 
konfidencialitāti, kura var tikt izmantota konkurences nolūkos, kā arī veiks visus iespējamos pasākumus, lai 
novērstu šādas informācijas izpaušanu. 

2.3. Īstenojot Sadarbību, atbilstoši šim Līgumam, Puses uzĦemas saistības un apĦemas segt izdevumus Pušu 
vienošanās noteiktajos apmēros. 

2.4. Katra Puse apĦemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses prestižam un 
interesēm. 

3. PUŠU PIENĀKUMI 
3.1. Puses apĦemas veikt Sadarbību kvalitatīvi un noteiktajos termiĦos. 
3.2. Jebkura Puse apĦemas segt visus zaudējumus otrai Pusei, ko tā nodarījusi šā Līguma neizpildes dēĜ. 
3.3. Puses apĦemas nesniegt trešajām personām ziĦas, kas nodara Ĝaunumu Pušu labai slavai. 
3.4. LLU informē LLU studiju programmas studentus, turpmāk saukti „Studenti”, par šā Līguma noteikumiem. 
3.5. Viena mēneša laikā pēc LLU studiju programmas pārtraukšanas nodot to Studentu personas lietas Partnerim, 

kuri pāriet studēt Partnera studiju programmā. 
3.6. Pēc LLU studiju programmas pārtraukšanas: 
3.6.1.  Partneris apĦemas nodrošināt Partnera studijas programmas realizāciju Studentiem un pēc Studentu valsts 

pārbaudījumu nokārtošanas, izsniegt Studentiem diplomu par Partnera studiju programmas apgūšanu. 
3.6.2. Studentiem, kuri noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis kredīts tiks nodrošināts pēc 

saskaĦošanas ar Partnera studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz studiju kredītus. 
3.6.3. Studentu imatrikulācija Partnera studiju programmā, kā arī Studenta studiju apjoma LLU pielīdzināšana 

Partnera studiju programmai notiek atbilstoši Partnera uzĦemšanas noteikumiem un imatrikulācijas 
kārtībai, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem. 

3.6.4. Gadījumā, ja LLU ir saĦēmis kādu finansējumu avansā sakarā ar Studentu studijām, tad LLU ir pienākums 
saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šo finansējumu novirzīt Partnera studiju 
programmas realizācija sakarā Studentu studijām. 
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4. PUŠU ATBILDĪBA  
UN STRĪDU ATRISINĀŠANA 

 
4.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā ietverto saistību izpildi saskaĦā ar Latvijas Republikas tiesību normām. 
4.2. Jebkurš strīds, nesaskaĦas vai prasība, kas izriet no šā Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšėirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
 

5. LĪGUMA DARB ĪBAS LAIKS, L ĪGUMA GROZ ĪŠANAS,  
PAPILDIN ĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

 
5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz šajā Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei. 
5.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 
 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKěI 
 
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daĜēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies 

pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākĜu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un 
novērst racionāliem līdzekĜiem. Šeit pieskaitāmi ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektropadeves bojājumi, blokāde, 
militārās akcijas, varas orgānu darbība un likumdošanas izmaiĦas, kā arī pārējie Pušu kontrolei nepakĜautie 
apstākĜi. 

6.2. Viena no Līgumā iesaistītām Pusēm 3 (triju) dienu laikā nosūta paziĦojumu otrai Pusei un rakstveidā vienojas 
par Līguma noteikumu tālāko izpildi, kā arī ziĦo rakstiski otrai Pusei par laika pagarinājumu, kas nepieciešams 
saistību izpildei. Tāpat arī vienai Pusei ir jāziĦo otrai Pusei par to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un 
ārkārtas apstākĜu darbība, uz ko balstoties, Puses vienojas par turpmākajām Līguma darbības sekām. 

6.3. Ja Puse neinformē par šādiem apstākĜiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē tiesības atsaukties uz 
šādu apstākĜu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 

6.4. Pusēm šādos apstākĜos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos zaudējumus otrai Pusei. 

6.5. Nepārvaramas varas apstākĜu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

 
7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 
7.1. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus. 
7.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai Pusei un katram no tiem ir vienāds juridiskais 

spēks. 
7.3. Visi šā Līguma pielikumi pēc to abpusējas parakstīšanas kĜūst par šā Līguma sastāvdaĜu. 
7.4. Puses piekrīt visiem šā Līguma noteikumiem un apstiprina to parakstot. 
 

 
PUŠU REKVIZ ĪTI UN PARAKSTI 

 
LLU: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Reă.Nr. 90000041898 

Jur.adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 

 

  

Partneris: 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Reă.Nr. 90000068977 

Jur.adrese: KaĜėu 1, Rīga, LV-1658 

 

(Paraksts) 
______________________ 
rektors Juris Skujāns 

(Paraksts) 
___________________________________  
rektors Ivars Knēts 
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11.pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas 

 
Aivars  ĀboltiĦš 
Vārds  Uzvārds 

Limbaži  1956 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Informācijas tehnoloăiju fakult ātes Matemātikas 

katedras vadītājs, profesors 
 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   
LV-3001   
Jelgava   

   
TālruĦa 

Nr.  
3005614    

Fakss:    
E-pasts: Aivars.aboltins@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LVU Fizikas-matemātikas  .fak,  
/pamatstudijas/ 
 
 
 
LU Fiz.mat.fak, Matemātikas nodaĜa 
/aspirantūra/ 

septembris 
1974.- 
jūnijs 1979. 
 
septembris 
1983.- 
septembris 
1986. 

Matemātiėis-
pedagogs 
 
 
Skaitliskās metodes 

Matemātiėis, 
pasniedzējs 
Nr. 060021 
 
Mag.mat. 
Nr. 000167          

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 
 

 
1993 

 
Lauksaimniecības 
tehnika 

 
Dr. inž. 

 
G-D  Nr. 
000264 

Darba pieredze 

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

septembris 1979. 
septembris 1983. 

Darba vietas nosaukums LLA  Hidromeliorācijas  fakultāte, 
Augstākās matemātikas katedra 

Amata nosaukums asistents 
Galvenie pienākumi 1. Lekcijas un praktiskie darbi  Augstākā matemātikā Tehniskās 

fakultātes un Agronomijas fakultāšu  studentiem  
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Septembris 1986.g. līdz  septembris  1994 
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Darba vietas nosaukums LLU Lauku inženieru fakultātes  Augstākās matemātikas katedra 
Amata nosaukums Lektors 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Septembris 1994.g. līdz  septembris  1998 

Darba vietas nosaukums LLU Lauku inženieru fakultātes  Augstākās matemātikas katedra 
Amata nosaukums Docents 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Septembris 1998.g. līdz  septembris  2001 

Darba vietas nosaukums LLU Lauku inženieru fakultātes  Matemātikas katedra 
Amata nosaukums Asoc. profesors 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Septembris 2001.g. līdz  šodienai 

Darba vietas nosaukums LLU Informāciju tehnoloăijas fakultātes  Matemātikas katedra 
Amata nosaukums Profesors, katedras vadītājs 
Galvenie pienākumi 1. Lekcijas un praktiskie darbi un laboratorijas darbi  Matemātikā I, 

II, III, IV Tehniskās, Pārtikas tehnoloăijas fakultātes studentiem, 
„Skaitliskās metodes” ITF studentiem, „Matemātikas metožu 
pielietojumi” InženierzinātĦu maăistrantiem, „Fizikālo procesu 
matemātiskā modelēšana” ITF maăistrantiem 

2. Bakalauru, maăistrantu un doktorandu darbu vadīšana 
3. LLU matemātikas bloka programmu izstrāde, vadīšana un 

ekspertēšana 
4. Katedras darba vadīšana  

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

Septembris 2001.g. līdz  šodienai 

Darba vietas nosaukums Baltijas Starptautiskā akadēmija, Jelgavas filiāle 
Amata nosaukums Vies-Profesors 
Galvenie pienākumi 1. Lekcijas un praktiskie darbi un laboratorijas darbi  priekšmetos: 

„Matemātika”, Varbūtības teorija un statistika”, „Ekonomisku 
procesu matemātiskā modelēšana”, „Matemātiskā ekonomika” 
Ekonomikas fakultāšu studentiem. 

2. Bakalauru darbu vadīšana un recenzēšana 
3. Kvalifikācijas eksāmena pieĦemšana.  

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

1. Zinātniskā darba virzieni ---  parciālie diferenciālvienādojumi, siltummassas  pārneses  procesu  
matemātiskā modelēšana 

2. Latvijas Zinātnes Padomes Grants Nr 04-1073 “Parciālie  diferenciālvienādojumi dažu reālu 
siltummasas pārneses procesu izpētē      “  2004. -.  Granta vadītājs 

3. LZP Granta tēma: Energoietilpības mazināšanas pētījumi augkopības produkcijas kaltēšanas un 
glabāšanas procesos. Atbildīgais izpildītājs. 

4. LZP Programmas “Latvijas zinātniskās un tautsaimnieciskās produkcijas konkurentspēja” 
apakšprogrammā 4-005 “ Koksnes un augu valsts izejvielu materiāli “   (1996.-2002.)  Līdzdalība : 
atbildīgais izpildītājs. 

5. ESF. Aktivitāte 3.2.3.2. LLU matemātikas un fizikas studiju procesa modernizācija  LLU -. 
Projekta vad vietn. 

6. ESF.Aktivitāte 3.2.5.2. LLU akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana datu apstrādes 
tehnoloăijās –. Projekta vad.. 

7. Koksnes virsmas īpašību un saderības ar citiem materiāliem pielietošanas aktivitātes (ERAF, 
projekta vad. palīgs) 

8.  Datoru matemātisko sistēmu ieviešana mācību procesā augstskolā (ESF, Latvijas Universitāte, 
atbildīgais no LLU) 

9. Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno tehnoăiju fizikālo procesu 
datormodelēšanā (ESF, Latvijas universitāte, atbildīgais no LLU). 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. ĀboltiĦš A., Skrupskis I. Physical processes of thawing frozen berries. Starptautiska zinātniska 
konference veltīta Plovdivas lauksaimniecības universitātes 60 gadu jubilejai Plovdiva, 
Bulgārija 2005.g. 19. – 21. oktobris 

2. ĀboltiĦš A., Palabinskis J., Karpova – Sadigova N. Research of grain drying (cooling) process 
in Latvia. Starptautiska zinātniska konference veltīta Plovdivas lauksaimniecības universitātes 
60 gadu jubilejai, Plovdiva, Bulgārija, 2005.g. 19. – 21. oktobris 

3. ĀboltiĦš A., Palabinskis J., Karpova – Sadigova N. Solar system for agricultural production 
drying. Starptautiska zinātniska konference veltīta Plovdivas lauksaimniecības universitātes 60 
gadu jubilejai, Plovdiva, Bulgārija 2005.g. 19. – 21. oktobris. 

4.  Skujāns J., Vulans A., IĜjins U., A.ĀboltiĦš. Measurements of Heat Transfer of Multi – 
Layered Wall Construction with Foam Gypsum. 8th Conference on Process Integration, 
Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 05, Giardini di 
Naxos, Italy, May15 – 18, 2005.  

5. ĀboltiĦš A. Different aspects of mathematical modelling in agriculture. 5. ZiemeĜu – Baltijas 
valstu agrometrikas konference 15. – 17. 2005., Otepaa, Igaunija. 

6. Āboltins A. Grain Drying Experiments with Unhead Air. Engineering for Rural Development. 
The 5th International Scientific Conference May 18 – 19, 2006, Jelgava.  

7. Aboltins A. Comparative Studies of the Solar Material Collector. Engineering for Rural 
Development. The 5th International Scientific Conference May 18 – 19, 2006, Jelgava.  

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Matemātika I, II, III, IV –inženierspecialitāšu bakalauru studentiem, Skaitliskās metodes, Sistēmu 
modelēšana -ITF studentiem, Bioloăisko un fizikālo procesu matemātiskā modelēšana- ITF 
maăistrantiem, Matemātisko metožu pielietojumi- inženierspecialitāšu maăistrantiem 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ...113........ 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. U. Iljins, I. Skrupskis, A. Aboltins Theoretical  investigations of the thawing of  frozen fruits and 
berries. Advances in the refrigeration systems, food technologies and cold chain. Editor K.Fikiin 
/Refrigeration science and technology IIF/IIR Sofia, (2000)  298-302 pp 
2.. Aboltins A, Berzins E.,Palabinskis J. Heat-mass transfer in grain primary processing Buletin 
USAMV-CN, 55-56, Cluj-Napoca, Romania, (2001), pp 141-146 
3.  I. Skrupskis, A.Aboltins, U.Iljins Durable storage possibility of fruit and berries . Acta 
Horticulturae, Number 599   (2003) 719-724 pp. 
4. Aboltins A. Different Aspects of Mathematical Modelling in Agriculture. // Fifth Nordic – Baltic 
Agrometrics Conference:Proceedings of the International Conference, Otepaa, Estonia, June 15 – 17, 
2005. Conference  report. Eds. Ulf Olsson, Jaak Sikk. -Uppsala: Swedish University of Agricultural 
Sciences, (2006)., - pp.5 - 11 . 
5.  Juris Skujāns,  Andris Vulāns, Uldis Iljins, Aivars Aboltins. Measurements  of Heat Transfer of 
Multi-Layered Wall Construction with Foam Gypsum.- Applied Thermal Engineering, Volume 27, 
Issue 7, (2007).- 1219-1224 pp. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Apmācības kursi LU  ESF projekta Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno 
tehnoăiju fizikālo procesu datormodelēšanā   ietvarā . Programmas paketes ANSYS FIX apgūšana 
(160 h)  2006-2007 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Starptautiskās refrežēšanas akadēmijas akadēmiėis (no 2006. g. aprīĜa) 
ĥujorkas ZinātĦu akadēmijas loceklis 
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Latvijas Zinātnieku savienības Valdes priekšsēdētājs  
Latvijas Zinātnes Padomes loceklis 
Latvijas Matemātikas biedrības Valdes loceklis 
LLU Senāta , Konventa loceklis  

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LR  IZM  Atzinības raksts (2000)  
LLU     Atzinības raksts      (2006) 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Sandris  Ancāns 
Vārds  Uzvārds 

Daugavpils  1971 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, Ekonomikas fakult āte, vieslektors - lektors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Svētes 18   
Jelgava   
LV-3000   

   
TālruĦa 

Nr.  
63025070, 26901358    

Fakss: 63084987   
E-pasts: efekon@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Tehniskā fakultāte 1990-1994 lauksaimniecības 
mehanizācija 

bac.ing. 

LLU EF maăistrantūra 1994-1998 finanses un kredīts mag. oec. 

Darba pieredze 

Kopš 1998. - LLU EF Ekonomikas katedra, lektors 
1997. – 1998. LLU EF Ekonomikas katedra, galv. speciālists 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Alternatīvās enerăijas avoti 
Eiro ieviešanas Latvijā problemātika 
IZM pētniecības projekts “Sociālā kapitāla attīstība laukos” 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Starptautiskie ekonomiskie sakari 
Starptautiskā ekonomika 
Ekonomikas globalizācija 
Pasaules lauksaimniecība 
ES valstu tautsaimniecība 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Physical Vacuum Power as a New Source of Energy to be Used in the Countryside in the Future// 
Agriculture in Globalising World, Tartu 2001 

2. Naftas iegulas Baltijas jūrā vakuumenerăētikas attīstības perspektīvas ietvaros// Zinātne lauku 
attīstībai, Jelgava 2001 

3. Tranzīta loma lauku attīstībā 21. gadsimta sākumā// Iespējas un risinājumi lauku attīstībā 21. 
gadsimta sākumā, Jelgava 2002 

4. Sociālā kapitāla un tehnoloăiskās attīstības savstarpējās mijiedarbības aspekti // Sociālais kapitāls, 
Jelgava 2002 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Erasmus programmas kurss “Prezentācija” (Presentation Skills), Jelgava 2004 
Socrates/Erasmus programmas kurss “Starpkultūru menedžments” (Intercultural Management), 
Jelgava 2006 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Elīna  Apsīte 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1974. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Sociālo zinātĦu fakultāte, Filozofijas katedra, lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV – 3001   

   
TālruĦa 

Nr.  
Mob. 29428487    

Fakss: 3026934   
E-pasts: elina.a@apollo.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 LU Vēstures un filozofijas fakultāte 
 
LU Vēstures un filozofijas fakultāte 
 
 

1992-1997. 
 
 
1997-1999. 

Filozofija 
 
 
          Filozofija 

Bakalaurs 
 
 
Mg.phil. 

 
Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

-LU, Vēstures un filozofijas 
fakultātes dome 

1999. Filozofija Humanitāro 
zinātĦu 
maăistrs 

005358 

Darba pieredze 

No 2003.- Lektore LLU SZF Filozofijas katedrā, lekciju kursi filozofijā un mūsdienu retorikā. 
Stundu lektore LLU, IMI ,Augstskolu didaktika, lekciju kurss Mūsdienu retorikā.; 
Stundu lektore FIC (Filosofiskās izglītības centrs); 
Stundu lektore LLKC (Latvijas Lauksaimniecības Konsultāciju centrs) lekciju kurss saskarsmes 
māksla un mūsdienu retorika; 
Stundu lektore Jelgavas Spīdolas skolā, fakultatīvās nodarbības filozofija skolēniem, uzstāšanās 
māksla. 
2000.- 2003.g LLU SZF Filozofijas katedra, asistente, lekciju kursi filozofijā, estētikā, kulturaloăijā, 
retorikā. 
1999.- 2000.g.LLU SZF HI (Humanitārais institūts),asistente stažiere, lekciju kurss filozofijā 
kulturoloăijā. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Modernās un klasiskās kultūras formas, Postmodernās filozofija, filozofijas mācīšana bērniem, 
mūsdienu retorikas problēmas. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Filozofija, 
Mūsdienu retorika 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2003. LLU Augstskolu didaktika. Sertifikāts Nr.000174. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Irina  Arhipova 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1963 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Inform ācijas tehnoloăiju fakult āte, dekāne 

Vadības sistēmu katedra, profesore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

LLU Inform ācijas tehnoloăiju fakult āte   
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001   

   
   

TālruĦa 
Nr.  

29426523    

Fakss: 3023095   
E-pasts: Irina.arhipova@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maskavas Valsts Universitāte (pamatstudijas) 1980 - 1985 matemātika matemātika 
Rīgas Tehnikās Universitāte (aspirantūra) 1988 - 1991 vadība tehniskās 

sistēmās 
ekspertu 
sistēmas 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(maăistrantūra) 

2000-2001 pedagoăija pedagoăija 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Habilitācijas un 
promocijas padome H-1 

1994 Lauksaimniecības 
tehnika 

Dr.sc.ing. G-D 
Nr000334 

Darba pieredze 

No 1985.g. līdz 1988.g. strādāja Republikāniskajā augstākajā ARK vadīšanas skolā par vec. inženieri 
un par stundu pasniedzēju Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā augstākās matemātikas katedrā un 
ekonomiskās kibernētikas katedrā. Kopš 1991.g. strādāja LLU informātikas katedrā, no 1995. gada 
docenta amatā. No 1999.gada LLU ZinātĦu daĜas vadītāja. No 2002.gada Informācijas tehnoloăiju 
fakultātes dekāne un Vadības sistēmu katedras asoc. profesore. No 2006.g. Vadības sistēmu katedras 
profesore. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Piedalīšanās projektos: 
� LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas 

lauksaimniecībā” apakšprojekta „Riska vadības metodoloăijas izstrāde” vadītājs, .2002.-2005.g.  
� Nordplus Neighbour 2005-2006 programmas „Nordic-Baltic –Russian Academics Network in 

Bioinformatics” projekta vadītāja, 2005.-2006.g.  
� LZP sadarbības projekta 06.0040.1.4. „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas” 

apakšuzdevuma „Latvijas lauksaimniecības risku vadības un informācijas tehnoloăiju sistēma” 
izpildītājs, 2006.-2007.g. 
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� ES Struktūrfondu ESF 3.2.3.2. aktivitātes projekta „Informāciju tehnoloăiju studiju programmas 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”, vadītāja 2005.-2007.g. 

� ES EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloĦu mazināšana” LIKTA aktivit āšu vadītāja, 
2005.-2007.g. 

� IZM apakšprogrammas 03.12.00 “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības 
projekta „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta sistēmas analīze un 
modelēšana” vadītāja 2005.g.  

� LLU sadarbības projekta „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas”, 2006.-2007. 
apakšprojekta „Latvijas lauksaimniecības risku vadības informācijas tehnoloăiju sistēma” vadītāja, 
2006.-2007.g. 

� Nordplus Neighbour 2006-2007 programmas „Nordic-Baltic –Russian Academics Network in 
Bioinformatics” projekta vadītāja, 2006.-2007.g.  

� IZM apakšprogrammas “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projekta 
„Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis” vadītāja, 2006.g. 

� ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības 
ministrijas pētījumi” Nr. 5 „Darba tirgus analīze un prognozēšana” – Pētījums „Darba tirgus 
pieprasījuma ilgtermiĦa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespējas analīze”, 
2006.g., projekta Nr. : LM 17.6- 04/25 2005, izpildītājs, 2006.-2007. 

Doktorantu vadīšana: 
� Ilva Rudusa „UzĦēmumu tīklu attīstības iespējas Latvijā ES kontekstā”, 2005-2007.g. 
� Ilona OzoliĦa „ Privātpersonu kreditēšana reăionālajā ekonomikā”. 2005-2007.g 
� Salvis Daăis „Intelektuālie algoritmi meža apsaimniekošanas plānošanas procesu optimizācijai” 

2006.-2009.g. 
� Daiga Dumpe „E-pārvaldes sistēmanalīzes un riska pārvaldības metodes”, 2006.-2009.g. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Arhipova I. , Rudusa I. The entrepreneurial networks and regional development in Latvia. 
International conference “Entrepreneurship and macroeconomic management”, University of 
Rijeka, Pula, Chroatia, 2005. 

� Arhipova I., BāliĦa S. Profession segregation decrease in the Latvia branch of Information 
technologies. International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and 
Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005. 

� Arhipova I.  The Role of Statistical methods in Computer Science and Bioinformatics. Seventh 
International Conference on Teaching Statistics (ICOTS-7) “Working Cooperatively in Statistics 
Education”, Salvador, Brazil, July 2-7, 2006. 

� Arhipova I.  The graphical analysis of the ANOVA and regression models parameters 
significance. International conference in computational statistics COMPSTAT 2006, Physica-
Verlag, A Springer Company, Roma, Italy. 

� Paura L., Arhipova I.  The applied statistics course content in agricultural study program. 
International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment 
and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

� Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (Informācijas tehnoloăiju fakultātes bakalauriem); 
� Laikrindu analīze (Informācijas tehnoloăiju fakultātes bakalauriem) 
� Pētījuma metodoloăija (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem) 
� Pētniecības prakse (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem) 
� Zinātnisko publikāciju rakstīšana (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem) 
� Riska analīze lauksaimniecībā, (Informācijas tehnoloăiju fakultātes maăistrantiem); 
� Ievads ekonometrijā (Ekonomikas fakultātes bakalauriem) 
� Ekonomiskā prognozēšana (Ekonomikas fakultātes bakalauriem); 
� Lietišėas daudzvariāciju metodes (LLU doktorantiem). 

Publikāciju skaits: 87, t.sk. grāmatas - 3, raksti - 74, metodiskie materiāli – 10. 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Arhipova I., BāliĦa S. The problem of choosing statistical hypotheses in applied statistics. 
COMPSTAT 2004 16th Symposium of IASC, Proceedings in Computational Statistics, Physica-
Verling/Springer 2004, P.629 – 635. 

2. Arhipova I., Arhipovs S. Riska vadības terminoloăijas aspekti. LLU Raksti Nr.15 (310), 2005,  
3-9.lpp. 

3. Irina Arhipova, Signe BāliĦa „Statistika ekonomikā”, Mācību līdzeklis. 2.izdevums. Rīga, 
Datorzinību centrs, 2006 - 364 lpp. 

4. Arhipova I.  The Role of Statistical methods in Computer Science and Bioinformatics. Seventh 
International Conference on Teaching Statistics (ICOTS-7) “Working Cooperatively in Statistics 
Education”, Salvador, Brazil, July 2-7, 2006. 

5. Arhipova I.  The graphical analysis of the ANOVA and regression models parameters 
significance. International conference in computational statistics COMPSTAT 2006, Physica-
Verlag, A Springer Company, Roma, Italy, August, 28 – September, 1, 2006, P.1625-1632. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Training course „Sixth Framework program – Introduction and project co-ordination”, March 5-6, 
2003, Rīga, Latvia. 

� Polijas-JapāĦu Informācijas Tehnoloăiju institūts, kurss ”Education of highly qualified IT 
specialists for Central and Eastern Europe countries in accordance to demands of the job market”, 
15.02.2004.-28.02.2004, Varšava, Polija. 

� EU 6th Framework Programme, Information Society Technologies workshop “IST-MENTOR+: 
1st Mentoring Workshop”, 26/04/2004 – 29/04/2004, Rīga, Latvija 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

� IBS (International Biometric Society) biedrs. 
� “Econometric society” biedrs. 
� LLMZA (Latvijas lauksaimniecības un meža zinātĦu akadēmija) agrāras ekonomikas zinātĦu 

nodaĜas īstenais loceklis. 
� LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas asociācija) biedrs. 
� LMB (Latvijas matemātikas biedrība) biedrs 
� LLU Konventa loceklis. 
� LLU Senāta loceklis. 
� LLU Zinātnes Padomes loceklis. 
� LLU M ācību Padomes loceklis. 
� LLU ITF Domes priekšsēdētāja. 
� LLU ITF VEK „Programmēšana” loceklis. 
� LLU ITF MEK “Informācijas tehnoloăijas” priekšsēdētāja vietniece. 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLMZA Agr ārās ekonomikas zinātĦu nodaĜas īstenais loceklis. 
BOVA tīkla apbalvojums, 26 oktobrī 2006.gada. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Sergejs  Arhipovs 
Vārds  Uzvārds 

Bugulma, Tatarstana  1962 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Informācijas tehnoloăiju fakult āte,  

Datoru sistēmu katedra, vieslektors-docents 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

LLU Inform ācijas tehnoloăiju fakult āte   
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001   

   
   

TālruĦa 
Nr.  

63026761    

Fakss: 63023095   
E-pasts: sergejs.arhipovs@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maskavas Valsts Universitāte 1980 - 1985 matemātika matemātika 
Rīgas Tehniskās Universitāte, aspirantūra 1990 - 1992 vadība tehniskas 

sistēmās 
ekspertu 
sistēmas 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
doktorantūra 

2004 - 2007 Lauksaimniecības 
inženierzinātne 

L/s tehnika 

Darba pieredze 

1980-85 Maskavas Valsts Universitāte Students 
1985-87 Zinātniskās- pētniecības polygons Inženieris – pētnieks 
Novosibirskas valsts universitāte Teorētiskās kibernētikas katedras asistents 
1987-89 Rīgas Politehniskais Institūts Inženieris – programmētājs 
1989-90 Rīgas Politehniskais Institūts Zinātnisks darbinieks, inž. – programmētājs 
1990-92 Rīgas Politehniskais Institūts Aspirants 
1992-93 SP “AGO JUNIOR” Programmnodrošinājuma nodaĜas vadītājs 
1994-99 SIA “TRITONS” NodaĜas vadītājs, programmētājs 
2000- SIA “Getlini-ECO Analītiėis– programmētājs 
LLU, Informātikas katedra Docents 
2002 SIA “Getlini-ECO Analītiėis– programmētājs 
LLU, Datoru sistēmas katedra, vieslektors-docents 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Piedalīšanās projektos: 
� LZP sadarbības projekta 02.0016 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas 

lauksaimniecībā” apakšprojekta „Riska vadības metodoloăijas izstrāde” izpildītājs, 2002.-2005.g.  
� LZP sadarbības projekta 06.0040.1.4. „Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas” 

apakšuzdevuma „Latvijas lauksaimniecības risku vadības un informācijas tehnoloăiju sistēma” 
izpildītājs, 2006.-2007.g. 

� IZM apakšprogrammas 03.12.00 “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības 
projekta „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta sistēmas analīze un 
modelēšana” izpildītājs 2005.g.  
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� IZM apakšprogrammas “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projekta 
„Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis” izpildītājs, 2006.g. 

� ES strukturālo fondu finansētais LLU doktorantu grants, 2004.-2007. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

� International Conference “Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and 
Food Technology”, 20-23.09.2006., Volos, Greece. 

� The Eleventh IEEE Symposium on Computers and Communications, ISCC 2006, Pula-Cagliari, 
Sardinia, Italy, June 26-29, 2006. 

� The 5th Conference of the European Federation for IT in agriculture, food and natural resources 
and the 3rd World Congress on Computers in agriculture and natural resources, Via Real, July 25-
28 2005, Portugal. 

� International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and Environment, 
Cukurova University, Adana-Turkey, October 12-14, 2005. 

� International Conference COMPSTAT 2004, Prague, 16th Symposium of IASC, 23.08.2004-
27.08.2004. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

� Programmēšana I (ITF 1.kursa studentiem, akadēmiskā studiju programma “Datorvadība un 
datorzinātne”, profesionālā studiju programma “Programmēšana”); 

� Algoritmi un datu struktūras (ITF 2.kursa studentiem, akadēmiskā studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”, profesionālā studiju programma “Programmēšana”); 

� Objektorientēta programmēšana (ITF 4.kursa studentiem, akadēmiskā studiju programma 
“Datorvadība un datorzinātne”); 

� Programmēšana II (ITF 4.kursa studentiem, profesionālā studiju programma “Programmēšana”); 
� Mākslīgais intelekts (ITF 4.kursa studentiem, akadēmiskā studiju programma “Datorvadība un 

datorzinātne”, profesionālā studiju programma “Programmēšana”). 
� Fundamentālie algoritmi un datu struktūras (ITF maăistra studiju programma „Informācijas 

tehnoloăijas”) 
� Procesu orientētā sistēmu projektēšana, (ITF maăistra studiju programma „Informācijas 

tehnoloăijas”) 
� Objektorientētā sistēmu projektēšana, (ITF maăistra studiju programma „Informācijas 

tehnoloăijas”) 
� Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā, (ITF maăistra studiju programma „Informācijas 

tehnoloăijas”) 
 

Publikāciju skaits: 30, t.sk. raksti - 25, metodiskie materi āli – 5. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

� Arhipovs S. Fractal peculiarities of birth and death. COMPSTAT 2004, Prague, 16th Symposium 
of IASC, Physica-Verling/Springer 2004, P.621-627. 

� Arhipovs S. (2005) Ontological metamodeling grain drying processes, „The 5th Conference of the 
European Federation for IT in agriculture, food and natural resources” and „The 3rd World 
Congress on Computers in agriculture and natural resources”, Via Real, Portugal, P.172.-177. 

� Arhipovs S., Dubrovskis D., Arhipova I. (2005) Object oriented analysis and modeling of the 
forest management planning system. International Congress of Information Technology in 
Agriculture, Food and Environment, Cukurova University, Adana-Turkey, P. 107-115. 

� Sīle I., Arhipovs S. (2006) The development of the precendent model for the Latvia forest 
management planning processes. Proceedings of the 4th International Workshop on Modelling, 
Simulation, Verifications and Validation of the Enterprise Information Systems – MSVEEIS 2006 
in conjuction with ICEIS 2006, 8th International conference Enterprise Information Systems, 
Paphos, Cyprus. P. 181-184. 

� Daăis S., Arhipovs S. (2006) The static model of Latvian forest management planning and capital 
value estimation. Proceedings of the 4th International Workshop on Modelling, Simulation, 
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Verifications and Validation of the Enterprise Information Systems – MSVEEIS 2006 in 
conjuction with ICEIS 2006, 8th International conference Enterprise Information Systems, 
Paphos, Cyprus. P. 185-188. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Microsoft Akadēmiskās Dienas Centrālās un Austrumeiropas valstīm, Prāga, 16.-19. novembris, 
2004. 

� Microsoft Academic Days for Central and Eastern Europe, Prague 16.-19. November, 2004. 
� Microsoft Approved Course: 8339 Axapta 3.0. Development 1, 21.-22.03.2006., Rīga Latvia 
� Microsoft Approved Course: 2557 Building COM+ Applications using Microsoft .NET Enterprise 

Services, 03.-07.2006, Rīga Latvia 
� Ph.D. course “Objektoriented Modelling and Software Development with Agricultural 

Applications”, Nordic Informatics Network in the Agricultural Sciences, Tune Landboskole, 
Grevevej 20, DK-2670 Greve, Denmark, August 13-24, 2006. 

� Microsoft Certified Course: 2279: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft 
Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure, 08.12.2006. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

� LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas asociācija) biedrs. 
� LMB (Latvijas matemātikas biedrība) biedrs 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Laima  BērziĦa 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1977 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 Vadības sistēmu katedra, lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2, Jelgava LV-3001   
   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

3022037    

Fakss: -   
E-pasts: Laima.Berzina@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 
 
Latvijas Universitāte, Latvija 
 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 
 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 

 
no 2005 

 
 

2000-2002 
 
 
 
 

1999-2001 
 
 
 
 

1995-1999 

 
vides 

inženierzinātne 
 
 

dabas zinātnes 
 
 
 
 

organizāciju un 
sabiedrības 
pārvaldes 
socioloăija 

 
lauksaimniecība 

 
doktora 
studiju 

programma 
 

maăistra 
grāds, 

diploma Nr. 
011762 

 
maăistra 
grāds, 

diploma Nr. 
001835 

 
bakalaura 

grāds, 
diploma Nr. 

001899 

Darba pieredze 

LLU Informācijas tehnoloăiju fakultāte, lektore kopš 2002  
LLU Informātikas institūts, lektore 2001-2002  
LLU Informātikas institūts, asistente 1999-2001 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Nacionālā programma Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 
pētījumiem. Projekts Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem 
inženierzinātnēs, lauksaimniecības inženierzinātnēs un mežzinātnē  
Līguma Nr.2004/0004/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0005/0067 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
1. Starptautiska zinātniskā konference „Information Systems in Sustainable Agriculture, 

Agroenvironment and Food Technology”, Volosa, Grieėija, 20.-23. septembris, 2006 
2. Starptautiska zinātniskā konference „Informācijas tehnoloăijas lauku attīstībai”, Jelgava, Latvija, 

19.-20. oktobris, 2006 
3. Starptautiska konference „Fifth Nordic – Baltic Agrometric Conference”, Otepaa, Igaunija, 15.-17. 

jūnijs, 2005 
4. Starptautiska zinātniskā konference „Information Technologies and Telecommunications for Rural 

Development”, Jelgava, Latvija, 6.-7. maijs, 2004 
 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

SPSS, Matemātiskā statistika, Datorizēta projektu vadīšana, Datorizēta anketu apstrāde, Ekonometrija, 
Lietišėo programmu paketes, ĂIS lauksaimniecībā 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 10. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Berzina L., Sudars R. Assessment of Agricultural Point Source Polluters Using Cluster Analysis. 
- Raksts starptautiskai konferencei “Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology”, Volosa, Grieėija, 20.-23. septembris, 2006 

2. Arhipovs S., Berzina L. Object oriented modeling of pollutant loading from agricultural waste 
storage outlet to water body. - Proceedings of the International Scientific Conference Information 
Technologies for Rural Development, Jelgava, Latvia, October 19-20, 2006. – P. 85 – 93 

3. Berzina L., Ramute L. Application Software Teaching for Students of Latvia University of 
Agriculture. – Fifth Nordic-Baltic Agrometric Conference Otepaa, Estonia, June 15-17, 2005 
Conference report. – Uppsala 2006. – P. 29 – 33 

4. Berzina L. Rural Development by Statistical Data Analysis of Agriculture and Environmental 
Protection Sector in Latvia. – Proceeding of the International Scientific Conference Information 
Technologies and Telecommunications for Rural Development, Jelgava 2004. – P. 110 – 116 

5. L.BērziĦa Lauksaimniecības un vides aizsardzības attīstības teritoriāli diferencēts skatījums 
Latvijā. – Agronomijas Vēstis Nr. 5.– Jelgava, LLU 2003. – 77. – 85. lpp 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Eiropas datorprasmes sertifikāts (European Computer Driving Licence, ECDL) 2006  
Nr. LV001547 
Tartu universitāte 
 
Baltijas Datoru 
akadēmijas seminārs, 
Rīga 
 
Dānijas Karaliskā 
veterinārijas un 
lauksaimniecības 
universitāte (KVL), 
Greve  
 
Helsinku universitāte 
 
 
NOVA un BOVA 
universitāte, KauĦa  

Biological Data Analysis 
 
“Project+Sertification” 
 
 
 
NOVA PhD kursi “Object Oriented 
Modeling and Software Development 
with Agricultural Applications” 
 
 
Scientific writing course for teachers 
and researchers 
 
Use of ICT in distance learning 
 
 

no 01/2007 līdz 02/2007 
 
no 08/2006 līdz 09/2006 
 
 
 
no 08/2006 līdz 08/2006 
 
 
 
 
 
no 11/2005 līdz 12/2005 
 
 
no 04/2005 līdz 04/2005 
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universitāte, KauĦa  
 
Zviedrijas 
Lauksaimniecības 
universitāte, Umea  
 
Polijas – Japānas 
Informācijas tehnoloăiju 
institūts, Varšava  
 
Baltijas Datoru 
akadēmija  
 
Baltijas Datoru 
akadēmija 
 

 
Pattern Recognition in High 
Dimensional Data and Complex 
Structures 
 
Education of highly qualified IT 
specialists for Central and Eastern 
Europe countries in accordance to 
demands of the job market 
 
Sistēmu modelēšana 
 
 
Bioinformātika 
 
 

 
 
no 06/2004 līdz 06/2004 
 
 
 
no 02/2004 līdz 02/2004 
 
 
 
 
no 02/2003 līdz 02/2003 
 
 
 
no 02/2003 līdz 02/2003 
 
 
  

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Vadības sistēmu katedras lektore 
LLU Konventa locekle 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Sarmīte  Bremze 
Vārds  Uzvārds 

Birzgales pag.  1951 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, SZF, Valodu katedra, asociētā profesore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava   

LV-3000   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

30 05650; 29806998    

Fakss: 30 21821   
E-pasts: sarmite.bremze@llu.lv   

    

Izglītība  

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Vi ĜĦas universitāte 1987 - 1990 Pedagoăija Pedagoăijas 
zinātĦu 

kandidāts 
 

Latvijas Valsts Universitāte 1969 - 1977 AngĜu valoda un 
literatūra 

Filologs, 
angĜu 

valodas un 
literatūras 

pasniedzēja 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Daugavpils Pedagoăijas 
universitāte, Promocijas 
padome 

1993 Pedagoăija LR 
pedagoăijas 
doktora 
grāds 
Dr.paed. 

G – D 
000023 

Darba pieredze 

2006. – asoc.prof. LLU 
2002. – asoc.prof. BKI 
1998. – 2006. docente, Valodu katedra, SZF,LLU 
1996. - 1998. Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja. RPIVA 
1993. – 1996. docente, Valodu katedra, HI, LLU 
1990. – 1993. lektore, Valodu katedra, HI, LLU 
1983. - 1990. asistente, Valodu katedra, LLA 
1977. – 1983. angĜu valodas skolotāja, Jelgavas 2.vidusskola 

 



   145

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks 
 

• „Changes in Higher Education in an Expanding Europe” Starptautiski finansēti pētījumu 
projekti – kopā ar Sari Universitāti, Gilforda, Lielbritānija, (projekta vadītājs – Dr. John 
Hobrough), 2004.g.  

• “Food Choise and Eating Habits” (projekta vadītāja Carol Noble, Sari Universitāte, 
Roehemptonas universitāte, Lielbritānija), 2004.g. 

• „Latvija ce Ĝā uz ES” 2003.gadā. Projekta dalībvalstis: Latvija, Vācija, Lielbritānija, 
Nīderlande, Somija, ASV, Lietuva. Projekta aktivitāšu nedēĜa 2003. gada 21. – 27. aprīlis 
Jelgavā un Rīgā. Projekta pasākumi: diskusijas, „Pasaule studentu skatījumā”, „ES – par un 
pret”, „Izglītība Latvijā un ES”; vizītes Izglītības ministrijā, Ārlietu ministrijā, Saeimā u.c. 
Projekta darba grupa: M.Bachman, D.Grasmane, M.Kaltigina, S.Bremze.  

• LLU – Sari universitātes sadarbības līguma izstrādāšana un noslēgšana 2003.gada 21.-
29. jūlij ā SARI universitātē (UNIS), Gilfordā, Lielbritānijā: starpvalstu sadarbības projekta 
ERASMUS ietvaros universitāšu un katedru līmenī .2003.gada 28. jūlij ā. 

Doktora darbu vadīšana 
 

1. “Studenta profesionālās kompetences pilnveide svešvalodu studiju procesā augstskolā”, Larisa 
Turuševa 

 
Vadītie maăistra darbi (7) 
 

1. „Didaktiskās spēles un rotaĜas latviešu valodas mācīšanas efektivitātes kāpināšanai 
sākumskolā”, Daiga Grosgale  

2. „Labvēlīgas vides veidošanas iespējas lauku pamatskolā”, Lidija Kučina 
3. „Personifikāciju veidošanas vingrinājumi – viens no 5. – 9. klašu skolēnu literārās jaunrades 

spēju izkopšanas ceĜiem”, Guna Pūpēde 
4. „Ăimene – jaunieša identitātes veidotāja”, Diāna StrekeĜeva  
5. „Ways of Motivating Speaking English”, Larisa Turuševa 
6. „AngĜu valodas mācību metožu pilnveidošana 7. klasē”, Laura Lāce 
7. „Mežizstrādes uzĦēmuma darbības strukturālās izmaiĦas”, Viesturs Bremze 

 
Recenzētie maăistra darbi (6) 
 

1. „Grupu darba metodes izmantošana mācību procesā” M āris Bisenieks 
2. „Batikošanas mācīšanas ceĜi un iespējas LLU” Iveta Līce 
3. „Designing an experimental ESP course for students taking into account student’s needs 

analysis” Diāna Žukova 
4. „Produktīvo valodas prasmju veidošanas optimizācijas iespējas angĜu valodas apguvē” Dace 

Skrupska 
5. „AngĜu valodas mācību procesa pilnveidošanas ceĜi LLU Vet. fakultātē” Melita Pētersone 
6. „Svešvalodas apguve tālmācības ceĜā” GaĜina PerevozĦikova 

 
Vadītie bakalaura darbi (4) 
 

• „Darba iespējas lauku sievietēm – Mikrokredīts” KuzĦecovs OĜegs 
• „Sekmīga uzĦēmuma vadītāja īpašība – emocionālā paškontrole” LiepiĦa Līga 
• „Grupas darbības sekmīga koordinācija” Vīgante Inese 
• „Vadītāja prasmes organizācijas darba vadīšanā” Bremze Karīna 

 
Vadītie kvalifikācijas darbi (7) 
 
Dalība Socrates/Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks 
 

• SOCRATES/ERASMUS Projektu koordinatore Sociālo ZinātĦu fakultātē 
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SOCRATES/ERASMUS līgumi ar Sari universitāti, Lielbritānija: 2001./2002.; 2002./2003.; 
2003./2004.; 2005/2006.; 2006/2007. 

• Nolasītas lekcijas Sari universitātē,Lielbritānija, angĜu valodā „Europe in the International 
System. Latvia and Post Cold War Politics with Particular Emphasis on EU Enlargement. 
Changing Face of Eastern Europe. Latvia under Soviet System. International History. Soviet 
Period in Latvia.” (Participation, assistance with reading and translation). (8h) laikā no 5. – 
10. februārim, 2006.g. SOCRATES/ERASMUS projekta ietvaros.   

 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs 
 
• S.Bremze, J.Hobrough, „Perceptions of Changes in Lecturers Lifelong Education”, 

Starptautiska zinātniska konference, „New Dimensions in the Development of Society”, 
Jelgava, LLU, 15. – 16.06.2006. 

• S.Bremze, L.Turuševa, O.Turuševa, „We Did It Ourselves!”/„M ēs paveicām to paši!” 
ATEE konference, Rīga, LU, 2. – 3. jūnijs, 2006.g. 

• S.Bremze, D.Grasmane, L.Turuševa, „Jaunas dimensijas augstskolu docētāju izglītībā 
mainīgajā Eiropā” , Starptautiska zinātniska konference, raksti, ”Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībā”,16. – 17.jūnijs,2005.g., 102 – 111 lpp.  

• S.Bremze, D.Grasmane, L.Turušva, „The Professional Competence of Managers of 
External Relations”. Starptautiskā zinātniskā konference „Social Integration in an Expanding 
Europe” 21. – 22 .maijs ,2004, 124. – 133. lpp. 

• S.Bremze, D.Grasmane „Cultural Differences in Social Interaction” , Starptautiska 
zinātniska konference „Kultūru saskarsme Globalizācijas procesā” – proceedings of the 
International Scientific conference „Multicultural Communication and the Process of 
Globalization”, 25. – 26. aprīlis, 2003, 86 – 92 lpp. 

 
Piedalīšanās ar referātu citās konferencēs 
 

• „M ūžizglītības koncepcija LLU” – stenda referāts, LLU Metodiskā konference 27.01.2006. 
Jelgavā, 2006.g. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Studiju programmu izstrāde 
1.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 1                                        2KP 
2.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 2                                        2KP 
3.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 3                                        2KP 
4.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 4                                        2KP 
5.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 1                                        4KP 
6.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā 2                                        4KP 
7.  Profesionālā angĜu valoda socioloăijā                                           2KP 
8.  Profesionālā angĜu valoda lauksaimniecībā 1                                3KP 
9.  Profesionālā angĜu valoda lauksaimniecībā 2                                3KP 
10. Profesionālā angĜu valoda uzĦēmējdarbībai lauksaimniecībā 7    3KP 
11. Profesionālā angĜu valoda programmēšanā 2                                3KP 
12. Profesionālā angĜu valoda datorzinātnē 1                                   1.5KP 
13. Profesionālā angĜu valoda datorzinātnē 2                                   1.5KP 
14. Svešvalodas speckurss maăistrantūrā  ITF                                    2KP 
 
 
Lekciju kursi 
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Profesionālo svešvalodu programmu autore: 
Sociālo ZinātĦu fakultātes studentiem, Informāciju Tehnoloăijas fakultātes studentiem, 
Lauksaimniecības fakultātes studentiem, maăistrantiem. 
„ AngĜu valodas pamati” pasniegts iepriekš  
„Pedagoăiskā psiholoăija” pasniegts iepriekš  
„Profesionālā angĜu valoda Ekonomikas fakultātes studentiem” pašlaik pasniedz  
„AngĜu valoda maăistrantiem” pašlaik pasniedz  
„AngĜu valoda zinātniskos darbos” pašlaik pasniedz  
„Sadarbības – kooperatīvā metode” pašlaik pasniedz  
„AngĜu valoda integrācijā ES” pašlaik pasniedz  
„AngĜu valoda diplomātiem” pašlaik pasniedz  

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :  60 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

• „Perceptions of the Lifelong Education of the University Instructors”, 15. – 16. jūnijs, 
2006, Starptautiska zinātniska konference, LLU, Jelgava.  

•  „We Did It Ourselves!”/„M ēs paveicām to paši!” ATEE konference, 2. – 3. jūnijs, Rīga, 
LU, 2006.g. 11 lpp. 

•  „M ūžizglītības koncepcija LLU” – stenda referāts, LLU Metodiskā konference 27.01.2006. 
Jelgavā, 2006.g. 

•  „Jaunas dimensijas augstskolu docētāju izgl ītībā mainīgajā Eiropā”  16. – 17.jūnijs,2005. 
Starptautiska zinātniska konference, raksti, ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, 102 – 
111 lpp. 

• „The Professional Competence of Managers of External Relations”. Starptautiskā 
zinātniskā konference „Social Integration in an Expanding Europe” 21. – 22. May 2004, 124 – 
133 lpp. 

• „Cultural Differences in Social Interaction” , Starptautiska zinātniska konference „Kultūru 
saskarsme Globalizācijas procesā” – Proceedings of the International Scientific conference 
„Multicultural Communication and the Process of Globalization”, 25 – 26 April, 2003, 86 – 
92 lpp. 

• Konferences “Kultūru saskarsme globalizācijas procesā” 25.-26.04.2003., rakstu krājuma 
Proceedings of the International Scientific conference “Multicultural Communication and the 
Process of Globalization” 25 – 26 April, 2003, redkolēăijas vadītāja/atbild īgā redaktore, 
ISBN 9984-596-73-7. 

 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

• „The Role of the Teacher in the Classroom of Adult Students” 2nd LONGMAN TERTIARY 
LEVEL CONFERENCE, 21 April, Riga, 2006.g. 

• Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktika, LLU, 2006.g. 
• „International Policy. International Organisations in Europe and in the World.”, Sari 

universitātes vieslektore Maxine David, darbnīca/seminārs SOCRATES/ERASMUS 
ietvaros, LLU, 25.04.2006. 

• „Restrukturizācijas procesi Sari universitātē (UK). Studentu darba vērtēšana.” Sari 
universitātes vieslektore Maxine David, seminārs SOCRATES/ERASMUS ietvaros, LLU, 
23. – 27.04.2006. 

• „Dynamic Concept Analysis”/„Dinamisko konceptu analīzes metode”, seminārs, kuru vadīja 
Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors J. Hobrough LLU docētājiem un doktorantiem, 20. 
– 23.marts, 2006.g. 

• „Eiropa un Latvija starptautiskā sistēmā” lekciju kursa nolasīšana studiju priekšmetā 
„Starptautiskās organizācijas un politika”. University of Surrey (UK). 5. – 10.02.2006. 

• „Business and Research in Cooperation for Increased European Innovation Capabilities”, 
Ministry of Economics of the Republic of Latvia, Nordic Innovation Centre, Nordic Council 
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of Ministers in Latvia, workshop, November 23, 2005 
• „Eiropas Savienības likumdošanu un cilvēktiesībām.” Starptautisks seminārs, kuru vadīja 

Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors T. Sinnamon LLU docētājiem un maăistrantiem, 
2005.g. maijs. 

• „Finanses tūrismā.” Starptautiskais seminārs, kuru vadīja Lielbritānijas, Sari universitātes 
vieslektors A. Noble laikā no 10. – 14. aprīlim ERASMUS programmas ietvaros angĜu valodā. 
2005.g. 

• „Zinātniskas publikācijas sagatavošanu un tās prezentācija” Starptautiskais seminārs, kuru 
vadīja Lielbritānijas, Sari universitātes vieslektors J. Hobrough LLU docētājiem 18.martā 
angĜu valodā. 2005.g. 

• „Projektu rakstīšana” Starptautiskais seminārs, kuru vadīja Lielbritānijas, Sari universitātes 
vieslektors J. Hobrough LLU docētājiem 17.martā angĜu valodā. 2005.g. 

• Starptautiska projekta izstrādāšana un sadarbības līguma noslēgšana, KauĦas 
Lauksaimniecības Universitāte, KauĦa, kontaktu iedibināšana SOCRATES/ERASMUS 
līguma noslēgšanai. 2004.g. 

• Starpvalstu sadarbības projekta ERASMUS ietvaros universitāšu un katedru līmenī 
projekta izstrādāšana un noslēgšana, University of Surrey (UK), 28.07.2003. 

• „Kult ūru saskarsme globalizācijas procesā” konference, rakstu kr ājuma rediăēšana un 
sagatavošana publikācijai , 26.04.2003. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs 
 

• LAPSA Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības apvienības locekle 
• LIA Latvijas Inteliăentu apvienības locekle 
• LAISA Latvijas Akadēmiski Izglītoto sieviešu asociācijas locekle 
• EKL Eiropas Kustība Latvijā locekle 
• LLU Sociālo zinātĦu fakultātes Domes locekle, Projektu koordinatore 
• LLU Konventa Mandātu komisijas locekle 

 
 
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          

Vācu valoda          

Franču valoda          

DāĦu valoda          
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Rudīte  Čevere 
Vārds  Uzvārds 

Rīga, Latvija  1944 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

LLU, ITF Datoru sist ēmu katedras vadītāja, DSK,  asociētā profesore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2  
 

Jelgava, LV-3001   
Latvija   

   
TālruĦa Nr.  3026761    
mob. +371 29 250 516   
Fax: 3023095   
E-mail: Rudite.Cevere@llu.lv   

A/S DATI Exigen Group, Vadošā kvalitātes pārvaldniece 
 

Darba vietas adrese:   
17a, Ganību dambis   

LV-1045   
   
   

TālruĦa Nr.  +371 27 067 458    
Fax: +371 7 381 218   
E-mail: rudite.cevere@dati.lv   

Rīgas informācijas tehnoloăijas institūts (RITI, a/s DATI Exigen Group meitas uzĦēmums), 
Vadošā pētniece 

 
Darba vietas adrese:   
45b, Kuldīgas iela   

LV-1083   
TālruĦa Nr.  +371 27 067 701    
Fax: +371 7 619 573   

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitātes Matemātikas un 
informātikas institūts  

1992. 
(promocija) 

Datorzinātnes LR doktore 
(Dr. sc. comp.) 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas Elektronikas un 
skaitĜošanas tehnikas  institūts 

1974. –1977. Tehniskā kiber-
nētika un infor-
mācijas teorija 

Tehnisko 
zinātĦu 

kandidāte 
Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Politehniskais 
institūts) 

1963. –1969. Datorzinātnes M.Sc. 
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Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Rīgas Tehniskā universitāte 2002., 
oktobris 

Informācijas 
tehnoloăiju Sistēmu 
analīzes, 
modelēšanas un 
projektēšanas 
apakšnozare 

Asociētā 
profesore 

LLU-A PR 
Nr. 090 

Latvijas Universitātes 
Matemātikas un informātikas 
institūts 

1992. Datorzinātnes LR doktore 
(Dr. sc. comp.) 

C-D Nr. 
000125 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas 
Elektronikas un skaitĜošanas 
tehnikas institūts 

1979. 
Datorzinātnes 

Tehnisko 
zinātĦu 
kandidāte 

TH Nr. 
028432 

Darba pieredze 

Kopš 2006.g. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloăiju fakultāte, datoru sistēmu 
katedras vadītāja 
Kopš 2002.g. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloăiju fakultāte, Jelgava 
Asociētā profesore, lekciju kursi “Programminženierija (programmatūras izstrādes procesu kvalitātes 
nodrošināšana)”, “Programmatūras testēšana”, “Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana”, 
specseminārs “Programmatūras dokumentēšana” 

Kopš 1993.g. līdz šim laikam Rīgas informācijas tehnoloăijas institūts RITI (darba vietas juridiskā 
piederība šajā laikā ir bijusi SWH Rīga, SWH Informatīvās sistēmas, a/s DATI Exigen Group), vadošā 
pētniece un A/S DATI Exigen Group vadošā kvalitātes pārvaldniece  

Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana (piedalīšanās dažādos programmatūras produktu 
neatkarīgās testēšanas projektos, metodiskais atbalsts kvalitātes nodrošināšanā un testēšanā); līdzdalība 
firmas kvalitātes sistēmas izstrādē; programmatūras izstrādes projektu kvalitātes nodrošināšana un 
pārraudzība (vadošā kvalitātes pārvaldniece); programmatūras izstrādes projektu konsultēšana un 
apmācības kvalitātes nodrošināšanas jautājumos  

Paralēli ar kopējo projektu kvalitātes nodrošināšanu Ħemta dalība šādu a/s DATI Exigen Group un tās 
meitas uzĦēmuma RITI konkrētu projektu izstrādē: 
11.1996 – līdz šim laikam: “Valsts ieĦēmumu dienesta informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana”, 

projekta kvalitātes pārvaldniece - projekta kvalitātes nodrošināšana  
08.2005 – 10.2005: “AAS BALTA datu noliktavu sistēmas audits”, konsultante - dokumentācijas 

auditēšana un projekta kvalitātes nodrošināšana   
07.2004 – 11.2004: “Konsultatīvs atbalsts VSAA programmatūras ieguves projektu kvalitātes 

prasībām”, projekta pārvaldniece - projekta izpilde un kvalitātes nodrošināšana  
03.2003 – līdz šim laikam: “VID IS modifikācija, piemērojot ES IS prasībām”, projekta kvalitātes 

pārvaldniece - projekta kvalitātes nodrošināšana  
06.2002 – 09.2002: “Abonēšanas centra "Diena" informācijas sistēmas izveides un darbināšanas 

konsultatīvo un izstrādes pakalpojumu sniegšana”, konsultante - projekta kvalitātes nodrošināšana  
01.2002 – 04.2002: “IS drošības politikas, konfigurācijas vadības koncepcijas un projekta 

dokumentācijas pārvaldības koncepcijas izstrāde”, projekta kvalitātes pārvaldniece - projekta 
kvalitātes nodrošināšana  

11.2000 – 12.2001: “LR Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruĦoto spēku integrētās nodrošinājuma 
vadības un informācijas sistēmas (ILVIS) izstrāde un attīstība”, projekta kvalitātes pārvaldniece - 
projekta kvalitātes nodrošināšana 

1988 –1993. Latvijas Universitātes SkaitĜošanas centrs (no 1990. g. - LU Matemātikas un informātikas 
institūts), vecākā zinātniskā līdzstrādniece, mākslīgais intelekts un ekspertu sistēmas lingvistikas 
jautājumu risināšanā 
1985 –1988. r/a VEF Zinātniskās pētniecības institūts (Programmēšanas tehnoloăijas sektors), vecākā 
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zinātniskā līdzstrādniece, programminženierijas metodes un rīki  
1981 –1985. Starpnozaru tautas saimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts, vecākā 
pasniedzēja programminženierijā un programmēšanā, lekcijas, praktiskie darbi un metodisko materiālu 
izstrādāšana 
1969 –1981. Latvijas ZinātĦu akadēmijas Elektronikas un skaitĜošanas tehnikas institūts, inženiere, 
jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, statistiskās modelēšanas metodes un rīki  

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

ESF projekta „Informāciju tehnoloăiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē” ietveros Ħemta dalība maăistra studiju programmas „Sistēmanalīze” LLU darba grupā 
(Granta līgums Nr.VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067), kā rezultātā pilnveidoti un izstrādāti 
jauni metodiskie materiāli maăistru programmas kursam “Programmatūras produktu kvalitātes 
nodrošināšana” (lekcijas, izdales materiāli, praktiskā darba materiāli) 
Veikts konsultatīvais darbs PHARE 2002 Cross Border Cooperation Programme in the Baltic Sea 
Region Small Project Fund „Cooperation of higher education institutions in the Baltic Sea region 
Sharing experience, when introducing and implementing study programmēs in the information 
technology field” (projekta eksperts), 2004.-2005.g 
Sagatavots un novadīts DATI iekšējais seminārs „DATI KS dokumentēšanas process un tā attīstība” 
(seminārā sniegti 5 ziĦojumi), 2005.g.22.aprīlis 
Kopš 1999. g. aktīva līdzdalība DATI kvalitātes sistēmas izstrādē, no 2001.g. vadīta kvalitātes sistēmas 
programmatūras projektu sadaĜa, uzraudzības auditu (surveillance visit) un pārsertifikācijas (triennal 
assessment) laikā Lloyd's Register Quality Assurance auditoriem gatavots pārskats par kārtējā aizvadītā 
perioda metodiskām izstrādēm un to realizēšanu aktuālos DATI programmatūras izstrādes projektos 
(pēdējais audits 2006. aprīlī). Šīs izstrādes ir dokumentētas DATI kvalitātes sistēmā. Visu norādīto 
periodu regulāri veikta DATI aktīvo projektu uzraudzība un konsultēšana visos kvalitātes sistēmas 
prasību jautājumos 
Līdzdalība Phare finansētā projekta Support to Industrial Cluster Restructuring Project. Information 
Systems Industrial Cluster darba grupā (2001. gads, izpildītājs Arthur Andersen) 
Maăistra darbu vadīšana Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes DatorzinātĦu 

maăistratūrā: 

− Dace Grābekle. Kvalitātes pārvaldības informācijas sistēmas prasību specifikācija. 1997.g. 
− Līga Kāša. AR projektēšanas, izstrādes un dokumentēšanas metodoloăija Oracle izstrādes vidē. 

2000.g. 
− Vita Karnīte. Programmizstrādes projekta pamatprocesu izstrāde. 2000.g. 
− Vineta Reinvalde .Mērījumu datu izgūšana no esošām projekta informācijas sistēmām 

Maăistra darbu vadīšana Latvijas lauksaimniecības Universitātes Informācijas tehnoloăiju fakultātes 
Informācijas tehmoloăiju maăistratūrā 
− Sandra Buša. Ergonomiskās prasības programmatūras lietotāju saskarnes veidošana. 2006.g. 
− Inita Sīle. Testēšanas procesa izstrāde un izmantošana programmatūras kvalitātes metriku 

iegūšanai. 2006.g. 
− Tatjana Žukova. Programmatūras izstrādes tipveida dzīves cikla modeĜa izvēle un 

dokumentēšana kompānijas kvalitātes sistēmas pilnveidošanas nolūkiem. 2006.g 
1990.-1993. Latvijas zinātniskās tēmas "Lēmumu un novērtējumu stratēăijas izstrāde ekspertsistēmu un 
zinību bāzes veidošanai latviešu lietišėās valodas automatizētām sistēmām" vadītāja 
Projekta vadītāja un izpildītāja projektā "Lingvistisko zināšanu ieguves metodikas un automatizēto 
līdzekĜu izstrāde latviešu valodas fonda (zinību bāzes) veidošanai", Sorosa Fonda - Latvija finansējums 
1992. g 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

DATI projektu pārvaldnieku seminārā nolasīts ziĦojums „DATI kvalitātes sistēmas obligātās prasības 
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projektu norisei” (2006.g.1.aprīlis) 
“TickIT vadlīniju ieguldījums IT ISO 9001:2000 kvalitātes sistēmas iedzīvināšanā.” 8. gadskārtējā 
visaptverošas kvalitātes vadības jautājumiem veltītā konference Latvijā “Efektīva procesu, resursu un 
partnerattiecību vadība izaugsmei un konkurētspējai”, 2004. g. 25.-26. novembris 
IT specifika un ar to saistītu pielāgojamo procedūru veidošana. Seminārs “Par Latvijas Kvalitātes balvu 
un TQM principiem”, 2002.g.19. marts un 2003.11.aprīlis 
“Programmatūras projekta kvalitātes pārvaldība” - RITI Elitāro lekciju cikls “Lielu un svarīgu 
informācijas sistēmu projektu uzsākšana un attīstīšana”(2002. gada maijs un decembris, 2003.gada 
maijs) 

Lekciju kursi 

Lekciju kurss “Programminženierija (programmatūras izstrādes procesu kvalitātes nodrošināšana)” 
(2002.-2007.) 

Lekciju kurss  “Programmatūras testēšana”  (2003.-2007.) 
Lekciju kurss  “Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana”  (2005.-2007.) 
Specseminārs “Programmatūras dokumentēšana” (2003. – 2007.) 

Publikāciju skaits – 50 (t.sk. grāmata, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

U.Smilts, R.Čevere. Kā padarīt dzīvotspējīgus programmatūras izstrādes tipveida procesus? Kvalitāte, 
2003., 6, lpp. 10.-11. 
R.Čevere. Programmatūras izstrādes tipveida procesi un to pielāgošana. Kvalitāte, 2002., 2, lpp. 24.-25. 
B.Apine, R. Čevere, M. Ėemme, J. Plūme, U. Smilts, I. Solovjovs. Latvijas IT kompānijas vienojas par 
projektu pārvaldības principiem, e-Pasaule, 2001.gada novembris, 16. lpp. 
Rudīte Čevere, Uldis Smilts. Neatkarīgā testēšana programmatūras izstrādes projektos, e-Pasaule, 
2001.gada septembris, 69.-70.lpp 
B.Apine, R. Cevere, M. Kemme, J. Plume, U. Smilts, I. Solovjovs. Latvian IT Companies Reach 
Agreement on Project Management Principles.  BATTIC TI&T Review. Nr. 3 (22), 2001., pp. 65-66. 
U.Smilts, R.Čevere. Darbu uzskaite un tās loma programmatūras izstrādes projektu vadībā. Kvalitāte, 
2001., 2, lpp. 20.-21 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004, 14-16 September. Introductory to CMM Integration Staged Representation, V1.1, European 
Software Institute 
2004.jūlijs. FrameMaker 7.x Standard, RITI 
2001, October. LRQA ISO 9001:2000 Course of International Auditor, LRQA Training Services 
Profesionālā līmeĦa apliecinājums, RITI sertifikāts, 2001 (kvalitātes nodrošināšanas eksperts) 
DATI kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits, RITI sertifikāts, 1998. 
1997, February. Total Quality Management, Sida, Stockholm 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi, vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Baiba  DūmiĦa 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1979 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Sociālo zinātĦu fakultāte, Socioloăijas katedra, 

vieslektore- asistente 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 
TālruĦa Nr.+371 3005616   

E-pasts: bdumina@inbox.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitāte, Sociālo 
zinātĦu fakultāte 

2001–
2003 

Politikas zinātne, Eiropas 
publiskā administrācija, 
Eiropas studijas 

Sociālo zinātĦu 
maăistrs politikas 
zinātnē  

Latvijas Universitāte, Sociālo 
zinātĦu fakultāte 

1997-
2001 

Politikas zinātne Sociālo zinātĦu 
bakalaura grāds 
politikas zinātnē 

 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais grāds Diploma Nr. 

Latvijas Universitātes 
Habilitācijas, Promocijas 
Padome 

2003 Politikas zinātne, 
Eiropas publiskā 
administrācija, 
Eiropas studijas 

Sociālo zinātĦu 
maăistrs politikas 
zinātnē 
/M.Soc.zin./ 

Nr.015206 

Latvijas Universitātes 
Habilitācijas, Promocijas 
Padome 

2001 Politikas zinātne Sociālo zinātĦu 
bakalaura grāds 
politikas zinātnē 
/B.Soc.zin./ 

Nr.013875 

Darba pieredze 

Kopš 2002 - Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Sociālo ZinātĦu Fakultāte, vieslektore - 
asistente; 
2003 – 2006 AS “Latvijas balzams” Juridiskā dienesta - ES tiesību aktu datu bāzes projekta vadītāja; 
2000 - 2002 SIA “Statoil Latvijā” - biroja administratore; 
1999-2000 Projektu koordinatore, valdes locekle SO Biedrība “Norden Latvijā”. 

Uzstāšanās konferencēs, darba grupās (pēdējo trīs gadu laikā) 

Eiropas Komisijas un TAIEX programmas darba grupa “Commerce related Internal Market legislation 
workshop”, 2005.gada 14.oktobris, Tallina, Igaunija. 
Eiropas Savienības informācijas centrs, Steffans Šmits (Dānijas publiskās pārvaldes konsultants), 
darba grupa “Eiropas Savienības publiskās koordinācijas sistēma”,  2003.gada 4.decembrī. 
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Lekciju kursi (studiju priekšmeti) 

Socioloăiskie pētījumi 

Zinātniskie darbi  

Maăistra darbs “Sociālo drošības shēmu koordinācija Eiropas Savienības sociālās politikas kontekstā”; 
Bakalaura darbs “Nevalstiskās organizācijas Latvijā – reăionālo atbalsta centru attīstības 
pamatprincipi un darbības efektivitāte”. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Rīgas Juridiskā augstskola, mācību kurss “Juridiskās angĜu valodas terminoloăija”, 2005.gads; 
Rīgas Juridiskā augstskola mācību kurss “Izprotot Eiropas Savienības tiesības”, 2004.gads; 
Rīgas Juridiskā augstskola mācību kurss “Līgumu sastādīšanas pamatprincipi”, 2004.gads; 
Tufte Geir C, Runcis Andris, Sloka Biruta Eirofakultātes 2002.gada 2.semestra, pavasara kurss 
“Qualitative Research Methods for Decision making”; 
Tufte Geir C, Runcis Andris, Sloka Biruta Eirofakultātes 2002.gada 2.semestra, pavasara kurss 
“Quantitative Research Methods for Decision making”. 

Dalība sabiedriskās biedrībās 

SO “Eiropas Kustības Latvijā” biedre  
SO “Biedrības Norden Latvijā” biedre 
SO “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centra” biedre 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,labi,vidēji              teicami,labi,vidēji     teicami, labi, vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda         

AngĜu valoda          
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Daiga  Dumpe 
Vārds  Uzvārds 

Dobele  1982.g. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas lauksaimniecības universitāte, vieslektore - asistente 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001   

   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

  +371 3022037    

Fakss: +371 3023095   
E-pasts: daiga.dumpe@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(maăistrantūra) 

2004 – 2006 Informācijas 
tehnoloăijas 

Informācijas 
tehnoloăijas 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

(pamatstudijas) 
2000 – 2004 Datorvadība un 

datorzinātne 
Datorvadība un 

datorzinātne 

Darba pieredze 

Laika posms Iestādes nosaukums 
IeĦemamais amats un nodarbošanās 

veids 

Kopš 01/2006 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Informācijas tehnoloăiju fakultāte 

ITF dekanāta darbiniece 

Kopš 01/2005 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Informācijas tehnoloăiju fakultāte 

Asistenta v.i. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

LZP LLU sadarbības projekta "Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadība sistēmas" apakštēma 
„Latvijas lauksaimniecības risku vadības informācijas tehnoloăiju sistēma” (Nr. 06.0040.1.4.), 2006-
2007 – projekta izpildītājs 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Vladimirs DolgoĦenko, Aleksejs Zacepins, Ruta Galoburda, Daiga Dumpe „System Analysis of 
Hazard Analysis and Critical Control Point in food production”, Proceedings of the Second 
International Scientific Conference BIOMETRICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN 
AGRICULTURE: RESEARCH AND DEVELOPMENT Kaunas, Lithuania, 24-25 November 
2006, P.76–P.79 

� Daiga Dumpe (2006.g.), Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-pārvaldes lietvedības 
dokumentācijas plūsmas analīze un procesa izstrāde. ITF studentu un maăistrantu zinātniskā 
konference, LLU ITF, Jelgava 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

� Informācijas tehnoloăijas (SZF, Iestāžu un uzĦēmumu ārējie sakari); 
� Informācijas tehnoloăijas (SZF, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloăija); 
� Informācijas tehnoloăijas (PTF, Pārtikas produktu tehnoloăija); 
� Informācijas tehnoloăijas (PTF, Ēdināšanas un viesnīcu uzĦēmējdarbība) 
� Informātika (VMF, pirmā līmeĦa studiju programma Pārtikas higiēna). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .....2...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Vladimirs DolgoĦenko, Aleksejs Zacepins, Ruta Galoburda, Daiga Dumpe „System Analysis of 
Hazard Analysis and Critical Control Point in food production”, Proceedings of the Second 
International Scientific Conference BIOMETRICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN 
AGRICULTURE: RESEARCH AND DEVELOPMENT Kaunas, Lithuania, 24-25 November 2006, 
P.76–P.79 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Nordplus Neighbour programmas kurss BIOLOGICAL DATA ANALYSIS COURSE, Tartu, 29. 
janvāris– 2. februāris, 2007. 

� BOVA, kursi “Academic Writing”, Hotel “Zemgale”, Jelgava, 11.-13. decembris, 2006. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Jānis  Eiduks 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1946 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
LLU ITF Datoru sist ēmu katedra, vieslektors - asoc.prof. 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava   

   
TālruĦa 
Nr.  

3026761    

Fax:    
E-mail: eiduks@egle.cs.rtu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

RPI, Automātikas un telemehānikas fakultāte 
 
Aspirantūra - Rīgas Politehniskais institūts   
 

1964. – 
1969. . 

1975 -1978 

Inženieris – 
elektriėis 
Tehniskā 

kibernētika un 
informācijas teorija 

Automātika 
un 

telemehānik
a 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Rīgas Tehniskās universitātes 
Habilitācijas padome H-07 

1992 Tehniskā kibernētika 
un informācijas 
teorija 

Inženier- 
zinātĦu 
doktors 

B-D 000197 

Darba pieredze 

Darba stāžs: 1968 g. -  2007 .g Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Politehniskais institūts).  Lasījis 
lekciju kursus arī citās Latvijas augstskolās: Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Jūras 
akadēmijā, Biznesa augstskolā „Turība” un citās. 
 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

2006. – 2007. gadā: 
1) RTU zinātniski pētnieciskā projekta “Autonomas intelektuālas sistēmas struktūra navigācijas 
uzdevumu risināšanai dināmiskas un grūti prognozējamas vides” vadība un izpilde; 
2) Valsts aăentūras “Latvijas Valsts AugĜkopības institūts” pasūtījuma izpilde: 
ERAF līdzfinansēta projekta “Latvijas kokaugu ăenētisko resursu datu bankas izstrāde” aktivitātes 
“Esošās informācijas analīze, datu bāzes un datu noliktavas konceptuālo modeĜu izstrāde” pakārtotā 
liguma vadība un izpilde. 
2007. gadā: 
1) vadīts doktorants par tēmu: 
    - Daudzkriteriālās optimizācijas izmantošana plānošanas un projektēšanas uzdevumu risināšanai 
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2)               - maăistru darbu vadība   -   15; 
                   - inženieru darbu vadība  -     7. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

- Starptautiskās informācijas sistēmu projektēšanas apvienības „Information Systems Development” 
(ISD) 2004., 2005. 
- Starptautiskās progresīvo datu bāžu sistēmu apvienības  „Advanced DataBase Information Systems” 
(ADBIS) 2005., 2006. 
 

Lekciju kursi 

Datu bāzes vadības sistēmas, Lielās datu bāzes, Progresīvās datu bāzes sistēmas, Datu bāzes vadības 
sistēmu programmēšanas automatizācijas rīki, Informācijas sistēmu projektēšana, CASE rīki, 
Multibāzu sistēmas, Informācijas teorija, Ekonomisko sistēmu analīzes matemātiskie modeĜi, Vadības 
matemātiskās metodes, Operāciju pētīšana, Optimizācijas metodes, Tehniskā diagnostika, Gadījuma 
procesi un citi. 
 

Publikāciju skaits - 95: t.sk. grāmatas 5, raksti, zinātnisko darbu atskaites 10, metodiskie materiāli 15. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

a) Hibrīda datu bāzes izmantošana plānošanas atbalsta sistēmai. 7. Austrum-eiropas moderno datu 
bāžu un informācijas sistēmu konference. Konferences materiāli. Drēzdene, 2003, 10 lapp. (angĜu 
valodā) 
b) Zināšanu bāze telpiskajai plānošanai. Baltijas Paletes II konference. Konferences materiāli. Rīga, 
2002. 14 lapp. (angĜu valodā) 
c) Informācijas sistēmu projektēšanas problēmas un to risinājumi. 2002, RITI, Rīga, 180 lpp. 
d) Daudzkriterialitāte datu bāzes projektēšanā. Informācijas sistēmu projektēšana. Prāga, 1997. 
Konferences materiāli. Prāga, 1997, 10 lpp. (angĜu valodā) 
e) Daudkriteriālās optimizācijas adaptīvās meklēšanas metodes. Automātika un telemehānika, 
Maskava, 1985. (krievu valodā) 
f) Adaptīvie meklēšanas algoritmi daudzkriteriālās optimizācijas uzdevumu risināšanai. Adaptīvās 
optimizācijas tehnoloăijas. 1988, JošKarola, 80 lpp. (krievu valodā) 
 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

Piedalīšanās vadošo DBVS izstrādes firmu (Oracle, IBM, Sybase) jaunās informācijas prezentācijas 
pasākumos. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. Eiropas Savienības projektu Phare eksperts informācijas tehnoloăijas jautājumos.  
2. Eiropas Savienības mācību programmu projekta Modern Curriculum in Information Systems at 
Master Level (MOCURIS) eksperts. Šī projekta ietvaros izstrādājis jaunus mācību kursus 
maăistrantiem: „Progresīvās datu bāzes” un „Telpiskās datu bāzes un GIS”. Mācību kursi aprobēti 
RTU. 
3. Starptautiskās progresīvo datu bāžu sistēmu apvienības ADBIS Advanced DataBase Information 
Systems (ADBIS) komitejas loceklis. 
4. Starptautiskās informācijas sistēmu projektēšanas apvienības „Information Systems Development” 
(ISD) programmas komitejas loceklis. 
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Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Andrejs  Ermuiža 
Vārds  Uzvārds 

Strenči, Valkas apr., Latvija  1934 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

 
1. LU Elektronikas un datorzinātĦu inst., v. pētnieks;  

2.  RTU,  docents;  
3. LLU,  vieslektors - docents 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
Darba vietas adrese:   

1. Dzērbenes ielā 14, LV-1006, Rīga   
2. Meža ielā 1, korp.4, LV- 1048, Rīga   
3. Lielā ielā 2, LV-3001, Jelgava   

   
TālruĦa 
Nr.  

 7558172    

Fax: 7555337   
e-pasts: ermuiza@edi.lv ermuiza@ml.lv  

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Tomskas politehniskais institūts, Krievija 
Rīgas politehniskais institūts, Latvija 
 
Latv. ZA Elektronikas un skaitĜ. tehnikas institūts 
Aspirantūra, Latvija 

1954 – 
1957 

1957 – 
1960 

 
1963 - 
1966 

UzĦēmumu elektro- 
iekārtas 

 
 

tehniskā 
kibernētika 

Inženieris-el 
mehāniėis 

Dipl. 
 O Nr. 
415850 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Latv. ZA Elektronikas un skaitĜ. 
tehnikas institūts  
LU promocijas un habilitācijas 
padome 

1990 
 
1992 

Tehniskā 
kibernētika 
datorzinātnes 

Tehn. zin. 
kand. 
Dr. sci. comp. 

Dipl. КД Nr. 
028769 
diploms C-D 
Nr. 000126 

Darba pieredze 

09.1954-07.1957   Tomskas elektromehāniskā rūpnīca                                 elektriėis 
09.1957-12.1960   Rīgas cementa un šīfera rūpnīca                                      elektromontieris 
12.1960-09.1962  Rūpnīca VEF, tehn. pētniecības nodaĜa                             inženieris- konstruktors 
09.1962-09.1963  Rīgas Elektromehāniskais tehnikums                                 pasniedzējs 
10.1963-10.1966 Latvijas ZA Elektron. un SkaitĜoš. tehnikas institūts         aspirants 
10.1966-10.1968 Latvijas ZA Elektron. un SkaitĜoš. tehnikas institūts           inženieris 
10.1968-1973      Latvijas ZA Elektron. un SkaitĜoš. tehnikas institūts           grupas vadītājs 
1973-12.1996      Latvijas ZA Elektron. un SkaitĜoš. tehnikas institūts         zinātn. līdzstrādnieks 
01.1997- 2007  Elektronikas un datorzinātĦu institūts                                    pētnieks, LZP grant proj. 
vadītājs 
09.2001-2007  RTU,  Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultāte   docents 
09. 2005-2007  LLU,  Informācijas tehnoloăiju fakultāte                               docents 
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Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

1. Latv ZA Elektron. un SkaitĜ. tehnikas inst. 10.1963-10.1966 Biokibernētikas procesu modelēšana 
2. Latv ZA Elektron. un SkaitĜ. tehnikas inst. 10.1966- 1996 Optimizācijas un adaptācijas algoritmu 

modeĜi  
3. LU Elektronikas un datorzinātĦu institūts 01.1997- 2000 LZP grants   96.0241 Drošumkritisko 

objektu interaktīvā monitoringa modeĜi, procedūras un prasību kopums. 
4. LU Elektronikas un datorzinātĦu institūts 01.1997- 2004 LZP grants   01.0838 Paaugstinātas 

bīstamības objektu drošības kontroles sistēmas modelis: izpēte, pilnveidošana un pielietošana 
5. LU Elektronikas un datorzinātĦu institūts 01.2005- 2007  LZP grants   05.1393 Potenciāli apdraudētu 

objektu kopu kontroles/aizsardzības sistēmu kā multiaăentu modelēšana un pielietošana 
Maăistrantu un inženierprojektu vadīšana: 
1. Kronbergs MārtiĦš. Balss pārraides kvalitāte un drošība IP (Interneta Protokola) tīklos. 

Inženierprojekts, RTU, 2006. 
2. Šīmane Lāsma. Datortīklu drošības problēmu un to novēršanas metožu analīze. Maăistra darbs, RTU, 

2006. 
3. Žuromskis Sergejs. Datu bāzes administratora pienākumu analīze. Inženierprojekts, RTU, 2006. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Izkliedētu apdraudētu objektu multi aăentu pārvaldības modelis, RTU 45. starpt. Zin. Konf. 2004 
2. A vision of eLearning and eInclusion development scenarios trends in Latvia eBaltics: IT&T 2005 

Forum, 2005. g. 3– 4. aprīlī Rīgā. 
3. Ermuiža A. Draudu novēršanas sistēmu modeĜa interpretācija daudz aăentu sistēmu ontoloăijā. 

Referāts nolasīts RTU 46. starptautiskā zinātniskā konferencē 2005. g. oktobrī un pieĦemts 
publicēšanai RTU zinātniskos rakstos 2005. g. novembrī. 

4. A.Ermuiza Knowledge management problems in the collections of risky objects. International 
Conference on Operational Research: Simulation and Optimisation in Business and Industry. H. 
Pranevicius, O. Vaarmann and  E. Zavadskas (Eds), May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia, pp. 235-238. 

5. Ermuiza A. Perspective of internet access infrastructure choice in rural regions of Latvia and possible 
ways of its implementing. Information Technologies for Rural Development, Proceedings of the 
International Scientific Conference, Jelgava, Latvia, october 19-20, 2006 

6. Ermuiža A. Prasības zināšanu pārvaldības mehānismiem apdraudētu objektu grupas modelī. 
(pieĦemts publicēšanai RTU zin. Rakstu krājumā 2006. gada 1. novembrī) 

 

Lekciju kursi 

1.Datortīkli bakalauriem RTU;     
  2.Aparātsistēmu programmēšana bakalauriem  RTU;  
3. Datoru tīkli un sistēmas maăistrantiem LLU. 

Publikāciju skaits - : 51  t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Ermuizha A. An active database model for safety checks on risky objects, Automatic Control and 
Computer Sciences, Allerton Press, Inc. Vol. 35, No. 5, 2001, pp.40 – 44. 

2. A.Ermuiza Distributed monitoring in the model for safety checks of risky objects.  konferencē 
MOSIBUS (Modelling and Simulation of Business Systems) Int. Conf. Modeling and Simulation of 
Business Systems. H. Pranevicius, E. Zavadskas and B. Rapp (Eds), May 13-14, 2003, Vilnius, 
Lithuania, pp. 289 – 292. 

3. Ermuiža A. Draudu novēršanas sistēmu modeĜa interpretācija daudz aăentu sistēmu ontoloăijā. 
RTU Zinātn.  Raksti, 5. sērija, 24. sējums, Datorzinātne, Datorvadības tehnoloăijas, Rīga, 2005, 
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77-83 lpp. 
4. A.Ermuiza Knowledge management problems in the collections of risky objects. International 

Conference on Operational Research: Simulation and Optimisation in Business and Industry. H. 
Pranevicius, O. Vaarmann and  E. Zavadskas (Eds), May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia, pp. 235-
238. 

5. Ermuiza A. Perspective of internet access infrastructure choice in rural regions of Latvia and 
possible ways of its implementing. Information Technologies for Rural Development, Proceedings 
of the International Scientific Conference, Jelgava, Latvia, october 19-20, 2006,pp 67 -70. 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

Elektronisko resursu lietošana universitātēs – RTU Rīgas biznesa skola – 5-9. 02.2007. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. LIKTA – i-biedrs,  
2. IEEE – affilate biedrs 

 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Aleksandrs  Gailums 

Vārds  Uzvārds 
Balvu rajons  1943 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU ITF Datoru sist ēmu katedra, asociētais profesors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, LV - 3001   

   
   

TālruĦa 
Nr.  

63026761    

Fakss: 63023095   
E-pasts: Aleksandrs.Gailums@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1961 - 1969 Lauksaimniecības 
ekonomika un 
organizācija 

Ekonomists 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas zinātĦu padome 

1981 Lauksaimniecības 
ekonomika 

Ekonomisko 
zinātĦu 
kandidāts 

EK 
 Nr.  011590 

Nostrifikācija LLU Habilitācijas 
un promocijas padomē H-4 

1992 Lauksaimniecības 
ekonomika 

Dr. oec. G-D 
 Nr.  000198 

Darba pieredze 

2006 – patreiz   LLU ITF Datoru sistēmu katedra, asociētais profesors 
2002 – 2006      LLU ITF Datoru sistēmu katedras vadītājs, asociētais profesors 
1992 – 2002      LLU Informātikas katedras docents 
1987 – 1991      LLU Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes dekāna vietnieks 
1983 – 1992      LLU Ekonomiskās kibernētikas katedras vecākais pasniedzējs 
1975 – 1983      LLU Ekonomiskās kibernētikas katedras asistents 
1969 – 1975      LM Informatīvais skaitĜošanas centrs, Optimizācijas nodaĜas ekonomists 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni: Informācijas tehnoloăiju attīstība lauku saimniecībās, 
 Lauksaimniecības informācijas sistēmas 
Projekts Phare 2000, Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programma, līdzdalība projektā 
“Cilv ēkresursu attīstības veicināšanas un infrastruktūras bāzes veidošana informācijas tehnoloăiju 
pakalpojumiem Jelgavas pilsētā”, 2003-2004.  
Projekts  Phare 2003 “IKT zināšanu standartizācija Zemgales reăionā”, 2005-2006. Testētājs un 
apmācības vadītājs 
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Eiropas sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts “Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā”, 2006-2007. Eksperts. 
 
Starptautiskās zinātniskās konferences orgkomitejas priekšsēdētājs – Information Technologies and 

Telecommunications for Rural Development, Jelgava, Latvia, Latvia University of Agriculture, May 

6-7, 2004. 

Starptautiskās zinātniskās konferences orgkomitejas priekšsēdētājs – Information Technologies for 

Rural Development, Jelgava, Latvia, Latvia University of Agriculture, October 19-20, 2006. 

 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

A.Gailums. The origins and development of the information technologies in the rural area of Latvia. 
International scientific conference, Information technologies and telecommunications for rural 
development, LAU, Jelgava, May  6-7, 2004. 
A.Gailums. Development of information system in agricultural enterprise. International scientific 
conference, Information technologies for rural development, LUA, Jelgava, October 19-20, 2006. 
E.Stalidzans, A.Gailums, I.Mozga. Life Cycle of Artifical and Biological Control  System. 
International scientific conference, Information technologies for rural development, LUA, Jelgava, 
October 19-20, 2006. 
A.Gailums. Information system of the farm: situation and development. International scientific 
conference. Biometrics and Information technologies in Agriculture, Lithuanian University of 
Agriculture, Kaunas, November 24-25, 2006. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Ievads datorikā – ITF, bakalauru studiju programma “Datorvadība un datorzinātne” 
Ievads datorikā – ITF, bakalauru studiju programma “Programmēšana” 
Lauksaimniecības informācijas sistēmas - ITF, bakalauru studiju programma “Datorvadība un 
datorzinātne” 
Informātika – LIF, bakalauru studiju programma “Būvniecība” 
Datorikas pamati – TF, bakalauru studiju programma “M ājas vide un informātika izglītībā” 
ES Lauksaimniecības informācijas sistēmas – ITF Maăistrantu studiju programma “Informācijas 
tehnoloăijas” 
Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas - ITF Maăistrantu studiju programma “Informācijas 
tehnoloăijas” 
Informācijas sistēmu ekonomikas pamati - ITF Maăistrantu studiju programma “Informācijas 
tehnoloăijas” 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) :   
 47, t.sk..  38 zinātniskie raksti, 9 metodiskie materiāli. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

A.Gailums. Development of Agricultural Information Systems in Latvia // Globalization and 
integration challenges to the Rural Areas of East and Central Europe, Research papers “Vagos” 
Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Akademija, 2003,  pp 44-49. 
A.Gailums. The origins and development of the Information technologies and Telecommunications for  
Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Latvia, 2004, 
 pp 31-37. 
A.Gailums. Development of information system in agricultural enterprise. Proceedings of the 
International scientific conference, Information technologies for rural development, LUA, Jelgava, 
October 19-20, 2006, pp 62-66. 
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E.Stalidzans, A.Gailums, I.Mozga. Life Cycle of Artifical and Biological Control  System. 
Proceedings of the International scientific conference, Information technologies for rural development, 
LUA, Jelgava, October 19-20, 2006, pp 164-172. 
A.Gailums. Information system of the farm: situation and development. Proceedings of the 
International scientific conference. Biometrics and Information technologies in Agriculture, 
Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Akademija, Institute of Fundamental Sciences,  
November 24-25, 2006, pp 15-18. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

GSE Nordic Region Technical Conference, Section: IMS News, Trends and Directions. Riga, 
2005. gada 23-25. maijs. 
Jelgavas Domes projekts “IKT zināšanu standartizācija”, projekta testētājs, apmācības vadītājs, 2006. 
ESF nacionālās programmas projekts “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības 
sistēmā”, eksperts maăistru studiju priekšmeta” IKT karjeras konsultēšanā” satura un metodiskā 
nodrošinājuma izstrādē. 
Seminārs “Informācijas tehnoloăiju pielietojums karjeras attīstības atbalstam” (PhD Raimo Vuorinen, 
Somija),  Riga, 2006. gada 8-9. decembris. 
Seminārs: OS Microsoft Windows Vista prezentācija, LLU, 2007. gada 21. februāris. 
Profesionālā pilnveide Jyvaskylas Universitātes Informācijas tehnoloăiju fakultātē un Apmācības 
zinātniskajā institūtā, Somija, 2007. gada 5-9. marts. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Senāta loceklis (2004-2006) 
LLU Revīzijas komisijas loceklis 
LLU Konventa loceklis 
ITF Domes loceklis 
LIKTA biedrs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LLU Rektora atzinības raksts, 2003. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Ainārs  GaliĦš 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1961 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Tehniskā fakultāte, Enerăētikas institūts, asoc. profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
J. Čakstes bulv. 5   

Jelgava   
LV-3001   

   
TālruĦa 
Nr.  

3080687    

Fax:    
E-mail: ainars.galins@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
habilitācijas doktorantūra Tehniskajā fakultātē 
Lauksaimniecības Enerăētikas institūtā 

 
1997-1999 

Lauksaimniecības 
enerăētika 

 

 

Norvēăijas Lauksaimniecības universitāte, Aasa, 
Norvēăija. Dr.ing.kurss “Vadības tehnika” 
(“Control Engineering”) 

1997 Lauksaimniecības 
enerăētika 

Sertifikāts 

Dānijas Karaliskā Veterenārijas un 
Lauksaimniecības universitāte, Kopenhāgena, 
Dānija. Dr.ing. kurss “Mērīšanas tehnika un datu 
apstrāde”(“Measuring Techniques and Data 
Processing”) 

1996 Lauksaimniecības 
enerăētika 

Sertifikāts 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
aspirantūra Lauksaimniecības mehanizācijas 
fakultātes Elektrotehnikas katedrā 

 
1985-1988 

Lauksaimniecības  
elektrifikācija un 
elektroiekārtas 

 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1979-1984 Lauksaimniecības 
mehanizācija 

Inženieris 
mehāniėis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Habilitācijas/promocijas 
padome H-1, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija  

1996 Lauksaimniecības 
tehnika 

Dr.sc.ing. G-D  
Nr 000358 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte Tehniskā fakultāte 

1992 Lauksaimniecības 
enerăētika 

Mgr.sc.ing. Nr 000892 
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Darba pieredze 

1.  No 2000.g. sept. – lauks. enerăētikas novirziena maăistratūras vadītājs, MEK sekretārs (no 2005.g. 
MEK priekšsēdētāja vietnieks, LZP “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšnozares eksperts ), 
asoc. profesors, Enerăētikas institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

2.  No 1999.g. sept. - direktora vietnieks zinātniskajā darbā, asoc. profesors, Enerăētikas institūts, 
Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

3.  No 1998.g. sept. - asoc. profesors, Enerăētikas institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. 

4.  No 1996.g. sept. - 1998.g. sept. - docents, pētnieks līgumdarbu grupā (½ slodze),  Enerăētikas 
institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.  

5.  No 1993.g. sept. - 1996.g. sept. - lektors, pētnieks līgumdarbu grupā (½ slodze), Enerăētikas 
institūts, Tehniskā fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

6.  No 1990.g. okt. - 1993.g. sept. - vecākais pasniedzējs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (½ 
slodze) līgumdarbu grupā, Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

7.  No 1989.g. janv. - 1990.g. okt. - vecākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, 
Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija. 

8.  No 1985.g. dec. - 1988.g. dec. - aspirantūra, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā 
(½ slodze), Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija. 

9.  No 1985.g. marts - 1985.g. dec. - jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā (½ 
slodze), Elektrotehnikas katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija. 

10. No 1984.g. aug. - 1985.g. dec. - asistents, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā 
(½ slodze), Darba aizsardzības katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija. 

11. No 1981.g. marts - 1984.g. jun. - tehniėis zinātnisko līgumdarbu grupā (½ slodze), Mehānikas 
katedrā, Lauksaimniecības  Mehanizācijas fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 

 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

1.  1985.g. - 1988.g. - Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, kas nodarbojās ar 
elektrisko mašīnu drošuma pētījumiem un lauksaimniecības tehnikas automatizāciju. Nodarbojos ar 
graudu tīrāmās mašīnas OVS-25 automatizāciju un asinhrono mašīnu komutācijas pārspriegumu 
pētījnumiem. Zinātniski pētnieciskie līgumi ar Maskavas ElektropiedziĦas VZPI un Vladimiras 
Elektromašīnbūves VZPI. 

2.  1989.g. - 1990.g. - Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks līgumdarbu grupā, kas nodarbojās ar jaunas 
elektrisko mašīnu aizsardzības koncepcijas izstrādi. Strādāju pie elektrodzinēju kombinēto 
aizsardzības ierīču izstrādes. Zinātniski pētnieciskie līgumi ar “Ukrelektromaš”, 
“NojabrskĦeftjegaz”,”ArhangeĜskĜeseksport”. 

3.  1990.g. - A. GrunduĜa vadībā izveidots Radošais kolektīvs, kurā nodarbojamies ar kombinēto 
aizsardzības ierīču izpēti un ieviešanu ražošanā Lietuvas rūpnīcā “Ekranas”. 

4.  No 1990.g. līdz 1997.g. – pētnieciskajos līgumos ar VAS Latvenergo. 
5.  1991.g. – Līgumdarba ietvaros, sāku nodarboties ar alternatīvo enerăētiku, ar vēja enerăētiskajām 

iekārtām. 
6.  No 1996.g. – nodarbojos arī ar koăenerācijas iekārtām VES Latvenergo līgumdarbu ietvaros. 
7.  No 1998.g. – līdzdalība FESTO firmas didaktikas projektos. 
8.  No 2000.g. – līdzdalība Leonardo projektā. 
9.  2000.gadā – pētnieciskajā līgumdarbā ar VAS Latvenergo par vēja resursu izmantošanu Latvijā. 
10. No 2002.g. – līdzdalība ZTP Ilgspējīgās enerăētikas klastera veidošanā pie LLU. 
11. 2003.g. – līdzdalība bioenerăētikas projektā (RENSMASH) sadarbībā ar Zviedrijas 

Lauksaimniecības Universitāti. 
12. 2005.g. – IZM projekta „Kombinētā autonomā energoapgāde” tēmas vadītājs. 
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13. 2006.g. – IZM projekta ”Spiesto shēmu prototipu izgatavošanas iekārta” tēmas vadītājs. 
14. Pašlaik vada 2 maăistrantus un 2 doktorantus. 
Zinātniskā darba virzieni: Asinhrono mašīnu ekspluatācijas drošums, diagnostika un aizsardzība. 
Pārspriegumi un to iedarbība uz elektrisko mašīnu izolāciju. Alternatīvā enerăētika un alternatīvās 
enerăētikas iekārtas.  
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Grundulis A., GaliĦš A., Grundulis A., Zihmane K. Bioloăisko dīzeĜdegvielu salīdzinošie 
pētījumi. / Starptautiskā zinātniskā konference - Spēkrati, loăistika un alternatīvās degvielas. – 
LLU TF, Jelgava, 2003. gada 24. aprīlis. 

2.  GaliĦš A., Grundulis A., Zihmane K. Kurināmo degvielu energoekonomiskais salīdzinājums. / 
Starptautiskā zinātniskā konference - Spēkrati, loăistika un alternatīvās degvielas. – LLU TF, 
Jelgava, 2003. gada 24. aprīlis. 

3.  Грундулис А.О., Галиньш А.А., Система индивидуального энергообеспечения 
потребителя. / Международная научно-техническая конференция - Энергообеспечение и 
энергосбережение в сельском хозяйстве. – ГНУ ВИЭСХ, Москва, 14 -15 мая 2003 года. 

4. Грундулис А.О., Галиньш А.А., Зихмане К.У. Энергоэкономическая оценка биотоплив. / II-
я Международная научно-техническая конференция - Аграрная энергетика в ХХ1-м 
столетии.   -  Институт Энергетики АПК НАН Белоруси, Минск, 27-28 ноября 2003 г.  

5. GaliĦš A., Leščevics P. Pastāvīgās ierosmes sinhronās mašīnas izmantošana alternatīvās enerăijas 
iekārtās. / Starptautiskā zinātniskā konference - Modernas tehnoloăijas enerăijas ieguvei un 
efektīvai izmantošanai. LLU TF,  Jelgava,  2004.gada 28.-29. jūnijs.  

6. GaliĦš A., Grundulis Ar., Zihmane K., Strēle M., Research into quality indexes of the biodiesel 
produced in Latvia, “Ecobalt’2005” Starptautiskā konference, Rīga,-  2005.gada maijs. 

7. Zihmane K., GaliĦš A., Grundulis Ar., Seržane R. Investigation of physical parameters of different 
biofuels. INŽENIERPROBLĒMAS LAUKSAIMIEC ĪBĀ, Starptautiskās zinātniskās konferences 
raksti.- Jelgava, 2005.gada jūnijs. 

8. Osadčuks V., GaliĦš A. Kombinētā elektroenerăijas ražošanas procesa kontrole ar reāllaika vadības 
sistēmu. // Informācijas tehnoloăijas lauku attīstībai: Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. –
Jelgava, 2006.g. 

Lekciju kursi 

1.  Pasniegtie mācību priekšmeti: “Darba aizsardzība”, ”Vispārējā elektrotehnika”, “ElektropiedziĦa”, 
“Lauksaimniecības tehnikas automatizācija”, “Teorētiskā elektrotehnika”. 

2.  Pašlaik pasniedzamie mācību priekšmeti: “Elektrozinību teorētiskie pamati”(5KP), 
“Datorgrafika”(3KP), “Datorgrafika enerăētikā” (2KP maă.), “Alternatīvā enerăētika” (2KP maă.), 
“Dinamisko procesu datormodelēšana” (2KP dokt.), “Praktiskā elektronika”(4,5KP izv.), 
“Elektronikas pamati” (1,5KP izv.), “ElektropiedziĦa un vadība” (2KP izv. maă.), 
“Mikroprocesoru vadības sistēmas” (2KP izv.),                                               „Mikrokontrolleru 
vadības sistēmu projektēšana „ (2KP maă.). 

Publikāciju skaits - : 58 t.sk. grāmatas 1, zinātniskie raksti 36, zinātnisko darbu atskaites 13, patenti 4, 
mācību metodiskie materiāli 2, projekti ZiemeĜvalstu doktorantūras kursiem 2. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.  Šnīders A., Grundulis A., GaliĦš A. The small heat - electroenergy cogeneration plants in Latvia rural 
energetics. //Trends in Agricultural Engineering / Czech University of Agriculture  Prague / 1999. 
p.646 - 649. 

2.  GaliĦš A., Leščevics P. Pastāvīgās ierosmes sinhronās mašīnas izmantošana alternatīvās enerăijas 
iekārtās. Starptautiskā zinātniskā konfe-rence «Modernas tehnoloăijas enerăijas ieguvei un efektīvai 
izmantošanai» Rakstu krājums.- Jelgava: LLU, 2004, 67.- 71. lpp. 2004.g.28.-29.06. 

3.  GaliĦš A. Asinhrono elektrodzinēju komutācijas pārspriegumi un izolācijas kontrole./ Disertācija Dr. 
inž. grāda iegūšanai / Jelgava, 1996. -119.lpp. 

GaliĦš A. Elektrodzinēja elektriskās izolācijas kontroles shēmas.//LLU raksti/ Latvijas 
lauksaimniecības universitāte / 1993. 274. Laidiens 47 - 59. lpp. 
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Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

1.  2003.g.- “Augstskolu didaktika” profesionālā pilnveide 4 KP, 40 kontaktstundas, LLU, Jelgava. 
2.  2003.g.- „Zinātnes un tehnoloăijas parku modeĜi Somijā” („Science and Technology park models 

in Finland”) kursi, Somija, Helsinki, Turku, Tampere, Hameenlinna, Zinātnes un tehnoloăiju parks 
Hermia Tampere. 

3.  2004.g.-  “Mehatronikas sistēmu izveide un programmēšana izmantojot programmējamos loăiskos 
kontrollerus PLC, Vadības programmu izstrāde un pielietošana mikro rūpnīcu moduĜiem MPS” 
(“Development and programming mechatronic systems using PLC, Design and implementation of 
control programs for MPS stations”) kursi, Lietuva, KauĦas Tehnoloăiskās universitātes FESTO 
industriālās automatizācijas centrs. 

4.  2005.g.- „CNC darbagaldu programmēšana”  („Training course on CNC programming”), 40 
kontaktstundas, Leonardo da Vinči projekta No PT/04/F/EX-125879 ietvaros, PIC Jelgava. 

5.  2007.g.- „M90 PLC – GSM tīkla izmantošana bezvadu automatizācijai” kursi, Rīga, Klinkmann 
Automation Latvia. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.  LLU Tehniskās fakultātes domes loceklis 
2.  LLU Konventa loceklis, Konventa revīzijas komisijas loceklis 
3.  LZP eksperts 
4.  Promocijas padomes loceklis 
5.  LLMZA īstenais loceklis 
6.  LEB Alternatīvās enerăētikas sekcijas vadītāja vietnieks 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

Par veiksmīgu studentu zinātniskā darba un kvalifikācijas darba vadīšnu, no 1996. - 2004.g.  saĦemti 4 
Atzinības Raksti un prēmijas konkursos, kurus organizē  Latvenergo,  2 Atzinības Raksti no  
konkursiem, kurus organizē Latvijas Enerăētiėu Biedrība LEB. 2002. gadā pirmā vieta un prēmija 
LLU organizētajā Mācību līdzekĜu konkursā par grāmatu “Proporcionālā hidropiedziĦa”. 2005. gadā 
saĦemts Izglītības fonda ”Mērėprogramma izglītībai, zinātnei un Kultūrai”  un firmas SIA ABB 
Atzinības raksts par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu. 

Patentu, autora apliecību, licenču skaits - 4 
Patenti, izgudrojumi, reăistrētas jaunas augu un dzīvnieku šėirnes, līnijas 

1.  Grundulis A., Šnīders A., Leščevics P., GaliĦš A. Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības 
un diagnostikas ierīce.- Patenti un preču zīmes, 1997, Nr.5. Patenta pieteikums P-96-141 no 
13.05.96. 

2.  Grundulis A., Šnīders A., GaliĦš A. Trīsfāzu  elektroăeneratora kombinētās aizsardzības un strāvas 
stabilizācijas ierīce.- Patenti un preču zīmes- 20.08.1999, Patenta pieteikums P-98-55 no 18.03.98. 

3.  Greivulis J., Grundulis A., GaliĦš A. Asinhronās mašīnas bremzēšanas sistēma. - Patenti un preču 
zīmes- 20.04.2001, Patenta pieteikums P-00-05 no 13.01.2000. 

4.  Grundulis A., Grundulis A., GaliĦš A., Zihmane K. Bioloăiskā dīzeĜdegviela un tās ražošanas 
tehnoloăija. – Patenti un preču zīmes – 20.03.2004, Patenta pieteikums P-03-17 no 21.02.2003. 

 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

   
 



   170

 
Uldis  Iljins 
Vārds  Uzvārds 

Latvija, Aizpute  1947. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Profesors, LLU Fizikas  katedras vadītājs, profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
LLU Fizikas katedra, Jelgava, Lielā iela 2   

   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

3005675    

Fakss:    
E-pasts: uldis.iljins@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Latvija 
Doktorantūra (Aspirantūra), turpat 

1966 – 1971 
1974 - 1977 

Fizika 
 Fizika 

Fiziėis 
 Fiziėis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

LU CFI habilitācijas un 
promociju padome 
LLU habilitācijas/promociju 
padomes H-1 un H-7 

1992 
(1978) 
 
1996 

Fizika 
 
Inženierzinātnes 

Dr. Phys. 
 
Dr. habil. sc. 
ing. 

CD 001090 
 
G-Dh 
000031 

Darba pieredze 

1971 – 1974 – LLU (LLA) Fizikas katedras asistents 
1974 – 1977 – LU Fizikas un matemātikas fak. Doktorants 
1977 – 1980 - LLU (LLA) Fizikas katedras asistents 
1980 – 1998 – LLU Fizikas katedras docents, katedras vadītājs 
1998 – pašlaik LLU Fizikas katedras profesors, katedras vadītājs 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

1974. - 1982. g. Segnetoeletriėu pētījumi 
1982 – pašlaik siltumtehnikie aprēėini 
Jaunākie projekti (2006) 

1. Pētijumi par paliekošo putuplastu veidĦu sistēmu izmantošanas iespējām un rekomendāciju 
izstrādāšanu to pielietošanai (TOP 06 – 02 F – T 35) – Izpildītājs 

2. Mēraparatūras iegāde siltuma un mitruma plūsmu pētījumiem (016.17 – xp 24) – Vadītājs 
Maăistranti: 

1. V. Pandalons.  Maăistra darbs “Meteoroloăija”, 2002. 
2. D. Ragainis. Ēku grīdu uz grunts siltināšanas efektivitāte. 2005 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. A. Vulans, J. Skujans, J. Kreilis, U. Uljins. The Use of Different Concrete in Walls with 
Permanent Stay – in – Place Forms.- The Second International Scientific Conference: 
Biometrics and Information Technologies in Agriculture: Research and Development. 
Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, , 24-25.11.2006. 

2. Iljins U., Zeidmane A. Using Information Technologies in the Assessment Individually Work 
in the Large Students Group. International Scientific – practical Conference “Information and 
Communication Technology in the Process of natural Science Education” Siauliai University, 
Lithuania, December 1-2, 2006. 

3. J. Skujāns, A. Vulāns, M. BīriĦš, U. Iljins. Theoretical and experimental research on 
deficiency of foam gypsum.- “Civil Engineering ‘05”, International scientific conference. 
24.05.2005, Jelgava, Latvia. 

4. U. Iljins, G. Andersons, J. Skujāns, J. Grīnvalds. Examination of condensate factor in the 
mathematical model for ventilation of built-up roof.- “Civil Engineering ‘05”, International 
scientific conference. 24.05.2005, Jelgava, Latvia. 

5. U. Iljins, E. Visockis. Betona paneĜa termodinamika zemgrīdas apkurē, izmantojot dūmgāzes.- 
“Agricultural Engineering Problems”, International scientific conference. (02-03.)06.2005, 
Jelgava, Latvia. 

6. U. Iljins, J. Navickas, I. Ziemelis. Application of Linear Regression While Investigating the 
Influence of Lime and Organic Sapropel on the Properties of Unburnt Clay Samples.- 
“Agricultural Engineering Problems”, International scientific conference. (02-03.)06.2005, 
Jelgava, Latvia. 

7. V. Zujs, J. Priekulis, U. Iljins. Development of Mathematical Model of Washing Liquid 
Cooling in Milking Equipment.- “Agricultural Engineering Problems”, International scientific 
conference. (02-03.)06.2005, Jelgava, Latvia. 

8. J. Skujans, A. Vulans, U. Iljins, A. Aboltins. Measurements of heat transfer of multi-layred 
wall construction with foam gypsum.- 8th Conference on Process Integration, Modelling and 
Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction. May 15 – 18, 2005, Giardini di 
Naxos, Italy. 

9. I. Ziemelis, U. Iljins, A. Škēle. The choice of afficiency of a flat plate solar collector.- 
Proceeding of the International Scientific Conference: Information Technologies and 
Telecommunications for Rural Development. Jelgava, (06-07).05.2004.  

10. U. Iijins, A. ĀboltiĦš, I. Skrupskis. Sasaldēto ogu termofizikālo parametru matemātiskā 
modelēšana.- Starptautiskas zinātniskas konferences: "Pārtikas produktu inovatīvas attīstības 
tendences"  materiali. Jelgava, LLU, 12.05.2004.  

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Fizika – 6 KP; LIF būvn. PTF akad. Pl. 
2. Siltuma procesi 2 KP; LIF būvn. PTF akad. Pl. 
3. Metroloăijas pamati 1 KP; PTF Maă. 
4. Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie pamati 2 KP, ITF Maă. 

 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ....162...... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. J. Skujans, A. Vulans, U. Iljins, A. Aboltins. Measurements of heat transfer of multi-layred wall 
construction with foam gypsum.- Chemical Engineering transactions, Volume 2, 2005. 639-643 
pp. 

2. J. Skujāns, A. Vulāns, M. BīriĦš, U. Iljins. Theoretical and experimental research on deficiency of 
foam gypsum.- Proceedings of international scientific conference “Civil Engineering ‘05”.- 
Jelgava, 2005, 185 – 188 pp. 

3. U. Iljins, G. Andersons, J. Skujāns, J. Grīnvalds. Examination of condensate factor in the 
mathematical model for ventilation of built-up roof.- Proceedings of international scientific 
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conference “Civil Engineering ‘05”.- Jelgava, 2005, 196 – 200 pp. 
4. I. Ziemelis, J. Navickas, U. Iljins. Economical Comparison of Some Flat-Plate Solar Collector 

Parameters.- Lithuanian University of Agriculture, Research papers 66 (19). Akademija, 2005, 
127-132 pp. 

5. A. Vulans, J. Skujans, J. Kreilis, U. Uljins. The Use of Different Concrete in Walls with 
Permanent Stay – in – Place Forms.- Proceedings of the Second International Scientific 
Conference: Biometrics and Information Technologies in Agriculture: Research and 
Development. Lithuanian University of Agriculture, Akademija, 2006, 97 – 102 pp. 

 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. PTF promociju padomes eksperts 
2. LIF Vides zinātnes promociju padome – priekšsēdētājs 
3. LLU Lauksaimniecības inženierzinātĦu profesoru padomes priekšsēdētājs 
4. Starptautiskās Aukstuma Akadēmijas loceklis - Akadēmiėis 
5. Latvijas Fizikas biedrība – valdes loceklis 

 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
1. U. Iljins, Ē. Ziemelis, I. Ziemelis, I. Pelēce. Pieteiksts patents: Sfērisks saules kolektors. Nr. P-06-

125, datums: 15.11.2006. 
2. H. Putāns, I. Ziemelis, A. Putāns, U. Iljins. Mērījumu datu reăistrācijas iekārta. Latvijas 

Republikas patents Nr 12996.-  20.12.2003. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda         

AngĜu valoda          
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Aivars  Kaėītis 
Vārds  Uzvārds 

Latvija, Balvu rajons  1953 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Meh ānikas institūts, Asoc. profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
J. Čakstes bulv. 5   
Jelgava, LV-3001   

   
   

TālruĦa 
Nr.  

29255105    

Fakss: 3005685   
E-pasts: Aivars.kakitis@llu.lv    

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte 

1975-1980 Lauksaimniecības 
mehanizācijas 

Inženieris 
mehāniėis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

InženierzinātĦu nozares 
lauksaimniecības mehanizācijas 
apakšnozares habilitācijas/ 
promocijas padome H-1, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 

1999 Lauksaimniecības 
tehnika 

InženierzinātĦu 
doktors 

G-D 
No 000402 

Darba pieredze 

1. LLA Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskā laboratorija, pētnieks no 1980.g. 
2. LLU ZinātĦu daĜa, Patentu un informācijas nodaĜas vadītājs, no 1996 līdz 2006. gadam. 
3. Asoc. prof. TF Mehānikas institūtā, Diploma Nr. 086, no 2002. gada. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

LLA , vēlāk LLU, Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskā laboratorija, 1980–2007. g. 
Darbības virzieni – lauksaimniecības mašīnu hidropiedziĦa, impulsu hidropiedziĦa, sapropeĜa ieguves 
mehanizācija, neĦūtona šėidrumu plūsmas modelēšana, biomasu ieguve un izmantošana, biomasu 
īpašības, biomasas brikešu noturība, sensori un virtuālās mērīšanas sistēmas, mehatronika. 
Pēdējos sešos gados vadīti 8 bakalaura un kvalifikācijas darbi un 5 maăistra darbi  
2007. gadā tiek vadīti: 1 doktorants (I. Nulle), 1 maăistrants un 2 bakalaura kvalifikācijas darbi. 
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Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Kakitis A., Kronbergs E., Nulle I., Smits M. Compacting energy of stalk material compositions. 
AgEng 2004 CONFERENCE “Engineering the Future” Leuven, Belgium, 12 – 16.09.2004. 

2. Kronbergs E., Kakitis A., Nulle I. and Smits M. Stalk material compositions as solid biofuel 
resource. Second World Biomass Conference “Biomass for Energy, Industry and Climate 
protection”, Rome, Italy, 10-14 May 2004.  

3. Kakitis A., Nulle I. Strength of Stalk Material Briquettes. Conference to the occasion of 80-th 
Anniversary of the establishment of Lithuanian University of Agriculture “Engineering of 
Agricultural Technologies”. Lithuania, Lithuanian University of Agriculture, Faculty of 
Agricultural Engineering. Kaunas, Akademija, 14 – 15 October 2004. 

4. Kakitis A., Nulle I. Friction of chopped straw. International scientific conference “Agricultural 
Engineering Problems”, Jelgava, Latvia, 2-3.06. 2005, Latvia University of Agriculture, Faculty of 
Engineering 

5. Nulle I, Kaėītis A. Determination of parameters for chopped biomass feeders. International 
Scientific Conference “Engineering for rural development” Latvia University of Agriculture, 
Faculty of Engineering. May 18 – 19, 2006 

6. Nulle I, Kaėītis A. Stress modelling of chopped biomass. International Scientific Conference 
“Research For Rural Development 2006” Jelgava, Latvia, 19 – 22.05.2006., Latvia University of 
Agriculture, Department of Post - Graduate Studies 

7. E. Kronbergs, A. Kakitis, M. Smits, I. Nulle. Biomass conditioning for solid biofuel compositions. 
2nd International Baltic Bioenergy Conference. Germany, Fachhochschule Stralsund – University 
of Applied Sciences. Nov. 02. – 04. 2006 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Materiālu pretestība, 3KP, MF Kokapstrādes spec.; Materiālu pretestība, 4.5KP, TF; Ergonomika un 
dizains, 2KP, TF maă; Mērsistēmu interfeisi, 2KP, ITF; Datorizētās mērsistēmas, 2KP, ITF maă, 
Mehatroniskās sistēmas, 3KP, ITF maă. 

Publikāciju skaits: 69: t.sk. grāmatas - 2, raksti - 67, patenti un autorapliecības – 6 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Proporcionālā hidropiedziĦa lauksaimniecības tehnikā, A. Kaėītis, A. Kirka, A. GaliĦš, Ē. 
Kronbergs, R. Puronas, 2001., Lietuva, 121 lpp. 

2. Kronbergs E., Kakitis A. and Plume I.Development of Rural Biomass Resources. Twelth European 
Biomass Conference“ Biomass for Energy, Industry and Climate Protection”. Proceedings of the 
International Conference held in Amsterdam, The Netherlands 17-21 June 2002. Printed in Italy by 
Mani Fotolito- Florence, Italy, pp 265-268 

3. Kakitis A., Kronbergs E., Nulle I., Smits M. Compacting energy of stalk material compositions. In 
Proceedings of AgEng 2004 Conference  “Engineering The Future” Leuven, Belgium, 12 – 
16.09.2004. 

4. Nulle I, Kaėītis A. Determination of parameters for chopped biomass feeders. In Proceedings of 
International Scientific Conference “Engineering for rural development” Latvia University of 
Agriculture, Faculty of Engineering. May 18 – 19, 2006, pp.186 – 193. 

5. E. Kronbergs, A. Kakitis, M. Smits, I. Nulle. Biomass conditioning for solid biofuel compositions. 
In Proceedings of 2nd International Baltic Bioenergy Conference. Germany, Fachhochschule 
Stralsund – University of Applied Sciences. Nov. 02. – 04. 2006, pp 81 – 90. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Itālijas ārlietu ministrijas rīkotie kursi “Intelektuālā īpašuma aizsardzība”, RTU, Rīga, Promolazio, 
Itālija, 2003. gada 14. oktobris – 6. decembris, kursa ilgums 200 stundas. 
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2. Stažēšanās Eiropas patentu biroja (European Patent Office) Minhenē, Vācijā, 2004. gada 17. – 22. 
maijs. 

3. AS “Festo” rīkotie kvalifikācijas celšanas kursi “Mikrokontrolleru programmēšana”, KauĦas 
Tehniskā universitāte, 2004. g. 17.-21. jūnijs. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa loceklis, LLU Senāta loceklis, Latvijas Biškopības biedrības Padomes loceklis 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) - 6 
1. А.с. №1138540 (СССР). Шестеренный регулируемый насос /Э.Ж.Кронберг, А.А.Какитис - 

Заявл.06.06.83б №3602889; Опубл.07.02.85, Бюл.№ 5. 
2. А.с. №1824055 (СССР) Устройство для распределения жидкости/А. А. Какитис, Э. Ж. 

Кронберг,  А.  Я. Межс - Заявл.06.04.90б №4836385; Опубл.30. 06. 93., Бюл. № 24. 
3. Patents LV 11752  SKl. E02F3/54, Ierīce dūĦu ieguvei / Ēriks Kronbergs, Aivars Kaėītis, Imants 

Plūme.- Pieteikuma Nr. P-96-320; Publ. 20.04.1997 // Patenti un preču zīmes – 1997 –Nr.10 – 
527. lpp. 

4. Patents, LV 11753 SKl E02F3/54, Ūdenstilpju tīrīšanas ierīce / Ēriks Kronbergs, Aivars Kaėītis, 
Imants Plūme – Pieteikuma Nr. P-96-320; Publ. 20.04.1997 // Patenti un preču zīmes – 1997-
Nr.10 – 526. lpp. 

5. Patents LV 12155, SKl A01D44/00. Siksnas griezējierīce ūdenstilpēm / Ē. Kronbergs, A. Kaėītis, 
I. Plūme. – Pieteikuma Nr. P-98-119; Publ. 20.11.1998 // Patenti un Preču Zīmes. – 1998. – Nr.2 – 
109 lpp. 

6. Patents, Kl. C09B61/00, Nr. 12481, Lita Līne, Uldis KauliĦš, Aivars Kaėītis. Karotīna koncentrāta 
izgatavošanas paĦēmiens. Patenti un preču zīmes – 20.08.2000. 

 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Daina  Kanaška 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1961 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  Meža  fakultāte, Darba vides katedra, vieslektore - 

docente 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
 

Darba vietas adrese:   
Akadēmijas iela Nr.11   

Jelgava   
Latvija   

   
TālruĦa 

Nr.  
3026059    

Fakss:    
E-pasts:    

    
Izglītība    
    
Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 

(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 
Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1979-1984 AutomobiĜi un 
autosaimniecība 

Inženieris-
mehāniėis 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1986-1989 Darba aizsardzība  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

ěeĦingradas valsts agrārā 
universitāte 

1991 Darba aizsardzība Tehnisko 
zinātĦu 
kandidāts 

 

LLU habilitācijas un promocijas 
padome H-1  

1992 Darba aizsardzības 
inženiertehniskais 
nodrošinājums 

Tehnisko 
zinātĦu 
doktors 

G-D 000031 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Darba aizsardzība 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Cilvēka aizsardzība. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : .......16.... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. D.Kanaška, V. Škrabaks TransportlīdzekĜu drošības paaugstināšana likvidējot patvaĜīgu kravas 
kastes nolaišanos. Pēterburgas Lauksaimniecības universitātes raksti 1990.g. (krievu val.) 

2. D.Kanaška, V.Škrabaks Pašizgāzēju drošības paaugstināšanas inženiertehniskie risinājumi. 
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Pēterburgas Lauksaimniecības universitātes raksti.1989.g (krievu val.) 
3. D.Kanaška, V.KupĜevskis Riska faktoru novērtēšana un modelēšana lauksaimnieciskajā 

ražošanā. Pēterburgas Lauksaimniecības universitātes zinātniskie raksti 1991.g. (krievu val.) 
4. A.Šėēle, J.Staša, E.Mitrevics, D.Kanaška Drošībai un veselībai. Latvijas Lauksaimnieks 

1998.g.Nr.6. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

   LLU                                   
Baltijas menedžments 

Augstskolu didaktika 
Menedžmenta kursi                     

 

“Bokova” Datorkusi  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Leonards  Leikums 

Vārds  Uzvārds 
Kr āslavas raj.  1952. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU Sociālo zinātĦu fakultāte, Filozofijas katedra, docents 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2   

Jelgava   
LV – 3001   

   
TālruĦa 

Nr.  
3000649;     

Fakss: 3021821   
E-pasts:    

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

 
1.LU Vēstures un filozofijas fakultāte  
 
 
2.LVU neklātienes aspirantūra  
 

1970-1975  
 
 

1979-1984 
 

Filozofija  
 
 

Filozofija 

Filozofijas 
pasniedzējs, 
sociologs  
Filozofijas 
pasniedzējs, 
sociologs. 

 

Zinātniskā kvalifik ācija  

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

 
LU Habilitācijas un promocijas 
padome  
LPSR ZA Filozofijas un tiesību 
institūts 

 
1993  
 
 1987 

 
Filozofija  
 
 Filozofija 

 
Dr. phil.  
 
Filozofijas 
zin. kand. 

 
C-D  
000955  
PC  
008696 

Darba pieredze 

1998.g. LLU Filozofijas katedras vadītājs.  
2.1995.g.LLU Filozofijas katedras docents.  
3.1993.-1996.g. Filozofijas katedras lektors.  
4.1989.-1993.g. LLA Filozofijas katedras vecākais pasniedzējs.  
5.1988.-1989.g. LLA Marksisma-ĜeĦinisma filozofijas katedras vecākais pasniedzējs. 
6.1975.-1988.g. Liepājas pedagoăiskā institūta Marksisma-ĜeĦinisma katedras pasniedzējs, vecākais 
pasniedzējs. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības pamatvirzieni:  1. ApziĦas problēma filozofijā.  
                                                           2. Zinātnes filozofija. 

 



   179

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2004. g. 20.-21. maijā. „Integrācija un dezintegrācija kā patības raksturojums” – referāts 
starptautiskā zinātniskā konferencē „Sociālā integrācija paplašinātajā Eiropā”. – Jelgava, LLU 
SZF. 

2. 2004. g. 29.-30. aprīlis. „Racionālais un emocionālais vēsturiskā mantojuma aspektā” 
starptautiskā zinātniskā konferencē „V ērtību orientācijas izmaiĦas Latvijā un Polijā iestājoties 
ES”. – Olština, Informātikas un ekonomikas augstskola. 

3. 2004. g. 8.-9. oktobris. „Integrācija un dezintegrācija kā patības raksturojums Latgales 
apstākĜos” – referāts LPI XII zinātniskā konferencē „Latgales pagātne, tagadne, nākotne”. – 
Dagda, Latgales pētniecības institūts. 

4. 2005. g.  16.-17. jūnijs ”Vēsture un ideoloăija apziĦas diskursā” – referāts starptautiskā 
zinātniskajā konferencē „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” – Jelgava, LLU SZF. 

5. 2005.g. 16.-17. jūnijs „Vēsture un ideoloăija apziĦas diskursā”- referāts starptautiskā 
zinātniskajā konferencē „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”- Jelgava, LLU SZF  

6. 2006.g. 15. jūnijs „Nenoteiktības fenomens mūsdienu Rietumu sabiedrībā”- referāts 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „New Dimensins in the Development of Society” 
Jelgava, LLU SZF 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1.Filozofija  (bak.) 
2.Ētika un estētika (bak.) 
3.Loăika (bak.) 
4.Zinātnes filozofija (maă.) 
5.Izglītības filozofija  (maă.) 
6. Ievads zinātnes metodoloăijā (dokt.) 

Publikāciju skaits –30   (t.sk., grāmatas, raksti – ; zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli -) : , 
t.sk.: grāmatas un brošūras - 2, raksti zinātniskos krājumos - 12, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie 
materiāli - 5, tēzes - 11. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.ApziĦa un tās struktūra .- Rīga: Zin. b. izd., 1984.-24.lpp.  
2.Krīze XX gs. rietumu kultūrā // LLU raksti, 1996.-Nr.5. -22-27.lpp. 
3.Проблематичностъ существования бессознателного психичeского. В кн.: Вопросы теории 
методологии научного познания: Сборник научных трудов. Рига: ЛГУ,1983,-99 -111.c.  
4.Субьективные отношения и ценности // Žmogaus udymo problemos šiulaikineje. Kaunas-
Akademija, 1998. 34.-38. p 
5.Zinātnes filozofija: mācību līdzeklis filozofijas kursa apguvei maăistrantūrā un doktorantūrā. –3. izd. 
Pap. – Jelgava: LLU, 2002. – 104 lpp. (36.-50., 63.-68. lpp.) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Kopš 1996.g. HI Domes, SZF Domes loceklis. LLU Konventa loceklis. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          
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Kārlis  Lūsis 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1946. 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU Sociālo zinātĦu fakultāte, Filozofijas katedra, asoc.prof. 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2,  Jelgava, LV – 3001   
   

TālruĦa 
Nr.  

3000649    

Fakss: 3021821   
E-pasts: szffiloz@llu.lv   

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LU Vēstures un filozofijas fakultātē 
 
 
 
LZA V ēstures institūta Filozofijas nod. 
aspirantūrā 
 

1965.-1970.  
 
 
 

1972.-1975 

Vēsture 
 
 
 

Filozofijas 
vēsture 

Vēstures un 
sabiedrības 
mācības 
pasniedzējs.  
Zinātniskā 
līdzstrādnieka 
kvalifikācija 

 

Zinātniskā kvalifik ācija  

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

LZA V ēstures institūts  
 
 
LZA Filozofijas un Socioloăijas 
institūts Habilitācijas un 
promocijas padome  
LLA Zin. Padome 
 
 
LU Filozofijas un Teoloăijas 
Profesoru padome 
 

1978  
 
 
1993  
 
 
 
1991 
 
 
2001 

Filozofijas vēsture  
 
 
Filozofijas vēsture  
 
 
 
Filozofijas vēsture 
 
 
Filozofijas vēsture 

Filozofijas 
zin. kand.  
 
Dr. phil.  
Filozofijas 
doktors  
 
Docents 
Filozofijas 
katedrā 
Asoc. 
profesors 
 

001460  
 
 
E-D  
000559  
 
 
atestāts ДЦ  
030189  
 
LLU-APR 
NR. 067 

Darba pieredze 

LZA V ēstures institūta Filozofijas sektors 1972.-1975.g.-aspirants;  
1975.-1978.g. zinātniskais līdzstrādnieks LZA Sabiedrisko zinātĦu nodaĜā .Filozofijas katedrā  
1978.-1988.g. vecākais pasniedzējs. LLU Filozofijas katedrā no 1989.g –2001 g.. docents.  
No 2001.g. 10.jūlija l īdz šim laikam asociētais profesors LLU SZF Filozofijas  katedrā. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

 
1.Filozofijas un kultūras vēsture; zinātnes filozofija un metodoloăija. 
2.Projekts „Eiropas idejas Latvijā”, Rīga. Eiropas kustība Latvijā un LU Filozofijas un socioloăijas 
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institūts. 2005. 
3. Projekts „Ideju vēsture Latvijā”, Rīga. LU Filozofijas un socioloăijas institūts. 2004./2005. 
4. Monogrāfijas izstrāde praktiskajā filozofij ā. LLU, IZM finansētais projekts. 
 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. 2003.g. 25.-26. aprīlī - referāts “Kultūru saskarsme globalizācijas procesā” starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Globalizācija un zinātne”, Jelgavā, LLU SZF. 

2. 2005.g. 16.-17. jūnijā - referāts „Eiropas vērtību prioritāte- postsociālisma valstu attīstības 
tendences” starptautiskā zinātniskā konferencē ”Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā” 
Jelgavā, LLU SZF. 

3. 2005.g. 24.-25.oktobrī - referāts „Eiropas apgaismība un vēstures filozofija Latvijā”. 
Letonikas 1. kongresā Rīga, LZA. 

4. 2006. g. 14.-15. decembrī - referāts „Eiropas gara vienotības meklējumi K.Raudives literārajā 
mantojumā” konferencē „Teoloăija un literatūra”, Rīgā, LU. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Filozofija; 
Estētika;  
Ievads personības psiholoăijā- bakalauriem;  
Zinātnes filozofija- maăistrantiem 

Publikāciju skaits   - 52: t.sk. grāmatas-5, raksti- 16, zinātnisko darbu atskaites-6, metodiskie materiāli-
5, konferenču tēzes-10, populālzinātniskās publikācijas- 10, citas publikācijas- 4. 

(t.sk., grāmatas, raksti – ; zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli -) 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Monogrāfija: Vēsture un vēstures filozofija. Rīga, “Zinātne” 1981.g.118.lpp. 
2. Personības psiholoăiskā struktūra. Rīga, “Zinātne” (kopā ar V.ReĦăi) 1988.g. 86.lpp. 
3. Roberts Vipers. Vēstures lielās problēmas. (Ievads un sastādījums ) Rīga, “Zvaigzne” 1990.g. 
137.lpp. 
4. Kr. Valdemārs. Tēvzemei. Darbu izlase. (Priekšvārds un sastādījums) Rīga, “Avots” 1991.g. 
303.lpp. 
5. Zinātnes filozofijā: mācību līdzeklis filozofijas kursa apguvei maăistrantūrā un doktorantūrā. –3. 
izd. pap. – Jelgava: LLU,2002. 104.lpp. (4.-16., 51-62.) 
6. Globalisation, science and nanotechnology- Proceedings on the internacional science conference 
„Multicultural comunication and the process of Globalisation”, 25.-26. april, Jelgava, LLU, 2003. 
163.-170.lpp 
7. Eiropas idejas Latvijā. Antoloăija. Rīga „Pētergailis” 2003,. 263.lpp. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.LLU Konventa loceklis no 1991.g.  
2.LLU SZF Domes loceklis no 1990.g.  
3.LZA Zinātnes vēstures un filozofijas asociācijas loceklis no 1988.g 
4. Eiropas kustības Latvijā biedrs no 2000.g. 
5. Gētes biedrības Latvijā biedrs no 1998.g. 
6. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs no 1998.g. 
 
Valodu zināšanas:   Lasītprasme        Rakstītprasme  Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Rūdolfs  OzoliĦš 
Vārds  Uzvārds 

Jelgava  1931. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, Matem ātikas katedra, profesors (Emeritus) 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2.   

Jelgava, LV 2001   
Matemātikas katedra   

   
TālruĦa 

Nr.  
3005652    

Fakss:    
E-pasts: rudolfs@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Aizupes meža tehnikums 1947.-1950. mežsaimniecība mežkopis 
LLA, Mežsaimniecības fakultāte 1950.-1955. mežkopība inž.-mežkopis 
LLU  Fizikas - matemātikas fakultāte 1958.-1962. matemātika vidusskolas 

matem. skol. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, valsts Gads Specialitāte Zinātn. grāds Diploma Nr. 
Habil. un prom. padome H-6 1992. mežzinātne Dr. silv. G-Dr Nr. 000021 
Habil. un prom. padome H-6 1994. mežzinātne Dr.habil.silv. GD Nr.000283 

Darba pieredze 

Kopējais darba stāžs ir 51 gads. Pēc Mežsaimniecības fakultātes beigšanas 1955. gadā strādājis par 
mežsaimniecības inženieri Kuldīgā un Smiltenē, mežzini Saldū. 1957. gadā sācis darbu Saldus 
vidusskolā kā matemātikas skolotājs. Mācoties neklātienē četros gados ieguvis otru augstāko izglītību, 
nobeidzot LLU Fizikas – matemātikas fakultāti. Kopš 1963. gada strādā LLU Matemātikas katedrā par 
asistentu, vecāko pasniedzēju, docentu, 11 gadus vadījis toreizējo Augstākās matemātikas katedru. 
1995. gada ievēlēts par LLU Matemātikas katedras profesoru un šajā amatā strādā arī patreiz. 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Kopš 1969. gada turpinās pētījumi par koku stumbru un meža elementu sortimentu struktūras 
matemātisko modelēšanu. 1997. gadā kopā ar valsts meža dienestu izdotas koku stumbru tilpuma 
tabulas priedei, eglei, bērzam, apsei, melnalksnim, baltalksnim un osim, kas tiek lietotas visā valstī. 
Jau vairākus gadus Igaunijā zinātniskos pētījumos un praktiskos aprēėinos tiek izmantoti koku 
stumbru raukuma līkĦu vienādojumi. Pēdējā laikā ir izstrādāta un tiek pilnveidota virtuālo dastlapu un 
augstuma līkĦu konstruēšanas metodika. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Uzstājies 6 starptautiskās konferencēs Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, ViĜĦā, Otepē un Tartū. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Klasiskā augstākā matemātika (dažādu specialitāšu bakalaura studijām). 
2. Matemātisko metožu pielietošana (LF un SZF maăistrantiem). 
3. Mežaudžu matemātiskā modelēšana (izvēles kurss ITF maăistrantiem). 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ...62........ 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

OzoliĦš, Rūdolfs.  Mathematical form and assortment structure models of tree trunks // Modelling 
Regeneration Success and Early Growth of Forest Stands: Proceeding from the IUFRO Conference, 
Copenhagen 10 - 13 June, 1996 / Danish Forest and Landscape Institute. - Copenhagen, 1996 - P. 567 
- 572. 
Ozolins, Rudolfs. Mathematical form models of tree trunks // Integrated tools for natural recourses 
inventories in the 21st century : proceedings of conference held at Boise, Idaho, August 16-20, 1998. – 
St.Paul, Minnosota, 2000. –p.399 –406 :Fig., Tab.*. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Individuāli pilnveido angĜu valodas un datorikas zināšanas. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

Latvijas Lauksaimniecības un MežzinātĦu akadēmijas loceklis; 
Latvijas Matemātikas biedrības loceklis;  

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

28.10.99. par nopelniem Latvijas labā apbalvots ar Triju ZvaigžĦu ordeĦa zelta goda zīmi. 
08.06.04. piešėirts Valsts emeritētā zinātnieka nosaukums. 
10.11.04. ar LLU Senāta lēmumu Nr. 10/1.piešėirts profesora emeritus goda nosaukums. 
17.01.07. apbalvots ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta Atzinības rakstu par pašaizliedzību un 
panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā. 
26.01.07. piešėirta Meža nozares 2006. gada balva „Zelta Čiekurs” nominācijā par mūža ieguldījumu. 

Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.) 
Patentu, autorapliecību un licenču nav. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda                

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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L īga  Paura 
Vārds  Uzvārds 
Ludza  1971 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Informācijas tehnoloăiju fakult āte,  

LLU ITF Vad ības sistēmu katedras vadītāja, asociētā profesore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   
LV-3001 Jelgava   

Lielā iela 2   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

3022037    

Fax: 3023095   
E-mail: Liga.paura@llu.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). Mācību 

iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija, 
Latvija (pamatstudijas, bakalaura 
studijas) 

1988-1993 Zootehnika Tehnoloăe  
Lauks. zin. 
bakalaurs 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija  
(Maăistratūra) 

1993-1995 Dzīvnieku audzēšana Lauks. Zin. 
Maăistrs 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvija 
(Doktorantūra) 

1995-1999 Dzīvnieku audzēšana  Dr. agr. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
(maăistrantūra) 

2000-2001 pedagoăija pedagoăija 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Habilitācijas un 
promocijas padome 
Lauksaimniecības zinātnēs 

1999 Dzīvnieku audzēšana Dr.agr. Dipl Nr 
000399 

Darba pieredze 

No 1996 līdz 2002 LLU, Informātikas katedrā par pasniedzēju, No 2002. gada LLU, Informācijas 
tehnoloăiju fakultātes Vadības sistēmu katedras vadītāja un docente. No 2006.g. Vadības sistēmu 
katedras asociētā profesore. 

| 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zin.darb.virzieni:  

kvantitatīvā ăenētika, lineāro modeĜu pielietošana lauksaimniecībā, statistisko metožu pielietošana 
lauksaimniecības zinātnēs  

Piedalīšanās projektos: 

� LZP granta vadītāja (2000-20003) ES prasībām atbilstošas piena lopkopības virspārraudzības 
nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze. 

� LZP granta vadītāja (2004-2007) Genētiskās sakarības starp nespecifiskās rezistences rādītājiem 
un somatisko šūnu skaitu dažādas izcelsmes govju pienā. 

� LZP projekts 05.1597. Latvijas apstākĜiem piemērotas vaislas teėu selekcijas indeksa noteikšanas 
metodes izstrāde. 2005.-2007.g., izpildītāja 

� ZM l īgumprojekts „Pārtikā izmantojamo dzīvnieku ăenētisko resursu un šėirĦu kvalitātes 
izvērtējums un tālākās izmantošanas efektivitātes izmantošana”, 2006.g., izpildītāja  

� Nordplus Neighbour 2005-2007 programmas „Nordic-Baltic –Russian Academics Network in 
Bioinformatics” LLU koordinātors, 2005.-2006.g.  

� ES Struktūrfondu ESF 3.2.3.2. aktivitātes projekta „Informāciju tehnoloăiju studiju programmas 
modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”, izpildītāja 2005.-2007.g. 

Doktorantu vadīšana: 
LF lektore D. Jonkus; Tēma „Piena produktivitātes pazīmju mainības analīze” (aizstāvēts, 2006.g.) 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Paura L., Arhipova I. Experimental design of agricultural data. International conference on 
Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 
Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

2. Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša (2006). Factors affecting lysozyme concentration in Latvian 
Brown cow milk. 12th Baltic animals breeding and genetic conference Jūrmala, Latvia, P. 39-
47 

3. Paura L., Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 
International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and Environment 
Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 476-480. 

4. Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša, J. Sprūžs. Genetic parameters of lysozyme concentration and 
somatic cell count of Latvian brown cows. 11 Baltic animals breeding and genetic conference 
Palanga, 2005. P. 40-43 

5. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Latvijas brūnās šėirnes govju tesmeĦa pazīmju lineārā 
vērtējuma nozīme kvalitatīva piena ražošanā. International scientific conference. Latvia, 
Jelgava, 2004.g. 15.oktobrī   

6. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Factors affecting the stability of milk productivity traits of 
Latvian brown cows. 10th Baltic Animal Breeding Conference, Tartu, 2004.g. 13.-14.maijā 

Lekciju kursi 

� Lietišėā statistika (Informācijas tehnoloăiju fakultātes bakalauriem) 
� Ievads bioinformātikā, statistika ăenētikā, kvantitatīvā ăenētika (Informācijas tehnoloăiju 

fakultātes maăistrantiem) 
� Biometrija (Lauksaimniecības fakultātes bakalauriem); 
� Statistika (Lauksaimniecības fakultātes bakalauriem) 
� Matemātiska statistika (Ekonomikas fakultātes maăistrantiem); 

Publikāciju skaits (2000-2006)- : 34 t.sk. 5 grāmatas, 29 raksti. 
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Nozīmīgākās publikācijas  

1. Paura L., Arhipova I., Arhipovs S. (2005) Information Technology in Animal Breeding. 
International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and Environment 
Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 476-480. 

2. Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša, J. Sprūžs. Genetic parameters of lysozyme concentration and 
somatic cell count of Latvian brown cows. 11 Baltic animals breeding and genetic conference 
Palanga, 2005. P. 40-43 

3. Jonkus D., Paura L., Kairisha D. Analysis of Daily Milk Productivity 
Change in Dairy Cows. Feedinfo News Service Scientific Reviews. April 2005. 5 lpp. 
Available from URL: http://www.feedinfo.com. 

4. Paura L., Arhipova I. Experimental design of agricultural data. International conference on 
Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 
Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-23, 2006. 

5. Paura L., Arhipova I. The applied statistics course content in agricultural study program. 
International conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, 
Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, ISBN 960-8029-43-0, September 20-
23, 2006. 

6. Paura L., D. Jonkus, D. Kairiša (2006). Factors affecting lysozyme concentration in Latvian 
Brown cow milk. 12th Baltic animals breeding and genetic conference Jūrmala, Latvia, P. 39-
47 

7. Kairiša D., Jonkus D., Paura L., Arhipovs S. (2006) Govju turēšanas tehnoloăija kā riska 
faktors kvalitatīva piena ieguvē. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās 
konferences Raksti, ISBN 1407 – 1754, Jelgava, 119 -124 lpp.  

8. D. Jonkus, L. Paura, D. Kairiša. Factors affecting the stability of milk productivity traits of 
Latvian brown cows.// Proceedings of  10th Baltic Animal Breeding Conference, Tartu, 2004. 
pp. 18.-24. 

9. L. Paura, D. Kairiša, D. Jonkus. Repeatability of milk productivity traits. ISSN 1392-2130. 
Vererinarija ir zootechnika. T.19 (41). 2002, 90-94 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

� Lietuva veterinārā akadēmija, Dzīvnieku zinātĦu katedra kursi Molecular testing methods and 
it’s application in agriculture June 2004. 

� „Application of genomics and bioinformatics in animal biotechnology” Polish academy of 
science, Poland, 31.01.05. – 04.02.05. 

� „ICT workshop in Kaunas”, Lithuanian Agriculture University, 27.04.05. – 29.04.05. 
 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

� LLU Lauksaimniecības nozares, Lopkopības apakšnozares Promocijas padomes locekle  
� LLU Senāta loceklis 
� LLU Konventa loceklis 
� Latvijas ăenētiku un selekcionāru biedrības biedrs 

 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Pēteris  Rivža 
Vārds  Uzvārds 

Rēzeknes rajons  1947 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, zin ātĦu prorektors, profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela,2, LV-3001, Jelgava   

   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

3005633, 29171449    

Fakss: 3005685   
E-pasts: Peteris.Rivza@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 09.1967.- 
07.1972. 

L/s procesu 
mehanizācija 

Inženieris-
mehāniėis 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas 
  zin.padome 
 

1978. 
 

l/s mehaniz. 
 

Tehnisko 
zin.kand. 
 

TM 
Nr 025492 
 

Nostrifikācija Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes  
Habilitācijas un promocijas 
padomē H-1 
 

1992. 
 
 

l/s tehnika 
 

Dr.sc.ing. 
 

G-D 
Nr 000001 
 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes  Habilitācijas un 
promocijas padome H-1 
 
 

1995. l/s tehnika 
 

Dr.sc.habil.i
ng. 

G-Dh 
Nr 000023 
 

Darba pieredze 

2002.g. – LLU zinātĦu prorektors; 
2001.-2002.g. – LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes dibinātājs un pirmais dekāns ; 
1992.-2001.g. – LLU Informātikas institūta direktors; 
1990.-1992.g. – LLU Ekonomiskās kibernētikas katedras vadītājs; 
1984.-1990.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras vadītājs; 
1981.-1984.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras docents; 
1972.-1981.g. – LLA Augstākās matemātikas katedras asistents. 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virzieni : Sistēmu analīze un modelēšana, informācijas drošība, reăionu 
ekonomiskā analīze un modelēšana, lauksaimniecības informatizācija, lauksaimniecības 
ražošanas procesu matemātiskā modelēšana. 

Piedalīšanās projektos:  
1. ES 6 Ietvara projekts „Innovation Trough Research Opportunities” (2005-2007), Līdzdalība 

projektā: Latvijas puses koordinators 

2. LZP sadarbības projekts 02.0016. „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas 
lauksaimniecībā”  2002.-2005., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 

3. LZP sadarbības projekts Nr. 06.0040.1.4 " Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības 
sistēmas " 2006.-2007., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 

4. Latvijas Meža attīstības fonda projekts „Meža produktu plūsmas matemātiskais modelis”, 
2005., Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 

5. Latvijas Zemkopības ministrijas projekts „Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības 
stratēăija”, 2006., Līdzdalība projektā: atbildīgais izpildītājs. 

6. Latvijas Zemkopības ministrijas  projekts „Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā par 

lauksaimniecības pētījumu stratēăijas izstrādi ar foresight metodi”, 2006., Līdzdalība projektā: 

atbildīgais izpildītājs. 

7. ESF LM nacionālās programmas projekts „Latvijas darba tirgus reăionālie specifiskie 

apstākĜi”,2005.-2007. Līdzdalība projektā: projekta vadītājs. 

8. ESF LM nacionālās programmas projekts „Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiĦa 

prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze”,2005.-2007. Līdzdalība 

projektā: atbildīgais izpildītājs. 

Zinātniskais vadītājs 9 doktorantiem, divi no viĦiem - I.Arhipova un M.Megnis ir sekmīgi 
aizstāvējuši promocijas darbus, kā arī ir vadījās vairākiem LLU Informācijas tehnoloăiju 
fakultātes bakalaura un maăistra darbus.   

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Rivža P., Kopeika E. Technologies of Telecommunications in Latvia. The International 
Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”, 2004, Jelgava. 

2. Rivža P., Kopeika E. Information Society in the Baltic States. The International Scientific 
Conference „Information Tecnologies and Telecommunications for Rural Development”, 2004, 
Jelgava. 

3. Avsjukovs A., Blija A.,Rivža P. Hazard analysis and control Information system for common 
feeding establishments. The International Scientific Conference „Information Tecnologies and 
Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava. 

4. KorĦejevs I., Rivža P., Kairiša D. Information system for assesment od sheep.  The 
International Scientific Conference „Information Tecnologies and Telecommunications for 
Rural Development”, 2004, Jelgava. 

 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Sistēmu analīze un modelēšana (ITF bakalauriem un maăistrantiem), Kriptogrāfija un datu drošība 
(ITF bakalauri), IT nozares likumi un standarti (ITF maăistrantiem), Ekonomisko pētījumu 
kvantitatīvās metodes (EF doktorantiem).  
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Studiju programmu vadīšana: Akadēmiskā inženierzinātĦu bakalaura studiju programma 
„Datorvadība un datorzinātne”, Akadēmiskās inženierzinātĦu maăistra studiju programmas 
„Informācijas tehnoloăijas” apakšprogramma „Ražošanas datorvadības sistēmas”, Doktora studiju 
programma „Informācijas tehnoloăijas”. 
 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 112 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. Rivža P., Kopeika E. Technologies of Telecommunications in Latvia. Proceeding of the 
International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”, Nr.6, 2004, 
Jelgava, P. 147-152 

2. Avsjukovs A., Blija A.,Rivža P. Hazard analysis and control Information system for common 
feeding establishments. Proceeding of the International Scientific Conference „Information 
Tecnologies and Telecommunications for Rural Development”, 2004, Jelgava, P.59-62. 

3. KorĦejevs I., Rivža P., Kairiša D. Information system for assesment od sheep.  Proceeding of 
the International Scientific Conference „Information Tecnologies and Telecommunications for 
Rural Development”, 2004, Jelgava, P.63-65. 

4. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecība . 2005. ,Jelgava, 657lpp. 
5. Rivža P. Riska faktoru izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā. LLU Raksti,

Nr.11(306), 2004., Jelgavā, 3-8 lpp. 
 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Zviedrijas Lauksaimniecības ZinātĦu universitātē, biotehnoloăija un modelēšana,  
(2006),  

2. Islandes universitāte, inovācijas un to attīstība (2006)  
3. Seminārs IST 2004 Event, Haaga,  (2004). 
4. Seminārs IST 2006 Event, Helsinki,  (2006). 
5. Igaunijas Lauku universitāte un Tartu Tehnoloăiskie parki- ES struktūrfondu līdzekĜu 

izmantošana doktoru studiju attīstībā un zinātnes un tehnoloăiju parku pilnveidē. (2005). 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLMZA  loceklis (1996), ZiemeĜvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas biedrs (1996) un 
nacionālais koordinators (2004), Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedrs (2000), Latvijas 
Automātikas nacionālās org-jas loceklis (kopš 1995). Latvijas Imitācijas biedrības biedrs (kopš 1996), 
Latvijas informācijas un telekomunikāciju asociācijas biedrs (kopš 2001),LR IZM Informātikas 
padomes loceklis, LLU Konventa loceklis (kopš 1991), priekšsēža vietnieks (1998.-2001.), priekšsēdis 
(2001.-2002.), LLU Senāta loceklis (kopš 1991), LLU Mācību padomes loceklis, LLU ZinātĦu 
padomes priekšsēdētājs, LLU Informācijas tehnoloăiju fakultātes Domes loceklis, LLU Ekonomikas 
promocijas padomes loceklis, LLU Ekonomikas profesoru padomes loceklis, Starptautisko konferenču 
orgkomiteju vadītājs (Jelgava, 2007) un loceklis (KauĦā, 2007), Eiropas pastāvīgās komisijas par 
zinātniskiem pētījumiem lauksaimniecībā loceklis(kopš 2005). 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

LR Vides ministrijas Atzinības raksts (1999), LZA, a/s Dati exigen Group un Latvijas Izglītības fonda 
mērėprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” balva (2005).  
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          
Krievu valoda          
Vācu valoda         
AngĜu valoda          
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Ilva  Rudusa 

Vārds  Uzvārds 
Rīga  1975 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

LLU,  ITF,  VSK,  vieslektore - lektore 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

Lielā iela 2   
Jelgava, LV 3000   

Vadības sistēmu katedra   
   

TālruĦa 
Nr.  

3026761    

Fakss: 3023095   
E-pasts: s518070@cs.llu.lv.   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Ekonomikas fakultāte, Latvija 1995 – 1998 Grāmatvedība un 
finanses 

 

LLU Ekonomikas fakultāte, Latvija 1998 – 2003. Ekonomika  

Darba pieredze 

1. No 2003.g. – LLU ITF vadības sistēmu katedra, lektors 
2. No 1998.g. – LLU Informātikas katedra, asistents 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Agrorisku pārvalde uzĦēmumu tīklu attīstībā; Latvijas Universitātes 62. konference; Rīga; 06.02.2004 
The role of enterprise networks in development of Small and Medium business; 10 international 
scientific conference «Research for Rural Development 2004»; Jelgava; 19.-.22.05.2004; 
The Entrepreneurial networks and Regional Development in Latvia; 3rd International Conference 
«Entrepreneurship and Macroeconomic Management»; Pula, Horvātija; 28.-30.04.2005 
The analysis of influencing factors of registered small and medium enterprises development in Latvia; 
11 international scientific conference «Research for Rural Development 2005»; Jelgava; 18.-
.21.05.2005; 
Identification of sectors for developing company networks in Latvia regions; 5th Nordic-Baltic 
Agrometrics Teaching Conference; Otepää Igaunija; 15.- 17.06.2005; 
Evaluation of economical environment influencing the development enterpreneurial networks in 
Latvia; 2 nd International Scientific Conference «Information Society and Modern Business»; 
Ventspils; 01.– 02.07.2005; 
Trends in Latvia regional income tax; 2 nd International Scientific Conference «Information Society 
and Modern Business»; Ventspils; 01.– 02.07.2005; 

Enterpreneurial network modeli n regional development; 25th European Meeting of Statisticians; 
Norway, Oslo; 24.-28.07.2005 
The Prospects and Pitfalls of Clustering for Regional Development; 12 international scientific 
conference «Research for Rural Development 2006»; Jelgava; 17.-20.05 2006 
Evaluation of busines environment influencing the development enterpreneurial networks in Latvia; 
1st international conference on Changes in Social and Business Environment; PaĦevežaLietuva; 17.-
.18.11.2006 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Pašlaik pasniedzamie priekšmeti:  ”ERP sistēmas” 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 9. 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

The Entrepreneurial networks and Regional Development in Latvia; International Conference 
«Entrepreneurship and Macroeconomic Management» Conference proceedings; 2005 
UzĦēmumu tīkla modelis reăionu attīstībā; Latvijas Universitātes raksti VADĪBAS ZINĪBAS; 2006 
Evaluation of busines environment influencing the development enterpreneurial networks in Latvia; 
1st international conference on «Changes in Social and Business Environment» Conference 
proceedings; 2006 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Latvijas lauksaimniecības universitāte.// PHARE projekta ietvaros kursi Informāciju tehnoloăiju jomā. 
Priekšmets “UzĦēmumu resursu plānošanas sistēmas” 
SIA «Baltijas datoru akadēmija»// Project+ 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Egils  Stalidzāns 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1970 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Latvijas lauksaimniecības universitāte, Informācijas Tehnoloăiju fakult āte, datoru sistēmu 
katedra, vadošais pētnieks, docents 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001   

   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

29575510    

Fakss: 7369678   
E-pasts: egils.stalidzans@llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

RTU Automātikas un skaitĜošanas tehnikas 
fakultāte, Latvija 

1988-1993 Datorvadība un 
automātika 

Inženieris - 
elektriėis 

RTU Automātikas un skaitĜošanas tehnikas 
fakultāte, Latvija 

1988-1993 Datorvadība un 
automātika 

Elektro- 
zinātĦu 

bakalaurs 
RTU Automātikas un skaitĜošanas tehnikas 
fakultāte, Latvija 

1996-1999 Datorvadības 
sistēmas 

Inženier- 
zinātĦu 
maăistrs 

RTU Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloăiljas 
fakultāte 

1999-2004 Datorvadības 
sistēmas 

Doktorantūra 

Inženier 
-zinātĦu 
doktors 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskai
s grāds 

Diploma Nr. 

P-07, Rīgas Tehniskās 
universitāte, Latvija 

2005 Informācijas tehnoloăijas 
nozares sistēmu analīzes, 
modelēšanas un 
projektēšanas 
apakšnozare 

Dr.sc.ing. D Nr. 0049 

Darba pieredze 

1. 1993.-1998. SIA “Biškopības Laboratorija” direktors. 
2. 1994.-2005. SIA “Kafeko Baltic” direktors. 
3. 2002.- 2007 asistents RTU, Datorvadības un Informācijas Tehnoloăijas fakultātē. 
4. 2005-2006 lektors LLU, Informācijas tehnoloăiju fakultātē. 
5. No 2006. docents un vadošais pētnieks LLU, Informācijas tehnoloăiju fakultātē. 
6. No 2007. lektors RTU, Datorvadības un Informācijas Tehnoloăijas fakultātē. 
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

1. 1993-1995 LZP granta 93.014 vadītājs. Projekta nosaukums: “Viduseiropas tumšās rases Latvijas 
vietējās populācijas bišu uzturošā selekcija un uzlabošana”. Izpildītājs: SIA “Biškopības 
laboratorija” 

2. No 1994. Bišu ziemināšanas procesu datormodelēšana. 
3. No 2000. Bioloăisku objektu modelēšana ar topoloăisko modeĜu palīdzību. 
4. No 2005. LLU Projekts NORDPLUS NEIGHBOUR 2005-2006 ietvaros  „Nordic-Baltic-Russian 

Academic Network in Bioinformatics“. 
5. No 2005. gada bioinformātika un sistēmbioloăija. 
6. No 2006 RTU pētniecības projekts “Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzĦēmumiem un 

organizācijām”. 
7. No 2006 Vides Aizsardzības fonda projekts “Videi draudzīga iepakojuma (EKO iepakojuma) 

lietošanas ekonomiskā analīze un lietošanas veicināšana Latvijā”. 
8. no 2006. Ivara Mozgas doktora darba “Mākslīgais intelekts glikolīzes procesu dinamikas 

modelēšanā” vadīšana LLU ITF. 
9. no 2006. Ulda Grundes-Zeiferta doktora darba “Datorvadības algoritmi šūnu molekulārajos 

procesos” vadīšana LLU ITF.  

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Information Technologies and Telecommunications for Rural Development. Jelgava, May 6-7, 
2004. 

2. European Modelling Simulation Symposium EMSS 2005, Marseille, France, 20-22.October 2005. 
3. International Apicultural Scientific Conference in centenary of Jan Dzierzons Death, 25.-27. April, 

2006, Pulawy, Polija. 
4. International conference “Engineering for rural development”, 17.-20. May 2006, Latvia, Jelgava. 
5. 1-st International Symposium on Stystems Biology, 2006. gada 1.-2. jūnijs, Murcia, Spānija.  
6. “Information technologies in rural development”, Jelgava, Latvia. 19.-20. October 2006 
7. “Animals. Health. Food hygiene.” 10-th November, 2006, Jelgava, Latvia. 
8. “Biometrics and information technologies in agriculture: research and development”. Lithuania 

November 24-25, 2006. 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

1. Bioloăisko sistēmu topoloăiskā modelēšana. 
2. Datorvadība ražošanas sistēmās. 
3. Bioloăisku sistēmu vadības tehnoloăijas. 
4. Mākslīgā intelekta metodes ražošanas sistēmās. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 30 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. E. Stalidzans, A. Krauze, A. Berzonis. Modelling of energetical balance of honeybee wintering 
generation. In proceedings of 1-st European Scientific Apicultural conference, Pulawy, Poland, 
2000. Psczelnicze zestyty naukowe 2000, No.2, 55-62. 

2. E. Stalidzans, Z. Markovitch. Expert based model building using incidence matrix and topological 
model. 12-th European simulation Symposium 2000. Hamburg, Germany. 328-332. 

3. E. Stalidzans, Z. Markovitch. Methodology of control system development for biological systems 
under information insufficiency. European Modelling Simulation Symposium EMSS 2005, 
Marseille, France, 20-22.October 2005. p.169-175. 

4. Mozga I., Stalidzāns E. Control oriented dynamic modelling of biological object. International 
scientific conference “Biometrics and information technologies in agriculture: research and 
development. Lithuania November 24-25, 2006. p. 11-14. 

5. Grunde-Zeiferts U., Mozga I., Žukova T., Stalidzāns E. Terapijas modelēšana apvienojot 
sistēmbioloăijas un automātiskās vadības teorijas metodes [Therapy modelling combining 
methods of systems biology and automatic control theory] International scientific conference 
“Animals. Health. Food hygiene.” 10-th November, Jelgava, Latvia. p. 70-74. 
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Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

1. Augstskolu didaktika, LLU, 2006. 
2. Bioloăijas kurss 2006. gada maijā projektā “Nordic-Baltic-Russian Academic network in 

Bioinformatics” Lietuvā. 
3. Microsoft Project 2003 kursi Baltijas Datoru akadēmijā, 2006. 
4. Bioloăisko datu analīzes kurss 2007. gada 29.01-03.02. projektā “Nordic-Baltic-Russian 

Academic network in Bioinformatics” Igaunijā. 
5. Winter school on Systems Biology in medical Applications, 26.02.-02.03. 2007. Spānija. 
6. 2-nd FEBS Advanced lecture course in Systems Biology, 10.03.-16.03. 2007. Austrija. 
7. Bioinformātikas kurss projektā “Nordic-Baltic-Russian Academic network in Bioinformatics” 7.-

14. maijā  Latvijā. 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1. 1996-2004. Latvijas Iepakojuma asociācija. Valdes loceklis. 
2. No 2007 LLU konventa loceklis. 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Andris  Šnīders 
Vārds  Uzvārds 

Bauska   1943 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU TF Lauksaimniec ības enerăētikas institūta direktors, profesors 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
J.Čakstes bulv.5   
Jelgava, LV 3001   

Lauks.enerăētikas institūts   
   

TālruĦa 
Nr.  

3022242, 3080687    

Fax: 3020762   
E-mail: andris.sniders@llu.lv.   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Rīgas Politehniskais institūts, Vakara-neklātienes 
elektroenerăētiskā fakultāte 
LLA  Neklātienes aspirantūra  

1963-1972 
 

1978-1982 

Automātika un  
telemehānika  

lauksaimniecības 
elektrifikācija un  
elektroiekārtas  

inženieris- 
elektriėis 
tehnisko  
zinātĦu 

kandidāts  

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

ČeĜabinskas lauksaimniecības 
mehanizācijas un elektrifikāci- 
jas institūta padome  
LLU habilitāc. un promocijas  
padome H-1  
LLU habilitāc. un promocijas  
padome H-1  

1982 
 
 
1992 
 
1993 

Lauks.elektrifikācija 
un elektroiekārtas  
 
Lauksaimniecības  
tehnika  
Lauksaimniecības  
tehnika  

tehn.zin. 
kand. 
 
Dr.sc.ing.  
 
Dr.hab. 
sc.ing.  

TH  
No.06292 
 
G-D 
No.000006 
G-Dh 
No.000017 

Darba pieredze 

1.  No 1999.g.sept. – Lauksaimniecības enerăētikas institūta (LEI) direktors, Tehniskā fakultāte (TF), 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU). 

2.  No 1998.g. sept –valsts profesors lauksaimniecības iekārtu elektropiedziĦas automatizācijas un 
aizsardzības apakšnozarē.  

3.  No 1994.g. februāra – profesors, LEI direktora vietnieks zinātniskajā darbā. 
4.  1989.g.marts - 1994.g.febr. - docents, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte (LMF), Latvijas 

Lauksaimniecības Akadēmija (LLA). 
5.  1987.g.jūn. - 1989.g.marts - vecākais pasniedzējs, LMF, LLA. 
6.  1974.g.okt. - 1987.g.jūn. – asistents, LMF, LLA. 
7.  1969.g.okt. - 1974.g.okt. – inženieris, LMF, LLA 
8.  1963.g. sept. - 1969.aug. – Skaistkalnes un Vircavas vidusskolu skolotājs.  
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Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

 
1.  1974.-1989.g. - vec.zin.līdzstrādnieks zinātniskajos līgumdarbos ar Latvijas Lauktehniku (1974.-

1981.g.), Vladimiras elektromašīnbūves zinātniski pētniecisko-projektu tehnoloăisko institūtu 
(1979.-1987.g.), Maskavas elektropiedziĦas zinātniski pētniecisko institūtu (1982. - 1989.g.), 
TjumeĦas apgabala r/a “ Nojabrskneftegaz” (1988.-1989.g.), ArhangeĜskas teritoriālo r/a “ 
ArhangeĜsklesprom”  (1988.,1989.g.) par trīsfāžu asinhrono elektrodzinēju ekspluatācijas drošumu 
un aizsardzību.  

2.  No 1991.g.-2001.g. LZP grantu vadīšana par tēmām: “Elektrisko mašīnu diagnostika, vadība un 
aizsardzība”, „Asinhrono elektrodzinēju aizsardzība“,  

3.  No 1996.g. enerăētikas specialitātes maăistrantu (10) zinātnisko darbu vadīšana par tehnoloăisko 
procesu automatizācijas un elektroenerăijas ekonomijas jautājumiem.  

4.  No 1998.g. – enerăētikas specialitātes doktorantu (7) zinātnisko darbu vadīšana par notekūdeĦu 
attīrīšanas, tvaika ražošanas , koăenerācijas un apsildes iekārtu vadības procesu modelēšanu un 
enerăētisko rādītāju optimizāciju.  

5.  No 2000.g. – TF doktora studiju programmas vadītājs l/s inženierzinātnes apakšnozarē. 
6.  No 2001.g.- 2004.g. LZP granta tēmas “NotekūdeĦu attīrīšanas enerăētika” , zinātniskais vadītājs. 
7.  No 2004.g. LZP granta tēmas “NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu autonoma energoapgāde izmantojot 

biogāzi“ zinātniskais vadītājs. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

 
1. NotekūdeĦu aerācijas iekārtas pārejas procesa modelēšana. IV Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference «Vide. Tehnoloăija. Resursi».- Rēzekne; RA, 2003, 26.-28.jūnijs. 
2. Nestacionāro procesu stabilizācija tvaika katlā. RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konference, 

sekcija «Enerăētika un elektrotehnika».- Rīga, RTU, 2003, 10.- 11.oktobris . 
3. Tvaika katla nestacionāro procesu modelēšana ekstremālas slodzes apstākĜos.  Starptautiskā 

zinātniskā    konference «Spēkrati, loăistika un alternatīvās degvielas».- Jelgava, LLU, 2003., 
24.aprīlī. 

4. Feedback & Feedforward Control of Waste Water Aeration. International Scientific Conference “   
Advanced technologies for  energy  producing and effective utilization”, Jelgava, LUA,  June 28 –
29, 2004. 

5. Enerăijas ietaupījuma aspekti tehnoloăiskajās iekārtās ar regulējamu elektrisko piedziĦu. 
Starptautiskā zinātniskā konference “Modernas tehnoloăijas enerăijas ieguvei un efektīvai 
izmantošanai, Jelgava, LLU, 28.-29.jūn. 2004.g. 

6. МАЛЫЕ УСТАНОВКИ КОГЕНЕРАЦИИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 
АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ. 4-я международная научно-практическая 
конференция «Экология и сельскохозяйственная техника». Санкт-Петербург, 24-26 июня 
2005г. 

7. Energy Saving Possibilities in Waste Water Treatment. International Scientific Conference “   
Agricultural Engineering Problems”, Jelgava, LUA,  June 2 –3, 2005. 

8. Invariant Control of Waste Water Aeration. International Internet Conference “ Industrial 
Electronics, Technology & Automation” (IETA 05), Institute of Electrical & Electronics 
Engineers (IEEE), University of Bridgeport, USA, December 15 – 18, 2005. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

 
1. Pasniegtie mācību priekšmeti: “Vispārīgā elektrotehnika”,”ElektropiedziĦa”,”Automātika un 
ražoša- 
nas procesu automatizācija”,”NotekūdeĦu attīrīšanas automatizācija” (izvēles kurss), “Ūdensapgādes 
automatizācija” (izvēles kurss), “Asinhrono elektrodzinēju ekspluatācijas drošums un aizsardzība” 
(izvēles kurss), Automātisko sistēmu projektēšana” (izv.Bak.en.), Automātiskās elektropiedziĦas 
projektēšana”(izv.Bak.en.) , ElektropiedziĦas automatizācijas ekonomika” (izv.Bak.en.).  
2. Pašlaik pasniedzamie priekšmeti: “Automātiskās vadības pamati” ( obl.,Bak.en.), “Automātikas 
pamati” ( obl.,Bak.dat.zin.),““Automātiskā elektriskā piedziĦa”(obl.,Bak.en.), “Kokapstrādes 
automatizācija”(obl. Bak.kt.)  “Elektroiekārtu drošums” ( obl.,Maă.en.),  “Elektroiekārtu atbilstība un 
sertifikācija” (obl.,Maă. en.), “Regulējamā automātiskā elektropiedziĦa” (izv. Maă. en.), 
“Automātisko sistēmu modelēšana” (izv. Maă. en.), Ražošanas datorvadības sistēmas (obl. Maă. inf. 
tehn.), “Tehnoloăisko procesu vadības sistēmu modelēšana un optimizācija” (izv. Dokt. en.). 
 
Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 135, t.sk. 
monogrāfija 1, mācību metodiskie līdzekĜi 10, publikācijas starptautiskos zinātniskos  izdevumos  29, 
pārējās zinātniskās un patentu publikācijas 60, zinātnisko darbu atskaites 35. 

 Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1.  Kokapstrādes automatizācija. - R.: Avots, 1989.- 158 lpp.  
2.  The Expenditure of Electrical energy for Communal sewage Purification. Baltic Electrical 

Engineering Review. (2(6) 97, Vilnius, p.29-33.  
3.  Automātikas ierīču un sistēmu drošums. Teorētiskie pamati un aprēėinu metodika: Mācību 

līdzeklis maăistrantiem. – Jelgava: LLU, 1998.- 80 lpp.  
4.  Simulation and energy saving control of waste water aeration system// Proceedings of the 3rd 

Scientific Conference “Ecology and Agricultural Machinery”.- Saint-Petersberg, 2002,pp. 294-302. 
5.  Feedback & feedforward control of wastewater aeration / Proceedings of the International 

Conference “ Advanced technologies of energy producing and effective utilization”.- Jelgava: 
LUA, June 28 –29, 2004, 124 - 130 p. 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004.g.februārī: starptautiskais seminārs Rīgā, IZM par e - studiju organizēšanu augstākajā izglītībā. 
2004.g. februārī: starptautiskais seminārs Rīgā par modernajām ūdens apstrādes tehnoloăijām. 
2003.g. sept.- dec.: pedagoăiskie kursi” Augstskolas didaktika” ,Jelgavā, LLU (sertifikāts Nr. 
000211). 
2003. g. oktobrī : seminārs LLU par Eiropas strukturālajiem fondiem un projektu sagatavošanu.   

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

1.  No 1993.g. - LLU Konventa loceklis. 
2.  No 1994.g. - LLU Tehniskās fakultātes domes loceklis. 
3.  No 1995.g. –2000. g. LLU Habilitācijas promocijas padomes loceklis. 
4.  No 1997.g. - Latvijas automātikas nacionālās organizācijas (LANO) Domes loceklis. 
5.  No 1997.g. – Latvijas elektroenerăētiėu biedrības(LEB) Sertifikācijas komisijas loceklis 
6.  No 2000.g. -   LLU Profesoru padomes loceklis. 
7.  No 2004.g. – Latvijas elektroenerăētiėu biedrības(LEB) LLU kopas vadītājs 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

1. 1977.g. – Latvijas Valsts prēmija zinātnē un tehnikā. 
2. 1987.g. – VDNH bronzas medaĜa, Maskava. 
3. 2006.g. -  LZA un AS „Latvenergo“ Gada balva par nozīmīgu ieguldījumu enerăētikā 
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Patentu, autorapliecību, licenču skaits (patenti, izgudrojumi u.tml.)- 13 
 
Trīsfāžu elektrodzinēju kombinētās aizsardzības un diagnostikas ierīce. - Latvijas patents LV 11876B, 
publicēts 20.12.1997.  
Trīsfāžu elektroăeneratora kombinētās aizsardzības un strāvas stabilizācijas ierīce. – Latvijas patents 
LV 12336 B, publicēts 20.12.1999. 
Biogāzes ăeneratorstacija. - Latvijas patents LV 13364 B, publicēts 20.12.2005. 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          

 



   199

 
Larisa   Turuševa 
Vārds  Uzvārds 

Krievija, Sahalīnas apg.  02.11.1954. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
LLU Sociālo ZinātĦu Fakultātes Valodu katedra, vieslektore - docente 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
Darba vietas adrese:   

Lielā ielā 2   
Jelgava   

LV - 3001   
   

TālruĦa 
Nr. 

3005650 
29982388 

   

Fax: 3027238   
E-mail: lingua@cs.llu.lv 

Larisa.Turuseva@llu.lv 
  

                     

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

LLU Pedagoăijas doktorantūra 2000.-2004 
. 

Pedagoăija -` 

LLU Pedagoăijas maăistrantūra 1994.-
1996. 

Pedagoăija Mgr. paed. 

Minskas Valsts Pedagoăijas Svešvalodu Institūts 
(PSRS) 

1972.-
1978. 

AngĜu un franču 
valodas 

AngĜu un 
franču valodu 
pasniedzēja 

Darba pieredze 

2005.- tagad      LLU Valodu katedras vadītāja 
2002 - tagad      LLU Valodu katedras docente 
2003.- tagad      Ekonomikas un Kultūras Augstskola, Svešvalodu fakultātes lektore 
1998.- 2002. LLU Valodu katedras lektore. 
1996.- 2003. RPIVA Valodu katedras lektore 
1988.-1996. Jelgavas 6.vidusskolā svešvalodu sekcijas vadītāja 
1978.-1996. Jelgavas 6.vidusskolas angĜu valodas skolotāja 

Zinātniskās iestādes (laika periods), zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un 
doktorantu (aspirantu) vadīšana 

Studentu motivācija svešvalodu apguvē.  
Jauno tehnoloăiju izmantošana svešvalodu apguvē. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā)  

2006.g. - LU PPI, ATEE konferencē ATEE Spring University „Teacher of the 21st Century: Quality  
               Education for Quality Teaching”  
2006.g. – LLU starptautiskā zinātniskā konference “New Dimensions in the Development of Society” 
2005.g. – LLU SZF starptautiskā zinātniskā konference “New Dimensions in the Development of 
Society” 
2004.g. – LLU SZF starptautiskā zinātniskā konference "Social Integration in an Expanding Europe" 
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2003.g. - Rīga: EKA. Tulkotāju un tulku apmācības problēmas: zinātniskie lasījumi. Republikas 2003. 
g.  
               10.-11. decembra zinātniski praktiskā konference. 
2003.g. – LU PPI, ATEE konferencē Spring University ”Teachers, Students and Pupils in a Learning    
                Society” 
2003.g. – LLU SZF starptautiskā zinātniskā konferencē Multicultural Communication and the Process 
of  
                Globalisation 
2002.g. – Rīgā LU PPI, ATEE konference Spring University „Decade of Reforms: Achievements,      
                Challenges, Problems“. 

Lekciju kursi 

Pasniegts iepriekš -  
                                 ''AngĜu valoda diplomātiem'' 
                                 ''Biznesa angĜu valodā"  
                                 AngĜu valoda Ekonomikas fakultātes studentiem  
                                 AngĜu valoda mājtūrības specialitātei 
                                 “AngĜu un amerikāĦu literatūra” angĜu valodas specialitātei 
                                 “Akadēmiskā rakstīšana” angĜu valodas specialitātei 
                                 “Hermenētika” angĜu valodas specialitātei  
                                 “Krievu valoda caur angĜu” ārzemju studentiem  
                                 "Pedagoăijas psiholoăija'' angĜu valodā 
                                 “Klausīšana” angĜu valodas tulkiem 
                                 AngĜu valoda pedagoăijas maăistrantiem 
                                 AngĜu valoda pārtikas tehnologiem 
                                 “Tulkošanas teorija” tulkiem 
                                 “Rakstiskā tulkošana” tulkiem 
                                 „Tulkošanas metodes“ tulkiem  
                                  AngĜu valoda tūrisma servisa specialitātei 
                                 “AngĜu valodas mācību metodika” angĜu valodas specialitātei 
Pasniedz pašlaik   
“Lietišėa sarakste” ārējo sakaru specialitātei 
“Politiskā terminoloăija” ārējo sakaru specialitātei 
AngĜu valoda programmētājiem 
Valstu studijas ārējo sakaru specialitātei 
AngĜu valoda datorzīnības specialitātei 
''British Studies'' programmas sagatavošana un lekciju lasīšana 
AngĜu valoda ITF maăistrantiem  
Pedagoăijas maăistrantūras profesionālās angĜu valodas programmas sastādīšana 

Publikāciju skaits 18 : t.sk. raksti . 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

2006.g. - Maslo I., Turuševa L., et al. No zināšanām uz kompetentu darbību. Mācīšanās 
antropoloăiskie,  
                ētiskie un sociālkritiskie aspekti – Latvijas Universitāte: Akadēmiskais apgāds, 2006, 186 
lpp. 
2006.g. - Turusheva O., Turusheva L. Students' Learning Skills as a Means of Integration into 
Learning  
                Society. //International Scientific Conference “New Dimensions in the Development of 
Society”,  
                June 15-16 2006 (pieĦēmts publikācijai) 
2006.g. - Bremze S., Turusheva L., Turusheva O. We Did It Ourselves! //ATEE, Department of  
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               Education of the Faculty of Education and Psychology, The University of Latvia, ATEE 
Spring  
               University „Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching”. - Riga, 
2006,  
               pp.74-85. 
2004.g. - Bremze S., Grasmane D., Turusheva L. Professional Competence of Future Managers of   
               External Relations. //Proceedings of the International Scientific Conference "Social 
Integration in  
               an Expanding Europe". Latvian University of Agriculture, Faculty of Social Sciencies, 21-22 
May  
               2004. - Jelgava, 2004, pp.124-132. 
2003.g. - Pieaugušais students, viĦa problēmas un risinājumi.//ATEE Spring University ”Teachers,   
                Students and Pupils in a Learning Society”. – LU, 2003, Vol.1, pp.147-156. 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

2004. maijs – stažējums KauĦas Lauksaimniecības universitātē, Lietuva 
2003. septembris – stažējums Oksfordas Universitātē (Oxford Colleges Hospitality Scheme) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

LLU Konventa locekle 
LLU Sociālo ZinātĦu Fakultātes Domes loceklis 
LLU arodbiedrības locekle 

Goda nosaukumi, apbalvojumi 

2004.g – RPIVA atzīnības raksts 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda         

Franču valoda          
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Arnis  Vārslavs 
Vārds  Uzvārds 
Rīga  1961 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
SEB Unibanka, IS drošības un kvalitātes kontroles nod. vad. 

LLU, ITF, DSK, vieslektors - lektors 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

 
Darba vietas adrese:   

„Unicentrs”, Valdlau či   
Ėekavas pag., Rīgas rajons   

LV 1076   
   

TālruĦa 
Nr.  

9226945    

Fax:    
E-mail: Arnis.varslavs@seb.lv   
    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Pamatstudijas: 
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas 
fakultāte , Latvija 
 
Maăistrantūra 
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas 
fakultāte , Latvija 

1979 - 
1985. 

 
 

1994 

lietišėā 
matemātika 

matemātiėis 
 
 
 

DatorzinātĦu 
maăistrs 

Darba pieredze 

2003 augusts līdz 2007  IT drošības vadītājs, SEB Austrumeiropas nodaĜa 
2000 – līdz šim   IT drošības un kvalitātes kontroles nodaĜas vadītājs,  Unibanka, 
SEB grupa 
1996 - 2000   vecākais IT drošības speciālists (uz līguma pamata), Unibanka, SEB 
grupa 
1999   IT konsultants, Rīgas novada slimokase 
1996 - 2000   Izpilddirektors, SIA EssNet Latvia 
1992 - 1996  IT departamenta vadītājs , Latvijas Investīciju banka 
1995 - 2000  IT konsultants uzĦēmumos “Latvijas Eksportkredīts” un SIA 
KONSORTS 
1992 -  1994  IT konsultants Finanšu ministrijā, 
1991 -  1992  IT konsultants Latvijas Ministru kabinetā 
1985 -  1997  asistents, lektors,  Latvijas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultāte 

Lekciju kursi 

„Informācijas aizsardzība un drošība” 

Publikāciju skaits - : t.sk. grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli.  – ap 7  
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

1. A. Varslavs, 2000. Associative allgorithms of identification of object according to  its 
logarithmic frequency characteristics. Scientific proceedings of Riga Technical University. 
Series-Computer Science.Technologies of computer control. Serrie 5, issue 3.  

2. G. Burov, A. Varslavs. 2000. Topological -  associative algorithm of processing of frequency 
responses of object. Scientific proceedings of Riga Technical University. Series-Computer 
Science.Technologies of computer control, Serrie 5, issue 1 

3. A.Varslavs, 1999 . Associative algorithm of an estimation of coefficients of a characteristic 
polynomial of discrete model.  41 st. Isue of series: Boundary field problems and computer 
simulation.Environment modelling Centre.  Riga Technical  University.   

4. A. Varslavs, 1998, Associative-analytical Information decipheration models at an estimation 
of dynamic object parameters, RTU, Modern aspects of management science, vol 2 

5. G.Burov, A.Varslavs. 1997. Ar analogo signālu apstrādi saistīto diferenciālo regresionālo 
dešifrēšanas. vienādojumu skaitĜošanas stabilitāte. Issue of series: Boundary field problems 
and computer simulation.Environment modelling Centre.  Riga Technical  University.  Riga, 

Kvalifik ācijas celšana (pēdējo trīs gadu laikā) 

• Information security management, ISACA, Amsterdam, Netherlands, November 13-15, 2006 
• Information security management, ISACA, Prague, Czech Republic, October 3-7, 2005 
• sertificēts IS drošības vadītājs, CISM by ISACA, 2003 (#0300604) 
• sertificēts ISO 9001 kvalitātes sistēmas vadītājs (KSV 6-2001) 

Dalība akadēmiskajās un profesionālajās biedrībās, dažādos vēlētos amatos 

ISACA (www.isaca.org)  Latvijas nodaĜas biedrs 
 
Valodu zināšanas: Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

Vācu valoda          

AngĜu valoda          
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Anita  Vecgrāve 
Vārds  Uzvārds 

Kūku pagasts  1954 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
LLU, docente 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Jelgava,   

LV -3001, Latvija, Lielā iela 2, Jelgava 
 

  

   
   

TālruĦa 
Nr.  

29186248    

Fakss:    
E-pasts: anitavecgr@one.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Universitāte 
ěeĦingradas Universitāte 
Latvijas Universitāte 

1973.-1979. 
1988.-1989. 
1995.-1998. 

Vēsturnieks 
Psihologs 

psiholoăija 

Vēsturnieks 
Psihologs 
Dr.psych. 

Zinātniskā kvalifik ācija 

Zinātniskā padome, iestāde, 
valsts 

Gads Specialitāte Zinātniskais 
grāds 

Diploma Nr. 

Psiholoăijas habilitācijas un 
promocijas padome 

1998. psiholoăija Dr.psych. C-D N 
001472 

Darba pieredze 

RPIVA  psiholoăijas  kursu docēšana, LLU psiholoăijas kursu docēšana 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

KategorijaESF/3272/0104  ” Karjeras konsultēšanas pasākumi lauku reăionu arodvidusskolu 
audzēkĦiem, vidusskolēniem, LLU studentiem un reflektantiem „”—Līg. 
Nr.VPD1/ESF/PIAA/05APK/3.2.7.2./0104/0067 
grants Nr.01.0795 psiholoăijā 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

Vecgrāve A. "Kreativitāte kā process un rezultāts akmeoloăiskā pieaugušā personības pozitīvā dzīves 
ievirzē" // Zinātniskais rakstu krājums "Radoša personība", 2.sēj., R., "RaKa", 2002.g.  
 Vecgrāve A. "Psiholoăiskā brieduma aspekti" // Zinātnisks rakstu krājums "Teorija un prakse 
skolotāju izglītībā", R., 2002.g. 
Vecgrāve A.” Dzīves mērėu esība- viens no akmeoliăiskās attīstības aspektiem”//Lauku vide Izglītība 
Personība”Jelgava, Starptautiska zinātniska konference, 2003.g. 
Vecgrāve A. „Studējošo dzīves kvalitātes subjektīvā uztvere” Jelgava, Starptautiska konference, 
2006.g. 
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Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Attīstības psiholoăija, personības psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, lietišėā  psiholoăija 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : ........... 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Monogrāfija „CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi” R., Zvaigzne ABC, 2005.g. 

 Populārzinātniska grāmata “Kā man saprast savu bērnu?”, 1996.g. 
, zinātniskas brošūras “Kā pārvarēt dusmas?”, “Kā pārvarēt bailes?” 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

Vācija, attīstības psiholoăija   2004.g. 
Austrija, attīstības psiholoăija 2006.g. 
Augstskolu didaktika, 2007.g. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda                                   

Krievu valoda          

Vācu valoda          
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Viktorija  Vinogradova 

Vārds  Uzvārds 
Jūrmala  1979 

Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 
   

Rīgas Tehniskās universitātes Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, asistente 
LLU, ITF, DSK, vieslektore - lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Kalku 1   

Rīga, LV-1658   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

7089559    

Fakss: 7089584   
E-pasts: viktorija.vinogradova@cs.rtu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, doktorantūra 
(aspirantūra). Mācību iestāde, valsts 

Studiju laiks Specialitāte Kvalifikācija 

Maăistrantūra, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Latvija 

2000.-2003. Datorsistēmas  

Doktorantūra, Rīgas Tehniskā universitāte, 
Latvija 

2003.-… Datorsistēmas  

Darba pieredze 

2001.03. – 2004.02.: Rīgas Tehniskās universitātes Lietišėo datorsistēmu institūta Sistēmu teorijas 
profesora grupa, laborante 
2002.09 – 2004.06: Koledža RRC, lektore mācību priekšmetos “Datu bāzu tehnoloăijas” un “Lielās 
datu bāzes” 
2002.02. – 2002.08.: a/s DATI, ISO 9000 dienests, kvalitātes inženiere 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

47.RTU zinātniskā konference, Rīga, 2006.gads 
2. starptautiskā konference „Informācijas tehnoloăijas lauku attīstībai”, Jelgava, 2006. gada 19.-20. 
oktobris 
7th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, ViĜĦa, Lietuva, 2006.gada 
3.-6.jūlijs 
14th International Conference on Information Systems Development, Karlstada, Zviedrija, 2005.gada 
14.-17. augusts 
5th International Conference of the Faculty of Management Koper, Intellectual caputal and 
Knowledge Management, Portorož, Slovēnija, 2004.gada 18.-20.novembris 
45.RTU zinātniskā konference, Rīga, 2004.gads 
13th International Conference on Information Systems Development, ViĜĦa, Lietuva, 2004.gada 9.-11. 
septembris 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

e-biznesa sistēmu projektēšana 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 8 
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Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

Kirikova M., Vinogradova V., ĥikiforova O. Objektorientēta un servisorientēta studiju programmu 
izstrāde. Proceedings of the International Scientific Conference "Information Technologies for Rural 
Development", Jelgava, Latvia, 2006. 34.-37. lpp. 
Vinogradova V. e-Support System for Course Knowledge Development. Databases and Information 
Systems. 7th International Baltic Conference on Databases and Information Systems. 
Communications, Materials of Doctoral Consortium. O.Vasilecas, J.Eder, A.Caplinskas (Eds.), 
Vilnius: Technika, 2006. pp. 348-351. 
Galandere-Zīle I., Vinogradova V. Where is the Border Between Information and Knowledge 
Management Systems. Managing Global Transitions: International Research Journal, Vol.3, Nr.2, 
2005, lpp. 179-196 
Vinogradova V. Modelling in Education Business. Proceedings of the 14th International Conference 
on Information Systems Development: Pre-Conference, Karlstada, Zviedrija, 2005. 
Grundspenkis, J., Kirikova, M., Vinogradova, V. Meeting Educational Challenges by Knowledge 
Management. College Teaching & Learning Conference. Walt Disney World, Florida 2004. 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji  teicami,  labi,   vidēji 

Latviešu valoda          

Krievu valoda          

AngĜu valoda          
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Inese  Zalāne 
Vārds  Uzvārds 

Daugavpils rajons  1967.g. 
Dzimšanas vieta  Dzimšanas gads 

   
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  lektore 

Darba vieta un ieĦemamais amats 
 

Darba vietas adrese:   
Lielā iela 1, Jelgava   

LV-3001   
   
   

TālruĦa 
Nr.  

+371 3005616    

Fakss: +371 3021821   
E-pasts: zalane@cs.llu.lv   

    

Izglītība 

Pamatstudijas, maăistrantūra, 
doktorantūra (aspirantūra). 

Mācību iestāde, valsts 

Studiju 
laiks 

Specialitāte Kvalifikācija 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1985-1992 Lauksaimniecība l/s tehnologs 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

1997-1999 Socioloăija sociologs 

Darba pieredze 

Kopš 2000.g- lektore, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SZF 
1998.-2000.g.- asistente, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SZF 
1997.-1998.g. – metodiėe, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Doktorantūras daĜa 
 

Zinātniskās darbības virzieni, projekti, granti, maăistrantu un doktorantu vadīšana 

Zinātniskās darbības virziens: 
Organizāciju un uzĦēmumu menedžmenta iespējas un attīstība Latvijā. 
 
Maăistrantu vadīšana: 
2006.g. SZF maăistrante S.Zīdere ``SIA ``Dobele AGRA S.I.A.`` strādājošo apmierinātība ar darbu.`` 
2006.g. SZF maăistrante I.Sietniece ``Komunikācijas nozīme Jelgavas policijas pārvaldes darba 
organizācijā``. 
2006.g. SZF  maăistrante I.KrūmiĦa ``Rīgas Zemgales priekšpilsētas sociālā dienesta darba 
reorganizācija un attīstības perspektīvas``. 

Uzstāšanās konferencēs (pēdējo trīs gadu laikā) 

I.Zalāne ``Konkurences ietekme uz kvalitātes vadību uzĦēmumā`` 9.-11.septembris 2006., Daugavpils. 
I.Zalāne, D.Kaufmane ``Resursu menedžments uzĦēmumos`` 6.-7.maijs, 2005. Liepāja. 
2. I.Zalāne, D.Kaufmane Tūrisma menedžments Latvijā. 7.-8. Maijs 2004., Liepāja 

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 

Vadībzinības. Bakalauriem. 
Vadībzinības. Maăistrantiem. 
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Kvalitātes vadības pamati. Maăistrantiem. 

Publikāciju skaits (t.sk., grāmatas, raksti, zinātnisko darbu atskaites, metodiskie materiāli) : 9 

Nozīmīgākās publikācijas (ne vairāk kā 5) 

I.Zalāne, D.Kaufmane ``Resursu menedžments uzĦēmumos`` 6.-7.maijs, 2005. Liepāja. 
I.Zalāne, D.Kaufmane Tūrisma menedžments Latvijā. 7.-8. Maijs 2004., Liepāja 
I.Zalāne Sociālais kapitāls. 12.-13. Jūnijs, 2002. Jelgava, Latvija 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēdējo trīs gadu laikā) 

``Kvalitātes vadība pašvaldībās un valsts iestādēs`` 2006.g.marts, Rīga, Projektu vadības un 
komercizglītības centrs. 
``Kvalitātes vadības sistēmu dokumentācija`` 2005.g dec. Rīga, Vadības sistēmu un mārketinga 
pētījumu aăentūra. 
``Pedagoăijas kursi``  ``Psiholoăijas kursi``Latvijas Universitāte (2004) Pedagoăijas un Psiholoăijas 
fakultāte, Rīga. 
``Projektu vadīšana``2003.g. marts aprīlis, Rīga, Latvijas Universitāte  
 
 
Valodu zināšanas:  Lasītprasme   Rakstītprasme Runātprasme 
                                                         teicami,  labi,   vidēji           teicami,  labi,   vidēji teicami,  labi, vidēji 

Latviešu valoda                                           

Krievu valoda                                     

AngĜu valoda                                                         
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12.pielikums. Akadēmiskā personāla kopsavilkums 

No 30 mācībspēkiem 18 (60%) ievēlēti LLU, un no ievēlētiem 15 (83%) ir doktora zinātniskais grāds. 

 
Nr. 
p. 
k. 

Uzvārds, vārds 
Amats, zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 
Izglītība 

Ievelēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 
Pasniedzamie studiju kursi 

1. ĀboltiĦš Aivars Prof., Dr.sc.ing. 
Matemātika, 
inženierzinātne 

LLU Bioloăisko un fizikālo procesu matemātiskā modelēšana 

2. Ancāns Sandris Vieslektors - lekt., Mg. oec. 
Finanses un 
kredīts 

uz laiku pieĦemts 
darbā 

Starptautiskā ekonomika 

3. Apsīte Elīna Lekt., Mg. phil. Filozofija LLU Retorika 

4. Arhipova Irina Prof., Dr.sc.ing 
Matemātika, 
inženierzinātne LLU 

Daudzvariāciju biodatu analīze; Pētījumu metodoloăija; Riska analīze 
lauksaimniecībā; Pētniecības prakse; Zinātnisko publikāciju rakstīšana; Maăistra 
darba izstrāde. 

5. Arhipovs Sergejs 
Vieslektors - doc., 
augst.izgl. iegūta līdz 1995. 
g., 3.gada doktorants 

Matemātika, 
inženierzinātne 

uz laiku pieĦemts 
darbā 

Fundamentālie algoritmi un datu struktūras; Procesu orientētā sistēmu 
projektēšana; Mākslīgais intelekts lauksaimniecībā; Objektorientētā sistēmu 
projektēšana 

6. BērziĦa Laima 
Lekt., Dabas zin. Mg., 
Mg.sc.soc. 

Socioloăija, 
Dabas zinātne 

LLU Ăeoinformatīvās sistēmas (ĂIS) lauksaimniecībā 

7. Bremze Sarmīte  Asoc. prof., Dr.paed. 
Filoloăija, 
pedagoăija 

LLU Svešvalodas speckurss 

8. Čevere Rudīte Asoc.prof., Dr.sc.comp. Datorzinātnes LLU Programmatūras produktu kvalitātes nodrošināšana 

9. DūmiĦa Baiba 
Vieslektore - asist., 
Mg.sc.pol. 

Socioloăija, 
Politoloăija 

uz laiku pieĦemts 
darbā 

Socioloăiskie pētījumi 

10. Dumpe Daiga 
Vieslektore - asist., 
Mg.sc.ing. 

Inženierzinātne 
informācijas 
tehnoloăijās 

uz laiku pieĦemts 
darbā 

Tehniskā rakstīšana un profesionālā saziĦa 

11. Eiduks Jānis 
Vieslektors - asoc. prof., 
Dr.sc.ing. 

Automātika un 
telemehānika 

uz laiku pieĦemts 
darbā 

Datu bāzes projektēšanas tehnoloăijas 

12. Ermuiža Andrejs 
Vieslektors - doc., 
Dr.sc.comp. 

Tehniskā 
kibernētika 

uz laiku pieĦemts 
darbā 

Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra; Multiaăentu sistēmas un to pielietojumi 

13. 
Gailums 
Aleksandrs 

Asoc. prof., Dr.oec 
Ekonomika 

LLU 
Precīzās lauksaimniecības informācijas sistēmas; Informācijas sistēmu 
ekonomikas pamati; ES lauksaimniecības informācijas sistēmas 

14. GaliĦš Ainārs Asoc. prof., Dr.sc.ing. Inženierzinātne LLU  Mikrokontrollieru vadības sistēmu projektēšana 

15. Iljins Uldis Prof., Dr. habil. sc. ing. 
Fizika, 
inženierzinātne 

LLU Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie pamati 

16. Kaėītis Aivars Asoc. prof., Dr.sc.ing. Inženierzinātne LLU Mehatronikas sistēmas; Datorizētās mērsistēmas 
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Nr. 
p. 
k. 

Uzvārds, vārds 
Amats, zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 
Izglītība 

Ievelēts vai uz 
laiku pieĦemts 

darbā 
Pasniedzamie studiju kursi 

17. Kanaška Daina 
Vieslektore - doc., 
Dr.sc.ing. 

Inženierzinātne uz laiku pieĦemts 
darbā 

Darba vide 

18. Leikums Leonards Doc., Dr.phil. Filozofija LLU Saskarsme un profesionālā ētika  
19. Lūsis Kārlis Asoc. prof., Dr.phil. Filozofija LLU Zinātnes filozofija 

20. OzoliĦš Rūdolfs 
Prof.-emeritus, 
Dr.habil.silv. 

Mežzinātne uz laiku pieĦemts 
darbā 

Mežaudžu matemātiskā modelēšana 

21. Paura Līga Asoc.prof.., Dr.agr. 
Lauksaimniecība 

LLU  
Ievads bioinformātikā; Datu struktūras un algoritmi bioinformātikā I, II; Statistika 
ăenētikā; Populācijas ăenētika. 

22. Rivža Pēteris Prof., Dr. hab.sc.ing. 
Inženierzinātne 

LLU 
IT nozares tiesību pamati un standarti; Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās; 
Paralēlās un dalītās reāllaika sistēmas; Sistēmu teorija un vadība; Sistēmanalīze. 

23. Rudusa Ilva Vieslektore - lekt., Mg.oec. 
Ekonomika uz laiku pieĦemts 

darbā 
UzĦēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP sistēmas) 

24. Stalidzāns Egils Doc., Dr.sc.ing. 
Inženierzinātne 
informācijas 
tehnoloăijās 

LLU 
Ražošanas datorvadības sistēmas II; Programmatūras sistēmu izstrādes modeĜi; 
Biosistēmu modelēšana; Šūnu vadības procesu analīze. 

25. Šnīders Andris Prof., Dr.habil.sc.ing. Inženierzinātne LLU Ražošanas datorvadības sistēmas I 

26. Turuševa Larisa 
Vieslektore - doc., Mg. 
paed. 

AngĜu filoloăija, 
pedagoăija 

uz laiku pieĦemts 
darbā 

Svešvalodas speckurss 

27. Vārslavs Arnis 
Vieslektors - lekt., 
Mg.comp. 

Datorzinātne uz laiku pieĦemts 
darbā 

Informācijas aizsardzība un drošība 

28. Vecgrāve Anita Doc., Dr.psych. Psiholoăija LLU Lietišėā psiholoăija 

29. 
Vinogradova 
Viktorija 

Vieslektore - lekt., Mg.sc. 
comp. 

Datorzinātne uz laiku pieĦemts 
darbā 

E-biznesa un e-pārvaldes sistēmas; Web sistēmu izstrāde. 

30. Zalāne Inese Lekt., Mg.soc. Socioloăija LLU Vadīšana 
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13.pielikums. Maăistra studiju programmas diploma un tā pielikuma 
paraugs 

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS 
UNIVERSITĀTE 

 

Lielā ielā 2. Jelgavā. LV-3001. Reă. Nr. 2841101568. tālrums:3022584. fakss:3027238. e-pasts:rektors@llu.lv 

 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās 
personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut 
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz 
visās astoĦās sadalās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 
 

DIPLOMA PIELIKUMS ( Diploma s ērija MD C Nr. 0001) 
 
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds: Jānis 

1.2. Uzvārds: BērziĦš 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 01.01.1901 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 100000-10000 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

InženierzinātĦu maăistrs informācijas tehnoloăijās 

 
2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Informācijas tehnoloăijas, datorzinātne 

 
2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, valsts akreditēta (25.10.2001), valsts dibināta, 
universitāte 

 
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tāds pats kā 2.3. punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): Latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrais akadēmiskais grāds 
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3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti,  
01.09.2004 - 17.06.2004 

3.3. UzĦemšanas prasības: 
Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība ar tiesībām studēt maăistrantūrā 

 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības: 
Sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un aizstāvēts maăistra darbs 

 
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums / atzīme / kredītpunkti: 

A DAěA (OBLIGĀTA) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

IT nozares tiesību pamati un standarti 2 3 9(teicami) 
Sistēmanalīze un modelēšana 4 6 9(teicami) 
Pētījuma metodoloăija 2 3 7(labi) 
Sistēmu projektēšanas metodes un rīki(UML) 4 6 8(Ĝoti labi) 
Programmatūras produktu kvalitātes 
nodrošināšana I 

2 3 ieskaitīts 

Programmatūras produktu kvalitātes 
nodrošināšana II 

2 3 9(teicami) 

Lietotājorientētas IS izstrādes metodoloăija 
(UCD) un biznesa procesu (re)inženierija 

4 6 8(Ĝoti labi) 

Fundamentālie algoritmi un datu struktūras 4 6 9(teicami) 
Projektēšana un programmēšana Oracle vidē                                             4 6 10(izcili) 
E-biznesa sistēmu projektēšana I 2 3 8(Ĝoti labi) 
E-biznesa sistēmu projektēšana II 2 3 9(teicami) 
Informācijas aizsardzība un drošība                                                             2 3 8(Ĝoti labi) 

B DAěA (IEROBEŽOTĀ IZVĒLE) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Zinātnes filozofija 2 3 9(teicami) 
Tehniskā rakstīšana un profesionālā saziĦa                                                2 3 9(teicami) 
Bioloăisko objektu funkcionēšanas fizikālie pamati 2 3 9(teicami) 
Mežaudžu matemātiskā modelēšana                                                          2 3 8(Ĝoti labi) 
ĂIS lauksaimniecībā                                                                                     2 3 8(Ĝoti labi) 
Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās                                                      2 3 8(Ĝoti labi) 
Pētniecības prakse                                                                                         4 6 ieskaitīts 
Svešvalodas speckurss                                                                                   2 3 9(teicami) 
Bioloăisko un fizikālo procesu matemātiskā modelēšana                            2 3 8(Ĝoti labi) 

C DAěA (BRĪVĀ IZVĒLE) 
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Starptautiskie ekonomiskie sakari                                                        2 3 ieskaitīts 
Retorika 2 3 ieskaitīts 
Vadīšana 2 3 ieskaitīts 

GALA  PĀRBAUDĪJUMI 
Maăistra darbs 20 30 ieskaitīts 
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Tēmas nosaukums: Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas 
izstrāde 

 
 
 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Atzīme (nozīme) 
Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 
10 (izcili) 12% 
9 (teicami) 23% 
8 (Ĝoti labi) 35% 

7 (labi) 24% 
6 (gandrīz labi) 4% 

5 (viduvēji) 1% 
4 (gandrīz viduvēji) 1% 
3-1 (neapmierinoši) 0% 

 

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 8.828 
 

4.5. Kvalifik ācijas klase: “Standarta” 

Kvalifikācijas klases “Standarta” piešėiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā. 
 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 
Tiesības studēt doktorantūrā 

 
5.2. Profesionālais statuss: 

Profesionālo statusu nav paredzēts piešėirt  
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai ar diplomu Sērija MD C Nr. 0001 
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes maăistra studiju programma „Informācijas 
tehnoloăijas” ir akreditēta no 05.10.2005 līdz 31.12.2007. 

 
Papildinājums punktam 4.4 
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – svērtā 
vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f – šā kursa apjoms 
kredītpunktos. 

 

Papildinājums punktam 4.5 

Kvalifik ācijas klases “Standarta” piešėiršanas kritēriji: - izpild ītas visas programmas prasības. 
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6.2. Papildinformācija avoti: 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Lielā iela 2, Jelgava, Latvija, LV-3001, telefons: +371-3022584, fakss: +371-3027238, e-
pasts: rectors@.llu.lv; 
 
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) 
VaĜĦu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006,   e-
pasts: diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 17.06.2006 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ______  Arnis Mugurēvičs 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību 
prorektors 

 
7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses
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Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā, 
jāiegūst vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās 
vidējās izglītības un profesionālās vidējās 
izglītības iestāžu absolventus uzĦem augstskolā 
saskaĦā ar vispārīgajiem augstskolas 
uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas var 
noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības 
(piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti 
jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties 
konkrētajā augstskolā attiecīgās studiju 
programmas apguvei). 

Kopējais vispārējās vidējās izglītības 
ilgums ir 12 gadi. Vidusskolās ir četru virzienu 
programmas – vispārizglītojošā, humanitārā un 
sociālā, matemātikas, dabaszinātĦu un tehnikas, 
kā arī profesionālā virziena programma. 

Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie 
priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda, 
otrā svešvaloda (mazākumtautību skolās – 
mazākumtautības valoda), matemātika, vēsture, 
sports, biznesa ekonomikas pamati, lietišėā 
informātika. Papildus minētajiem priekšmetiem 
katra programma ietver attiecīgā virziena 
obligātos un izvēles priekšmetus. 

Mācību gada garums ir 36 nedēĜas no 
1.septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās 
izglītības programmā trijos gados minimālais 
mācību stundu skaits ir 3150 stundas, 
maksimālais – 3780 stundas (30–36 stundas 
nedēĜā). 

Lai saĦemtu atestātu par vispārējo vidējo 
izglītību, jānokārto ne mazāk kā pieci eksāmeni 
un četras ieskaites. Eksāmeni jānokārto latviešu 
valodā, izglītības programmu virzienam 
atbilstošajā obligātajā mācību priekšmetā, vienā 
izglītības iestādes noteiktajā mācību priekšmetā 
un divos izglītojamā izvēlētos mācību 
priekšmetos. Vidējās izglītības programma 
noslēdzas ar centralizētajiem eksāmeniem, un 
uzĦemšana augstskolā notiek atbilstoši 
centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Vispārējās vidējās izglītības standartu 
ietver arī vidējās profesionālās izglītības 
programmas, kuras ilgst četrus gadus pēc 
pamatizglītības ieguves.  

Bakalaura un maăistra grādi ir gan 
akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. Abu veidu bakalauriem ir tiesības 
stāties maăistrantūrā, abu veidu maăistriem 
(tiem pielīdzinot arī maăistra grādus medicīnā, 
zobārstniecībā un farmācijā – attiecīgi sešus un 
piecus gadus ilgas studijas) – doktorantūrā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir 
sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī 
sniegt teorētisko pamatu profesionālajai 
darbībai. Akadēmiskās izglītības programmas 
tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās 
izglītības standartu. 

Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru 
grupā) piešėir pēc akadēmisko studiju pirmā 
posma. Bakalaura akadēmisko studiju 
programmu apjoms ir 120–160 (180–240 
ECTS) kredītpunktu (turpmāk – KP), no tiem 
obligātā daĜa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās 
izvēles daĜa ir ≥20 (30 ECTS) KP, bakalaura 
darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles 
daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši 
līdz astoĦi semestri. 

 

Maăistra grādu piešėir zinātnes nozarē 
vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā 
posma. Maăistra akadēmisko studiju 
programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no 
kuriem ne mazāk kā 20 KP ir maăistra darbs, 
programmas obligātais saturs ietver attiecīgās 
zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās 
atziĦas (≥30 KP) un to aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā (≥15 KP). 

Profesionālās augstākās izglītības 
iestādes uzdevums saskaĦā ar pirmā un otrā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartiem ir īstenot padziĜinātu zināšanu 
apguvi konkrētā darbības jomā, nodrošinot 
absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot 
sistēmas, produktus un tehnoloăijas un 
sagatavojot absolventu jaunrades, 
pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam 
attiecīgajā nozarē. 

Bakalaura profesionālo studiju 
programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 
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ECTS): vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), 
nozares teorētiskie pamati (≥36 KP), 
profesionālā specializācija (≥60 KP), izvēles 
kursi (≥6 KP), prakse (≥26 KP), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥12 
KP). 

Maăistra profesionālo studiju programmas 
apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS): jaunākie 
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), 
prakse (≥6 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā 
noslēguma darbs (≥ 20 KP), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi 
kursi. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā ir ne 
vien bakalaura un maăistra programmas, bet arī 
citi programmu veidi: 

1) otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst 
CEDUC piektā līmeĦa profesionālo 
kvalifikāciju. Programmu apjoms var būt 
vismaz 40 KP (60 ECTS) pēc bakalaura grāda 
ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) pēc 
vidējās izglītības ieguves. Programmas ietver 
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā 
un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma 
darbu vismaz 10 KP apjomā; 

2) pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru 
apguves iegūst CEDUC ceturtā līmeĦa 
profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms 
ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir 
paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi 
var turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības programmās. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra 
Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais 
grāds – doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir 
nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu 
iegūst, publiski aizstāvot doktora disertāciju. 
Doktora disertāciju var izstrādāt triju līdz četru 
gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros 
augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma 
patstāvīgu pētījumu veikšanas, strādājot 
augstskolā, zinātniskā iestādē u.c. Doktora 
grāda piešėiršanas kārtību nosaka Latvijas 
Zinātnes padome. Doktora grādu piešėir 
Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātas 
promocijas padomes. 

Kred ītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) 
Latvijā ir definēts kā vienas nedēĜas pilna laika 
studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam 
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 
kredītpunkti. Pārrēėinot Eiropas Kredītu 

pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas 
kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, 
izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

 Apguves 
līmenis  Atzīme  Skaidrojums 

 Aptuvenā 
ECTS 
atzīme 

 10  izcili (with 
distinction) 

 A 

 Ĝoti augsts 

 9  teicami (excellent)  A 

 8  Ĝoti labi (very good)  B 
 augsts 

 7  labi (good)  C 

 6  gandrīz labi 
(almost good) 

 D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E  vidējs 

 4  gandrīz viduvēji 
(almost satisfactory) 

 E/FX 

 zems 
 3–1  negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
 Fail 

Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar 
Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas var 
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir 
notikušas akreditētā augstskolā, akreditētā 
programmā un augstskolai ir apstiprināta 
satversme. Kvalitātes vērtēšana ietver 
augstskolas pašvērtējuma ziĦojuma 
sagatavošanu un ekspertu novērtējumu. 
Ekspertu grupās no vismaz trim ekspertiem tikai 
viens var būt no Latvijas, pārējie (vairumā 
gadījumu) – no Rietumeiropas un citām Baltijas 
valstīm. Lēmumu par programmas akreditāciju 
pieĦem Akreditācijas komisija, bet par 
augstskolas akreditāciju – Augstākās izglītības 
padome. Akreditācijas pirmais cikls Latvijā 
noslēdzās 2001.gadā. Atkārtotiem 
novērtējumiem jānotiek ne retāk kā reizi sešos 
gados. 

 Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – 
http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu –  

 http://www.aiknc.lv 
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LATVIA UNIVERSITY OF 
AGRICULTURE  

 
 

Liela street 2, Jelgava, Latvia, LV-3001 telepone:+371-3022584, fax:+371-3027238, e-mail:rectors@llu.lv 
 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the 
international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 
certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named in the Diploma to which this 
supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions 
about recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not provided, the 
reason shall be explained. 

 
 

DIPLOMA SUPPLEMENT (Diploma Series MD C Nr. 0001) 
 
1. IDENTITY INFORMATION OF THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1. First name: Jānis 

1.2. Family name: BērziĦš 

1.3. Date of birth (day/month/year): 01.01.1901 

1.4. Student identification number or code(if available): 100000-10000 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

2.1. Name of qualification and (if applicable) the title conferred (in original language): 

InženierzinātĦu maăistrs informācijas tehnoloăijās 

2.2. Main field(s) of study for the qualification: 

Information technologies, computer science 
 
2.3. Name (in original language) and status of the awarding institution:  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, state-accredited (25.10.2001), state-founded, 
university 

 
2.4. Name (in original language) and status of the institution administering the studies: same  

in item 2.3. 

2.5. Language(s) of instruction/examination: Latvian 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1. Level of qualification: Second (graduate) academic degree 
 
3.2. Official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme 
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2 years of full-time studies, 80 Latvian credit points, 120 ECTS credits, 01.09.2004 -  
17.06.2006 

 
3.3. Access requirements: 

Bakalaurs degree or higher professional education providing access to Maăistrs 
programmes 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1. Mode of study: Full-time 
 
4.2. Programme requirements: 

Successful acquisition of study programme, developed and defended master's paper 

4.3. Programme details and the individual grades/marks/credits obtained: 
A--COMPULSORY PART 

Course title Credit 
points 

ECTS 
credits 

Mark 

Laws and Standards of IT Field 2 3 9 (excellent) 
System Analyses and Modeling 4 6 9 (excellent) 
Research Methodology 2 3 7 (good) 
System Design Methods and Tools 4 6 8 (very good) 
Software Product Quality Assurance I 2 3 pass 
Software Product Quality Assurance II 2 3 8 (very good) 

User Centered Design Methodology and 

Business Process Reengineering 

4 6 8 (very good) 

Fundamental Algorithms and Data Structures 4 6 9 (excellent) 
CASE Technology for Database Systems Design 4 6 10 (with distinction) 
E-business Systems Projecting II 2 3 9 (excellent) 
E-business Systems Projecting I 2 3 8 (very good) 
Information Security and Security Policy 2 3 6 (almost good) 

B-PART-ELECTIVE COURSES 
Course title Credit 

points 
ECTS 
credits 

Mark 

Philosophy of Science 2 3 8 (very good) 
Technical Writing and Professional Communication 2 3 8 (very good) 
Physical Foundation of Biological Objects Functioning 2 3 7 (good) 
Mathematical Modeling of Forest Stands 2 3 9 (excellent) 
Geographic Information Systems in Agriculture 2 3 8 (very good) 
Artificial Neuron Network in Control Systems 2 3 10 (with distinction) 
Research Practice 4 6 pass 
Special Course of a Foreign Language 2 3 8 (very good) 
Mathematical Modeling of Biological and Physical 
Processes 

2 3 9 (excellent) 

C-PART OF FREE CHOICE 
Course title Credit 

points 
ECTS 
credits 

Mark 

International Economic Relations 2 3 pass 
Contemporary Rhetoric 2 3 7 (good) 
Management 2 3 pass 

FINAL EXAMINATIONS 
Master’s Paper 20 30 pass 

Subject: Forest Management Planning Information System Development 
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4.4. Grading scheme and if available, grade distribution guidance: 

Grade (meaning) 
Frequency of the grade among the 

graduates of the programme in question 
10 (with distinction) 12% 

9 (excellent) 23% 
8 (very good) 35% 

7 (good) 24% 
6 (almost good) 4% 
5 (satisfactory) 1% 

4 (almost satisfactory) 1% 
3-1 (unsatisfactory) 0% 

The holder of the qualification weighed average grade: 8.828 

4.5. Overall classification of the qualification (in original language): "Standarta"  

Classification "Standarta " awarding criteria see p. 6.1. 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 

5.1. Opportunities for further studies: 
Access to doctoral studies 

5.2. Professional status: 

It is not foreseen to award professional status 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1. Additional information: 
This diploma supplement is valid with the diploma series MD C No 0001. 
 
Latvia University of Agriculture maăistrs degree programme “Information Technologies” is 
accredited from 05.10.2005 till 31.12.2007. 
 

Appendix for item 4.4 
weighed average grade of the holder of the qualification is calculated as: av = sum(a*j)/sum(f), where: 

av -weighed average grade, a - grade in each course of  the programme, f- course workload in credit 

points. 

 
Appendix for item 4.5 
Classification "Standarta" awarding criteria: The programme requirements are fulfilled. 
 

6.2. Further information sources: 
LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, 
Liela iela 2, Jelgava, Latvia, LV-3001 telephone: +371-3022584, fax: +371-3027238, 
e-mail: rektors@.llu.lv; 
 
Academic Information Centre (ENIC/NARIC In Latvia), 
Valnu iela 2, Riga, Latvia, LV-1050, telephone: +371-7225155, fax: +371-7221006, 
e-mail: diplomi@aic.lv 
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7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1. Date: 17.06.2006 

7.2. Signature:______________________Arnis Mugurēvičs 

7.3. Capacity: Vice-rector, Latvia University of Agriculture 

7.4. Official stamp or seal: 

 

 

 

 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM  

See next two pages 
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General education (overall duration – 12 years). 

After completion of compulsory basic 
education (9 years) four types of programmes are 
offered at general secondary education (vispārējā 
vidējā izglītība) (grades 10–12): a general one or 
others emphasizing liberal arts and social sciences; 
or mathematics, natural sciences and technical 
subjects; or vocational subjects. Latvian language 
and literature, first foreign language, second foreign 
language (minority language in minority schools), 
mathematics, history, physical education, basics of 
economics and ICT are compulsory in all 
programmes. Each type of programmes has its own 
set of compulsory and optional subjects. 

School year lasts 36 weeks (except examination 
periods) – from the beginning of September till the 
end of May. The total number of study hours in 3 
years of general secondary education may vary from 
3150 to 3780 (i.e. 30–36 per week) depending on the 
programme and individual choice of subjects. 

To be awarded a certificate of general 
secondary education (atestāts par vispārējo vidējo 
izglītību) candidates sit examinations in at least five 
subjects and pass/fail tests in up to four other 
subjects. Examinations are taken in: Latvian 
language, a compulsory subject of the particular 
programme, a subject chosen by school and two 
subjects chosen by the candidate. Leavers of 4-year 
vocational secondary education (profesionālā vidējā 
izglītība) have to pass a qualification examination 
and 4 centralised compulsory examinations (the 
same as after general secondary education) in order 
to receive a diploma on vocational secondary 
education. Centralized school-leaving examinations 
serve as a basis for the admission to higher 
education. 

  

Higher education 

Access to higher (tertiary) education (HE). 
All holders of general secondary education 
certificates and diplomas on vocational secondary 
education meet the general admission requirements. 
However, the universities are free to set specific 
requirements, e.g. to choose which subjects have to 
been taken at school level to qualify for admission to 
a particular programme. 

Grading system. The state standards for higher 
education set the following ten-point marking 
bakalaurs (bachelor) and maăistrs (master) degrees 
are awarded both in academic and professional HE. 
Both types of bachelors are eligible for studies in 

master programmes and both types of masters 
(including holders of degrees in medicine, dentistry 
and pharmacy – 6 and 5 years respectively) – in 
doctoral programmes. 

Academic higher education follows academic 
education standard and is aimed at preparing 
graduates for research and providing theoretical 
background for professional activities. 

 

 

Bakalaurs (bachelor) degree in a branch of 
science is awarded after the first cycle of academic 
studies. Bachelor programmes comprise 120–160 
credit points (180–240 ECTS) or 4–6 semesters of 
full-time studies. They include: compulsory part ≥50 
CP (75 ECTS), optional part ≥20 CP (30 ECTS), 
thesis ≥10 CP (15 ECTS) and some subjects of free 
choice to earn the rest of necessary CP. 

Maăistrs (master) degree in a branch of science 
is awarded after the second cycle of academic 
studies comprising 80 CP (120 ECTS), out of those 
thesis results in ≥20 CP, compulsory part includes 
theoretical aspects of the field (≥ 30 CP) and their 
practical application in solving actual problems (≥15 
CP). 

According to Standards of first and second 
level professional higher education, its aim is to 
provide in-depth knowledge in a field, enabling 
graduates to design and improve systems, products 
and technologies as well as to prepare graduates for 
creative, research and teaching activities in this field. 

Professional bakalaurs (bachelor) programmes 
are designed to ensure professional competence, 
they comprise at least 160 CP (240 ECTS), out of 
those: general courses (≥15 CP), theoretical courses 
of the field (≥36 CP), specialization courses (≥60 
CP), optional courses (≥6 CP), practical placement 
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(≥26 CP), and state examinations including thesis 
(≥12 CP). 

Professional HE programmes leading to 
maăistrs (master) degree comprise no less than 40 
CP (60 ECTS), out of those: up-to-date 
achievements in the field – in theory and in practice 
(≥7 CP), practical placements (≥6 CP), state 
examinations including thesis (≥20 CP) as well as 
research training, courses of design, management, 
psychology etc. 

Apart from the programmes leading to 
bakalaurs (bachelor)  and maăistrs (master) degrees, 
there are other types of professional higher 
education programmes. 

First-level professional HE (university 
college) programmes comprise 80–120 CP (120–
180 ECTS) and lead to a CEDUC 4th level 
professional qualification. These programmes are 
targeted mainly at labour market. Yet, the graduates 
of the first-level programmes can continue their 
studies in second-level professional programmes. 

Second-level professional HE programmes 
lead to a CEDUC 5th level professional 
qualification. Such programmes can comprise either 
at least 40 CP (60 ECTS) for holders of bakalaurs 
(bachelor)  degrees or at least 160 CP 
(240 ECTS) for secondary school leavers. In both 
cases programmes should include a practical 
placement of at least 26 CP (39 ECTS) and 
graduation examinations including thesis (≥10 CP). 
Graduates of programmes including the 70 CP (105 
ECTS) compulsory part of the bakalaurs (bachelor) 
 programme, have access to master studies. 

Doctoral studies. From January 1, 2000 
onwards a single type of doctoral degree Doktors 
(Dr.) is being awarded in Latvia. 

Maăistrs (master) degree (or the equivalent) is 
required for admission to doctoral studies. Doktors 
(Dr.) degree can be achieved at public defence of a 
doctoral thesis which may be a result of three to four 
years of full-time doctoral studies at a university or 
an equivalent amount of independent research while 
working at a university, research institution etc. 

Latvian Council of Science appoints promotion 
councils and sets the procedures for awarding 
doctoral degrees. 

Credit point system. Latvian credit point is 
defined as a one-week full-time study workload. An 
average workload of a full-time study year in most 

HE programmes is 40 CP. Latvian credit point 
system is compatible with ECTS. The number of 
ECTS credits is found by multiplying the number of 
Latvian credit points by a factor of 1.5. 

Grading system: a 10-point grading scheme 
for knowledge assessment. 

 Achieve-
ment level  Grade  Meaning 

 Approx. 
ECTS 
grade 

 10 
 izcili (with 
distinction) 

 A 
 very high 

 9  teicami (excellent)  A 

 8  Ĝoti labi (very good)  B 
 high 

 7  labi (good)  C 

 6 
 gandrīz labi 
(almost good) 

 D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E  medium 

 4 
 gandrīz viduvēji 
(almost satisfactory) 

 E/FX 

 low  3–1 
 negatīvs vērtējums 
(unsatisfactory) 

 Fail 

It must pointed out that approximation with the 
ECTS scale is unofficial and cannot be used for 
official comparison with marks recorded in a 
Latvian education certificate or diploma. 

Quality assurance. According to Latvian 
legislation, state-recognized degrees/diplomas may 
be awarded upon completion of an accredited 
programme in an accredited HE institution holding a 
state-approved Satversme (by-law). Quality 
assessment includes self-evaluation report by the 
higher education institution and peer evaluation. 
Evaluation teams consist of at least three experts, 
with only one from Latvia. In most cases the other 
two experts are selected from Western Europe or 
from the Baltic States. Decisions on programme 
accreditation are taken by the Accreditation Board, 
while those on institutional accreditation – by the 
Higher Education Council. The first accreditation 
cycle was completed in 2001. Recurrent assessments 
have to take place once every six years. 

 More information: 
1. On educational system 

http://www.izm.lv 
http://www.aic.lv 
www.eurydice.org 

2. On status of programmes/institutions 
http://www.aiknc.lv 
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14.pielikums. LLU Senāta lēmums par maăistra studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojumu 

 
 

LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTE 

SENĀTA LĒMUMS 

Jelgavā 

 

2006. gada 8. novembrī        Nr. 5 – 227 

 

 
Par ITF studiju programmu 2005./2006.  
studiju gada pašnovērt ējuma ziĦojumiem 
 

Noklausoties un apspriežot Informācijas tehnoloăiju fakultātes asociētas profesores 

Līgas Pauras ziĦojumu un pamatojoties uz LLU Mācību padomes 2006. gada 25. oktobra sēdes 

ieteikumu, 

 

Senāts nolemj 

 

apstiprināt 2005./2006. studiju gada pašnovērtējuma ziĦojumus Informācijas tehnoloăiju 

fakultātes studiju programmām: 

� akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma Datorvadība un datorzinātne 

(IKK 43526); 

� 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

Programmēšana (IKK 42526); 

� akadēmiskās izglītības maăistra studiju programma Informācijas tehnoloăijas (IKK 

45526). 

 

 

 

Senāta priekšsēdis   (Paraksts)    I. Liepa 

 

Sekretāre    (Paraksts)    T. Tabunova 
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15.pielikums. Nepievienoto dokumentu saraksts 

 

Nr.p.k. Dokumenta nosaukums Atrašanas vieta 

1. Darba devēju atbalsta vēstules 

1.1. A/S „DATI Exigen Groups” vēstule no 09.03.2007. 

1.2. SIA „DataPro” vēstule no 02.03.2007. 

1.3. SIA Baltijas Datoru Akadēmija vēstule no 05.03.2007. 

1.4. AS „Latvijas valsts meži” vēstule no 05.03.2007. 

1.5. A/S Datorzinību centrs vēstule no 28.02.2007. 

1.6. LR Jelgavas dome vēstule no 28.02.2007. 

1.7. „RITI” (R īgas informācijas tehnoloăijas institūts” vēstule no 
27.03.2007. 

1.8. Latvijas Biotehnoloăijas asociācijas vēstule no 30.03.2007 

ITF dekanāts 

2. Studējošo aptaujas rezultāti ITF dekanāts 

3. Absolventu aptaujas rezultāti ITF dekanāts 

4. Maăistra studiju programmas „Informācijas tehnoloăijas” 
2005./2006. studiju gada pašnovērtējuma ziĦojums 

http://www.llu.lv/llu_faili/dat_98_ITF_MAG_PZ_2006.pdf 

LLU mājas lapa: 
www.llu.lv 

 

5. LLU ITF attīstības stratēăija 2006.-2013.g. ITF dekanāts 

6. InženierzinātĦu maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana studiju 
programmā „Informācijas tehnoloăijas”, metodiskie noteikumi 

http://www.llu.lv/llu_faili/dat_98_ITF_MD_Noteikumi_2007.pdf 

LLU mājas lapa: 
www.llu.lv 

 

7. LLU Senāta lēmumi par uzĦemšanas limitu un prognozi pilna 
laika pamatstudijās 2003./2004.studiju gadā, 2004./2005.studiju 
gadā, 2005./2006.studiju gadā, 2006./2007.studiju gadā 

ITF dekanāts 

8.  LLU Senāta lēmumi par uzĦemšanas limitu un prognozi studijām 
maăistrantūrā 2004./2005.studiju gadā, 2005./2006.studiju gadā, 
2006./2007.studiju gadā. 

ITF dekanāts 

9. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām. 

9.1. Informatīvie bukleti 

9.2. „Izgl ītības ceĜvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” 

9.3. Preses publikācijas 

ITF dekanāts 

 


