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Ievads 

 

V/A “Sociālās integrācijas centrs”ir valsts dibināta institūcija, kura veic invalīdu 

profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju apgūt piemērotu profesiju un iesaistīšanos 

darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un iemaņām. Lai 

cilvēki ar invaliditāti varētu apgūt sev visatbilstošāko profesiju, ņemot vērā katra intereses, 

veselības stāvokli, iepriekšējo izglītību, zināšanas, prasmes, pieredzi, pirms profesionālās 

apmācības programmu uzsākšanas, V/A „Sociālās integrācijas centrs” speciālisti - ārsti, 

psihologi, arodskolotāji, sociālie pedagogi veic pretendentu profesionālās piemērotības 

noteikšanu. Psihologs individuālajās pārrunās ar pretendentu noskaidro viņa iepriekšējo 

pieredzi, psiholoģisko gatavību apgūt kādu profesiju un nākotnē strādāt tajā, vispārējo 

motivāciju mācīties. Ārsts, analizējot informāciju par pretendenta veselības stāvokli, un 

potenciāli esošiem vai neesošiem riskiem strādāt kādā profesijā, sniedz pretendentam 

informāciju par viņa veselības stāvoklim visadekvātākajiem darbiem un profesionālo 

apmācību. 

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti veic teorētiskus un 

praktiskus uzdevumus, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, iemācīties jaunu, gan 

vispārēju, gan profesijai specifisku informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību 

(piemēram, uzmanības noturīgumu, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) 

izpausmi.  

V/A “Sociālās integrācijas centrs” ir izglītības iestāde, kas pilnībā pielāgota 

invalīdu vajadzībām, tai skaitā to, kas pārvietojas ratiņu krēslos. Mācību laikā bez maksas 

nodrošinām: 

• mācību procesu; 

• ēdināšanu 3 reizes dienā; 

• vietu internātā; 

• brīvā laika pavadīšanas iespējas interešu pulciņos; 

• ārstu, sociālo darbinieku un psihologu konsultācijas; 

• daļēju ceļa izdevumu segšanu 3 grupas invalīdiem. 

Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” struktūrvienības Koledža RRC 

(turpmāk tekstā Koledža RRC) uzdevums ir ar psihologu, mediķu un sociālo pedagogu 

līdzdalību, nodrošināt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām līdzvērtīgu, vai pat labāku izglītību 

kā citās mācību iestādēs. Koledža RRC pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmas īsteno kopš 1999. gada. 



1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi 

 

 Tāpat kā citas pasaules valstis, Latvija Informācijas tehnoloģijas jomā attīstās ļoti 

strauji un ieņem aizvien svarīgāku lomu ekonomiskajos procesos. Šobrīd informācijas 

tehnoloģijas sfēra ir atzīta par valstiski nozīmīgu. Pieaugot informāciju tehnoloģiju 

pakalpojumu piedāvājumam un pieprasījumam, rodas izglītotu un pieredzējušu speciālistu 

deficīts. Latvijas IKT nozarē katru gadu sagatavo 1200 speciālistu, bet ja ņem vērā, ka ir 

4000 darbavietu vakanču, tas norāda, ka pieprasījums ir lielāks kā piedāvājums darba 

tirgū1. Lai risinātu šo problēmu valsts vadītāji ir apsvēruši iespēju ievest darbaspēju no 

citām valstīm. 

Studiju programma “Informācijas Tehnoloģijas” tika izstrādāta PHARE projekta 

‘’Profesionālā izglītība 2000’’ ietvaros, pamatojoties uz veiktajiem tirgus pieprasījuma 

pētījumiem. Šīs studiju programmas realizācija tika uzsākta vairākās izglītības iestādēs 

visā Latvijā, Rīgas Tehniskajā Koledžā, Transporta un Sakaru institūtā, u.c., lai 

nodrošinātu jauniešu konkurētspēju globālajā informācijas sabiedrībā, sekmētu iedzīvotāju 

nodarbinātības paaugstināšanos; radītu profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās 

iespējas, veidotu izglītības piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasītajām profesijām un 

specialitātēm. Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju speciālistu nepieciešamību valstī, 

kā arī nepieciešamību nodrošināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām ar viņiem piemērotām 

darba vietām, 2003. gada 10. decembrī Koledža RRC saņēma licenci Koledžas RRC 1. 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Informācijas 

tehnoloģijas” (415252) datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācijas 

iegūšanai. 2005. gada 28. decembrī ar akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 982 

programma tika akreditēta līdz 2007. gada 31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 044-

946).  

Studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” stratēģiskie mērķi ir: 

-  nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai 

sagatavotu studentu darbam kā datorsistēmu un datortīklu administratoram, 

atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikācijas profesijas standartam 

(reģistrācijas Nr. PS 0055, apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2002. gada janvāra rīkojumu Nr. 10) un veicinātu studējošo, it īpaši personu ar 

īpašām vajadzībām, iekļaušanos vai atgriešanos darba tirgū; 

- dot iespēju studējošajiem sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību.  
                                                 
1 2007.gada, 21.jūnija IKT studiju direktoru un darba devēju sanāksme 



 

Studiju programmas mērķi ir: 

- sniegt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un sagatavot augstas 

kvalifikācijas speciālistus informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju 

nozarē, kuri spēj darboties patstāvīgi vai darbu organizēt grupā problēmas 

lokalizācijai un risināšanai; 

- nodrošināt iespēju pēc programmas apguves turpināt studijas, lai iegūtu piekto 

kvalifikācijas līmeni. 

Studiju programmas uzdevums ir: 

- sistemātiskā un kvalitatīvā studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko 

kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu iegūšanu praktiskajās 

nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē, iegūt kvalifikāciju „Datorsistēmu 

un datortīklu administrators”, atbilstoši darba tirgus prasībām; 

Sasniedzamie studiju rezultāti tiek noteikti, pamatojoties uz valsts pirmā līmeņa 

augstākās izglītības standartu un profesijas standartu. 

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” 

absolventam jāprot: 

• Uzstādīt un konfigurēt datortehniku; 

• Veikt sīkus datortehnikas remontus; 

• Instalēt un konfigurēt programmatūru; 

• Piešķirt lietotāja pieejas tiesības sistēmai un uzturēt lietotāja kontus; 

• Administrēt servisu un failu sistēmu; 

• Nodrošināt datorsistēmas un datortīklu drošību; 

• Konsultēt lietotājus un novērst problēmas; 

• Dokumentēt datortehniku un tajā uzstādīto programmatūru; 

• patstāvīgi izvēlēties dotajam uzdevumam atbilstošas risināšanas metodes un 

līdzekļus; 

• strādāt ar datorsistēmu datortīklā, sameklēt un iegūt nepieciešamo informāciju; 

• lietot teksta un grafikas redaktorus, datu bāzes, izklājprogrammas, 

prezentāciju programmas, internetu u.c.; 

• strādāt lietotāja saskarnes vidē; 

• veikt datu aizsardzības un drošuma pasākumus; 

• izmantot datu bāzu pārvaldības sistēmas; 

• lietot tehnisko dokumentāciju un standartus; 



• iekārtot darba vietu atbilstoši ergonomikas prasībām; 

• pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu; 

• plānot, koordinēt un vadīt darba grupu, kā arī darboties tajā; 

• piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā un ieviešanā; 

• uzstāties ar ziņojumiem par profesionāliem jautājumiem konferencēs, semināros, 

sanāksmēs; 

• noformēt lietišķos dokumentus; 

• organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi; 

• testēt programmatūru; 

• lasīt tehnisko literatūru; 

• konfigurēt darba vietu un darba rīkus, zīmēt un lasīt projektējuma shēmas un 

diagrammas; 

• dalīties profesionālajās zināšanās ar kolēģiem. 

 



2. Augstākās izglītības programmas organizācija 

  

Augstākās izglītības programmu organizācija Koledžā RRC ir veidota atbilstoši 

Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studijas 

Koledžā RRC reglamentē iekšējie normatīvie dokumenti: 

- Koledžas RRC nolikums; 

- Koledžas RRC uzņemšanas noteikumi (tiek apstiprināti katram mācību 

gadam); 

- Kārtība uzņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem „Koledža RRC” pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās; 

- „Koledžas RRC” prakses organizēšanas kārtība; 

- u.c. nolikumi un instrukcijas. 

Ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē studējošo uzņemšanu, prakšu 

organizēšanu var iepazīties V/A „Sociālās integrācijas centrs” mājas lapā www.sic.gov.lv, 

ar pārējiem normatīvajiem aktiem var iepazīties pie Koledžas RRC administrācijas.  

Saskaņā ar Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” 2007. gada 29.maija 

Rīkojumu Nr. 1-4/50 SIC uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana saskaņā ar 

standarta ISO 9001:2000 prasībām. Koledžā RRC notiek darbs pie dokumentācijas 

izstrādes, tai. skaitā, tiek definēti Koledžas RRC pamata, atbalsta un vadības procesi, kā arī 

paralēli notiek standarta prasību praktiskā pielietošana studiju procesa kvalitātes 

nodrošināšanai. Ar dokumentiem, kur ir saistīti ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu var 

iepazīties pie Koledžas RRC administrācijas.  

Lai efektīvi ieviestu kvalitātes vadības sistēmu, V/A „SIC” notiek praktiskā 

darbinieku apmācība. Šī procesa ietvaros ir notikuši vairāki semināri. Notika seminārs 

„Ievads kvalitātes vadībā”, kurā V/A „Sociālās integrācijas centrs” struktūrvienību vadītāji, 

tai sk., Koledžas RRC vadība (vadītāja un  studiju programmu vadītāji), tika iepazīstināti ar 

kvalitātes vadības sistēmu. Notika arī apmācību seminārs „Kvalitātes vadības sistēmas 

izstrāde”, kuru vadīja lektors no Hamburgas Dr. Henning Hallwachs.  



3. Augstākās izglītības programmas anotācija 

 
3.1. Studiju programmas apraksts 

 
Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

Studiju programma “Informācijas tehnoloģijas” tika izstrādāta PHARE projekta 

„Profesionālā izglītība 2000” ietvaros. Koledža RRC nodrošina pirmā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības apgūšanu, iegūstot kvalifikāciju „Datorsistēmu un datortīklu 

administrators” iegūšanu. 

1. tabula 

Studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” apraksts 

Studiju līmenis Pirmā līmeņa profesionālās studijas 

Studiju ilgums Pilna laika studijas – 3 gadi 

Nepilna laika studijas 3,5 gadi 

Imatrikulācijas prasības un 

noteikumi 

Par valsts budžeta līdzekļiem, pilna laika studijās 

uzņem personas ar invaliditāti, kuras ir saņēmušas v/a 

„Sociālās integrācijas centra” Profesionālās 

piemērotības daļas rekomendāciju par atbilstību 

attiecīgai 4.kvalifikācijas līmeņa studiju programmai un 

iesniegušas visus nepieciešamos dokumentus. 

Par maksu pilna laika studijās un nepilna laika studijās 

konkursa kārtībā uzņem reflektantus, kuri iesnieguši visus 

nepieciešamos dokumentus, pamatojoties uz centralizēto 

eksāmenu rezultātiem (A, B, C, D vai E līmenis) un 

sekmēm vidējās izglītības dokumentā.  

Iegūstamā kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu administrators 

Prasības grāda un kvalifikācijas 

iegūšanai 

- sekmīga studiju programmas apguve un prakses 

izpilde 

- kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana 

 
Studiju rezultātā studējošais iegūst zināšanas, kuras ļauj pilnvērtīgi strādāt par 

datorsistēmu un datortīklu administratoru, kā arī turpināt studijas otrā līmeņa 

profesionālajā augstākajā izglītībā. 

Studiju programma tiek realizēta dienas un vakara nodaļās. Studiju ilgums dienas 



nodaļā ir 3 gadi jeb 6 semestri, vakara nodaļā - 3,5 gadi jeb 7 semestri. Studiju laikā 

nepieciešams apgūt visus obligātos mācību priekšmetus un izvēles priekšmetus, kopā 

iegūstot 120 kredītpunktus. 

Vispārizglītojošie mācību kursi sastāda - 820 mācību stundas (21KP), (lekcijas, 

praktiskais darbs, studentu patstāvīgais darbs, kursa darbs, ieskaites, eksāmeni); 

nozares mācību kursi - 2780 mācību stundas(69KP), mācību prakse 400 stundas 

(10KP), kvalifikācijas prakse uzņēmumā 400 stundas (10KP), kvalifikācijas darbs 400 

stundas (10KP), (lekcijas, praktiskais darbs, studenta patstāvīgais darbs, kursa darbi, 

ieskaites, eksāmeni). 

 
3.2. Studiju programmas struktūra 

 
Studiju programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. Mācību kursu proporcija studiju programmā ir sadalīta atbilstoši 

Noteikumu Nr. 141. 7. punktam. 

2. tabula 

Studiju programmas struktūra 

Mācību kursi, tai skaitā: Apjoms, KP Procentos pret 

programmas apjomu 

1. Vispārizglītojošie mācību kursi 21 17.5 

2. Nozares mācību kursi 69 57.5 

Prakse 20 17 

Kvalifikācijas darbs 10 8 

Kopā: 120 100 

 
Studiju process tiek plānots tā, lai ne mazāk kā 30% no kursu apjoma tiktu īstenoti 

praktiski – tiek risināti uzdevumi, uzdoti praktiskie darbi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 

tam, lai specializācijas priekšmetos apgūtu ne tikai teorētiskās zināšanas, bet gan iegūtās 

zināšanas tiktu pārbaudītas praksē. Pastāvīgā darba uzdevumus un to izpildes kontroles 

veidi ir noteikti mācību programmu aprakstos ar kuriem var iepazīties pie Koledžas RRC 

administrācijas. 

Sastādot studiju priekšmetu programmas, tika ņemts vērā, ka koledžā studē cilvēki 

ar īpašām vajadzībām. Iespējams, ka studējošajam nepieciešams ilgāks laika posms, lai 

aptvertu uzdoto vielu, nepieciešams sagatavot visus materiālus izdrukātā veidā, mācību 

vielu atkārtot vairākkārtīgi, lai studējošais apgūtu uzdoto vielu. Šajos gadījumos 



pasniedzēji studiju programmās paredz iespēju strādāt ar studējošo individuāli, ja ir 

nepieciešams, izmantojot pastāvīgajiem darbiem paredzēto laiku. 

  
3.3. Studiju programmas saturs 

 
Studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” saturs ir veidots tā, lai atbilstu 

profesijas standartam (atbilstību profesijas standartam skatīt 6. nodaļā). Izstrādājot studiju 

programmas tika ņemts vērā tas, ka studējošie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, tāpēc tiek 

ņemtas vērā arī šo cilvēku iespējamās problēmas mācību procesa laikā – varbūtība, ka ir 

mācību viela studējošajam jāatkārto vairākkārtīgi, nepieciešamība materiālus izsniegt 

palielinātā formātā (cilvēkiem ar redzes traucējumiem) u.tml. Tāpēc tiek veltīta 

pastiprināta uzmanība tam, ko studējošie dara pastāvīgajos darbos, rūpīgi tiek izstrādāti 

uzdevumi šiem darbiem. Speciāli vājredzīgajiem studējošajiem ir iegādāta un visās 

auditorijās uz konkrētiem datoriem instalēta programma „ZOOM TEXT”. Pasniedzēji 

katra mācību gada sākumā tiek informēti par katra studējošā īpašajām vajdzībām, kuras 

tiek ņemtas vērā sagatavojot studiju programmas. 

3. tabula 

Studiju programmas saturs 

Studiju kurss KP Pārbaudes veids 

Vispārizglītojošie mācību kursi   

Svešvaloda 4 Eksāmens 

Matemātika 6 Eksāmens 

Uzņēmējdarbības pamati 4 Kursa darbs, ieskaite 

Ekonomikas pamati 2 Ieskaite 

Lietišķā saskarsme 2 Ieskaite 

Ievads specialitātē 1 Ieskaite 

Darba aizsardzība un ergonomika 2 Ieskaite 

Kopā: 21  

Nozares mācību kursi   

Lietojumprogrammatūra 6 Kursa darbs, eksāmens 

Programmēšanas valodas 4 Eksāmens 

Operētājsistēmas 4 Eksāmens 

Datu bāzu tehnoloģijas 4 Eksāmens 

Datorsistēmu uzbūve 4 Eksāmens 

Datortīkli 6 Eksāmens 



Perifērijas ierīces (pamatkurss) 2 Ieskaite 

Matemātikas speciālās nodaļas 4 Eksāmens 

Nozares tiesību pamati un standarti 2 Ieskaite 

Biroja darba automatizācija 3 Eksāmens 

Programmatūras inženierija (pamatkurss) 2 Ieskaite 

Lokālie datortīkli un to administrēšana 2 Ieskaite 

Tīkla operētājsistēmas 6 Eksāmens 

Perifērijas ierīces (spec.) 2 Ieskaite 

Elektrotehnika un elektronika 4 Eksāmens 

Mikroshēmas un mikroprocesori 4 Eksāmens 

Lielās datu bāzes 4 Kursa darbs, eksāmens 

Tīmekļa tehnoloģijas 4 Kursa darbs, eksāmens 

E-komercija 2 Ieskaite 

Kopā: 69  

Prakse 10 Ieskaite 

Kvalifikācijas prakse 10 Ieskaite 

Kvalifikācijas darbs 10 Aizstāvēšana 

 
Studiju kursu anotācijas un aprakstus skatīt pielikumā. Izvērsts studiju kursu 

programmu apraksts ir apskatāms pie „Koledžas RRC” administrācijas. 

Katra studiju kursa laikā studējošajam ir jānokārto priekšmetā noteiktie 

pārbaudījumi – kontroldarbi, pastāvīgie darbi u.tml., kā arī noslēgumā jānokārto ieskaite 

vai eksāmens. 

LR Ministru kabinets 2007. gada 29. maijā pieņēma noteikumus Nr. 347. 

„Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 “Noteikumi par 

valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu””. Šajos grozījumos ir 

paredzēts papildināt Ministru kabineta noteikumus Nr. 141 ar 5.1 punktu: „...Pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības mācību kursu obligātajā saturā iekļauj moduli 

uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai... Moduli iekļauj visās programmās 

ne mazāk kā sešu kredītpunktu apjomā.” Izvērtējot studiju programmu, 2007. gada 

5. septembra Koledžas padomes sēdē tika nolemts modulī iekļaut mācību priekšmetus 

„Uzņēmējdarbības pamati” un „Lietišķā saskarsme”, kopā 6 kredītpunktu apjomā. 

Atbilstoši Koledžas padomes lēmumam no 2007./2008. studiju gada ir ieviests 

jauns studiju kurss „Ievads specialitātē”.  

 



4. Vērtēšanas sistēma 

 

Studentu zināšanas Koledžā RRC tiek vērtētas atbilstoši Ministru kabineta 2001. 

gada 20. marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartu” un Koledžas RRC nolikumam „Zināšanu un pārbaudes 

novērtēšanas kārtība” 

Studējošie, uzsākot mācību procesu tiek iepazīstināti ar Koledžas RRC nolikumu 

„Zināšanu un pārbaudes novērtēšanas kārtība”, tiek izskaidrots, kā tiks vērtētas viņu 

zināšanas un prasmes. Atsevišķi par katra studiju kursa vērtējumu uzsākot studiju 

priekšmeta mācīšanu individuāli stāsta katrs pasniedzējs. Koledžā RRC ir īpaša nozīme 

tam, lai audzēkņi ar īpašām vajadzībām izprastu to, kā tiks vērtētas viņu sekmes. 

Koledžā RRC tiek realizēti šādi profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas 

pamatprincipi: 

1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus; 

2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

3. prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī mācību kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; 

5. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves līmeņiem 

atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursu 

programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu 

prasībām. 

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Minimālais 

mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 

2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi"); 

3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 

viduvēji"); 

4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 



  

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir 

"ieskaitīts" vai "neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

Par katru apgūto mācību kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts 

vērtējums "ieskaitīts" vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 — "gandrīz viduvēji". 

Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — 

kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas 

darba aizstāvēšana. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka kvalifikācijas eksāmena kārtību 

pēc Profesionālās izglītības sadarbības padomes priekšlikuma. Valsts noslēguma 

pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. 

Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto 

ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem izglītojamais, kurš apguvis programmu 

un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – 

"gandrīz viduvēji"2. 

                                                 
2 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, 
Spēkā no 05.04.2001, Noteikumi nr. 141,  Grozījumi: 29.05.2007. not. nr.347 (L.V., 1.jūn., 
nr.88) 
 



 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

5.1. Studiju metodes un formas 

 

Studiju procesa laikā studējošais tiek virzīts no vispārējo zināšanu apgūšanas uz to 

padziļināšanos. Pastiprināta uzmanība tiek veltīta profesionālo zināšanu iegūšanai, 

studējošais tiek stimulēts pastāvīgi mācīties. Studiju procesā izmanto dažādas studiju 

metodes: 

- lekciju un semināru vai praktisko nodarbību forma; 

- interaktīvās lekcijas izmantojot multimediju iekārtas – datu projektorus, 

portatīvo datoru, video un audio atskaņošanas iekārtas, interaktīvās tāfeles; 

- pastāvīgie darbi, projekti un kursa darbi gan individuāli, gan sadalot 

studējošos grupās. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra kursa specifikas, katra priekšmeta 

programmā paredzētajām prasībām. Ņemot vērā to, ka koledžā pamatā studē cilvēki ar 

īpašām vajadzībām, pasniedzēji ņem vērā katra studējošā individuālās vajadzības. Aktīvu 

līdzdalību darbā ar studentiem ar īpašām vajadzībām veic sociālā darba nodaļa, kas palīdz 

izstrādāt individuālu pieeju katram studējošajam, ņemot vērā profesionālās piemērotības 

pārbaužu rezultātus. Studentiem svarīgi attīstīt tādas nepieciešamās mācīšanās prasmes kā 

lekciju pareizs, koncentrēts pieraksts (konspektēšana), kritiskā domāšana, kā arī prasme 

pareizi mācīties. Studiju programmā ir atsevišķs studiju kurss „Ievads specialitātē”, kurā 

tiek aplūkoti visi šie jautājumi. Šajā kursā studentiem tiek sniegta arī vispārēja ievirze par 

studiju norisi, prakses gaitu, prakses programmas izpildi un prakses atskaites rakstīšanu, kā 

arī kursa darbu izstrādi. 

Mācību process tiek veidots tā, lai studentiem un pasniedzējiem veidotos 

savstarpējā sapratne un cieņa, lai studējošie būtu spējīgi gan studiju procesā, gan 

turpmākajā praktiskajā darbā efektīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus, uzņemties 

atbildību. 

 



5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

 

Ņemot vērā to, ka Koledža RRC ir mācību iestāde, kuras darbība orientējas uz 

izglītības sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad pārsvarā pētnieciskā darbība ir 

virzīta uz to, lai pilnveidotu šo cilvēku apmācības procesu, kā rezultātā viņi daudz 

sekmīgāk iekļautos darba tirgū un integrētos mūsdienu sabiedrībā. 

V/A „Sociālās integrācijas centrs” Koledža RRC laika posmā no 2004. gada 1. 

oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim piedalījās Brno Tehnoloģiskās universitātes 

(Čehija) vadītā Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas starptautisko tīklu 

projektā „Invalīdu pārkvalifikācija ar IKT palīdzību”. Projektā vēl darbojās pasniedzēji no 

citām augstskolām, – Košices Tehniskās Universitātes (Slovākija), Sofijas Universitātes 

(Bulgārija), Baltijas Izglītības Tehnoloģiju institūta (Lietuva) un Rīgas Tehniskās 

universitātes, kā arī sociālās aprūpes un izglītības iestādes– Kladrubes Rehabilitācijas 

centrs no Slovākijas un Pieaugušo izglītības centrs no Itālijas.  

V/A „SIC” Koledža RRC bija divi galvenie uzdevumi projektā :  

• Koledžas pasniedzēji sadarbībā ar RTU kolēģiem strādāja pie vairāku kursu un 

moduļu izstrādes, atbilstoši cilvēku ar invaliditāti specifiskajām vajadzībām 

• Izstrādāto materiālu aprobēšana un testēšana. Studiju materiāli tika izmantoti 

Koledžas RRC studentu grupās. Tika analizēts studentu – invalīdu dotais kursu 

vērtējums atkarībā no viņu invaliditātes veida, vecuma, dzimuma u.c. Tika pētīta 

studentu motivācija, viņu datorzināšanu iemaņu un prasmju progress pēc attiecīgā 

kursa apguves un salīdzinājums ar citu studentu, kas nebija iesaistīti kursu un to 

moduļu apguves procesā, zināšanu līmeni, psiholoģiskā u.c. atbalsta loma studiju 

procesā u.c. jautājumi.  

Hopedy projekta ietvaros, sadarbojoties Koledžas RRC un Baltijas datoru 

akadēmijas akadēmiskajam personālam, tika adaptēti un integrēti ECDL kursu un WEB 

lapu izstrādes studiju materiāli atbilstoši cilvēku ar invaliditāti individuālajām vajadzībām. 

Studiju materiāli tika testēti Koledžas RRC studentu grupās, vienlaicīgi pētot studentu 

motivāciju, studiju intensitāti, eksāmenu procedūras norisi un ilgumu, psiholoģiskā atbalsta 

nepieciešamību studiju procesa un eksāmenu kārtošanas gaitā. 

Nozīmīgu darbu Koledžas RRC akadēmiskais personāls ir ieguldījis EQUAL 

projekta realizācijā. Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, 

kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un 

atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē. EQUAL 

projekti tiek ieviesti, veidojot nacionāla un Eiropas Savienības līmeņa sadarbības 



partnerības. Galvenie ieguvumi no Eiropas kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Invalīdu 

nodarbinātības veicināšana” realizēšanas ir sekojoši: 

• Izstrādātā profesionālās piemērotības noteikšanas metodika ļauj cilvēkiem ar 

invaliditāti Latvijā izvēlēties savām zināšanām, spējām un veselības stāvoklim 

atbilstošu profesiju un veiksmīgi uzsākt izglītību tajā. 

• Izstrādāta metodika, ar kuras palīdzību cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām Latvijā 

būs iespēja apgūt izglītības programmas un atgriezties darba tirgū.  

• Jaunu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešana paaugstinās mācību kvalitāti un 

veicinās darba tirgū pieprasīto iemaņu un prasmju apguvi Latvijā dzīvojošiem 

invalīdiem darbspējīgā vecumā.  

• Izstrādātā profesionālās pilnveides izglītības programma ļaus sagatavot profesionālās 

izglītības pedagogus un sociālos darbiniekus darbam ar invalīdiem.  

• Izstrādātā tehnoloģija valodas sintēzes pārveidošanai skaņas formātā latviešu valodā 

ļaus personām ar redzes traucējumiem izmantot informācijas tehnoloģijas un apgūt 

izglītības programmas.  

• Sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanas vai uzlabošanas metodika palīdzēs 

invalīdiem apgūt un nostiprināt patstāvīgās dzīves iemaņas. 

• Invalīdi ar zemu izglītības vai profesionālo iemaņu līmeni Latvijā varēs apgūt sev 

piemērotu profesiju un būt nodarbināti. 

• Izveidotais modelis medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 

pēctecības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un tā ieviešanai sagatavotie 

likumdošanas izmaiņu ieteikumi dos iespēju saņemt savlaicīgu un atbilstošu 

rehabilitāciju un atgriezties darba tirgū.  

• Ja tiks veiktas rekomendētās likumdošanas izmaiņas, agrīnās diagnostikas sistēma 

nodrošinās iespēju novērst draudošu invaliditāti.    

• Uzlabojusies sabiedrības informētība par invalīdu nodarbinātības problēmām. Presē, 

radio un TV palielinājies publikāciju skaits par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības 

problēmām, izvirzot šos jautājumus mediju dienas kārtībā un rosinot diskusiju darba 

devēju, nevalstisko organizāciju un valsts un pašvaldību iestāžu starpā. Sabiedrība 

informēta par projekta gaitā izstrādātajiem produktiem, piemēram, runas sintēzes 

programmatūru, metodiskajiem materiāliem, u.c. Nostiprināts Valsts aģentūras 

„Sociālās integrācijas centrs” prestižs, informējot sabiedrību par cilvēkiem ar 

invaliditāti pieejamajām izglītības un studiju programmām. 

 

 



Projekts tika veidots sadarbībā ar vairākiem iesaistītajiem partneriem: 

- Arodslimību ārstu asociācija; 

- Latvijas darba devēju konfederācija; 

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija; 

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; 

- Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO; 

- Latvijas Nedzirdīgo savienība; 

- Latvijas Neredzīgo biedrība; 

- Jūrmalas pilsētas labklājības pārvalde; 

- Rīgas Tehniskās universitātes - RTU tālmācības studiju centrs; 

- BO VU „Nacionālais rehabilitācijas centrs ”Vaivari”; 

- Rīgas Stradiņa universitāte. 

 

Projekta rezultātus (izstrādāto metodiku, pētniecības rezultātus u.c.) turpmāk varēs 

pielietot visi Latvijas teritorijā dzīvojošie invalīdi. Jaunas politikas un pieejas invalīdu 

darba spēju veicināšanā, lai nodrošinātu piekļuvi vai atgriešanos darba tirgū, arī turpmāk 

tiks pētītas, pārbaudītas un ieviestas Latvijā, pamatojoties uz attīstīto Eiropas valstu 

pieredzi.  

Ņemot vērā Koledžas RRC specifiku, lielākā daļa akadēmiskā personāla savu 

pētniecisko darbu velta tam, lai attīstītu un pilnveidotu mācību darba kvalitāti ar cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām. Koledžas RRC docente Inamora Zaiceva 2007. gada aprīlī piedalījās 

zinātniskajā konferencē Lietuvā, Šauļos, kura bija veltīta informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju un interneta pielietošanas iespējām darbā ar nedzirdīgiem cilvēkiem. 

 

5.3. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu 

zināšanu apguvi konkrētajā nozarē. Galvenā uzmanība tiek veltīta tam, lai studenti būtu 

profesionāli sagatavoti darba tirgum. Paralēli tam Koledžas RRC akadēmiskais personāls 

cenšas iesaistīt studējošos pētnieciskajos darbos, kuru rezultātā tiek veidoti projekti, kuru 

īstenošanas gaitā tiek nodrošināta studiju programmā iekļauto priekšmetu apgūšana.  

Hopedy projekta ietvaros Koledžas RRC studenti tika iesaistīti daudzveidīgu 

studiju materiālu testēšanas procesā IKT apmācības jomā. Šis projekts nodrošināja iespēju 

Koledžas RRC studentiem doties pieredzes apmaiņas un studiju braucienos uz radniecīgām 

koledžām Vācijā, Somijā un Lietuvā, kur kopīgā studiju un pētniecības darbā ar ārvalstu 



studentiem, izmantojot jaunākos IKT sasniegumus un studiju metodes, tika veidotas mājas 

lapas, publikācijas un video materiāli.  

Projekta ietvaros tika izstrādātas mājas lapas, sadarbojoties Vācijas (Hamburgas), 

Somijas (Helsinku) un Lietuvas (Radvilišķu) koledžu akadēmiskajam personālam un 

studentiem, izmantojot jaunākās Eiropas tendences IKT attīstības jomā. Pieredzes apmaiņa 

un pētījumi IKT izmantošanā WEB lapu dizainā sniedza jaunas idejas studiju procesa 

pilnveidošanai Koledžā RRC. 



6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums 

 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās augstākās 

izglītības standartam 

 

Studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” ir izveidota atbilstoši Koledžas 

RRC noteiktajai kārtībai, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu” un LR likumu „Augstskolu likums”. 

Programmas mērķi atbilst valsts izglītības standartā noteiktajam (skat. 1. nodaļu). 

Programmas saturs atbilst valsts izglītības standartā noteiktajam. Studiju 

programmas “Informācijas Tehnoloģijas” obligātais saturs ietverts šādās programmu 

pamatdaļās: 

• Nodarbības, studiju kursi (lekcijas, praktiskie darbi, konsultācijas, patstāvīgais 

darbs); 

• prakse uzņēmumos; 

• kvalifikācijas prakse uzņēmumos; 

• kvalifikācijas darbs. 

Studiju programmas mācību kursu obligāto saturu veido: 

• vispārizglītojošie studiju kursi (humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, 

informācijas tehnoloģijas) 

• nozares studiju kursi (obligātie mācību kursi, izvēles mācību kursi, profesijas 

mācību kursi). 

Studiju programmas un kursu apjomu izsaka kredītpunktos. Kredītpunkts ir 

uzskaites vienība, kas atbilst studējošo 40 darba stundām. 

 

Programmas apjoms un tā strukturālais sadalījums atbilst valsts izglītības standartā 

noteiktajam. Programmas un studiju kursu apjoms ir noteikts kredītpunktos. 

4. tabula 

Programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts standarta prasībām. 

Kursu sadalījums Standarts Studiju programma 

Kopējais programmas apjoms 80-120 KP 120KP 

Mācību kursi, tai skaitā: Ne mazāk kā 56 KP 90 KP 

Vispārizglītojošie mācību kursi Ne mazāk kā 20 KP 21 KP 



Nozares mācību kursi Ne mazāk kā 36 KP 69 KP 

Prakse Ne mazāk kā 16 KP 20 KP 

Kvalifikācijas darbs Ne mazāk kā 8 KP, 

nepārsniedzot 10% no 

programmas apjoma 

10 KP (8% no 

programmas 

apjoma) 

Vērtēšanas pamatprincipi atbilst valsts izglītības standartā noteiktajiem (skat 4. 

nodaļu). 

 

6.2. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesijas standartam 

 

Par studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” atbilstību profesijas standartā 

ar reģistrācijas Nr. PS 0055 (apstiprināts ar IZM 2002. gada 8. janvāra rīkojumu Nr. 10) 

liecina noteiktās zināšanas, kuras nodrošina programmas mācību priekšmeti, kuri ir 

apkopoti sekojošā tabulā.  

5. tabula 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Zināšanu līmenis 
Zināšanas 

Priekšstats Izpratne Pielietošana 
Apguvei paredzētais 

studiju kurss 
1 2 3 4 5 

Angļu valodā   *** Angļu valoda 

Matemātikā  *** *** 
Matemātika 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Ekonomikas pamatos  ***  Ekonomikas pamati 
Uzņēmējdarbības 
pamatos 

 ***  
Uzņēmējdarbības 
pamati. E-komercija 

Lietišķā saskarsmē   *** Lietišķā saskarsme 
Darba aizsardzībā un 
ergonomikā 

***   
Darba aizsardzība un 
ergonomika 

Lietojumprogrammatūrā  *** *** 
Lietojumprogrammatūra 
Biroja darba 
automatizācija 

Programmēšanas 
valodās 

 *** *** 

Programmēšanas 
valodas 
Programmatūras 
inženierija 

Operētājsistēmās  *** *** Operētājsistēmas 

Datu bāzu tehnoloģijās  *** *** 
Datu bāzu tehnoloģijas. 
Lielās datu bāzes 

Datorsistēmu uzbūvē  *** *** Datorsistēmu uzbūve 
Datortīklos  *** *** Datortīkli 
Perifērās ierīcēs  *** *** Perifērijas ierīces 
 
     



1 2 3 4 5 
Nozares tiesību pamatos 
un standartos  *** *** 

Nozaru tiesību pamati 
un standarti 

Lokālajos datortīklos un 
to administrēšanā  *** *** 

Lokālie datortīkli un to 
administrēšana, Tīkla 
operētājsistēmas 

Tīkla operētājsistēmās  *** *** Tīkla operētājsistēmās 
Tīmekļa tehnoloģijās  *** *** Tīmekļa tehnoloģijās 

Elektrotehnikā un 
elektronikā 

 *** *** 

Mikroshēmas un 
mikroprocesori, 
Elektronika un 
elektrotehnika 

 

Tāpat programma nodrošina profesijas standartā minētās specifiskās prasmes 

profesijā, kopīgās prasmes nozarē un vispārējās prasmes. 

2006./2007.gadā tika veikta studiju programmas pilnveide, atbilstoši LR Ministru 

Kabineta noteikumiem nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

Tika atjaunināti visi studiju kursi 2007./2008. studiju gadam, lai tie atbilstu 

mūsdienu novitātēm un jaunākajām tendencēm informāciju tehnoloģiju jomā. 

 

6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas augstākās 

izglītības programmām 

 

Koledžas RRC programma salīdzinājumā ar citām atbilstoša līmeņa un 

programmas augstākās izglītības mācību iestādēm. 

6. tabula 

Koledžas RRC studiju programmas salīdzinājums ar Rīgas tehniskās koledžas studiju 

programmu „Informācijas tehnoloģijas”. 

Koledža RRC Rīgas Tehniskā Koledža (RTK) 
1 2 

Svešvaloda Angļu val. 
Matemātika Augstākā matemātika 
Uzņēmējdarbības pamati Uzņēmējdarbības ekonomika 
Ekonomikas pamati Fizika 
Lietišķā saskarsme Organizāciju psiholoģija 
Ievads specialitātē Latvija un Eiropa 
Darba aizsardzība un ergonomika Darba, vides un civilā aizsardzība 
Lietojumprogrammatūra Lietojumprogrammatūra 
Programmēšanas valodas Programmēšanas valodas 
Operētājsistēma Operētājsistēma 
Datu bāzu tehnoloģijas Datu bāzu tehnoloģijas 



1 2 
Datorsistēmu uzbūve Datorsistēmu uzbūve 
Datortīkli Datortīkli 
Perifērijas ierīces (pamat kurss) Perifērijas ierīces 
Matemātikas speciālās nodaļas Matemātikas speciālās nodaļas 
Nozares tiesību pamati un standarti Nozares tiesību pamati un standarti 
Biroja darba automatizācija Biroja darba automatizācija 
Programmatūras inženierija (pamat kurss) Programmatūras inženierija 
Lokālie datortīkli un to administrēšana Lokālie datortīkli un to administrēšana 
Tīkla operētājsistēmas Tīkla operētājsistēmas 
Perifērijas ierīces (spec.)   
Elektrotehnika un elektronika Elektrotehnika 
Mikroshēmas un mikroprocesori Mikroshēmas un mikroprocesori 
Lielās datu bāzes Lielās datu bāzes 
Tīmekļa tehnoloģijas Tīmekļa tehnoloģijas 
E-komercija E-bizness 
Prakse Ražošanas tehnoloģijas prakse 
Kvalifikācijas prakse Kvalifikācijas prakse 
Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 

 
Sākotnēji, ieviešanas brīdī abas programmas PHARE projekta ietvaros bija 

vienādas, bet 2007.2008.gadam RTK ir ieviesusi izmaiņas. 

Galvenās atšķirības: 

- Apvienoti divi radniecīgi studiju kursi vienā – „Perifērijas ierīces” (pamat 

kurss) un „Perifērijas ierīces” (spec. kurss), iegūts studiju kurss „Perifērijas 

ierīces”. 

- Apvienoti divi vienas nozares studiju kursi vienā – „Uzņēmējdarbības pamati” 

un „Ekonomikas pamati”, iegūts studiju kurss „Uzņēmējdarbības ekonomika”. 

- Izstrādāts un ieviests jauns studiju priekšmets – „Fizika”. 

- Izstrādāts un ieviests jauns studiju priekšmets – „Latvija un Eiropa”. 

- Nepastāv studiju priekšmets – „Ievads specialitātē”. 

- Izmainīti studiju kursu nosaukumi. 

- Samazināts kredītpunktu skaits no 120 līdz 100. 

 

Studiju priekšmeti un to apjoms kredītpunktos būtiski neatšķiras. Koledžai RRC pat 

ir izvērstāka programma priekšmetam Perifērijas ierīces, ko pasniedz divās daļās, pamata 

un padziļinātā kursā. 

 
 
 
 
 
 



7. tabula 
Koledžas RRC studiju programmas salīdzinājums ar Rīgas Tehniskās universitātes studiju 

programmu „Datorsistēmas”. 
Koledža 

RRC 
RTU  

  Mācību priekšmeti 
KP 

Svešvaloda 4 4 
Matemātika 6 6 
Uzņēmējdarbības pamati 4 4 
Ekonomikas pamati 2 2 
Lietišķā saskarsme 2 2 
Ievads specialitātē 1   
Darba aizsardzība un ergonomika 2 2 
Lietojumprogrammatūra 6 6 
Programmēšanas valodas 4 4 
Operētājsistēma 4 4 
Datu bāzu tehnoloģijas 4 4 
Datorsistēmu uzbūve 4 4 
Datortīkli 6 6 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 2 2 
Matemātikas speciālās nodaļas 4 4 
Nozares tiesību pamati un standarti 2 2 
Biroja darba automatizācija 3 2 
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 2 2 
Lokālie datortīkli un to administrēšana 2 2 
Tīkla operētājsistēmas 6 4 
Perifērijas ierīces (speckurss) 2   
Elektrotehnika un elektronika 4 4 
Mikroshēmas un mikroprocesori 4 4 
Lielās datu bāzes 4 4 
Tīmekļa tehnoloģijas 4 4 
E-komercija 2 2 
Prakse 10 20 
Kvalifikācijas prakse 10   
Kvalifikācijas darbs 10 10 

Kopā 120  120 

Salīdzinot kursus var secināt, ka Koledžas RRC un Rīgas Tehniskās universitātes 

programmas pēc satura un īstenošanas veida ir līdzvērtīgas. 



8. tabula 
Koledžas RRC studiju programmas salīdzinājums ar Vidzemes augstskolas studiju 

programmu „Informācijas tehnoloģijas”. 
Koledža RRC Vidzemes augstskola 
Svešvaloda Specialitātes svešvaloda 
Matemātika Matemātika 
Uzņēmējdarbības pamati Biznesa statistika 
Ekonomikas pamati Ekonomikas pamati 
Lietišķā saskarsme Profesionālā saskarsme 
Ievads specialitātē   
Darba aizsradzība un ergonomika Darba aizsardzība un ergonomika 
Lietojumprogrammatūra Lietojumprogrammatūra 
Programmēšanas valodas Programmēšana (Pascal) 
Operētājsistēma Operacionālās sistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas Datu bāzu tehnoloģijas 
Datorsistēmu uzbūve   
Datortīkli Datu pārraides tīkli 
Perifērijas ierīces (pamatkurss)   
Matemātikas speciālās nodaļas   
Nozares tiesību pamati un standarti Nozares tiesību pamati un standarti 
Biroja darba automatizācija   
Programmatūras inženierija (pamatkurss)   
Lokālie datortīkli un to administrēšana Telekomunikācijas  
Tīkla operētājsistēmas Tīkla operētājsistēmas 
Perifērijas ierīces (spec.)   
Elektrotehnika un elektronika Elektrotehnikas pamati 
Mikroshēmas un mikroprocesori Datoru arhitektūra 
Lielās datu bāzes   
Tīmekļa tehnoloģijas Tīmekļa tehnoloģijas 
E-komercija IT menedžments 
Prakse Ievadprakse 
Kvalifikācijas prakse Prakse specialitātē 
Kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 

Tabulā uzskatāmi parādīts studiju kursu atšķirības. 

Tāda studiju kursu grupa kā „Perifērijas ierīces” neeksistē, arī nav priekšmeta 

„Programmatūras inženierija”, ir apvienoti studiju kursi „Datu bāzu tehnoloģijas” un 

„Lielās datu bāzes”, kuru rezultātā ir izveidots kurss „Datu bāzu tehnoloģijas”, no studiju 

kursiem „Datorsistēmu uzbūve” un „Mikroshēmas un mikroprocesori” ir izveidots 

priekšmets „Datoru arhitektūra”. 

 



6.4. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības 

valstu augstākās izglītības programmām 

 

„Informācijas tehnoloģiju” programmas salīdzināšanai ar Eiropas Savienības valstu 

izglītības programmām dati tika salīdzināta ar koledžu mājas lapās esošo informāciju par 

studiju programmām, kā arī tika izmantoti atvestie materiāli no vizītēm citās mācību 

iestādēs. Salīdzināšanai tika izmantotas studiju programmas no šādām mācību iestādēm: 

- Kopenhāgenas biznesa akadēmija NORTH (Dānija); 

- Igaunijas informācijas tehnoloģiju koledža; 

- Viļņas koledža; 

- Kauņas koledža. 

9. tabula 

Koledžas RRC studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstu 
izglītības programmām 

Augstskola 
Kopējais 
un atšķirīgais 

Kopenhāgenas biznesa 
akadēmija NORTH 
(Dānija) 

Igaunijas informācijas 
tehnoloģiju koledža 

Izglītība Profesionāla Profesionāla 
Studiju ilgums Pilna laika studijas: 2 gadi 3 

mēneši 
Pilna laika studijas: 3 gadi 

Kursa apjoms (KP) 135 120 
Prasības kvalifikācijas 
iegūšanai 

Gala projekta izstrāde Diplomdarba izstrāde 

Iegūstamā kvalifikācija Informācijas tehnoloģiju 
speciālists 

IT sistēmu administrators 

Kopīgais studiju 
programmās (Attiecībā pret 
Koledžā RRC piedāvāto IT 
programmu) 

Objektorientētā 
programmēšana; 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Matemātika; Svešvaloda; 
Programmēšana; Perifērijas 
ierīces; Datortīkli; Lokālie 
datortīkli un to 
administrēšana. 

Atšķirīgais studiju 
programmās (Attiecībā pret 
Koledžā RRC piedāvāto IT 
programmu) 

Ir mazāk studiju priekšmetu, 
bet ar lielāku kredītpunktu 
skaitu ( līdz pat 15 KP-viens 
priekšmets), tiek piedāvāti 
izvēles priekšmeti. Netiek 
atsevišķi izdalīta prakse. 

Koledžas RRC programmā 
atsevišķas tēmas tiek 
apskatītas, savienojot tās 
vienā priekšmetā, savukārt 
Igaunijas informācijas 
tehnoloģiju koledžas 
programmā šīs tēmas tiek 
sadalītas pa atsevišķiem 
priekšmetiem (piemēram, 
PHP/MySQL, UNIX 
sistēmu administrēšana u.c.) 
skat. 10.tabulu 

 

 

 



Kopenhāgenas biznesa akadēmija NORTH (Dānija) – nav prakses pie darba 

devējiem, praktiskās nodarbības notiek grupās, mācību iestādē. Studijas pēc tēmām tiek 

sadalītas pa semestriem, katrā semestrī uzmanību veltot konkrētai tēmai, kura ietver dažus 

priekšmetus: 

1. Objektorientēto sistēmu izstrāde (30 KP, 4 priekšmeti); 

2. Datu bāžu sistēmu izstrāde (30 KP, 5 priekšmeti); 

3. Mācību informācijas sistēmas izstrāde (30 KP, 3 priekšmeti); 

4. Sistēmu izstrādes perspektīvas (10 KP, 1 priekšmets) un izvēles priekšmeti (20 KP, 

no 9 priekšmetiem ir jāizvēlas divi, katrs priekšmets ir 10 KP apjomā);  

5. Gala projekta izstrāde (15 KP). 

10. tabula 

Igaunijas informācijas tehnoloģiju koledžas priekšmetu salīdzinājums ar Koledžas RRC 
studiju priekšmetiem 

Igaunijas informācijas tehnoloģiju koledžas 
priekšmets 

Kā tēma tiek apskatīts Koledžas RRC 
priekšmetā 

Angļu valoda; Angļu valodas gramatika Angļu valoda 
Linux administrēšana Operētājsistēmas, Tīkla operētājsistēmas 
MS WINDOWS sistēmu administrēšana Operētājsistēmas, Tīkla operētājsistēmas 
UNIX sistēmu administrēšana Operētājsistēmas, Tīkla operētājsistēmas 
Elektronika Elektrotehnika un elektronika 
Elektrotehnika Elektrotehnika un elektronika 
Oracle Lielās datubāzes 
PHP/MySQL Lielās datubāzes, Tīmekļa tehnoloģijas 
 

10. tabula 
Koledžas RRC studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstu 

izglītības programmām 
Augstskola 

Kopējais 
un atšķirīgais 

Viļņas koledža Kauņas koledža 

Izglītība Profesionāla Profesionāla 
Studiju ilgums Pilna laika studijas: 3 gadi Pilna laika studijas: 3 gadi 
Kursa apjoms (KP) 120 132 
Prasības kvalifikācijas 
iegūšanai 

Kvalifikācijas darba izstrāde 
un aizstāvēšana 

Noslēguma darba izstrāde un 
aizstāvēšana 

Iegūstamā kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu 
administrators 

Datorsistēmu un datortīklu 
administrators 

Kopīgais studiju programmās 
(Attiecībā pret Koledžā RRC 
piedāvāto IT programmu) 

Matemātika; Angļu valoda; 
Programmēšana, Perifērijas 
ierīces, Datortīkli, 
Ekonomikas pamati. 

Angļu valoda; Datortīkli; 
Matemātika; 
Programmēšana; 
Elektrotehnika; Elektronika;  

Atšķirīgais studiju 
programmās (Attiecībā pret 
Koledžā RRC piedāvāto IT 
programmu) 

Koledžas RRC programmā 
atsevišķas tēmas tiek 
apskatītas, savienojot tās 
vienā priekšmetā, savukārt 
Viļņas koledžas programmā 

Paralēli priekšmetiem kas 
saistīti ar IT jomu tiek apgūti 
humanitāro zinību priekšmeti 
(kā brīvā izvēle 2 KP 
apjomā) un tiek piedāvāti 



šīs tēmas tiek sadalītas pa 
atsevišķiem priekšmetiem 
(piemēram, Mikroprocesori; 
UNIX operētājsistēmas u.c.), 
skat. 11. tabulu 

vairāki priekšmeti 
 

 

11. tabula 

Viļņas koledžas priekšmetu salīdzinājums ar Koledžas RRC studiju priekšmetiem 

Viļņas koledžas priekšmeti Kā tēma tiek apskatīts Koledžas RRC 
priekšmetos 

Mikroprocesori Mikroshēmas un mikroprocesori 
UNIX operētājsistēmas Operētājsistēmas, Tīkla operētājsistēmas 
Elektroniskās ierīces Elektrotehnika un elektronika 
PHP/MySQL Lielās datubāzes, Tīmekļa tehnoloģijas 

 

Koledžas RRC studiju programmas un ārvalstu koledžu studiju programmu analīze 

parādīja, ka koledžas studiju kursa struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem 

standartiem. Programmas galvenokārt atšķiras mācīšanas metodēs nevis priekšmetos. 

Piemēram, ja Viļņas un Kauņas koledžās priekšmeti tiek sadalīti sīkāk, tad Dānijas un  

mācību iestādēs ir vērojama tendence visus priekšmetus iedalīt lielās grupās un apmācību 

veikt pa blokiem, līdz ar to veidojot labāku starppriekšmetu saiti. 

 

6.5. Darba devēju aptaujas 
 

Lai varētu sagatavot studentus darba tirgum, ir nepieciešams noskaidrot darba 

devēju viedokli par apgūstamajām studiju programmām un studējošo atbilstību mūsdienu 

darba tirgus prasībām. 

V/A „Sociālās integrācijas centrs” aktīvi sadarbojas ar Latvijas darba devēju 

konfederāciju, kura veic informācijas izplatīšanu starp darba devējiem par cilvēku ar 

īpašām vajadzībām iesaistīšanu darba tirgū. Latvijas darba devēju konfederācija pozitīvi 

vērtā V/A „Sociālās integrācijas centrs” centienus sniegt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

profesionālo rehabilitāciju, dodot viņiem iespēju apgūt piemērotāku profesiju, kura atbilst 

mūsdienu tirgus prasībām. 

Par programmas nepieciešamību un studentu atbilstību liecina arī darba devēju 

sniegtās atsauksmes par Koledžas RRC studējošo darbu uzņēmumos.  

Atsauksmēs par studentu darbu darba devēji pozitīvi novērtē studējošo zināšanas, 

to atbilstību mūsdienu tirgus prasībām. Darba devēji norāda arī uz studējošo centību un 

pietiekoši lielo motivāciju, veicot uzdotos darbus, norāda uz studējošo vēlmi apgūt jaunas 

zināšanas. 



7. Studējošie 

 

7.1. Studējošo skaits programmā 

 

Koledžā studenti tiek uzņemti ar vidējo izglītību, kuru apliecina dokuments, 

atestāts. Uzņemšana notiek atestātu vispārēja konkursa kārtībā, kur tiek izvērtētas vidējās 

izglītības apliecinoša dokumentā uzrādītās sekmju vērtējumus, raksturojumi, ja tādi ir, un 

profesionālas piemērotības rekomendācijas, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai būtu 

iespējams papildus „Augstskolu likuma” 46. pantā paredzētajiem uzņemšanas 

noteikumiem īstenot profesionālās piemērotības noteikšanas programmu 2005. gada 25. 

jūlijā Koledža RRC ir saņēmusi Augstākās izglītības padomes vēstuli, ar kuru tiek atļautas 

šādas izmaiņas uzņemšanas noteikumos. 

Patreiz Koledžas RRC studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas” ir 28 

studenti, no kuriem diviem ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums. No visiem „Informāciju 

tehnoloģiju” studiju programmā studējošiem studentiem ir četras sievietes, pārējie – vīrieši. 

Studējošajiem ir liela vecuma starpība – ir studējošie, kuriem ir astoņpadsmit gadi un viņi 

ir tikko ieguvuši vidējo izglītību, kā arī studējošie, kuru vecums virs četrdesmit gadiem. 

Tas ir skaidrojams ar to, ka V/A „Sociālās integrācijas centrs” savu darbību virza uz to, lai 

dotu iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jebkurā vecumā iegūt profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumus, apgūt jaunu profesiju un veiksmīgi atgriezties darba tirgū.  

12. tabula 

Audzēkņu skaits pa grupām: 

Grupa Kurss Audzēkņu skaits 
IT-3 3 6 
IT-4 2 4 
IT-5 1 6 
IT-V2 3 5 
IT-V3 2 5 

Akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

 2 

Kopā  28 
 

Jāatzīmē fakts, ka Koledžā RRC ir nelielas studējošo grupas. Šādas grupas tiek 

veidotas, lai pasniedzējiem būtu iespēja individuāli strādāt ar cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, ņemot vērā katra studenta individuālās prasības.  

 

 



 

7.2. Imatrikulēto studentu un absolventu skaits 

 

2007./2008. studiju gadā tika uzņemti 7 studenti, no kuriem viens veselības 

stāvokļa dēļ bija spiests uz laiku pārtraukt mācības. Diemžēl no uzņemtajiem audzēkņiem 

ir atbiruma procents, kas sastāda vidēji 23 līdz 25%. Šis atbirums visbiežāk ir novērojams 

tieši pirmajā kursā. Tas ir pamatojams ar to, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām nereti 

pārvērtē savas spējas, konstatē, ka intensīva apmācība viņiem ir par smagu. Šajos 

gadījumos, neskatoties uz to, ka akadēmiskais personāls cenšas apmācību procesu veidot 

tā, lai katrs studējošais apgūtu uzdoto vielu, piemēram, izsniedz palielinātu materiālus 

vājredzīgajiem, gadījumos, ja ir nepieciešams, vielu atkārto vairākkārt u.tml., studējošais 

tomēr neturpina uzsāktās mācības. Koledža RRC, ņemot vērā minēto problēmu, ir 

ieplānojusi tuvākajos mācību gados ieviest tālmācības3 programmas, kuras sevišķi palīdzēs 

cilvēkiem, kuriem ir par grūtu izturēt ikdienas slodzi mācību iestādē. Tas nozīmē, ka 

studējošaijam būs iespēja mācību procesu veikt, atbilstoši savām vajadzībām – mācīties 

mājas apstākļos, sazinoties ar akadēmisko personālu elektroniski, izvēloties savām 

fiziskajām vajadzībām optimālāko mācīšanās režīmu. 

2006. gadā „Informācijas tehnoloģiju” studiju programmu ir beidza grupa piecu 

cilvēku sastāvā. 2007. gadā studijas Koledžā RRC pabeigs septiņi IT-2 grupas studenti. 

 

7.3. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 

Studējošo aptaujas un analīze 

Katru gadu, pēc mācību gadu tika veikta studējošo aptauja par mācību procesu. 

Anketās tiek iekļauti jautājumi gan par mācību procesu, gan par akadēmisko personālu. 

Studējošo anketu rezultāti tiek apkopoti, akadēmiskais personāls tiek iepazīstināts ar 

anketēšanas rezultātiem. Studenti atzīst, ka studijas ir uzsāktas, jo ir bijusi nepieciešamība 

iegūt augstāko izglītību. No studentu puses tiek izteikta vēlme pēc lielāka nodrošinājuma 

ar mācību līdzekļiem, pozitīvi ir tikusi novērtēta sabalansētība starp mācību vielas 

teorētisko un praktisko daļu. Studenti atzīst, ka mācību procesa laikā iegūtās zināšanas 

palīdz praktiskajā darbā. Apkopojot studentu anketu daļu, kurā tiek vērtēts akadēmiskais 

personāls, tiek izvērtēti gadījumi, ja pasniedzējs tiek novērtēts negatīvi. Šajos gadījumos 

                                                 
3 LR Izglītības likuma 1.panta 26.punkts: „...tālmācība - izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru 
raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības 
sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana...” 



tiek veiktas pārrunas ar konkrēto pasniedzēju, lūgts izskaidrot situāciju arī no viņa 

viedokļa. Kopēji ar Koledžas RRC administrāciju tiek meklēts veids, kā atrisināt situāciju, 

lai studējošie iegūtu pēc iespējas labākas zināšanas. 

Absolventu aptaujas un analīze 

Ņemot vērā to, ka studiju programmu „Informācijas tehnoloģijas” uz doto brīdi ir 

absolvējusi tikai viena grupa, tad ir veikta tikai viena absolventu aptauja. Anketēšana tika 

veikta pēc tam, kad absolventi jau kādu laiku bija strādājuši un pietiekoši varēja novērtēt 

Koledžā RRC iegūto zināšanu noderīgumu darba tirgū. 

Absolventi pozitīvi novērtēja studiju programmu, iegūtās zināšanas, taču norādīja, 

ka būtu vēlējušies jau agrāk uzsākt specializācijas priekšmetu apguvi. Absolventi pozitīvi 

novērtēja Koledžas RRC datorklases, to iekārtojumu, to, ka ir atsaucīgi un profesionāli 

pasniedzēji. Absolventi aptaujā atzina, ka prakses laiks bija pozitīvs, iepriekš iegūtās 

zināšanas tika nostiprinātas praksē. 

Absolventi aptaujas anketās izteica vēlmi vēl vairāk pievērst uzmanību 

specializācijas priekšmetiem, samazinot vispārizglītojošo priekšmetu (piemēram, Lietišķā 

saskarsme”) apjomu. 

Ar studējošo un absolventu aptaujas anketām un to analīzi var iepazīties pie 

Koledžas RRC administrācijas. 

 

7.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Koledžā RRC aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldes darbība 

pamatojas uz studentu pašpārvaldes nolikumu. Studentu pašpārvalde pārstāv un aizstāv 

Koledžā studējošo tiesības un intereses Koledžā un citās valsts institūcijās. Pašpārvaldei ir 

iespēja saskaņot studentu un administrācijas intereses mācību procesa uzlabošanai, 

piedalīties normatīvo aktu izstrādē, sniegt priekšlikumus par studentu profesionālās 

sagatavošanas stratēģiju. Studentu pašpārvaldes pārstāvis piedalās Koledžas padomes 

sanāksmēs, organizē pašpārvaldes darbu. Studentu pašpārvaldē var iestāties ikviens 

students, kam ir vēlme un idejas, lai uzlabotu Koledžā pavadīto laiku un atmosfēru. 

Studentu pašpārvaldei netiek liegts organizēt publiskus pasākumus un tikšanās. Tāpat 

studentu pašpārvaldes locekļi aktīvi piedalās Koledžas popularizēšanas pasākumos, 

piemēram, „Atvērtās durvis”. 



8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā 

personāla novērtējums 
 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

Studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas” kopumā ir 19 nodarbināti 

akadēmiskais personāls, tai skaitā: 

- maģistri; 

- lektori ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību; 

- asistenti ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību. 

Programmā no nodarbinātajiem pedagogiem 10 Koledža RRC ir pamatdarba vieta. 

Deviņiem lektoriem akadēmiskais darbs Koledžā RRC ir blakus darbs, paralēli savam 

pamatdarbam. Pamatā vieslektori ir ar lielu profesionālā darba pieredzi, kuri ir iesaistīti, 

galvenokārt, specializācijas kursu vadīšanā. Jāņem vērā fakts, ka Koledžas studiju apjoms 

ir neliels, kā rezultātā pasniedzējam, kurš ir specializējies atsevišķu mācību priekšmetu 

pasniegšanā, nav iespējams nodrošināt pietiekoši lielu slodzi. Tā rezultātā šie pasniedzēji ir 

gatavi studentiem nepieciešamos priekšmetus nolasīt kā vieslektori. 

 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
 

Akadēmiskā personāla atlases laikā tiek ievērotas Latvijas Republikas likumā 

„Augstskolu likums” un Koledžas RRC nolikumā „Akadēmisko un administratīvo amatu 

nolikums” iekļautās prasības. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību apliecina 

dzīves un darba gājumu apraksti, personāla kvalifikācijas celšana, metodiskās un 

zinātniskās izstrādnes. 

13. tabula 
Studiju programmas akadēmiskais personāls 

N.p.

k. 

Docētājs Zinātniskais grāds/ kvalifikācija Studiju kurss Amats 

1 2 3 4 5 
1 Inamora 

Zaiceva 
Izglītības zinātņu maģistrs 
speciālajā pedagoģijā    

Ievads specialitātē Docents 

2 Solveiga 
Serkova 

Turpina studijas maģistra studijas 
„Skolvadībā”; 
Matemātikas skolotāja kvalifikācija. 

Matemātika Docents 

3 Ilona 
Goldmane 

Filoloģijas maģistra grāds angļu 
filoloģijā 

Angļu valoda Lektore 

4 Signe 
Mainule-
Meidropa 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds 
filoloģijā 

Vācu valoda Lektore 



1 2 3 4 5 
5 Nenona 

Kalēja 
Dabaszinātņu maģistra grāds 
matemātikā 

Matemātika, 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Lektore 

6 Biruta 
Jansone 

Augstākā profesionālā izglītība, 
arodpedagoga kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
pamati, 
Ekonomika 

Lektore 

7 Solvita 
Flugina 

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
psiholoģijā 

Lietišķā saskarsme Lektore 

8 Aivars 
Bērziņš 

Augstākā profesionālā izglītība, 
turpina studijas. 
Profesionālā pieredze IT jomā 

Operētājsistēmas; 
Datortīkli; Lokālie 
datortīkli un to 
administrēšana 

Lektors 

9 Sergejs 
Vdovins 

Augstākā profesionālā izglītība, 
turpina studijas, 
Profesionālā pieredze IT jomā 

Datorsistēmu uzbūve, 
Perifērijas ierīces 
(pamatkurss) 

Lektors 

10 Jānis 
Salmiņš 

Latvijas valsts universitāte, fiziķa 
kvalifikācija 

Elektrotehnika un 
elektronika; 
Mikroshēmas un 
mikroprocesori 

Lektors 

11 Andris Ozols Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola, ieguva profesionālo 
kvalifikāciju informācijas sistēmu 
menedžers 

Darba aizsardzība un 
ergonomika 

Vies-
lektors 

12 Juris 
Leškovičs 

Augstākā profesionālā izglītība, 
turpina studijas. 
Profesionālā pieredze IT jomā 

Biroja darba 
automatizācija; 
Perifērijas ierīces 
(spec. kurss) 

Vies-
lektors 

13 Anita Saulīte Datorzinību Bakalaura grāds 
informācijas tehnoloģijā 

Programmēšanas 
valodas; 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Vies-
lektore 

14 Arnis Puksts Sociālo zinātņu maģistra grāds 
vadībzinātnē 

Lielās datu bāzes; 
Tīmekļa tehnoloģijas 

Vies-
lektors 

15 Jānis 
Kapenieks 

Sociālo zinātņu maģistra grāds 
ekonomikā  

E-komercija Vies-
lektors 

16 Inese Vīra Inženierzinātņu maģistra grāds 
datorvadībā un datortīklos 

Lietojumprogram-
matūra, 
Programmatūras 
inženierija 
(pamatkurss) 

Vies-
lektore 

17 Ilgmārs 
Lustiks 

Rīgas politehniskais institūts 
inženiera-matemātiķa kvalifikācija; 
Profesionālā pieredze IT jomā 

Nozares tiesību pamati 
un standarti 

Vies-
lektors 

18 Eduards 
Smelteris 

Rīgas Tehniskā universitāte tehniķa 
kvalifikācija elektronikas 
menedžmentā un servisā; 
Profesionālā pieredze IT jomā 

Tīkla operētājsistēmas Vies-
lektors 

19 Inese Stricka Profesionālais bakalaura grāds 
psiholoģijā, turpina mācības 
maģistrantūrā 

Lietišķā saskarsme Vies-
asistente 

Ar pasniedzēju Curriculum Vitae var iepazīties 2. pielikumā. 

 

 



8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Informāciju 

tehnoloģijas” realizēšanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir izstrādājis zinātniskos 

pētījumus un publikācijas, kā arī piedalījušies ar referātiem starptautiskās zinātniskās 

konferencēs.  

Tā kā Koledžas RRC specifika ir darbs ar invalīdiem, tad pēdējo gadu laikā 

pedagoģiskais un vadības personāls ir piedalījies profesionālās kompetences 

paaugstināšanas semināros ar vieslektoriem no Vācijas. Koledžā RRC nepārtraukti notiek 

pedagogu tālākizglītība, semināru organizēšana un iesaistīšanās starptautiskos pieredzes 

apmaiņas projektos. Kopš 2006. gada septembra Koledžas RRC pedagogi ir iesaistījušies 

Valsts aģentūras ,,Sociālās integrācijas centrs” un Rīgas Tehniskās universitātes projektā – 

„Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās 

izglītības uzņēmējdarbības programmās”, kura mērķis ir Koledžas RRC un RTU studiju 

programmu salīdzināšana un vienotu programmu izstrādāšana, lai Koledžas RRC studenti 

varētu turpināt studijas RTU otrā līmeņa radniecīgās studiju programmās. Šajā projektā 

piedalās sekojoši Koledžas RRC pedagogi: D.Kurnajeva, S.Oša, S.Serkova, D.Ose, 

B.Jansone, A.Jansone, S.Flugina, S.Mainule-Meidropa, I.GoIdmane. 



9.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Koledžas RRC budžets.  Ieņēmumus 

veido valsts finansējums, studiju maksas augstākajā izglītībā, mācību maksas 

profesionālajā vidējā izglītībā, arodizglītībā un pieaugušo tālākizglītības kursos, dalības 

maksas semināros, viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Saskaņā ar statūtiem Koledža tiek finansēta: 

1. no valsts budžeta līdzekļiem; 

2. no ienākumiem par saimniecisko darbību un no maksas par pakalpojumiem, kas 

saistīti ar uzņēmējdarbību; 

3. no kredītiem tai skaitā ārvalstu kredītiem; 

4. no dāvinājumiem un ziedojumiem, tai skaitā ārvalstu neatmaksājamās palīdzības; 

5. no studiju maksas, kas apstiprināta Padomē, saskaņā ar individuālu līgumu ar 

studentu; 

6. no citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīviem aktiem. 

Proporcionāli ieņēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas 

ir personāla darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas 

izdevumi un komunālie maksājumi, mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu 

iegāde un telpu rekonstrukcija un remonti. 

14. tabula 

Valsts aģentūra ''Sociālās integrācijas centrs '' 
Koledžas RRC Finanšu plāns 

Finansu plāna posteņi 2004 2005 2006 2007 
Personāla darba samaksa 167.5 tūkst. Ls 242.6 tūkst. Ls 243,0 tūkst.Ls 221,7 tūkst Ls 
Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 40.4 tūkst. Ls 58.4 tūkst. Ls 58,5 tūkst Ls 43,0 tūkst Ls 
Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 120.1 tūkst. Ls 152.2 tūkst. Ls 87,2 tūkst.Ls 83,4 tūkst.Ls 
Mācību procesa materiālie 
izdevumi 6.5 tūkst. Ls 10.7 tūkst. Ls 10,2 tūkst Ls 14,4 tūkst Ls 
Mēbeļu un iekārtu iegāde 10 tūkst. Ls   3,5 tūkst ls 30,0 tūkst Ls 
Telpu rekonstrukcija un 
remonti 4.3 tūkst. Ls 5 tūkst. Ls 43,2 tūkst.Ls 45,0 tūkst Ls 
Kopā 348.8 tūkst. Ls 468.9 tūkst. Ls 445,6 tūkst.Ls 437,5 tūkst.Ls 

 

Studijas Koledžā RRC ir nodrošinātas ar labiekārtotām, gaišām, siltām mācību 

telpām, kas izvietotas 3 mācību korpusos. Telpas ir nodrošinātas ar visu nepieciešamo, 

ņemot vērā specifiku – darbs ar invalīdiem, kuri pārsvarā ir ar kustību traucējumiem, ir 

lifts. Koledžas mācību ēkas un kopmītnes ir aprīkotas ar uzbrauktuvēm, lai cilvēki ar 



īpašām vajadzībām varētu iekļūt un pārvietoties tajās.  

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC bibliotēkas 

grāmatu fonds ir vairāk nekā 6000 eksemplāri. No tiem 164 eksemplāri ir uzziņu literatūra 

(vārdnīcas, enciklopēdijas, u.c). Fonda grāmatas sadalītas pa nodaļām, kuras atbilst 

Koledžā RRC apgūstamajām specialitātēm. Bibliotēkā ir pieejami preses izdevumi - 

Diena, Dienas Bizness u.c, ka arī nozaru žurnāli. Bibliotēkā tiek glabāti studentu 

kvalifikācijas darbi. 

Personālam un studentiem ir brīva pieeja pie datoriem un INTERNETA ne tikai 

nodarbību laikā, bet arī ārpus tā., bet pavisam kopā ir 6 datorklases un 76 datori..  

Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: Pentium IV, Pentium 

III,  kā arī atbilstošu licencētu programmatūru: Windows 2000, Windows XP prof., MS 

Office 2003, MS VISIO, MS Project, MS FrontPage Delfi, Visual Basic. Visa datortehnika 

ir saslēgta lokālajā datortīklā. Datorkabinetiem ir nodrošināts interneta pieslēgums. Katram 

studentam ir savs ar paroli aizsargāts apgabals servera atmiņā. Pie sava apgabala viņi var 

piekļūt no jebkura datora, kurš atrodas lokālajā datortīklā. Drukāšanas darbus nodrošina 

lokālie printeri HP LaserJet 1010, HP LaserJet 1020 un tīkla printeri LaserJet 4000N. 

Studentiem ir iespēja drukāt un kopēt nepieciešamos materiālus Koledžas RRC kopētavā.  

 



10. Ārējie sakari 

 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 

Sadarbība ar darba devējiem palīdz nodrošināt studiju programmas tālāko attīstību 

un kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām. Sadarbības ar darba devējiem sekmē studentu 

praktisko sagatavotību, kā arī studentu iegūtās izglītības novērtēšanu darba tirgū. V/A 

„Sociālās integrācijas centrs” sadarbojas ar Latvijas darba devēju konfederāciju, kā 

rezultātā darba devēji papildus tiek informēti par iespējām kā produktīvu darbaspēku 

izmantot cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Sadarbojoties ar Koledžu RRC darba devēji 

pozitīvi novērtē studējošo darbu. Koledžas RRC praktikanti stādā tādos uzņēmumos kā 

SIA „HANZAS ELEKTRONIKA”, SIA „LF DATI”, SIA „INFO NET SISTĒMAS”, A/S 

„HANSABANKA”. Ņemot vērā izveidojošos situāciju darba tirgū, ir pietiekošs 

piedāvājums kvalificētam darbaspēkam. Tā rezultātā Koledžas RRC studējošajiem parasti 

nav sarežģīti atrast sev piemērotu darbu. 

  

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 

augstākās izglītības programmas 

 

Koledža RRC sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti, ar Rīgas Tehnisko 

koledžu. Tiek veikta studiju programmu salīdzināšana. Sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko 

universitāti ir noslēgts vienošanās protokols par sadarbību studiju turpināšanai otrā līmeņa 

profesionālās izglītības iegūšanai. 

Koledža RRC ir Latvijas koledžu asociācijas locekle. Koledžas pārstāvji regulāri 

piedalās asociācijas sēdēs un konferencēs, kurās notiek pieredzes apmaiņa, tiek iegūta 

aktuāla informācija. 

 

11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības 

programma tiek likvidēta, studentiem tiks nodrošināta iespēja 

turpināt izglītību citā augstskolā vai koledžā 

 

Koledžai RRC ir noslēgts līgums ar Rīgas Tehnisko koledžu, kas apliecina, ka 

gadījumā, ja studiju programma tiek likvidēta, studējošajiem tiks nodrošināta iespēja 

turpināt izglītību. 



 

12. Augstākās izglītības attīstības plāns 
 

Koledžas RRC attīstības plāns izstrādāts balstoties uz LR Augstākās izglītības un 

augstskolu attīstības nacionālo koncepciju un Koledžas RRC attīstības koncepciju. 

Galvenie Koledžas RRC darbības uzdevumi ir noteikti, lai nodrošinātu Koledžas RRC 

nolikumā un attīstības koncepcijā paredzētos mērķus.  

Paredzētā Koledžas RRC saimnieciskā un finansiālā darbība ir pakārtota mācību 

procesa kvalitātes uzlabošanai, atbilstoši sabiedrības attīstības perspektīvām un 

konkurences apstākļiem. Studiju programmas veidošana pakārtota mērķim to savietot ar 

nākamās pakāpes augstākās izglītības programmām.  

Nākotnes plāni lielā mērā ir saistīti ar izstrādātajiem projektu pieteikumiem, kas 

paredz Eiropas sociālā fonda un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļu piesaisti, lai 

nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku atbalstu invalīdu integrācijai sabiedrībā un darba tirgū. 

Galvenie studiju procesa pilnveidošanas darba virzieni : 

1. Studiju kvalitātes vadības sistēmas tālāka attīstība, uzsākot kvalitātes pilnu 

stratēģisko plānošanu, īpašu uzsvaru liekot uz kvalitātes vērtēšanu; studiju programmas 

pašnovērtēšanas pilnīga ieviešana, ārējā ekspertīze. 

2. Studiju programmas attīstība – nolūkā apgūt starptautisko pieredzi un sekmēt 

studentu sagatavotību darba tirgum laika periodā, kad Latvija integrējas Eiropas Savienībā, 

paplašināt sadarbību ar koledžām Eiropas valstīs, organizēt informācijas apmaiņu. 

3. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, Koledžas RRC potenciālie studenti ir 

nodarbināti vairākās darba vietās, līdz ar to liedzot sev iespējas studēt vakara nodaļā. Pēc 

vairākkārtējiem studentu ierosinājumiem, ir plānots 2007./2008. studiju gadā uzsākt studiju 

procesa organizēšanu sestdienās. 

4. Ir plānots nākotnē ieviest tālmācības sistēmu, jo liela daļa studentu ir aizņemti 

darbā un arī studijas vakara nodaļā nav vienmēr pieejamas. Tālmācības sistēmas pozitīvie 

principi ir šādi: 

- Studijas notiek studentam izdevīgā laikā, vietā un tempā, pedagogiem nav 

nepārtraukta un tieša kontakta ar studējošo; 

- Tālmācība ir brīvi pieejama visattālākajos Latvijas reģionos un var sekmēt gan 

strādājošo, gan bez darba palikušo izglītību informācijas tehnoloģiju jomā. 

V/A „Sociālās integrācijas centrs” direktore  R.Simsone 

V/A „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC vadītāja  I.Ozola



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PIELIKUMS. 

Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla 

strādā Koledžā RRC 

 



 
N.p.
k. 

Docētājs Zinātniskais grāds/ 
kvalifikācija 

Studiju kurss Amats Pamat-
darbs/ 
blakus-
darbs 

1 2 3 4 5 6 
1 Inamora 

Zaiceva 
Izglītības zinātņu maģistrs 
speciālajā pedagoģijā    

Ievads specialitātē Docents Pamata 

2 Solveiga 
Serkova 

Turpina studijas maģistra 
studijas „Skolvadībā”; 
Matemātikas skolotāja 
kvalifikācija. 

Matemātika Docents Pamata 

3 Ilona 
Goldmane 

Filoloģijas Mag.grāds angļu 
filoloģijā 

Angļu valoda Lektore Pamata 

4 Signe 
Mainule-
Meidropa 

Humanitāro zinātņu 
maģistra grāds filoloģijā 

Vācu valoda Lektore Pamata 

5 Nenona 
Kalēja 

Dabaszinātņu Maģistra 
grāds matemātikā 

Matemātika, 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Lektore Pamata 

6 Biruta 
Jansone 

Augstākā profesionālā 
izglītība, arodpedagoga 
kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 
pamati, 
Ekonomika 

Lektore Pamata 

7 Solvita 
Flugina 

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds psiholoģijā 

Lietišķā saskarsme Lektore Pamata 

8 Aivars 
Bērziņš 

Turpina studijas, 
Profesionālā pieredze IT 
jomā 

Operētājsistēmas; 
Datortīkli; Lokālie 
datortīkli un to 
administrēšana 

Lektors Pamata 

9 Sergejs 
Vdovins 

Turpina studijas, 
Profesionālā pieredze IT 
jomā 

Datorsistēmu uzbūve, 
Perifērijas ierīces 
(pamatkurss) 

Lektors Pamata 

10 Jānis Salmiņš Latvijas valsts universitāte, 
fiziķa kvalifikācija 

Elektrotehnika un 
elektronika; 
Mikroshēmas un 
mikroprocesori 

Lektors Pamata 

11 Andris Ozols Informācijas sistēmu 
menedžmenta augstskola, 
ieguva profesionālo 
kvalifikāciju informācijas 
sistēmu menedžers 

Darba aizsardzība un 
ergonomika 

Vieslektors Blakus 

12 Juris 
Leškovičs 

Augstākā profesionālā 
izglītība, 
Profesionālā pieredze IT 
jomā 

Biroja darba 
automatizācija; 
Perifērijas ierīces (spec. 
kurss) 

Vieslektors Blakus 

13 Anita Saulīte Datorzinību Bakalaura 
grāds informācijas 
tehnoloģijā 

Programmēšanas 
valodas; 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Vieslektore Blakus 

14 Arnis Puksts Sociālo zinātņu Mag.grāds 
vadībzinātnē 

Lielās datu bāzes; 
Tīmekļa tehnoloģijas 

Vieslektors Blakus 

15 Jānis 
Kapenieks 

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds ekonomikā  

E-komercija Vieslektors Blakus 

16 Inese Vīra Inženierzinātņu Maģistra 
grāds datorvadībā un 
datortīklos 

Lietojumprogram-
matūra, 
Programmatūras 
inženierija (pamatk.) 

Vieslektore Blakus 



1 2 3 4 5 6 
17 Ilgmārs 

Lustiks 
Rīgas politehniskais 
institūts inženiera-
matemātiķa kvalifikācija; 
Profesionālā pieredze IT 
jomā 

Nozares tiesību pamati 
un standarti 

Vieslektors Blakus 

18 Eduards 
Smelteris 

Rīgas Tehniskā universitāte 
tehniķa kvalifikācija 
elektronikas menedžmentā 
un servisā; Profesionālā 
pieredze IT jomā 

Tīkla operētājsistēmas Vieslektors Blakus 

19 Inese Stricka Profesionālais bakalaura 
grāds psiholoģijā, turpina 
mācības maģistrantūrā 

Lietišķā saskarsme Vies-
asistents 

Blakus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PIELIKUMS. 

Koledžas RRC akadēmiskā personāla biogrāfijas 



 

Europass 
Curriculum Vitae 

 Dzīves un darba gājuma kopsavilkums 

 

Personas dati  

Uzvārds / Vārds Zaiceva Inamora 

Adrese Maskavas 226/7 - 26, Rīga, Latvija, LV -1063 
Tālrunis 7132464                                         Mobilais tālrunis               28379118 
E-pasts lnamora2@inbox.lv 

  
Pilsonība Latvijas Republikas 

  
Dzimšanas datums 1967.gada 15. maijs 

  
Dzimums sieviete 

  
Darba pieredze  

  
Laika periods 2006. gads 1. februāris - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Programmas „Surdotulks" vadītāja 
Darba vietas nosaukums v/a SIC Koledža RRC 

Nozare Izglītības 
  

Laika periods 1999.gads 1. septembris - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Surdopedagogs, surdologopēds 
Darba vietas nosaukums Rīgas 218. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde bērniem ar dzirdes traucējumiem 

Nozare Izglītības 
  

Laika periods 1987. gads 1. septembris - 2000. gads 30. augusts 

Profesija vai ieņemamais amats Sākumskolas skolotāja 
Darba vietas nosaukums Rīgas nedzirdīgo bērnu internātskola 

Nozare Izglītības 
  

Laika periods 2003. gads marts - 2006. gads marts 

Profesija vai ieņemamais amats Surdotulks (zīmju valodas tulks) 
Darba vietas nosaukums LTV-1 ,„Kopā"-N 

Nozare Mediju, producentu nodaļa 
  

Laika periods 2004. gads oktobris - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Surdotulks (zīmju valodas tulks), vieslektors 
Darba vietas nosaukums Rēzeknes Augstskola 

Nozare Izglītība, speciālā pedagoģija 

Laika periods 2003. gada septembris - 2006. gada maijs 

Profesija vai ieņemamais amats Deju - ritmikas skolotāja 
Darba vietas nosaukums Rīgas 218. speciālā pirmsskolas izglītības iestādē 



Nozare Izglītības 
  

Laika periods 2003. gada aprīlis - 2004. gads decembris 

Profesija vai ieņemamais amats Surdotulks (zīmju valodas tulks) 
Darba vietas nosaukums LU, Ekonomikas un vadības fakultāte 

Nozare Izglītības 
  

Laika periods 1998. gada septembris - 2000. gada janvāris 

Profesija vai ieņemamais amats Surdotulks (zīmju valodas tulks) 
Darba vietas nosaukums RPVIA 

Nozare Izglītības 

  
Izglītība  

  
Laika periods 2001. gada 3. septembris - 2003. gada 3. februārim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra diploms. Izglītības zinātņu maģistrs speciālā pedagoģijā. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvija Valsts universitāte 
  

Laika periods 1990. oktobris -1996. gads februāris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Augstskolas diploms. Speciālās pirmsskolas, speciālās skolas skolotāja un logopēds. 

  
Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Pedagoģijas augstskola 

Laika periods 1993.g.-1995. g. 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija Atestāts. Surdologopēds 

  
Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

 s 
Svešvalodas  

Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
Angļu valoda  viduvēji  labi  viduvēji  pamatzināšanas  viduvēji 

Starptautiskā zīmju valoda  labi  labi  labi  teicami   
Krievu valoda  teicami  teicami  teicami  teicami  labi 

Krievu zīmju valoda  teicami  teicami  teicami  teicami   
Latviešu zīmju valoda  teicami  teicami  teicami  teicami   

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

 

Pedagoģiskais darba stāžs 19,5 gadi (kopš 1987.gada 1.septembra) 

  
Zinātnisko pētījumu virziens(-i) Speciālā pedagoģija, surdopedagoģija 

  
Vadītie studiju kursi Pasniegšanas gads Kursa nosaukums 

 
 
2006. gads 

Daktiloloģija un zīmju valoda. Zīmju valodas pielietošana 
apmācības procesā bērniem ar dzirdes traucējumiem. 
Surdopedagoģija. 



 
 
  

 
 
  

 
 
  

Iecerētie studiju kursi Kursa nosaukums 
 
 
1. Zīmju valodas tradīcijas un kultūra, plastika 

 
 
2. Terminoloģija zīmju valodā: reliģija, ekonomika, jurisprudence. 

  
Profesionālā pilnveide 

2005./2006. ak. gadā 
(kursi, semināri konferences, 

stažēšanās u.c): nosaukums, norises 
vieta, laiks 

■ 2007.g. 12. aprīlī starptautiskā konference: „Datoru pielietošana bērniem ar dzirdes 
traucējumiem 
apmācības procesā" - Šauļi, Lietuva 
■ 2006. gada 25.-27. starptautiskā konference: Jzglītlba. Sabiedrība. Integrācija." - 
Rēzekne 
■ 2005.gads 23. - 25. starptautiskā konference: .Izglītība. Sabiedrība. Integrācija." - 
Rēzekne 

  

Citas aktivitātes ārpus 
(kursu, semināru vadīšana, komentāru 

sniegšana u.c.) 

TULKOTĀS GRĀMATAS 2006. - 2007.gadā: 
• H.fl.LLlMaTKo «BbiflBneHne fleTeii c nofl03peHneM Ha CHVDKeM/te cnyxa» MocKBa 
2004 «SiaaMeH» 
• H.H. ManocpeeB «3anaAHaa EBpona: 3BOJIIOU,HH oTHOiueHMfi o6w,ecTBa n 
rocynapcTBa K nnuaM c 
OTKTIOHMRMU B pa3BMTHM» MūCKBa 2003 «3K3aMeH» 

  

Sabiedriskie pienākumi 
Kultūras pasākumu organizēšana Rīgas 218. speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādē. Atvērto durvju dienu organizēšana v/a SIC Koledža 
RRC. Karjeras dienu organizēšana Jūrmalas pilsētas domē. 

  
Mācību atbalsta materiāli Nosaukums 

Izstrādes 
gads 

Apjoms 
Atrašanās 
vieta 

Mērķauditorija 

 
 

Terminoloģija zīmju 
valodā -reliģijā, 2006. gads 

700 MB 
700 MB 
4,7 GB 

Koledža 
RRC 

Surdotulki 
studenti 

 
 

Terminoloģija zīmju 
valodā -
ekonomika/juridiska 

2006. gads 
700 MB 
700 MB 
4,7 GB 

Koledža 
RRC 

Surdotulki 
studenti 

 
 

Terminoloģija zīmju 
valodā -IT 2006. gads 700 MB Koledža 

RRC 
Surdotulki 
studenti 

Iemaņas darbā ar datoru 

Darbs MS Windows vidē. 
Darbs ar MS Office programmām (MS Word, MS Excel, MS PovverPoint, MS Access). 
Interneta resursu izmantošana (informācijas meklēšana un apstrāde). 
Darbs ar e-pastu. 

 



 

Curriculum Vitae 

 Dzīves un darba gājuma kopsavilkums 

Personas dati  

Uzvārds / Vārds Solveiga Serkova 

Adrese Jaunā iela 79, Jūrmala, Latvija, LV-2015 

Tālrunis 7764047                                         Mobilais tālrunis               29412594 

E-pasts solveiga.serkova@sic.govJv 

  
Pilsonība Latvijas Republikas 

  
Dzimšanas datums 1963.gada 13.augusts 

  
Dzimums sieviete 

  
Izglītība 2007.gads – studijas RPIVA maģistratūrā „Skolvadība” 

 1981.-1984. gads – studijas V.Lāča Liepājas Pedagoģiskajā institūtā, iegūstot 
matemātikas skolotāja kvalifikāciju 

 1978. – 1981.gads – Cēsu 1.vidusskola, pedagoģijas novirziena klase. 

Darba pieredze  

  
Laika periods 1997.-šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Docente 

Darba vietas nosaukums V/A „SIC" Koledža RRC 

Nozare izglītība 

  
Laika periods 1990.-1997. 

Profesija vai ieņemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums Slokas pamatskola 

Nozare Izglītība 

  
Laika periods 1985-1990 

Profesija vai ieņemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums Cēsu jauniešu kolonija un paralēli Cēsu 1.pamatskola 

Nozare Izglītība 

  
Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   pamatzināšanas  pamatzināšanas  -  -  pamatzināšanas 

Krievu valoda   teicami  labi  labi  labi  viduvēji 

Vācu valoda   viduvēji  viduvēji  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas 



 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  
Pedagoģiskā darba stāžs Kopš 1985.gada 

  Zinātnisko pētījumu virziens 
(-i) 

Pedagoģija, mācību metodes, skolvadība 

  
 

Vadītie studiju 
kursi 

Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums 

 
 

2000.g.-šobrīd Informātika un informācijas tehnoloģijas 

 
 

2000.g.-šobrīd Matemātika ekonomistiem 

 
 

2000.g.-2004.g. Augstākā matemātika 

 
 

2000.g.-2004.g. Speciālā matemātika 

 
 

2003.g.-2006.g. Vadības informācijas sistēmas 

 
 

2000.g.-šobrīd Prezentāciju veidošana 

Iecerētie studiju 
kursi 

Kursa nosaukums 

 
 

Datormācība viesnīcu servisa specialitātes studentiem 
 
 

 
  Profesionālā pilnveide 

2005./2006. ak.gadā 
(kursi, semināri .konferences, 
stažēšanās u.c): nosaukums, 
norises 
vieta, laiks 

•    Kursi "Inovācijas augstākajā izglītībā" (160 st.), Jūrmala, Rīgas Tehniskā universitāte, 2006 
Kursi – „Kritiskā domāšana” (36.st), Jūrmala, IAC,2007 
Studijas  RPIVA maģistrantūrā „Skolvadība”  

  
Dalība starptautiskajās 

un profesionālajās 
organizācijās 

 

  
Citas aktivitātes 
ārpus SIC 
(kursu, semināru vadīšana, 
komentāru sniegšana u.c.) 

 

  
Sabiedriskie 
pienākumi 
augstskolā 

Koledžas padomes loceklis 

  
Publikācijas  LZP 

 
    

 
 

    
 
 

    

 
 

    
 
 

    
      Pārējās 

publikācijas 
 

    
 
 

    

  
Līdzdalība 
pētnieciskajos/izglītojošaj

Norises laiks Projekta tēma Nosaukums Finansētājs 

 
 

2005.-2006. Jaunas mācību 
specialitātes izveide un 
īstenošana 

„Surdotulks" ESF un 
Latvijas 
Valsts 



2006.-2007. Sociālā integrācija Profesionālās izglītības 
ieguves formu pilnveide 
invalīdiem, izmantojot 
modernās informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijas, pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās 
izglītības 
uzņēmējdarbības 
programmās 

ESF un 
Latvijas 
Valsts 

 
 

2006.-2007. Apmācības diska 
izveide 

„Komerczinību 
tālmācības izglītības 
programmu izveide un 
ieviešana invalīdiem, 
izmantojot modernās 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijas" 

ESF, 
Sociālo 
pakalpoju
mu 
pārvalde 

 
 

2006.-2007. Jaunas mācību 
specialitātes izveide 
un īstenošana 

.Viesnīcu servisa 
Organizētājs" 

ESF un 
Latvijas 
Valsts 

  
Pētnieciskajos/izglītoj
ošajos projektos 

Pasākuma veids Students Projekta nosaukums 

 
 

   
 
 

   
 
 

   

  
Piedalīšanās 
konferencēs 

Norises laiks, vieta Konferences nosaukums Ziņojuma 
temats 

 
 

   
 
 

   
  Mācību atbalsta 

materiāli 
Nosaukums Izstrādes gads Apjoms Atrašanās 

vieta 
Mērķauditorija 

 
 

CD - Lietišķās informātikas 
apmācības disks 

2006. 100Mb V/A SIC Zentes pagasta 
invalīdi 

 
 

Programmas Ms Word 
izlīdzinošie un zināšanas 
paplašinošie Moduļi 

2006. 12Mb Koledža RRC Gr, MT un CRV 
grupu studenti 

 
 

Palīglīdzeklis skolotājam un 
uzdevumu krājums 
programmā MsExcel 

2005. 2Mb V/A SIC Gr, MT un CRV 
grupu studenti, 
profesionālās skolas 
audzēkņi un 
skolotāji 

 



 
 

  
 

Dzīves un darba gājuma kopsavilkums           
                                                                           
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ilona Goldmane 
Adrese J.Pliekšāna iela 96 – 1, Jūrmala, Latvija, LV –2015 

Tālrunis +371 7762146 Mobilais tālrunis +371 29784478 

E-pasts Ilona.Goldmane@sic.gov.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 1969.gada 30.septembris 
  

Dzimums Sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2005. – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Angļu valodas lektore 

Darba vietas nosaukums SIC Koledžā RRC 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 1997. – 2005. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Britu literatūras pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums Puškina licejs 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 1999. – 2005. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Angļu valodas lektore 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitāte (Moderno valodu fakultāte) 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 1996 .– 1999. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Angļu valodas asistente 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitāte (Svešvalodu valodu fakultāte) 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 1995. – 1996. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Tulks un tulkotājs 

Darba vietas nosaukums SIA I.V.I 



Nozare Apdrošināšana 
  

Laika periods 1994. – 1995. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Tulks un tulkotājs 

Darba vietas nosaukums SIA Gulfstream 

Nozare Naftas produkti 
  

Laika periods 1993. – 1994. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Tulks un tulkotājs 

Darba vietas nosaukums SIA HUK-VERBAND 

Nozare Apdrošināšana 
  

Laika periods 1989. – 1993. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Angļu valodas un mūzikas skolotāja 

Darba vietas nosaukums Jūrmalas 5.vidusskola 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1988. – 1989. 

Profesija vai ieņemamais 
amats 

Pamatskolas skolotāja 

Darba vietas nosaukums Jūrmalas 6.vidusskola 

Nozare Izglītība 
  

Izglītība   
  

Laika periods 2004. – šobrīd 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
Doktorantūra medijos un komunikācijās 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Londonas Metropoles universitāte 

  

Laika periods 1998. - 2002. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
Nepabeigta doktorantūra cittautu literatūrā  

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas universitāte 

  

Laika periods 1993. – 1997.  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra diploms angļu filoloģijā 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas universitāte 

  

Laika periods 1988. – 1993. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura diploms angļu filoloģijā 



Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas universitāte 

  

Laika periods 1984. – 1988.  

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Mūzikas skolotājs, muzikālais audzinātājs 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Rīgas 1. pedagoģiskā skola 

  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Krievu valoda   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Itāļu valoda   labi  labi  viduvēji  viduvēji  pamatzināšanas 

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba 
stāžs 

16 gadi 

  

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i) 

Komunikācijas teoriju pielietošana kino, literatūras izmantošana angļu valodas 
mācīšanā 

  

Pasniegšanas gads Kursa nosaukums 

2007.-2008. Angļu valoda (1.līm. prof. stud. programma 
„Viesnīcu servisa vadība”) 

2006.-2007., 2007.-2008. Angļu valoda (1.līm. prof. stud. programma „Zīmju 
valodas tulkošana”) 

2004.-2005., 2005.-2006., 
2006.-2007., 2007.2008. 

 Lietišķā angļu valoda (1.līm. prof. stud. programma 
„Mārketings un tirdzniecība”)  

2004.-2005., 2005.-2006., 
2006.-2007., 2007.2008. 

 Lietišķā angļu valoda (1.līm. prof. stud. programma 
„Grāmatvedība un nodokļi”) 

2004.-2005., 2005.-2006., 
2006.-2007., 2007.2008. 

 Lietišķā angļu valoda (1.līm. prof. stud. programma 
„Cilvēku resursu vadība”) 

    2004.-2005., 2005.-2006., 
2006.-2007., 2007.2008. 

 Angļu valoda (1.līm. prof. stud. programma 
„Lietišķo sistēmu programmatūra”) 

2004.-2005., 2005.-2006., 
2006.-2007., 2007.2008. 

 Angļu valoda (1.līm. prof. stud. programma 
„Informācijas tehnoloģijas”) 

1996.g.-2005.g 
 Hermenētika (Angļu filoloģijas bakalaura 
programma, 1.kurss un 2.kurss) 

1996.g.-2005.g 
 Sistemātiskā angļu valodas gramatika (Angļu 
filoloģijas bakalaura programma, 1.kurss) 

1996.g.-2005.g 
 Normatīvā fonētika un fonoloģija (Angļu filoloģijas 
bakalaura programma, 1.kurss) 

Vadītie studiju kursi 

1996.g.-2005.g 
 Funkcionālā komunikācija (Angļu filoloģijas 
bakalaura programma, 1.kurss un 2.kurss) 



1997.g.-2005.g  Britu literatūra vidusskolā 

1989.g.-1993.g.  Angļu valoda vidusskolā (5.- 8. klasēs)  

1989.g.-1993.g.  Mūzika vidusskolā (1.- 8. klasēs) 

1988.g.-1989.g.  Izglītības programma pamatskolai 

Kursa nosaukums Iecerētie studiju kursi 
Britu literatūra – vidējās izglītības standarts Puškina licejam, IZM ISEC, ar 
17.06.2002. ISEC rīkojumu Nr.92 apstiprinātas 2002./2003., 2003./2004. un 
2004./2005. mācību gadam 

 



 
CURRICULUM VITAE 

 
1. Vārds: Signe 
2. Uzvārds: Mainule-Meidropa 
3. Dzimšanas gads: 1977. 
4. Izglītība: augstākā 

 
Izglītības iestāde Hāgenas Tālmācības Universitāte  
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

10.2001. 
01.06.2004. 

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu maģistrs studiju programmā 
Vācijas studijas (Master of Arts 
„Deutschlandstudien”); vācu valodas mācīšanas 
metodika) 

Diploma Nr. Maģistra eksāmena apliecība, izdota 1.06.2004. 
 

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

01.09.2001. 
18.06.2003. 

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā; 
ģermāņu valodniecība un literatūrzinātne; Vācu 
valodas mācīšanas metodika 

Diploma Nr. Maģistra diploms Nr. 015010 
 

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

01.09.1996. 
15.06.2001. 

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā; 
ģermāņu valodniecība un literatūrzinātne 

Diploma Nr. Bakalaura diploms Nr. 014115 
 

Izglītības iestāde Jūrmalas Pumpuru vidusskola 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

01.09.1984. 
16.06.1995. 

Iegūtā izglītība: vidējā 
Iegūtā izglītība: pamatskolas 
Diploma Nr Vidējās izglītības atestāts Nr. 034030 
Diploma Nr. Pamatizglītības apliecība Nr. 035243 

 
5. Papildu izglītība/kursi: 
 
Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no 

(mm/gggg) līdz 
(mm/gggg) 

Izglītības 
attīstības centrs 

Tālākizglītības programma: 
Kritiskā domāšana dažādos mācību 
priekšmetos (36 stundas) 

1. 03. - 7.06.2007. 

Rīgas Tehniskās 
Universitātes 
Tālmācības 

Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā: Mērķorientēta projektu 
izstrāde un vadīšana, Tālmācības 

17.04. – 30.08.2006. 



studiju centrs projekti un studiju materiāli (160 
stundas) 

Gētes Institūts Svešvalodu kursu kvalitātes 
nodrošinājums Baltijas reģionā 
(Qualitaetssicherung der 
Sprachkursarbeit in der Subregion 
altikum” – tālākizglītības seminārs (12 
stundas) 

16.02. – 18.02.2006. 

Gētes Institūts Datora un interneta izmantošana 
nodarbību sagatavošanai (PC und 
Internet fuer die Unterrichts-
vorbereitung) – intensīvais kurss 
Minhenē (80 stundas)  

01.08. – 13.08. 2005. 

Gētes Institūts Interneta izmantošanu vācu valodas 
pasniedzēju darbā (Internet fuer 
DaF-Lehrkraefte) – seminārs (12 
stundas) 

04.02. – 06.02.2005. 

Gētes Institūts Vācu valodas kursu pasniedzēju 
sagatavošanās kurss (60 stundas) 

11.2003. – 04.2004. 

LU Moderno 
valodu fakultātē 

Mācīšanās ar mediju palīdzību un 
mijkultūru komunikācija – 
tālākizglītības seminārs  

02.09. – 05.09.2003. 

Gētes Institūts Mijkultūru studijas – seminārs  07.12.2002. 
Gētes Institūts Motivācija un demotivācija vācu 

valodas stundās – seminārs  
20.09.2002. 

Tehniskās 
Universitātes 
Hāgenas 
Tālmācību 
studiju centrs 

„Bruecken bauen – ueber Bruecken 
gehen” – Vasaras Universitāte  

06.- 07. 1999. 

LU Moderno 
valodu fakultātē 

Jana-Plan-Konferenz – konference  09.1998. 

Koledža RRC Lietvedības un datoru kursi 09. – 10.1995. 
 
 

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

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu 5 5 5 
Angļu 5 4 5 
Krievu 5 4 4 
Vācu 5 5 5 
Itāliešu 4 4 4 

 
Gētes Institūts 
Rīgā 
 

Zentrale Oberstufenpruefung 
(Centralizētais vācu valodas 
augstākā līmeņa eksāmens), 
sertifikāta Nr. 1689 

14.01.2004.  
 

 
 
 
 



7. Darba pieredze: 
 

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

01.06.2007. – 31.12.2007. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums ESF projekta “Studiju programmas “Viesnīcu servisa 

vadība” izstrādāšana un ieviešana  
svešvalodas speciāliste  

Galvenie pienākumi Studiju metodisko materiālu izstrādāšana studiju kursam 
“Vācu valoda” 

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

02.07.2007. – 31.08.2007. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums ESF projekta “Studiju programmas “Viesnīcu servisa 

vadība” izstrādāšana un ieviešana  
svešvalodas speciāliste  

Galvenie pienākumi Studiju rokasgrāmatas izveidošana un salikšana 
 

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

01.09.2006. – 31.12.2007. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums ESF projekta “Izglītības programmas “Surdotulks” 

izstrādāšana un ieviešana Sociālās integrācijas centrā” 
svešvalodas speciāliste  

Galvenie pienākumi Studiju kursa “Vācu valoda” vadīšana 
 

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

no 01.10.2006. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums ESF projekta ”Atbalsta punktu izveide profesionālās 

rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai invalīdiem 
Latvijā” pedagoģiskais personāls 

Galvenie pienākumi Mācību metodiskā materiāla izveide studiju kursam 
“Lietišķā vācu valoda” un „Specializētā vācu valoda” 

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

01.09.2006. – 31.03.2007. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums ESF projekta “Izglītības programmas “Sekretariāta un 

biroja darbs” pilnveide invalīdiem, izmantojot 
modernās informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas” svešvalodas speciāliste 

Galvenie pienākumi Mācību metodiskā materiāla izveide mācību priekšmetā 
“Lietišķā vācu valoda” 

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

13.02.2006. – 30.11.2006. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums ESF projekta “Izglītības programmas “Surdotulks” 

izstrādāšana un ieviešana Sociālās integrācijas centrā” 



svešvalodas speciāliste  
Galvenie pienākumi Mācību metodiskā materiāla izveide studiju kursam “Vācu 

valoda” 
 

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

01.01.2006. – 31.01.2007. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums Leondardo da Vinci programmas pilotprojekta 

„PSYCHO RES.C.U.E” eksperte 
Galvenie pienākumi Projekta darba materiālu sagatavošana un realizēšana 

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

01.09.2005. – 30.09. 2007. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības 

veicināšana” tulks 
Galvenie pienākumi Projekta materiālu tulkošana 

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

01.09.2005. – 31.05. 2007. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs”  
Amata nosaukums EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības 

veicināšana” 8. aktivitātes vadītāja 
Galvenie pienākumi Projekta darba procesu vadīšana 

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

no 01.09.2005. 

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs” 
Amata nosaukums Profesionālās vidusskolas vācu valodas skolotāja 

Galvenie pienākumi Vācu valodas materiālu sagatavošana un stundu vadīšana  
 

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

no 01.04.2004.  

Darba vietas nosaukums Valsts aģentūra „Sociālās Integrācijas Centrs” 
Amata nosaukums Koledžas RRC vācu valodas lektore 

Galvenie pienākumi Lietišķās vācu valodas lekciju sagatavošana un vadīšana 
 

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

no 01.03.2004. 

Darba vietas nosaukums Gētes Institūts 
Amata nosaukums Vācu valodas kursu vadītāja 

Galvenie pienākumi Pieaugušo un jauniešu kursu materiālu sagatavošana un 
kursu vadīšana 

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

06.10.2003. – 01.06.2004. 

Darba vietas nosaukums Sākumskola „Ābelīte”  
Amata nosaukums Vācu valodas skolotāja 

Galvenie pienākumi Vācu valodas stundu materiālu sagatavošana un stundu 
vadīšana 3. līdz 6. klases skolēniem 

 



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

09.09.2003. – 20.06.2005. 

Darba vietas nosaukums Puškina licejs  
Amata nosaukums Vācu valodas skolotāja 

Galvenie pienākumi Vācu valodas stundu materiālu sagatavošana un stundu 
vadīšana 8. līdz 11. klases skolēniem 

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

02.1997. – 07.1997. 

Darba vietas nosaukums Firma „ADMail”  
Amata nosaukums Datu apstrādātāja 

Galvenie pienākumi Informācijas ievadīšana datorprogrammā 
 

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

10.1995. – 05.1996. 

Darba vietas nosaukums Matīsa cietums  
Amata nosaukums Korespondences inspektore 

Galvenie pienākumi Ienākošo un izejošo vēstuļu kontrole 
 
 

8. Cita nozīmīga informācija : Zinātniskās publikācijas, dalība konferencēs  
 

08.09. – 09.09.2005. Starptautiskā EQUAL projekta AQUA partneru 
konference Jūrmalā – līdzdalība seminārā 

20.03. – 21.03.2007. Starptautiskā EQUAL projekta AQUA partneru 
konference Hamburgā – cilvēku ar psihiskām 
saslimšanām mākslas darbu izstādes atklāšana 

15.06. – 16.06.2006. Starptautiskā Leonardo da Vinči projekta 
PSYCHORESCUE partneru konference Amsterdamā 
– līdzdalība darba grupā 

20.03. – 21.03.2006. Starptautiskā EQUAL projekta AQUA partneru 
konference Hamburgā – līdzdalība darba grupā 
„Profesionālās piemērotības noteikšana un kvalifikācija” 

12.01. – 13.01.2006. Starptautiskā Leonardo da Vinči projekta 
PSYCHORESCUE partneru konference Romā – 
līdzdalība darba grupā 

27.11. – 28.11.2005. Starptautiskā EQUAL projekta AQUA partneru 
konference Krakovā – līdzdalība darba grupā 
„Profesionālās piemērotības noteikšana un kvalifikācija” 

08.09. – 09.09.2005. Starptautiskā EQUAL projekta AQUA partneru 
konference Hamburgā – līdzdalība konferencē 

 
 

9. Kontaktinformācija: 
 

Adrese: Strazdu 5 -1, Jūrmala, LV-2015 
Tālruņa nr.: 29671003, darbā 7811763 
Faksa nr.: 7769495 
E-pasta adrese: Signe.Mainule-Meidropa@sic.gov.lv, 

signe_mainule@yahoo.de, 
signe_mainule@hotmail.com  



CURRICULUM VITAE 
 

VĀRDS  Nenona 
UZVĀRDS Kalēja 

ADRESE Skolas iela 32 – 70 
 Jūrmala, LV-2016 

 
TĀLRUNIS +371  7733563;  

 

DZIMŠANAS DATI 1950.gada 22.augusts 
TAUTĪBA Latviete 
ĢIMENES STĀVOKLIS Precējusies 
IZGLĪTĪBA Augstākā 
 

 2002.14.jūnijs Latvijas Universitāte 
 Fizikas – matemātikas fakultāte 
 Dabas zinātņu maģistra grāds matemātikā 
 

 1973. 29. jūnijs Latvijas Universitāte 
 Fizikas – matemātikas fakultāte 
 Fizikas – matemātikas pasniedzēja 
 

VALODAS Latviešu valoda - dzimtā valoda 
 Krievu valoda - ļoti labā līmenī 
 Angļu valoda - sarunvalodā 
 

DARBA PIEREDZE 1.04.2004. – līdz šim brīdim 
 V/A „SIC” koledža RRC matemātikas lektore 
 

 1.09.2005. – līdz šim brīdim 
 V/A „SIC” Jūrmalas profesionālā vidusskola 

 matemātikas skolotāja 
 

 20.04.2006. - 14.08.2007. 
 Jūrmalas p. sāk-sk.,, Taurenītis” 
 

 30.01.19978. - 26.08.2005. 
 Jūrmalas 1. ģimnāzija matemātikas skolotāja 

 
 1973. - 1977. 
 Pumpuru vidusskola matemātikas skolotāja 
 

KURSI 07.06.2007.-IAC 
 „Kritiskā domāšana dažādos mācību 
 priekšmetos”( 36 h ). Nr.2007/2-4/495 

 
 24.10.2006. 
 „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” RTU 
 Tālākizglītības studiju centrs TA Nr. 2297 
 
 2003.20.-24.10. 
 Š.Amonašvili „Humāna un personiska pieeja 
 bērniem izglītošanas procesā” (36 h) Nr.61.LIF 
 
 999.16.09.-22.12.. datorzinību  kursi ( 72 h ) 
 LIIS reģistrācijas Nr. LIIS-99-29-4636 



 
 

  
 

Dzīves un darba gājuma kopsavilkums                                                                          
 

Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Biruta Jansone 
Adrese Čuguna iela 32, Rīga, Latvija, LV - 1029 

Tālrunis  Mobilais tālrunis 26521864 

E-pasts Biruta.jansone@sic.gov. lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 1948. gada 19 jūlijs 
  

Dzimums sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2004. - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore, Koledža RRC 

Darba vietas nosaukums V/A „Sociālās integrācijas centrs” 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 2003. – 2004. 

Profesija vai ieņemamais amats asistente 

Darba vietas nosaukums BOVSIA „Koledža RRC” 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 1998. – 2003. 

Profesija vai ieņemamais amats arodpedagogs 

Darba vietas nosaukums SIC Koledža RRC 

Nozare Izglītība, zinātne 
  

Laika periods 1991. – 1996. 

Profesija vai ieņemamais amats Revidente 

Darba vietas nosaukums SIA „WUW” 

Nozare Tirdzniecība 
  

Laika periods 1981. – 1991. 

Profesija vai ieņemamais amats Sekcijas vadītāja, veikals „Astra” 

Darba vietas nosaukums Tekstilpreču, gatavo apģērbu un apavu tirdzniecības uzņēmums 

Nozare Tirdzniecība 
  

Laika periods 1976. – 1981. 

Profesija vai ieņemamais amats Plānu daļas vadītājas vietniece 



Darba vietas nosaukums A.S. Popova Rīgas radio rūpnīca 

Nozare Rūpniecība 
  

Laika periods 1972. – 1976. 

Profesija vai ieņemamais amats bibliotekāre 

Darba vietas nosaukums Rīgas pilsētas 17. bibliotēka 

Nozare Kultūras 
  

Laika periods 1968. – 1972. 

Profesija vai ieņemamais amats Kontroliere, aparatūras tehniskās kontroles nodaļa 

Darba vietas nosaukums Radio rūpnīca „VEF” 

Nozare Rūpniecība 
  

Izglītība   
  

Laika periods 2000. – 2002. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Arodpedagogs  

Izglītības iestādes nosaukums RTU, Humanitārais institūts 
  

Laika periods 1971. - 1981. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Inženieris – ekonomists rūpniecībā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Politehniskais institūts 

Laika periods 1966. – 1968. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Rādioregulētājs, 5. kategorija 

Izglītības iestādes nosaukums  2. tehniskā skola, Rīga 

La  

Laika periods - 1966. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums Kuldīgas vidusskola 
  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs 

Angļu valoda   labi  labi  viduvēji  labi  viduvēji 

Krievu valoda   labi  labi  labi  labi  labi 

            

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs Kopš 1998.gada 
  

Zinātnisko pētījumu virziens 
(-i) 

 

  



Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums Vadītie studiju kursi 

  

Kursa nosaukums 

 
Iecerētie studiju kursi 

 
  

Profesionālā pilnveide 
2005./2006. ak.gadā  

(kursi, semināri ,konferences, 
stažēšanās u.c.):  nosaukums, 

norises vieta, laiks 

• Kursi “Sociālā iekļaušana”, Rīga, 2006. 
• Kursi “Inovāciju menedžments” , Rīga, 2005. 
• Kursi „Kritiskā domāšana dažādos mācību priekšmetos”, 

Rīga, 2007. 
  

Dalība starptautiskajās un 
profesionālajās 

organizācijās 
 

  

Citas aktivitātes ārpus SIC 
(kursu, semināru vadīšana, 
komentāru sniegšana u.c.) 

 

  

Sabiedriskie pienākumi 
augstskolā 

 
 

  

Raksta 
nosaukums 

Izdevuma 
nosaukums 

Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

    

Publikācijas   LZP atzīto 
recenzējamo zinātnisko 

izdevumu sarakstā (skat. 
pielikumā) 

 
    

  

Raksta 
nosaukums 

Izdevuma 
nosaukums 

Izdošanas vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

Pārējās publikācijas 

    
  

Norises laiks Projekta tēma Nosaukums Finansētājs 

2005. 
septembris – 
2056. 
decembris 

EQUAL 
projekts 
„Invalīdu 
nodarbinātības 
veicināšana” 

Inovatīvu 
profesionālās 
rehabilitācijas 
metožu ieviešana 
darbā ar invalīdiem. 

 

2005. 
septembris – 
2006. jūnijs 

EQUAL 
projekts 
„Invalīdu 
nodarbinātības 
veicināšana 

Invalīdu ar 
psihiskām 
saslimšanām 
profesion. 
apmācības metožu 
izstrādāšana 

 

    

Līdzdalība 
pētnieciskajos/izglītojošajos 

projektos 

    
  



Pasākuma veids Students Projekta nosaukums 

   

   

Pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos iesaistītie 

studenti 

   
  

Norises laiks, 
vieta 

Konferences nosaukums 
Ziņojuma 

temats  

   

Piedalīšanās konferencēs 

   
  



 

CURR1CULUM VITAE 
SOLVITA FLUGINA 

Dzimšanas dati: 1978.gada 13.septembris Adrese: 

Spīdolas 9-2, Jūrmala. LV - 2008 Tālrunis: mob. 

6423493 Izglītība 

2000. - 2002. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte ( LUPPF), 
sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. Klīniskās psiholoģijas apakšnozare. 

2001. LUPPF, Psihologa asistenta profesionālā kvalifikācija 

2000. LUPPF, Psiholoģijas skolotāja profesionālā kvalifikācija 

1996.-2000. LUPPF, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 

1983. - 1996. Viesītes vidusskola 

Papildus apmācība 

2003. 21-22.novembris. Rīgas Narkomānijas Profilakses Centra mācību programma 
"Darbs ar atbalsta grupām" 

2001. 21. - 24.maijs. Apmācība "CriticaI Incident Stress Management: Bacic 
and Advanced" 

2000.4.decembris.Seminārs "Bērna intervēšana vardarbības gadījumos" 

2000. 6.-9. oktobris. Piedalīšanās 4.internacionālajā Baltijas psihologu konferencē 

1999. oktobris. 9 dienu apmācības kurss "Krīzes intervence" 

Darba pieredze 

No 11. 2002. Psiholoģe un saskarsmes pasniedzēja BOVSIA "Koledža RRC" ( darbs ar 
invalīdiem : individuālās konsultācijas, saskarsmes nodarbību vadīšana) 

01. 2001- 04. 2003. psihologs b/o, v/u "Narkoloģijas Centrs" (grupu nodarbības, 
individuālas konsultācijas, psiholoģiskā izpēte) 

10. 1999. - 11. 2002. konsultants krīžu situācijās pa telefonu s/o "Krīžu centrs "Skalbes"". 

09.2000. - 12. 2000. psihologs Rīgas 99. vidusskolā 

10.1999. - 12.1999. klīniskā prakse Rīgas Psihoneiroloģiskajā slimnīcā 



Pētnieciskā darbība 

2000. - bakalaura darbs psiholoģijā "Agresijas izpausmes veidu dzimumatšķirības 20-25 gadu 
vecumā" 

2002. - maģistra darbs psiholoģijā "Vērtību orientācijas atšķirības jauniešiem 18-25 gadu 
vecumā saistībā ar narkotiku lietošanas biežumu" 

Pedagoģiskā darbība 

No 11. 2002. - saskarsmes pasniegšana profesionālās vidusskolas grupās , lietišķā saskarsme - 
koledžas grupās BOVSIA „Koledža RRC" 

20.03.2003. - darba grupas ( darbs ar pusaudžiem detoksikācijas nodaļā narkotiku atkarības 
gadījumos) vadīšana Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas 1.konferencē „Klīniskā 
psiholoģija un atkarība" 

Valodas 
Latviešu valoda - dzimtā Krievu 
valoda -ļoti labi Angļu valoda - 
viduvēji 

 



 
 

 
Dzīves un darba gājuma kopsavilkums                                                                                    
 

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aivars Bērziņš 
Adrese Bulduru pr 22. lit. 6., Jūrmala, Latvija, LV -2010 

Tālrunis  Mobilais tālrunis  

E-pasts Aivars.berzins@sic.gov.lv 
  

Pilsonība Latvijas Republikas 
  

Dzimšanas datums 1962.gada 5.aprīlis 
  

Dzimums vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2002. - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats lektors (Datorzinības un informācijas tehnoloģijas nodaļa) 

Darba vietas nosaukums V/A Sociālās integrācijas centrs, Koledža RRC 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2001. – šobrīd  

Profesija vai ieņemamais amats Datortīkla administrators. 

Darba vietas nosaukums Koledža RRC 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1996. - šobrīd 

Profesija vai ieņemamais amats Arodapmācības pasniedzējs. 

Darba vietas nosaukums V/A SIC Profesionālā vidusskola 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1993. – 1996. 

Profesija vai ieņemamais amats Inspektors. 

Darba vietas nosaukums Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija 

Nozare Transportlīdzekļu reģistrācija 
  

Laika periods 1985. – 1993. 

Profesija vai ieņemamais amats Inženieris. 

Darba vietas nosaukums Kandavas radiorūpnīca. 

Nozare rūpniecība 
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  



 
 

Nozare  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Laika periods  

Profesija vai ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums  

Nozare  
  

Izglītība   
  

Laika periods 1980. – 1985.  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 
Diploms. REA konstruēšana un tehnoloģija. 

Izglītības iestādes nosaukums Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotais, Rīgas politehniskais 
institūts, Radiotehnikas fakultāte. 

  

Laika periods  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 
 

  

Izglītības iestādes nosaukums  
  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums Sapatne Runāšana Rakstīšana 

 Klausīšanās Lasīšana Dialogs 
Monolog
s 

 

Angļu valoda  labi  labi  
viduvē
ji 

 viduvēji  viduvēji 

Krievu valoda  teicami  teicami  
teicam
i 

 teicami  labi 

           

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba stāžs Kopš 1996.gada 
  

Zinātnisko pētījumu 
virziens(-i) 

 

  

Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums 

  

  

  

Vadītie studiju kursi 

  

Iecerētie studiju kursi Kursa nosaukums 



 
 

 

 
  

Profesionālā pilnveide  
(kursi, semināri ,konferences, 
stažēšanās u.c.):  nosaukums, 

norises vieta, laiks 
 

• „Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju 
izmantošana studiju procesā”. RTU Tālmācības studiju 
centrs, 2007.g. 

• „Kritiskā domāšana dažādos mācību priekšmetos”. 
Izglītības attīstības centrs, 2007.g. 

• „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”. RTU 
Tālmācības studiju centrs, 2006.g. 

• Šalvas Amonašvili „Humāna un personiska pieeja 
bērniem izglītošanas procesā”. Latvijas Izglītības 
Forums, 2003.g. 

• Ražošanas vadības sistēmas „Citect”. UTU 
Elektrotehnika AS, 2002.g. 

• Datortīkla administratora kursi. Soft-Tronik Riga, 
1998.g. 

• Ražošanas vadības sistēma „InTouch”. Klinkmann, 
1998.g. 

  

Dalība starptautiskajās un 
profesionālajās 

organizācijās 
•  

  

Citas aktivitātes ārpus 
Koledža RRC (kursu, semināru 

vadīšana, komentāru sniegšana 
u.c.) 

 

  

Sabiedriskie pienākumi 
augstskolā 

 
• Koledžas padomes loceklis 

  

  

Raksta 
nosaukums 

Izdevuma 
nosaukums 

Izdošanas 
vieta, 

izdevējs, 
gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

    

    

Publikācijas   LZP atzīto 
recenzējamo zinātnisko 

izdevumu sarakstā (skat. 
pielikumā) 

 

    
  

Raksta 
nosaukums 

Izdevuma 
nosaukums 

Izdošanas 
vieta, 
izdevējs, gads 

Lpp. (no – līdz) 

    

Pārējās publikācijas 

    
  

Līdzdalība Norises laiks 
Projekta 

tēma 
Nosaukums Finansētājs 



 
 

    pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos     

  

Pasākuma veids Students Projekta nosaukums 

   

   

Pētnieciskajos/izglītojošajos 
projektos iesaistītie studenti 

   
  

Norises laiks, vieta Konferences nosaukums 
Ziņojuma 

temats  

   

Piedalīšanās konferencēs 

   
  

Nosaukums 
Izstrādes gads Apjoms Atrašanās 

vieta 
Mērķauditorija 

     

     

Mācību atbalsta materiāli 

     
 



 
 

 

CURRICULUM VITAE 
  
 Sergejs Vdovins 
 Raiņa iela 87, dz. 31 
 Jūrmala 
 Latvija 
 
 Personīgā informācija 
 Nacionalitāte: krievs 
 Vecums: 37 
 
 Izglītība 
1989. g. – 1993. g. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 Rīga, Latvija 
 Elektrosakaru inženiera kvalifikācija 
 
1989. g. – 1993. g. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 Rīga, Latvija 
 Inženierzinātņu bakalaura grāds 
 
1985. g. – 1989. g. RĪGAS RADIOELEKTRONIKAS APARĀTBŪVES 

TEHNIKUMS 
 Rīga, Latvija 
 Elektrosakaru tehniķa kvalifikācija 
 
1977. g. – 1985. g. JŪRMALAS 6 PAMATSKOLA 
 Jūrmala, Latvija 
 Pamatizglītība 
 
 Profesionālā pieredze 
 Koledža RRC 
 Jūrmala, Latvija 
2001. g. – ... g. Datortehnikas tehniķis. 
1995. g. – ... g. Mikrokompjuteru laboratorijas vadītājs. 
1993. g. – ... g. Pasniedzējs 
 
 Valodas 

Latviešu – brīvi, 
krievu – dzimtā, 
angļu – sarunvalodas līmenī 
 

 Papildus izglītība un pieredze 
2003. g. Šalvas Amonašvili autorprogramma. 
 Kvalifikācijas paaugstināšana 
 
2002. g. Aktīvās mācību metodes audzēkņu motivācijas sekmēšanai. 
 Tālākizglītības programma 
 
1998. g. Programming with Visual Basic for Applications and Access. 
 CERTIFICATE OF EXCELLENCE 



 
 

1996. g. B kategorijas autovadītāju apliecība 
  
 Komandējumi: 
1996. g. Hamburga invalīdu prof. rehabilitācijas centrs. 
 Kvalifikācijas paaugstināšana. 
 
1994. g. Dortmunde, Hamburga invalīdu prof. rehabilitācijas centrs 
 Kvalifikācijas paaugstināšana. 
 
 Datorprogrammas: 

1. Operētājsistēmas: Windows 95; 98; 2000; XP. 
2. Lietojamā programmatūra: 

a. Office 97; 2000; XP. 
b. VISIO 4,0; 5,0; 2000; XP. 
c. Corel Draw 8; 9; 10; 11. 
d. Electronics Workbench 4,0; 5,0. 
e. Un citas lietojumprogrammas. 

 
 



 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

10. Vārds:  Jānis 
11. Uzvārds: Salmiņš 
12. Dzimšanas gads: 1951. 
 
13. Izglītība: augstākā 
 

Izglītības iestāde LU Fizikas un matemātikas fakultāte 
Datums: 
         

no 09/1969 līdz 07/1974 

Iegūtā izglītība: fiziķis 
 

Izglītības iestāde Rīgas Leona Paegles 1. vidusskola 
Datums: 
              

no 09/ 1966 līdz 09/1969 

Iegūtā izglītība: vidējā 
 

14. Papildu izglītība/kursi: 
 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: 
               

RTU Tālmācības studiju 
centrs 

Profesionāla e-studiju 
metožu un tehnoloģiju 
izmantošana studiju procesā 

2007/12 

Izglītības attīstības 
centrs 

Kritiskā domāšana dažādos 
mācību priekšmetos 

2007/07 

RTU Tālmācības studiju 
centrs 

Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā 

2006/10 

RTU Tālmācības studiju 
centrs 

Dators lietpratējiem no 04/2004 
līdz 06/2004 

Pieaugušo profesionālās  
tālākizglītības centrs 

Pedagoģiskās 
pamatizglītības programma 

no 09/2003  
līdz 06/2004 

Koledža RRC Datoru kursi Windows, 
Excel, Access, Internet 
Explorer 

no 02/2002 līdz 
04/2002 

 
15. Valodu prasme: 
 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
latviešu 5 5 5 
krievu 5 5 5 
vācu 5 4 4 

 
16. Darba pieredze: 

Datums: 
               

no 10/2006  

Darba vietas 
nosaukums 

V/A  SIC Koledža RRC 



 
 

Amata nosaukums Lektors 
Galvenie pienākumi Teorētisko un praktisko nodarbību vadīšana 

 
Datums: 
               

no 10/1995  

Darba vietas 
nosaukums 

V/A  SIC 

Amata nosaukums Arodskolotājs 
Galvenie pienākumi 1. Skolotājs  

2. Audzinātājs 
 
 

Datums: 
            

no 03/1980 līdz 06/1995 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Juvelierizstrādājumu rūpnīca 

Amata nosaukums Tehnologs 
Galvenie pienākumi 1. Sekot jaunākajiem sasniegumiem nozarē un tehnikā 

2. Pārzināt un ievērot tehnoloģijas ražošanā 
3. Strādāt kolektīvā  

 
Datums: 
               

no 08/1974 līdz 03/1980 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas 73. vidusskola 

Amata nosaukums Fizikas skolotājs  
Galvenie pienākumi 1. Skolotājs 

2. Audzinātājs 
 

17. Kontaktinformācija: 
 
Adrese: 
 

Jūrmala, Pureņu 1 

Tālruņa nr:  
Faksa nr:  
E-pasta adrese JanisSalmins@sic.gov.lv 
 



 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
PERSONAS DATI: 

Vārds, uzvārds Andris Ozols 
Dzimšanas datums 06.04.1956. 
Adrese Dubultu pr. 10 dz. 108, 
 Jūrmala, LV-2015 
 
Tālrunis mob. 9488105, mājās 7760797 
 
IZGLĪTĪBA: 
1996. -1999.g. Informācijas sistēmu  

menedžmenta augstskola, 
informācijas sistēmu menedžeris 

 
DARBA PIEREDZE. 
2006.g. līdz šim laikam V/a „Sociālās integrācijas centrs” darba aizsardzības 

speciālists 
 
2002.g.-2005.g. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
 Jūrmalas brigādes komandieris, vienlaikus 
 pilsētas Ārkārtējo situāciju operatīvās
 komisijas priekšsēdētājs; 
 
1998.-2002.g. VUGD Jūrmalas brigāde, 
 brigādes komandiera vietnieks; 
 
1995.-1998.g. 1) VUGD Jūrmalas brigāde, inspektors; 
 2) I/U „Valkers un Ko”- menedžeris, direktora 
 vietnieks; 
 
1992.-1994.g. VUGD Jūrmalas brigāde, autovadītājs; 
 
1979.-1992.g. Sanatorija „Majori”, autovadītājs; 
 
1976.-1979.g. Profesionālā ugunsdzēsēju vienība Jūrmalā, Valteru  
 posteņa vada komandieris 
 
VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu- dzimtā 
 Krievu- tekoši 
 Angļu- pamatzināšanas 
 
PAPILDUS APMĀCĪBAS: 1995.g. Iekšlietu Ministrijas UGDD Mācību centra 11 
 mēn. jaunākā un vidējā komandējošā sastāva  
 apmācību kursi 
 2005.g. Personāla sertifikācijas institūts 
 „Darba aizsardzība”, kods 208520 
 
CITAS PRASMES: A, B, C, D, E kategorijas  

autovadītāja apliecība 
 



 
 

 

CURRICULUM VITAE 

1. Vārds: Juris 
2. Uzvārds: Leškovičs 
3. Dzimšanas datums: 18.02.1984 

4. Izglītība:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestāde Jūrmalas 1. ģimnāzija 
Datums: no (mm/gggg) 
 līdz (mm/gggg) 

09/1999. 
06/2002 

Iegūtā izglītība: Vispārējā vidējā izglītība 
Diploma Nr. AB 048739 
 

Izglītības iestāde Jūrmalas 1. ģimnāzija 
Datums: no (mm/gggg) 
 līdz (mm/gggg) 

09/1990 
06/1999 

Iegūtā izglītība: Pamatizglītība 
Diploma Nr. A 030863 

5. Papildu izglītība/kursi: 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
 līdz (mm/gggg) 

Iegūta B kategorijas vadītāja apliecība 02/2003 
Rīgas Komercskola Latvijas Republikas Rīgas 

Komercskolas sestdienas 
nodaļas divgadīgo kurss 

09/1999 
05/2001 

 

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte 

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

09/2007 
šobrīd 

Iegūstamā izglītība: Profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā 

Izglītības iestāde Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte 

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

09/2002. 
06/2007. 

Iegūstamā izglītība: Skolotāja augstākā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju 
“Lietišķās informātikas skolotājs”. 

Diploma Nr. PD C 4500 



 
 

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

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu 5 5 5 
Krievu 5 5 4 
Angļu 4 4 4 

7. Datorzināšanas 

Lietojumprogrammas Teksta apstrāde (MS Word), Datu apstrāde (MS Excel), 
Prezentāciju programmas (MS PowerPoint), Internet (html, e-
pasts, www), Datu bāzes (MS Access) 

Operētājsistēmas Windows 95/98/Me/2000/XP 
Citas prasmes Datortehnikas komplektēšana, defektu atklāšana, komponenšu 

nomaiņa 

8. Darba pieredze: 

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

11/2006 
pašlaik 

Darba vietas nosaukums V/A „Sociālās integrācijas centrs” 
Amata nosaukums Projekta vadītājs 

(ESF projekts „Atbalsta punktu izveide profesionālās 
rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai invalīdiem 
Latvijā”, līguma Nr. 
2005/3/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.1./0001/0008) 

Galvenie pienākumi Sagatavot projekta detalizētu darba plānu un vadīt projektā 
iesaistītā personāla darbu. 
Pārraudzīt projekta aktivitāšu izpildi, veikt kontroli par 
projekta īstenošanas gaitu, lai tiktu sasniegti projektā 
noteiktie mērķi u.c. 

 

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

07/2005 
06/2006 

Darba vietas nosaukums V/A „Sociālās integrācijas centrs” 
Amata nosaukums 13.aktivitātes vadītājs 

(EK iniciatīvas EQUAL projekts „INVALĪDU 
NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANA”) 

Galvenie pienākumi Izstrādāt SIC atbalsta punktu tīkla izveidošanas projektu, 
lai iesaistītu invalīdus rehabilitācijas pasākumos 

 

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

11.2003. 
pašlaik 

Darba vietas nosaukums V/A „Sociālās integrācijas centrs”, Jūrmalas profesionālā 
vidusskola 

Amata nosaukums Skolotājs 
Galvenie pienākumi Informātikas mācīšana 

Datu apstrādes mācīšana 
 



 
 

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

10.2002. 
07.2005. 

Darba vietas nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte 

Amata nosaukums Vecākais lietvedis 
Galvenie pienākumi Datortīkla administrēšana 

Datoru apkope 
Web lapas uzturēšana 

9. Kontaktinformācija: 

Adrese: Žubītes iela 5, Jūrmala, LV – 2008 
Tālruņa nr: +371 26439397 
Faksa nr:  
E-pasta adrese juris.leskovics@sic.gov.lv 
 



 
 

 
CV (Curriculum Vitae)  

 
 
1. Uzvārds: Saulīte 

2. Vārds: Anita 

3. Dzimšanas gads:  1978. gada 18. februāris 

4. Status Precējusies  

 
5. Izglītība: 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā Universitāte 

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

09.1999. 
06.2001. 

Iegūtā izglītība: Inženiera kvalifikācija informācijas tehnoloģijā 
Specializācija: Finansu informācijas tehnoloģija 

Diploma Nr. 000594 

 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā Universitāte 

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

09.1996. 
06.1999. 

Iegūtā izglītība: Bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā 
Specializācija: Informācijas tehnoloģija 

Diploma Nr. 009752 

 

Izglītības iestāde Rīgas 1. ģimnāzija 

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

09.1992. 
06.1996. 

Iegūtā izglītība: Vidējā 
 
 
6. Papildu izglītība/kursi: 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
             līdz (mm/gggg) 

COWI: FORCE ISO 14001 ieviešana 03.2002. – 04.2003. 
FORCE Vides auditoru kurss 03.2003. - 03.2003. 
Personāla Sertifikācijas 
Institūts 

ISO 9001 ieviešana 03.2002 – 06.2002. 

RTU Humanitārais 
Institūts 

Pedagoģiskās specializācijas sertifikāts 01.1999 – 06.1999 

 
 
7. Valodu prasme: (novērtējot no 1 līdz 5 (1 - vāji; 5 - brīvi)) 

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu 5 5 5 
Krievu 4 5 3 
Angļu 3 3 3 

 



 
 

Darba pieredze: 

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

01.2007.  
 

Darba vietas 
nosaukums 

v/a „Sociālās integrācijas centrs” 

Amata nosaukums vecākā iepirkuma speciāliste 
Galvenie pienākumi 1. iepirkumu izstrādes saskaņā ar likumu 

2. Līgumu izveide, konkrētam gadījumam. 

 

SIA “ASAS”, SIA “KILBE”, SIA “Skultes kokosta” ir viens īpašnieks. 

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

10.2004.  
09.2006 

Darba vietas 
nosaukums 

SIA ASAS 

Amata nosaukums Finansu analītiķe - kasiere 
Galvenie pienākumi 1. Finanšu analīze un prognožu izstrāde 

2. Kases operāciju veikšana 
3. Pašizmaksas kalkulācija 

 

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

01.2001. 
09.2006 

Darba vietas 
nosaukums 

SIA Skultes kokosta  

Amata nosaukums Finansu analītiķe 
Galvenie pienākumi 1. Finanšu analīze un prognožu izstrāde 

2. Pašizmaksas kalkulācija 
3. Budžeta sastādīšana 

 

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

01.2001. 
09.2006 

Darba vietas 
nosaukums 

SIA KILBE 

Amata nosaukums Finansu analītiķe 
Galvenie pienākumi 1. Finanšu analīze un prognožu izstrāde 

2. Pašizmaksas kalkulācija 
3. Budžeta sastādīšana 

 

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

01.2002. 
07.2003. 

Darba vietas 
nosaukums 

SIA Skultes kokosta  

Amata nosaukums Kvalitātes un vides vadības sistēmu vadītāja 
Galvenie pienākumi 1. Vides un kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzņēmumā  

2. Iekšējā audita veikšana 

 

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

01.2002.  
07.2003. 



 
 

Darba vietas 
nosaukums 

SIA KILBE 

Amata nosaukums Kvalitātes un vides vadības sistēmu vadītāja 
Galvenie pienākumi 1. Vides un kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzņēmumā 

2. Iekšējā audita veikšana 

 

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

07.1999.  
06.2001. 

Darba vietas 
nosaukums 

Ekonomikas ministrija 

Amata nosaukums Privatizācijas departamenta vecākā referente 

Galvenie pienākumi Pašvaldības īpašumu privatizācijas uzraudzība 
 

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

09.1998.  
06.2000. 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas 7. pamatskola 

Amata nosaukums Informātikas un fizikas skolotāja 

Galvenie pienākumi Apmācīt bērnus informātikas un fizikas priekšmetos 

 

9. Kontaktinformācija: 
 
Adrese: Rīgas raj., Ķekavas pagasts, Rāmava, Debess iela 9 

Tālruņa Nr.: 29240585 

E-pasta 

adrese: 

anita@beg.lv 

 



 
 

 

DZĪVESGĀJUMS 
 

PERSONAS DATI: 

 

Arnis Puksts  
dzim. 20.07.1980 Rīgā 
dzīv. Salacas ielā 16. - 88. 
         Rīgā, LV-1019  
mob. 29235250 
e-pasts arnis.puksts@lad.gov.lv 
 

IZGLĪTĪBA: 
 

2005. – ...  Latvijas Univesitāte, doktorantūra 
(plānotais absolvēšanas gads – 2011.) 

2003. – 2005. Juridiskā koledža, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,  
kvalifikācija – jurista palīgs.  

2003. – 2005. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un Vadības fakultāte,  
Vadības Informācijas Sistēmu novirziens, 

sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.  
1998. – 2003. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un Vadības fakultāte,  

Ekonomikas Informātikas novirziens (specialitāte – sistēmu analītiķis),  
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē. 

1995. – 1998. Rīgas 2. Vidusskola (vidējā izglītība) 
1986. – 1995. Rīgas 1. Ģimnāzija (pamata izglītība) 

 

PAŠREIZĒJĀ NODARBOŠANĀS: 
 

01.04.2004. – ... Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests, 
ārštata eksperts – datu bāzes administrators 

(piedalīšanās iepirkuma komisijās gan kā komisijas loceklim, gan arī 
kā pieaicinātam ekspertam, piedalīšanās dažādu projektu darba 

grupās, sadarbība ar auditoriem un  sistēmu izstrādātājiem, iestādes 
viedokļa aizstāvēšana diskusijās ar tiem, Oracle DB, Oracle 

Discoverer, Oracle aplikāciju servera un Unix OS administrēšana, 
konfigurēšana , uzraudzība, lietotāju konsultēšana,  u.c.) 

 
IEPRIEKŠĒJĀ DARBA PIEREDZE: 

 
01.02.2005. – 
31.05.2006. 

Papildus darbs: 
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvalde, 

projektu vērtēšanas eksperts informācijas tehnoloģijās 
(Eiropas sociālā fonda grantu shēmas “Profesionālās rehabilitācijas 

programmu attīstība un ieviešana” iesniegto projektu informāciju 
tehnoloģiju risinājumu  izvērtēšana, atbilstoši objektīviem kritērijiem, 

vērtējuma, atzinuma un ieteikuma sniegšana) 
01.06.2005. – 
23.12.2005. 

Papildus darbs: 
SIA FOLDERS, 

projektu vadītājs-konsultants 
(Informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas projekta vadīšana, 



 
 

piedāvājuma izstrāde, projekta budžeta plānošana, interviju veikšana 
ar klienta pārstāvjiem un projekta dalībniekiem-kandidātiem, projekta 

dalībnieku atlase, vadība, motivēšana un kontrole, projekta un 
rezultātu prezentēšana, problēmu un strīdus situāciju risināšana, 

klienta vajadzību un prasību analīze, utml) 
02.09.2003. –  
31.03.2004. 

 

Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests,  
vecākais referents  

(Piedalīšanās ES standartiem atbilstošas maksājumu administrēšanas 
sistēmas IAKS projekta izstrādes fāzes sanāksmēs, dokumentācijas 
rediģēšana un komentāri, piegādātās sistēmas testēšana, ieteikumi 

problēmu novēršanai/veiktspējas uzlabošanai, sadarbība ar 
izstrādātāja pārstāvjiem programmatūras versiju piegādei un 
instalācijai un turpmākai administrēšanai, LAD informācijas 

klasifikatora aktualizēšana, u.c.)  
01.03.2003. – 
01.09.2003. 

Valsts SIA “Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs”,  
sistēmu analītiķis  

(jaunu reģistru/sistēmu izveidošanas vai esošo pilnveidošanas loģikas 
un dokumentācijas izstrāde, ieviesto risinājumu testēšana, lietotāju 

apmācīšana, nestandarta pārskatu sagatavošana dažādiem mērķiem, 
jaunu veidlapu veidošana, piedalīšanās darba grupās) 

01.04.2002. –  
28.02.2003. 

Valsts SIA “Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs”,  
speciālists  

(sadarbība ar citu organizāciju speciālistiem, veidlapu 
izstrāde/pilnveidošana,  

programmatūras pilnveidošanas/izstrādes nosacījumi/loģika un jaunas 
testēšana, organizācijas problēmu risinājumu piedāvājumi, 

informācijas analīze) 
19.02.2002. – 
31.03.2002. 

Valsts SIA “Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs”,  
datoroperators  

(informācijas ievade un analīze, nodaļā izmantojamās 
programmatūras problēmu/nepilnību apraksti IT nodaļai 

labošanai/pilnveidošanai) 
09.07.2001. – 
31.08.2001. 

LR Centrālā Statistikas Pārvalde,  
lauku skaitīšanas datu apstrādes operators  

11.05.2000. – 
31.07.2000. 

LR Centrālā Statistikas Pārvalde,  
tautas skaitīšanas datu ievada kontroles operators  

  

PAPILDUS IZGLĪTĪBA, KURSI: 
 

2006. 
Mebius rīkotie kursi “Oracle application server 

10g:Administration I” 
Baltijas Datoru Akadēmijas rīkotie kursi Nr. AU14U 

“AIX, System Administration I” 
Baltijas Datoru Akadēmijas rīkotie kursi Nr. AC13U 

“AIX Basic” 
Komerccentrs  rīkotais seminārs  

“TIVOLI STORAGE MANAGER v.5.2 
administrēšana” (sertifikāts Nr. 227) 

Komerccentrs  rīkotais seminārs  
“HACMP v.5.2 pārskats” (sertifikāts Nr. 222)  

2005. 

Komerccentrs  rīkotais seminārs  
“AIX v.5.2 administrēšanas pamati” (sertifikāts Nr. 

217)                                                                                                                                                                                                                                            
2004. Mebius rīkotie kursi “Oracle9i Discoverer Administration” 



 
 

Baltijas Datoru Akadēmijas rīkotie kursi “Linux Administration II” 
Baltijas Datoru Akadēmijas rīkotie kursi “Linux Administration I” 

Baltijas Datoru Akadēmijas rīkotie kursi “Linux Fundamentals” 
A/S “Mācību komercfirma” rīkotie kursi  

“IBM SAVIETOJAMO DATORU APAKLPOŠANA UN 
REMONTS”  

(sertifikāts Nr. 04-0064) 
Mebius rīkotie kursi “Oracle9i Database: Security” 

Mebius rīkotie kursi “Oracle9i: DBA Fundamentals II” 
Mebius rīkotie kursi “Oracle9i: DBA Fundamentals I” 

Baltijas Datoru Akadēmijas rīkotie kursi Nr. 2074  
“Designing and Implementing OLAP Solutions with Microsoft 

SQL Server 2000”  

2003. 

A/S “Mācību komercfirma” rīkotie kursi  
“Lokālo datortīklu veidošana un administrēšana uz Linux bāzes”  

(sertifikāts Nr. 06-0899) 
Eiropas Attīstības Skolas rīkotie 48 stundu kursi  

“Programmēšana (Borland Delphi 6 vidē)” (kursu beigšanas 
apliecība Nr. 10220) 

2002. 

Baltijas Datoru Akadēmijas rīkotie kursi Nr. 2071  
“Quering Microsoft SQL Server with Transact-SQL”  

2000. A/S VAR  rīkotie 36 stundu kursi  
“MS Windows NT 4.0 servera administrēšana” (sertifikāts Nr. 

2000-478) 
 

VALODU ZINĀŠANAS: 
 

• Latviešu (dzimtā); 
• Krievu (labi – runāju, lasu, rakstu); 
• Angļu (saprotu labi – dokumentācija, sanāksmes, runāju viduvēji – sarunvalodas līmenī, 

prakses trūkums); 
• Vācu (vāji – tulkoju dokumentāciju ar vārdnīcas palīdzību). 

 

DATORZINĀŠANAS : 
 

• Datora “salikšana”, datortehnikas konfigurēšana, OS un cita programnodrošinājuma 
instalēšana; 

• Operacionālās sistēmas – MS Windows, Unix; 
• Datu bāzu vadības sistēmas – Oracle, MS SQL, MS Access; 
• Biroja standarta programmatūra – MS Office, Openoffice; 
• Modelēšanas rīki – MS Visio, Grade; 
• U.c.; 
• Definēt problēmas un piedāvāt risinājumus to novēršanai (programmatūrā, 

projektējumos, “entītiju” jeb būtību attiecībās, lietotāja saskarnēs, lietotāja 
dokumentācijā, u.c.), veikt draudu/riska analīzi, izvērtēt risinājumu atbilstību 
definētajam problēmu apgabalam, utml. 

 

PAPILDINFORMĀCIJA: 
 

• Ir “B” kategorijas vadītāja apliecība (sākot ar 1998. gadu) un personīgā automašīna. 



 
 

Curriculum Vitae 

Vārds: Jānis 
Uzvārds: Kapenieks 
e-mail: janis@ltg.lv 

 
Dzimšanas 
gads: 

1978. gada 23. maijs  Tel.: + 371 67892826 

Tautība: Latvietis  Mob. tel: + 371 29469173 
   

 

IZGLĪTĪBA 
 
2002-2005 Maģistratūras studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 

fakultātē matemātiskās ekonomikas studiju programmā un iegūts 
maģistra grāds. 
 

1996–2001 Bakalaura studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultātē analītiskās ekonomikas studiju programmā  un bakalaura 
grāda iegūšana 
  

līdz 1996 Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, iegūta vidējā izglītība. 
 

DARBA PIEREDZE 
 
Kopš   2005 Koledža RCC, pasniedzējs mācību priekšmetam “E-komercija” 
Kopš   2000 Rīgas Tehniskās Universitātes Tālmācības studiju centrs 

Multimediju mācību disku izstrāde un tālmācības kursu vadība 
2003. – 2004. tālmācības kursu “E-biznesa pamati” vadīšana Līvānos;  
2003. – 2004. mācību CD-ROM “Ebiznesa pamati”; 
2001. - 2002. mācību CD-ROM grāmatvedības sistēmai "UVIS"; 
2001. - 2002. mācību CD-ROM: IT iesācējiem; 
2000. Mācību nodarbību vadīšana Latvijas muzejiem: interneta lietošana 

praksē. 
Kopš   1999 SIA Ceļvedis IT  

direktors un valdes priekšsēdētājs 
Kopš   1999 SIA Pilsētmāju institūts Urban Art  

Finanšu un IT direktors, Finanšu direktora vietnieks 
 

1999-2005 SIA BO Latvijas Universitātes Fonds 
ekonomists un grāmatveža palīgs 
 
 

 

CITAS PRASMES 
 
Valodas: 
 

angļu, vācu, krievu 
 

Datorprasmes MS Windows, MS Office, HTML, asp, php, Macromedia Authorware, 
Illuminatus Opus, Macromedia Flash. 

 



 
 

 
Curriculum Vitae 

 

PERSONAS DATI  

Vārds, Uzvārds Inese Vīra 

E-pasts iviira@inbox.lv 

Dzimšanas dati 31.01.1983 

Telefons +371 2 6413515 

  

IZGLĪTĪBA  

 

� 2004.g. – 2006.g. RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) maģistru 

studiju programma „Attēlu apstrāde un datorgrafika”.  

Aizstāvēts diplomdarbs par tēmu "Fraktāļu algoritmu lietojumi 

datorgrafikā". 

 

 

� 2001.g. - 2006.g RSEBAA (Rīgas Starptautiskā ekonomikas 

un biznesa administrācijas augstskola) iegūta uzņēmējdarbības 

vadītāja kvalifikācija (kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās 

kvalifikācijas līmenim). 

 Studiju programma „Uzņēmējdarbības organizācija un vadība”. 

 Aizstāvēts diplomdarbs par tēmu "Personālvadība IT uzņēmumā" 

 

 

� 2001.g. - 2004.g. RTU bakalaurs studiju programmā 

„Informācijas tehnoloģija”. Aizstāvēts bakalaura darbs par tēmu 

„Mācību iestādes Web lapas izstrāde” 

 

 � 1990.g. - 2001.g. Rīgas 2. vidusskola 

  

DARBA 

PIEREDZE 

 

 

No 2007. gada vieslektore Sociālās integrācijas centrs, koledža RRC, 

kursi „Datu struktūras un algoritmi”, „Lietojumprogrammatūra”. 

 

No 2007. gada RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 

fakultāte Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa, asistente,  



 
 

datorgrafikas pasniedzēja kursos Adobe Photoshop CS2,  CorelDraw 

Graphics Suite 12, Cinema 4D, SolidThinking. 

 

 

No 2006.-2007. gadam – Valsts Ieņēmumu Dienesta Informātikas 

pārvaldes Ekspluatācijas daļas Datu apmaiņas sistēmu uzturēšanas 

nodaļas galvenā speciāliste. 

Darba pienākumi: 

� Valsts muitas sistēmu administrēšana un uzturēšana ar citām 

ES valstu muitas administrācijām,  

� elektronisko datu apmaiņas procesu uzraudzība,  

� Oracle datu bāzu administrēšana un uzturēšana. 

Valsts Ieņēmumu Dienesta Informātikas pārvaldes Ekspluatācijas 

daļas Datu apmaiņas sistēmu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietas 

izpildītāja viņa prombūtnes laikā 

 

 No 2005. - 2007. gada – vieslektore RTU  

 No 2002. -2006. gada - Mājas lapu izstrāde (līgumdarbi) 

  

DATORPRASMES  

 

Iemaņas darbā ar: 

� datorgrafikas programmām: Adobe Photoshop CS2, Paint 

Shop Pro, CorelDraw Graphics Suite 12, Cinema 4D 9, 3D Studio 

Max 9, SolidThinking, Poser 6, Bryce 5, Pinnacle Studio, 

� „Microsoft Office” programmām: MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, MS Outlook Express, MS PowerPoint,  

� pieredze darbā ar datu bāzēm: MS Access, Oracle 9i, 

� operētājsistēmām: Windows Vista, Windows XP Proffesional, 

Windows 2000 Professional, pamatzināšanas LINUX, AIX 5.0, 

� kā arī Mozzila Firefox, MS Internet Explorer, FrontPage 

2000, Borland Delphi 7, Pascal 

  

KURSI  

 
ES NCTS (Jaunā datorizētā tranzīta sistēma) „Intracom” kursi Atēnās: 

1. „ECN server training”, 2006. g.;  



 
 

2. „MCC/GMS training”, 2006. g.; 

3. „CS/RD administration II”. 2006. g.; 

  

LICENCES UN 

SERTIFIKĀTI 

 

 

1. „Prasme runāt publiski”,  VSMP aģentūra (2007) 

2. „Oracle database 10g: Security”, Mebius IT (2006) 

3. „Oracle application server 10g: Administration I”, Mebius IT 

(2006) 

4. „Oracle application server 10g: Administration II”, Mebius IT 

(2006) 

5. „Oracle DB 10g: 2 Day DBA”, Mebius IT (2006) 

6. „Oracle AS 10g: Enterprise Identity Management”, Mebius IT 

(2006) 

7. „Oracle 9i: DB Administration Fundamentals II”, Mebius IT 

(2006) 

8. „Oracle9i: Performance Tuning”, Mebius IT (2006) 

9. „Managing Oracle on Linux”, Mebius IT (2006) 

  

VALODU 

PRASMES 

 

 Latviešu - dzimtā valoda 

 Angļu - sarunvalodas līmenī 

 Krievu - sarunvalodas līmenī 

 



 
 

 
Dzīves apraksts/ CURRICULUM VITAE 

 
 

CV iesniegšanas 
mērķis: 

   

1. Uzvārds Lustiks 
2: Vārds Ilgmārs 
3. Dzimis 1953.gada 6.aprīlī 
4. Tautība Latvietis 
5. Civilais statuss Precējies, meita 
6. Kontaktinformācija Mob. 29454862;  T. 5036246; E-mail: 

ilgmars.lustiks@sic.gov.lv  
7. Izglītība 

 Mācību iestāde 
 [datumi no – līdz] 

Iegūtā kvalifikācija 

Rīgas Tehniskā 
universitāte, Automātikas 
un skaitļošanas tehnikas 
fakultāte 
  1971-1976 

Augstākā izglītība, Inženieris-matemātiķis  

7.1. Profesionālā pilnveide  
 

- Apmācība par personas datu apstrādes sistēmu 
uzturēšanu iestādēs  atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām,  2007.g. jūnijs 

- Apmācības vadītāju sagatavošanas kursi “ES 
strukturālie fondi,  projektu izstrāde”, Valsts 
Administrācijas skola,  2003.g. 

- Grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts un 
pašvaldību vajadzībām”, SIA “Mans īpašums”, 
2003.g. 

- Apmācības  kursi par lielu informācijas sistēmas 
projektu izstrādi un ieviešanu, Rīga, RITI, 1998.g., 
2002.g. 

-  “IS drošības noteikumi” – Datu valsts inspekcija, 
2001.g. 

- Par valsts un pašvaldību pasūtījumiem, LU, 2000.g. 
- Apmācības kurss  par  vadības praktiskajām 

metodēm  un līdzekļiem “Practical methods and 
tool for organization and management”, NIOW, 
Nīderlande, 1999.g.  

- Valsts administrācijas skola, Ekonomikas bloks, 
1998.g. 

- Apmācības kursi EIONET datortīkla izveidošanā un 
administrēšana, 1998., Rumānija, EEA 

- Apmācības kursi sistēmu projektēšanā ar Oracle 
CASE (Computer Aided System Engineering) 
līdzekļiem, Latvija, 1997.g. 

- Vadītāju iemaņu pilnveidošanas  kursi Zviedrijā, 
Zviedrijas EPA,  1997.gads, 

- Apmācību kursi ģeogrāfisko informācijas sistēmu 



 
 

(GIS) izmantošanā 1993.gads, Lietuva, ANO 
apmācību programmas ietvaros 

 
8. Valodas prasmess:  (1 – 
teicami; 5 – pamatiemaņas) 

Valoda Lasīt prasme Sarunu valoda Rakstīšana  
Latviešu (dzimtā) 1 1 1 
Krievu 1 2 2 
Angļu 2 3 3 
        
9. Dalība profesionālajās 
organizācijās 

- 2004.g. –2006. , Nacionālās programmas IT jomā 
koordinācijas padomes loceklis 
- 2000.g. – 2006.- Eiropas Vides aģentūras EIONET tīkla 
Datu arhitektūras koordinators no Latvijas  
- 1997.- 2006.- Vides ministrijas Informācijas tehnoloģiju 
padomes loceklis 

 - 1998.g. –2002.g. Latvijas Nacionālās programmas 
Informātika koordinācijas padomes loceklis  
- 1997-2000. Eiropas Vides aģentūras ITTAG (Information 
Technologies and Telecommunication Adviser Group) 
eksperts no Latvijas    
- 1997.g.  v/a/s Valsts informācijas tīkla aģentūras VITA 
Padomes loceklis 
 

10. Prasmes (t.sk. 
datorprasmes) 

- Labas komandas vadītāja   iemaņas (12 gadu pieredze 
dažādu līmeņu vadītāja amatos valsts pārvaldē) 
-Labas darba iemaņas  ar dažādām datorsistēmām un 
operētājsistēmām  (IBM PC savietojamie datori – Windows 
xx, Windows NT , SUN workstations – Solaris, Macintosh, 
PDP -11, IBM 360), 
Programmēšanas iemaņas (C++, PL-1, Fortran, DBMS 
FoxPro, DBMS Access, SQL), 
- Pieredze informācijas sistēmu un programmatūras prasību 
specifikāciju izstrādē (Ministrijas informācijas sistēmas 
attīstības stratēģija, Vides portāla izveides koncepcija, 
projekts  pēc LU pasūtījuma, u.c.) (1996-2002) 
- Prasme strādāt ar dažādu pielietojumu programmatūru ( 
GIS ArcView ,   MS Office, MS Project, u.c.) 
- Auto vadīšanas iemaņas vairāk kā 20 gadus (B 
kategorija). 
- mednieku biedrības biedrs kopš 1988.g. 
-dienests un apmācības zemessardzē 1991g. -2003.g 

11. Patreizējais amats Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”- IT nodaļas 
vadītājs 
 

12. Gadi nostrādāti pēdējā 
organizācijā  

1 



 
 

13. Projektu vadības 
prasmes  

- Pārejas programmas (TF) projekta “Datu  ziņošana par 
acidifikāciju, eitrofikāciju un integrēto piesārņojumu” 
vadītājs no Latvijas, 2005-2006.  

- Projekta vadītājs valsts investīciju programmas projektam  
IT jomā  EV17  “Vienotas vides informācijas sistēmas 
izveide”  1996-2004..  
- ES ERAF Nacionālās programmas IT jomā 
“Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un 
pilnveidošana”  projekta “Vienotas vides informācijas 
sistēmas izveide (1.etaps)” izstrāde, projekta vadība, 
2004.g. – 2006.g. 
- Pašvaldību vienotas informācijas sistēmas (PVIS) valsts 
investīciju  projekta uzraudzības padomes loceklis,  2000- 
2004. 
- ANO attīstības programmas GEF finansētā projekta par 
NOP nacionālā ieviešanas plāna izstrādi 2. uzdevuma 
vadītājs 2003.-2004. 
- ANO attīstības programmas GEF finansētā projekta par 
NOP nacionālā ieviešanas plāna izstrādi projekta 
uzraudzības grupas loceklis, 2003.-2004 
- Valsts integrētās sistēmas (megasistēmas) uzraudzības 
padomes loceklis,  2000-2002. 

14. Cita pieredze 

Valsts Datums no - līdz 
Ženēva, Šveice 27.10.-30.10. 2004.  

Dalība  e-EIONET darba grupas diskusijās par Eiropas 
Vides informācijas sistēmas izveides problemātiku un 
konferencē par Eiropas Vides informācijas apmaiņu 
EnviroInfo 2004.  

Sofija, Bulgārija 18.09.-19.09. 2003.  
Dalība  e-EIONET darba grupā par Eiropas Vides 
informācijas sistēmas izveides problemātiku. 

Vīne, Austrija  25.09.-29.09. 2002.  
Dalība  e-EIONET darba grupas diskusijās par Eiropas 
Vides informācijas sistēmas izveides problemātiku un 
Eiropas Vides informācijas forumā EnviroInfo 2002. 
(organizēja EEA –Eiropas Vides aģentūra) 

Rīga, 
Latvija 

Darbs Latvijas valsts e-pārvaldes koncepcijas izstrādes 
darba grupā  (2001-2002.) 

Vācija, Fraiburga 3.12.-20.12.1995., 
Iepazīšanās ar Vācijas vides informācijas sistēmu un 
treniņu kurss par piesārņoto vietu izpētes 
metodiku/tehnoloģiju izmantošanu. 

Somija, Helsinki  31.05-06.06.1993.  
Iepazīšanās ar Somijas Vides informācijas sistēmu un 
pieredzes apmaiņa  

  
15. Profesionālā darbība 

Datums no - 
līdz 

Reģions Organizācija Amats Apraksts 



 
 

2006.g.05.- 
pašlaik 

Jūrmala V/A Sociālās 
integrācijas 
centrs (SIC) 

IT nodaļas 
vadītājs 

Iestādes IS izstrādes un 
uzturēšanas, IT risinājumu 
izstrādes organizācija 

2006.g.- 
2007.g. 

Rīga, SIA Infosab,  Projektu 
direktors 

Projektu izstrāde, projektu 
izstrādes koordinācija 

2005.-
2006.g..05. 

Rīga, 
Latvija 

Latvijas 
Vides, 
ģeoloģijas 
un 
meteoroloģij
as aģentūra 
(LVĢMA) 

Datu bāzu 
nodaļas 
vadītājs 

LVĢMA pārziņā esošo datu 
bāzu uzturēšanas, attīstības 
un datu kopsavilkumu un 
ziņojumu sagatavošanas 
valsts un starptautiskajām 
institūcijām koordinācija  

1999-2004. Jūrmala, 
Latvija 

Latvijas 
Vides 
aģentūra 
(LVA) 

Direktora 
vietnieks- 
Informācijas 
departamenta 
vadītājs 

Vides informācijas sistēmas 
izveides koordinēšana LVA 
un Vides ministrijas 
padotības institūcijās 

1991-1995 Rīga, 
Latvija 

A/S 
“Software 
house”  

Programmētā
js 
(līgumdarbi) 

Dokumentu apmaiņas sistēmu 
programmatūras izstrāde  

1990-1999 Rīga, 
Latvija 

Latvijas 
Vides datu 
centrs 
(Analītikas 
un 
informācijas 
centrs līdz 
1993) 

Informācijas 
daļas vadītājs 

Vadīt daļas darbu, koordinēt 
datu bāzu izstrādi  (dabas 
aizsardzība, emisijas vidē 
u.tml.).  

1976-1979, 
1981-1989 

Rīga,  
Latvija 

Valsts 
uzņēmums 
Meliorprojekts 

Programmētā
js, Grupas 
vadītājs, 
Daļas 
vadītāja 
vietnieks 
 

Valsts meliorācijas 
projektēšanas darbu 
automatizētu vadības sistēmu 
izstrāde un izstrādes 
koordinācija  

1979-1981 Kaļiņingrada 
Krievija 

Padomju 
armija 

Vada 
komandieris   

Artilērijas izlūku vada 
komandiera pienākumu 
izpilde  

 



 
 

 
CURRICULUM VITAE 

PERSONAS DATI: 

Eduards Smelteris 

dzim. 22.03.1980.g. Rīgā 

tālr:  7811709 

MĒRĶIS: 

Rosināt sabiedrības attīstību Garīgā, morālā, kā arī materiālā jomā.  

Meklēt alternatīvus problēmu risinājumus. 

IZGLĪTĪBA un KURSI: 

2007.g. „2279, Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft® Windows® 
Server 2003 Active Directory® Infrastructure” Baltijas Datoru Akadēmija 

2007.g. „Kritiskā domāšana dažādos mācību priekšmetos” Izglītības attīstības centra 
Tālākizglītības programma. 

2006.g. „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” RTU 

2006.g. „ECDL” Starta sertifikāts.  

2004.g. P. Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skola – Biomedicīnas laborants. 

2003.g. RTU Radiotehnikas un sakaru fakultāte: Radioelektronikas institūts – 
Elektronikas speciālists. 

1998.g. Autoskola – B kategorija, autovadītājs. 

DARBA PIEREDZE: 

No 2005.g V/A Sociālās Integrācijas Centrs – datorspeciālists un pasniedzējs 

1998.g. – 2005.g Neatkarīgais datorspeciālists 

2000.g. – 2005.g. Apsardzes dienests. 

2003.g.  IKT konsultants.  

2002.g. Drošības konsultants. 

2000.g. Tūrisma instruktors 

PRASMES : 

Datorzināšanas:  

+ Operētājsistēmas : Linux/Unix, Ms-DOS, Nowell-DOS, Caldera-DOS 

Windows 9x un NT Server4 un Workstation saimes, Windows server 2003 

+ Windows NT servera, Windows server 2003 un datortīklu administrēšana. 

+ Linux darbstaciju un serveru administrēšana. 

+ TCP/IP datortīkli, 

+ MySQL datubāzes ieviešana, administrēšana. 



 
 

+ Web aplikāciju izstrāde un uzturēšana HTML, CSS, PHP vidēs 

+ IIS , Apache WEB serveru administrēšana 

+ Audio un Video apstrāde attiecīgi: Steinberg WaweLab un Adobe Premiere 

+ Ms Office : MS Word, Excel, PowerPoint 

+ OpenOffice 

+ Internet, 

+ Tūrisma instruktors 

VALODU ZINĀŠANAS: 

latviešu – dzimtā 

krievu – teicami 

angļu – pieņemamā sarunvalodas līmenī  

 



 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
PERSONAS DATI: Inese Stricka 
 dzim. 1983.g.11.februārī, Smiltenē. 
 dzīv. Kvēles ielā 15/12-60, Rīgā. 
 tālr. 26139284. 
 
MĒRĶIS: Iesniegšanai VA “Sociālās integrācijas centrs” – 

lietišķās saskarsmes pasniedzējs..  
 
IZGLĪTĪBA: 

No 2006. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola: Psiholoģijas fakultāte 
– maģistrantūra. 

2001.g. – 2006.g. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola: Psiholoģijas 
fakultāte. 

1998.g. – 2001.g. Valmieras ģimnāzija: vidējā izglītība. 
  
DARBA PIEREDZE: 

 
2006.g. oktobris – 2007.g.marts Rīgas Kristīgā vidusskola: izglītības psihologs. 
2006. g. Biedrības “Abulas lauku partnerība”: administratīvais vadītājs.  
2006. g. vadīta grupa - diplomprojekts : “Prasmes kļūt interesantam saskarsmē ar 

partneri attīstīšana”.  
2005.g. vadīta grupa: “Stress darbā un tā mazināšanas paņēmieni”.  
2005.g.septembris – 2006.g.maijs B/D “Mazulītis Rū”: psihologs.  
2005.g.februāris – 2005.g.aprīlis VID: informācijas ievadīšana datu bāzē.  

  
DATORU ZINĀŠANAS 

MS Office, Internets.  
  
PAPILDU IZGLĪTĪBA, KURSI: 

2007.g. maijs: seminārs “Mandalu psiholoģiskā nozīme personības izpētē”.  
2005.g.oktobris: “Līderpsiholoģija” – rezidence Turcijā, Kemerā. 
2005.g.oktobris konference: Fotogrāfija dzīvē, mākslā, terapijā”. 
2002.g.marts – 2006.g.decembris apmācība psiholoģes Andras Kuš “Personīgās un 

Profesionālās izaugsmes skola”: semināri: “Veselības psiholoģija”, “Vīriešu psiholoģija”, 
“Sievietes psiholoģija”, “Sieviešu līdera psiholoģija”, ‘Mūzikas terapija”, “Biznesa vadības 
psiholoģija”.  

2001.g.februāris B kategorijas auto vadītāja apliecība.  
2001.g.jūlijs seminārs “Krāsu psiholoģija”. 

 
VALODU ZINĀŠANAS: 

Latviešu – dzimtā; 
Krievu – sarunvalodas līmenis; 
Angļu – sarunvalodas līmenis; 
Vācu - ir mācīta. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PIELIKUMS 

Koledžas RRC studiju kursu apraksti 



 
 

Angļu valoda 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas 
Vispārīgais mērķis: 

Sagatavot studentu patstāvīgai angļu valodas lietošanai ikdienas dzīvē un profesijā 
informācijas tehnoloģijas nozarē. 

Attīstīt zināšanas, prasmes, iemaņas, kas veicina: 
1 aktīvu svešvalodu apguvi; 
2 radošu kritisku domāšanu, maksimāli sekmējot personības profesionālo 

izaugsmi; 
3 mācību satura apguvi, akcentējot individuālo profesionālo pieredzi. 

Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
Attīstīt četru valodas pamatelementu (lasīšanas, runāšanas, klausīšanās, rakstīšanas) 

prasmes un iemaņas, lai spētu tās integrēti pielietot atbilstoši mācību priekšmeta attiecīgajam 
līmenim informācijas tehnoloģijas jomā. 

Lasīšanā: 
- apgūt kompleksu metodi darbam ar tekstu, izmantojot dažādus lasīšanas veidus: 

 1) 
orientējošā (deduktīva ~ 70% teksta satura uztvere, sasniedzamais līmenis ~ 100 vārdi 
minūtē); 
 2) 
izpētes (pilnīga, precīza 100% teksta satura uztvere, sasniedzamais līmenis ~ 50-60 vārdi 
minūtē); 
 3) 
informatīvā (vispārēja teksta satura izpratne- galvenā tēma, galvenās problēmas, būtiski 
fragmenti u.c., lasīšanas normatīvi dažādi ~ 400-1000 vārdi minūtē); 
 4) faktu 
meklēšana (atrast specifisko informāciju tekstā- sludinājumos, prospektos, palīgmateriālos 
u.c.); 
 - 
nostiprināt prasmi strādāt ar vārdnīcu, t.sk. ar tehnisko, skaidrojošo u.c.  

Runāšanā: 
 1) 
atbildēt uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem 
 2) 
komentēt tabulu, shēmu, diagrammu u.t.t.; 
 3) sniegt 
notikumu, darbību īsu aprakstu; 
 4) 
izteikt savas domas, uzskatus, viedokli par noteiktu tēmu, praktiskām problēmām; 
 5) 
strādāt komandā, veicot komunikatīvu uzdevumu problēmsituācijās, lomu spēlēs; 
 6) 
piedalīties prezentācijās, diskusijās ar informāciju par profesionālām tēmām. 

Klausīšanās: 
1) uztvert un saprast informāciju; 
2) izdarīt secinājumus no konteksta;  
3) uztvert galveno domu kontekstā; 
4) saprast autentisku sarunu; 
5) saprast tehnisku informāciju. 

 
Rakstīšanā: 



 
 

1) uzrakstīt dzīves gājumu (CV), aizpildīt veidlapas; 
2) veikt lietišķu korespondenci (iesniegums, sludinājums, piedāvājums, pasūtījums, 
sūdzību u.c.; 
3) veidot izlasītā teksta kopsavilkumu, anotāciju; 
4) veikt elektroniskā pasta korespondenci. 

Priekšmeta saturs: 
1. Ievads kursā un kontroldarbs gramatikā 
2. Personālais dators. Procesors 
3. Portatīvie datori. Operētājsistēmas 
4. Interneta pakalpojumi. Datu pārsūtīšana 
5. Programmēšanas valodas. C valoda 
6. Mājas lasīšanas sesija 
7. Programmatūra. Programmatūras pakotnes 
8. Datoru tīkli. Tīklu konfigurācijas 
9. Datori birojā. Informācijas sistēmas 
10. Mājas lasīšanas sesija 
11. Datoru vīrusi. Datorsistēmas drošība 
12. Datu bāzes. Datu krātuve un pārvaldīšana 
13. Roboti. Robota raksturlīknes 
14. Mājas lasīšanas sesija 
15. Virtuālā realitāte 
16. Tulkošana ar speciālās programmas palīdzību. Mākslīgais intelekts. 
17. Multivide 
18. Datorgrafika 24-bitu krāsa 
19. Mājas lasīšanas sesija 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Pārbau-
des veids 

Realizāci-
ja 

(sastāvs) 

Apraksts Vērtējums Norises 
laiks 

Ieskaite Rakstīšana 3 uzdevumi vārdu krājuma 
pārbaudei, 4 gramatiskie 
uzdevumi (jautājumu uzbūve, 
lietvārdi daudzskaitlī, īpašības 
vārdu pakāpes un gram. laiki), 
vārdu darināšana, 3 uzdevumi 
saistīti ar prof. tekstu – izpildes 
laiks 90 minūtes 

„ieskaitīts”/ 

„neieskaitīts” 

1.semesta 
beigas 

Eksāmens Rakstīšana 

 

2 uzdevumi vārdu krājuma 
pārbaudei, 5 gramatiskie 
uzdevumi (jautājumu uzbūve, 
lietvārdi daudzskaitlī, īpašības 
vārdu pakāpes, artikuli un 
gram. laiki), 2 uzdevumi 
saistīti ar prof. tekstu – izpildes 

Balles 4-10 2. semestra 
beigas 



 
 

 

Tehniskā 
teksta ko-
mentēšana 

Saruna 

laiks 90 minūtes 

3000 iesp. zīmes, gatavošanas 
laiks – 30 minūtes 

 

Brīva, par semestrī izņemto 
tematiku 

Tiek vērtētas radošas angļu valodas prasmes visos valodas aspektos atbilstoši 
programmas mērķim.  

Angļu valodas priekšmeta apguvi vērtē starpnovērtējumā ar "ieskaitīts", ja: 
1 sekmīgi nokārtoti visi pārbaudes testi par izņemto mācību vielu; 
2 nokārtota patstāvīgi izlasītā literatūra (10 000 iespiedzīmes, ja angļu valoda 

pamat svešvaloda; 8000 iespiedzīmes, ja angļu valoda nav pamat svešvaloda); 
3 70% no visām ieskaites aspektu atbildēm ir pareizas (angļu valoda ir pamat 

svešvaloda); 
4 50% no visām ieskaites aspektu atbildēm ir pareizas (angļu valoda nav pamat 

svešvaloda). 

Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, ja ir: 
1 iesniegts patstāvīgi izlasītās literatūras reģistrs (20 000 vai 18 000 iespiedzīmes), 

CV, lietišķās vēstules; 
2 sekmīgi nokārtoti visi pārbaudes testi par izņemto mācību vielu. 

Angļu valodas priekšmeta apguves līmeni vērtē galīgajā vērtējumā 10 baļļu sistēmā, kur 
20% no gala atzīmes veido individuālā patstāvīgā un praktiskā darba vērtējums mācību 
procesa laikā, 80% - eksāmenā izpildīto uzdevumu vērtējums. 

Eksāmenā netiek paredzēta studentu angļu valodas zināšanu diferenciācija. 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

Grāmatas: 
1. Boekner, K. and Brown, Ch. P. Oxford English for Computing. Oxford: OUP, 2001 
2. Brunskill, D. and Turner, J. Understanding Algorithms and Data Structures. Staffordshire 
University, 1996. 
3. Collin, S.M.H. Check Your Vocabulary for Computing. Teddington: Peter Collin 
Publishing, 1999. 
4. Elfriede, D., Rashka, J., Paul J. Automated Software testing. Introduction, Management and 
Performance. Addison Wesley, 1999. 
5. Esteras, S.R. Infotech English for Computer Users. Cambridge: CUP, 1999. 
6. Hick, S. Information Systems. New York, London: Prentice Hall International, 1991. 
7. Lloyod, D. A Passport to Cyberspace. London: Beaumont Publishing, 1999. 
8. Lougheed, L. Business Correspondence. New York: Longman, 2003. 
9. Norton, P. Peter Norton’s Computing Fundamentals 6e. McGrawHill Professional, 2004. 
10. O’Leary T. J. and O’Leary L.J. Computing Essentials 2007. Complete Edition. 
McGrawHill Professional, 2006. 
11. Taylor, S. Model Business Letters, E-mails and Other Business Documents. Riga: 



 
 

Zvaigzne ABC, 2006. 
12. Williams B.K. and Sawyer S. Using Information Technology. McGrawHill Professional, 
2006. 

Vārdnīcas: 
1. Collin, S.M.H. Dictionary of Computing. Teddington: Peter Collin Publishing, 1999. 
2. Longley, D. and Shain, M. Macmillan Dictionary of Information Technology. Macmillan, 
1989. 
3. Magnuss, A. (sast.) Angļu-latviešu datorvārdnīca. Rīga: Avots, 1997. 
4. Pakalne, I. Dators runā angliski. Vajadzīgākie no tūkstošiem vārdiem. Rīga: Anitas 
Mellupes SIA, 1997. 

 Žurnāli: 
Byte 
Computer Graphics World 
Data Communication 
Internet World 
Macworld 
Microsoft System Joumal 
Network Magazine 
PC Computing 
PC Magazine 
PC World 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Mācību priekšmeta programmas saturs jāmaina regulāri (ne retāk kā reizi divos gados) 
saistībā ar jaunākajām nostādnēm informācijas tehnoloģijas nozarē, pielietojot mācību 
procesā attiecīgi modernākās metodes. 



 
 

Vācu valoda 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 
• Vācu valodas integrēta prasmju un iemaņu attīstība un pilnveide gan darbā ar vidēji 

grūtas pakāpes informācijas tehnoloģijas nozares tekstiem, gan rakstos un runā, sevišķu 
uzmanību veltot patstāvīgai zināšanu apgūšanai. 

• Attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes 
un iemaņas lietišķajā vācu valodā. 

• Apgūt informācijas tehnoloģijas nozares terminoloģiju, saskarsmes leksiskos elementus 
un gramatiskās struktūras izmantošanai praksē.  

• Apgūt lietišķo vācu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi lasīt un 
saprast (ja nepieciešams, ar vārdnīcu) informācijas tehnoloģijas nozares literatūru vācu 
valodā, iegūt un izmantot darbam nepieciešamo informāciju profesijā. 
 

Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu tekstu; 
• analizēt tekstu; 
• atlasīt un izprast svarīgāko informāciju;  
• komentēt tekstu, tabulas, diagrammas, shēmas u.c.;  
• attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties 

ar prezentāciju u.c.; 
• sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem; 
• apgūt jaunu leksiku, kā arī informācijas tehnoloģijas nozares terminoloģiju; 
• apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē 

darbā ar tekstu un sarunā. 
• apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās lietišķajā sarakstē. 

 
Priekšmeta saturs: 

1. Vom Lehrplan zum Unterricht. (Ziele,Forderungen, Hinweise) Sich vorstellen. 
Partnerübungen. CV (tabellarisch). Satzarten und Satzmodelle. 

2. Ausbildungsmöglichkeiten und berufliches Studium. Verben (Hilfsverben, Modalverben). 
3. Technik und Gesellschaft. Verben (regelmäßige, unregelmäßige, reflexive Verben). 
4. Computereinsatz auf verschiedenen Gebieten. Verben (Rektion der Verben). 
5. PC im Überblick. Bewerbungsbrief (Briefbausteine). Tempora (Präsens, Präteritum). 
6. Programmierung und Programmiersprachen. Tempora (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 

I). 
7. Programmiersprachen (BASIC). Passiv. Vorgangspassiv. 
8. Programmiersprachen (PASCAL). Arbeit am Fachtext. Wichtige Fachbegriffe. 

Kommentar des Textes. Gedankenaustausch. Zusammenfassung des Textes. Passiv. 
Zustandspassiv. 

9. Programmiersprachen (C, C++). Infinitivgruppen. 
10. Hardware. Computer-Bauformen, innere Ausstattung. Modale Konstruktionen. 
11. Hardware. Bildschirm. Bilderzeugung. Partizipien. Erweitertes Attribut. 
12. Hardware. Drucker. Nebensätze. Relativsatz. 
13. Hardware. Peripherie. Temporalsatz. 
14. Software. Betriebssysteme. Kausalsatz. 
15. Software. Anwendungsprogramme. Finalsatz. 



 
 

16. Software. Textverarbeitungsprogramme. Konditionalsatz. 
17. Software. Datenbankprogramme. Modalsatz. 
18. Software. Integrierte Programme. Konsekutivsatz. 
19. Probleme bei der PC- Arbeit. Datenschutz. Datensicherheit. Nebensätze. Proportionalsatz. 
20. Probleme bei der PC- Arbeit. Computer-Viren. Konjunktiv. Gebrauch des Konjunktivs. 
21. Probleme bei der PC- Arbeit. Ergonomie. Gesundheitliche Beschädigung. Konditionalis I. 
22. Testunterricht * Test: lexikalisch- grammatische Strukturen * Test: Leseverstehen. 
23. Hauslektüre (Umfang: 5000 DZ) *Zusammenfassende Übersicht (mūndl.) 

*Kontrolübersetzung (Umfang:1000 DZ) *Zusammenfassung (schriftl.) * Fachwortschatz. 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Tiek vērtēta teksta izpratne, apgūtais leksiskais un gramatiskais materiāls, runāšanas 
prasmes par apgūto tematu intervijas veidā.  
 
Prasības ieskaitē/eksāmenā: 
1. Lasīt un izprast ekonomikas tekstu (2400 iespiedzīmes) vācu valodā ar vārdnīcu 30 

minūtēs. 
2. Izpildīt rakstiski uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas un gramatikas 

tēmām. 
3. Iesaistīties sarunā par semestros noteiktiem sarunu tematiem. 
4. Uzrakstīt lietišķa rakstura vēstuli (apm. 50 vārdi). 

 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts”, eksāmenā vērtējums 10 ballu sistēmā. 
 
Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam 
5. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
6. Piesūtīti elektroniskā formā: CV, lietišķās vēstules, gramatikas un leksikas 

uzdevumi, tekstu kopsavilkumi. 
7. Sagatavoti dialogi, prezentācijas, referāti un apraksti. 

Pie ieskaites/eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri 
visu semestri. 

Tiek vērtētas radošas vācu valodas prasmes visos valodas aspektos atbilstoši 
programmas mērķim. 

Vācu valodas priekšmeta apguvi vērtē starp novērtējumā ar "ieskaitīts", ja 
- sekmīgi nokārtoti visi pārbaudes testi par izņemto mācību vielu; 
- nokārtota patstāvīgi izlasītā literatūra (10 000 iespiedzīmes); 
- 70% no visām ieskaites aspektu atbildēm ir pareizas. 
Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, ja ir: 
- iesniegts patstāvīgi izlasītās literatūras reģistrs (20 000 iespiedzīmes), CV, lietišķās 

vēstules; 
- sekmīgi nokārtoti visi pārbaudes testi par izņemto mācību vielu. 

Vācu valodas priekšmeta apguves līmeni vērtē galīgajā vērtējumā 10 baļļu sistēmā, kur 
20% no gala atzīmes veido individuālā patstāvīgā un praktiskā darba vērtējums mācību 
procesa laikā, 80% - eksāmenā izpildīto uzdevumu vērtējums. 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
 

1. Computer-Wissen. http://www.computer-kram.de/ 
2. Dölle. Linux Grundlagenbuch. 2007 



 
 

3. Eckert. IT-Sicherheit, 2004 
4. Eckel. Internets Technik, Aufbau und effektives Nutzen im Unternehmen, 1997 
5. Fahnenstift. Handbuch. Microsoft Office Word 2007, 2007 
6. Franzis. Das Hardware-Handbuch für Selbstbau, Aufrüstung..., 2005 
7. http://www.microsoft.com/germany/hardware/hcg/default.html 
8. http://de.wikipedia.org/wiki/Programmiersprache 
9. http://www.computerwissen-inside.de/index.html  
10. http://www.microsoft.com/germany/hardware/hcg/default.html#intro  
11. http://www.tu-harburg.de/rzt/tuinfo/programmentwicklung/  
12. http://de.wikipedia.org/wiki/Software  
13. Herczeg. Methoden zur visuellen objektorientierten Programmierung, 1995 
14. König. Das große PIC-Mikro Handbuch, 2005 
15. Kudras. Datenbanken, 2007 
16. Messmer. PC. Hardwarebuch-Aufbau, Funktionsweise, Programmierung, 1993 
17. RRZN-Handbücher. Einführung in die EDV. http://www.rrzn.uni-

hannover.de/buecher.html  
18. Schulze. Computer Enzyklopädie, 2007 
19. Wagner. Gestaltung des Informationsmanagements in kleineren und mittleren 

Untemehmen, 1997 
20. Winkler. Computer-Lexikon 2007, 2006 
21. http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Software-So-schuetzen-Sie-

sich-vor-Viren-Wuermer-Trojaner-und-Co._1552424.html 
 
Gramatikas grāmatas: 

1. Hering, Matussek, Perlmann-Balme. EM Übungsgrammatik. Deutsch als FS. Max 
Hueber Verlag, Ismaning, 2003 

2. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber, Ismaning, 
2003 

3. Lepp M. Grammatik ist kinderleicht! Zvaigzne ABC, 2000 
4. Reimann M. Starke Verben. Hueber 2003 
5. Reimann M. Grundstufen-Grammatik. Hueber, 2000 
6. Bogdzeviča, Keiša. Basisgrammatik. RAKA, 2004 
 

Vārdnīcas: 
1. Gabler Wörterbücher. Grundbegriffe Wirtschaft. Deutsch/ Russisch. Wiesbaden, 

1993. 
2. SCHÜLER-DUDEN. Die Wirtschaft. Dudenverlag Mannheim/ Leipzig/Wien/Zürich: 

Duden-Verlag, 1992. 
3. Vahlens Großes Wirtschaftslexikon. 2 Bände. 1993. 
4. Wirtschaftslexikon über 4000 Stichwörter für Studium und Praxis von Werner 

Rittershofer. 1. Auflage 2000. Beck-Wirtschaftsberater im dtv. 
5. Ahenbahs Jirgens. Skaidrojoša vācu tirdzniecības terminu vārdnīca. Rīga, 1995. 
6. Fachwörterbuch der EDV-Begriffe. 2001 
7. Vācu – latviešu vārdnīca bildēs. Zvaigzne ABC, 2006 
8. Burve, Šteinberga. Mazā latviešu – vācu sarunvārdnīca. Zvaigzne ABC, 2006 
9. Latviešu-vācu, vācu latviešu vārdnīca. 25000 vārdu. Avots, 2002 
10. Ferreti Wörterbuch der Elektronik, Datentechnik, Telekommunikation, 1992 
11. www.ttc.lv (Tulkošanas terminoloģijas centra mājas lapa) 
12. http://www.computerlexikon.com/kategorie-unix  
13. http://www.computer-woerterbuch.de/  



 
 

14. http://www.at-mix.de/computer.htm  
15. http://www.woerterbuch.info/?query=EDV-W%F6rterbuch&s=dict  

 
Periodiskie izdevumi: 

1. Der Spiegel. Das deutsche Nachrichten-Magazin. Chefredaktor Stefan Aust, 
SPIEGEL-Verlag, Hamburg, 1x Woche 

2. Focus. Das moderne Nachrichtenmagazin, Chefredaktor Helmut Markwort, Focus 
Magazin Verlag GmbH, Offenburg, 1x Woche 

3. Bild der Wissenschaft. Chefredaktor Wolfgang Hess, deutsche Verlags-Anstalt GmbH, 
1x monatlich 

4. Test. Chefredaktor Hubertus Primus, Stiftung Warentest, Berlin, 1x Monat 
5. Chip, Computer Bild, PC Magazin, Deutschland 
6. http://www.computerbild.de/cb/index.html  
7. dot.net Magazin 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
 

Mācību priekšmeta programmas saturs jāmaina regulāri (ne retāk kā vienu reizi divos 
gados) saistībā ar jaunākajām nostādnēm informācijas tehnoloģijas nozarē, pielietojot mācību 
procesā attiecīgi modernākās metodes. 

 
 

 
 

 

 



 
 

Matemātika 
Kredītpunkti: 
6 kredītpunkti, 240 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt zināšanas matemātikā, kas ir nepieciešamas informācijas apstrādes procesu un 
algoritmu izpratnei, atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Loģiskās domāšanas un jēdzienu pielietošanas iemaņu attīstīšana sasaistē ar 
programmēšanas priekšmetiem un to pamatobjektiem (lietojumprogrammās, datu struktūrās, 
algoritmiem, programmēšanas valodām), lai veidotu prasmi analizēt turpmāk veicamo 
sarežģītāko uzdevumu risinājumus. 
 
Priekšmeta saturs: 

1. Skaitļi un to attēlošana Skaitļu pamat kopas. Skaitīšanas sistēmas. Kompleksie skaitļi. 
2. Kombinatorikas pamati Permutācijas un kombinācijas. Ņūtona binoms. 
3. Polinomu algebra Darbības ar polinomiem. Polinomu saknes. Algebrisko vienādojumu 

atrisināšana. 
4. Lineārā algebra Matricas un operācijas ar tām. Matricas determinants. Lineāru 

vienādojumu sistēmas, to atrisināšanas metodes. 
5. Loģikas algebra Izteikumi un Būla funkcijas. Loģikas algebras pamat formulas. Būla 

algebra un normālformas. Būla funkciju minimizācija. Kamo kartes. 
6. Analītiskā ģeometrija Vektori plaknē un telpā, darbības ar tiem. Koordinātu veidi un 

transformācijas. Taisnes vienādojumi plaknē. Taisne un plakne telpā. Otrās kārtas 
līknes: elipse, hiperbola, parabola. Jēdziens par otrās kārtas virsmām. 

7. Ievads matemātiskajā analīzē. Elementārās funkcijas. Skaitļu virknes robeža. Skaitlis e 
un naturāllogaritmi. Funkcijas robeža. Robežu aprēķināšana. Funkcijas nepārtrauktība. 

8. Diferenciālrēķini Funkcijas atvasinājums. Elementāro funkciju atvasināšana. 
Funkcijas diferenciālis. Augstāku kārtu atvasinājumi un diferenciāļi. Teilora formula. 
Funkciju pētīšana, izmantojot atvasinājumus. 

9. Nenoteiktais integrālis Primitīvā funkcija. Integrēšanas pamat formulas. Dažādu 
funkciju integrēšanas piemēri. 

10. Noteiktais integrālis Noteiktā integrāļa pamatīpašības. Ņūtona -Leibnica formula. 
Noteiktā integrāļa aprēķināšana un pielietojumi. 

11. Vairāku mainīgo funkcijas. Funkcijas robeža un nepārtrauktība Parciālie atvasinājumi 
un pilnais diferenciālis. Ekstrēmi, to atrašana. 

12. Rindas Skaitļu rindas, to konverģence. Pakāpju rindas. 
13. Elementāro funkciju izvirzījumi. 
14. Diferenciālvienādojumi Diferenciālvienādojumu atrisinājumu veidi. Vienkāršākie 1. 

kārtas vienādojumi. Lineāri diferenciālvienādojumi, to atrisināšana. Tuvinātās 
metodes. Jēdziens par parciālu diferenciālvienādojumu. 

15. Varbūtību teorija. Darbības ar varbūtībām. Nosacītā varbūtība. Pilnās varbūtības 
formula. Gadījumlielumi, to sadalījums, vidējā vērtība un dispersija, varbūtības 
blīvums. Normālais sadalījuma likums. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentu zināšanas mācību priekšmeta pirmajā un trešajā semestrī tiek vērtētas 
eksāmenā, bet otrajā semestrī - ieskaitē. Starp novērtēšana notiek semināru gaitā (ieskaitot 
mājas darbus un kontroldarbus), rezultātus ņemot vērā arī eksāmenā. 



 
 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. I.Volodko. Augstākā matemātika. I daļa, Zvaigzne ABC, 2007. 
2. A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika tehnisko augstskolu studentiem I 
unII daļa, Rīga, 2004. RTU 
3. B.Siliņa, K.Šteiners. Rokasgrāmata matemātikā. Zvaigzne ABC , 2006. 
4. A.Koliškins, I.Volodko. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. Rīga-2004. RTU 
5. M.Buiķis, J.Carkovs, B.Siliņa. Varbūtību teorijas un statistikas elementi.Idaļa, Zvaigzne 
ABC.1997. 
6. K. Šteiners, B. Siliņa. Augstākā matemātika I. R.: Zvaigzne ABC, 1997. 
7. K. Šteiners. Augstākā matemātika II. III, IV. R.: Zvaigzne ABC, 1998 - 1999. 
8. E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika 1. un 2.d. R.: Zvaigzne, 1988. 
9. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. R.: Zvaigzne, 1984, 1986. (vairāki izd.). 
10. M. Buiķis, B. Siliņa. Matemātika: definīcijas, formulas, aprēķinu algoritmi. R., 
Zvaigzne ABC, 1997. 
11. G. Smith. Introductory Mathematics: Algebra and analysis.Springer: Berlin a.c., 1998. 
12. K. R. Ross, C.R.B. Wright. Discrete Mathematics. Prentice Hall: Englewood Cliffs, 
N.J., 1998. 
13. Y. Fong, Y. Wang. Calculus. Springer: Berlin a. c., 2000. 
14. M. Kurtz. Handbook of Applied Mathematics for Engineers and Scientists. Mc. Graw-
Hill:NewYorka.c.,1991. 
15. H. Stōcker, J.W. Harris. Handbock of Mathematics and Computational Science. 
Springer: Berlina.c., 1998. 
16. The CRC Concise Encyclopedia ofMathematics. CRC Press: Boca Raton, Fla., 1998. 

Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Lekciju vielai ir patstāvīgs standartkursa raksturs, tā atbilst daudzās valstīs 
pieņemtajiem matemātiskās izglītības kritērijiem profesionālās izglītības jomā. Atsevišķu 
jautājumu ievirzi darba gaitā var precizēt un papildināt. Tas pats attiecas uz uzdevumu un 
algoritmu pielāgošanu konkrētām programmēšanas kursu vajadzībām un pieejamai 
programmatūrai. 



 
 

 

Uzņēmējdarbības pamati 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Teorētiski un praktiski sagatavot firmas darbiniekus, kas var organizēt un vadīt darbus 
atbilstoši likumdošanai. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem: 
- jāprot analizēt uzņēmējdarbības motivāciju, mērķus, uzdevumus; 
- jāpārzina uzņēmējdarbības likumdošanu; 
- jāiegūst zināšanas par uzņēmuma dibināšanu, reģistrāciju, likvidāciju; 
- jāprot veikt uzskaiti, pārskatus un kontroli firmā; 
- jāprot veikt mārketinga pētījumus; 
- jāprot plānot uzņēmuma darbību; 
- jāzina firmu organizatorisko struktūru; 
- jāprot izstrādāt biznesa plānu; 
- jāprot veikt firmas darbības ekonomisko analīzi un izstrādāt pasākumus tās darbības 
uzlabošanai; 
- jāorientējas darba likumdošanā. 
 
Priekšmeta saturs: 
1 Uzņēmējdarbības vispārējie jautājumi. 
2 Uzņēmējdarbības vide un problēmas. Uzņēmumu veidi. 
3 Uzņēmējiem uzstādītās prasības. Nepieciešamās īpašības. Uzņēmējdarbības ētika 
4 Uzņēmējdarbības uzsākšanas nosacījumi: vispārējie, zinātniskie, finansiālie, 

organizatoriskie, materiālie un konstruktīvie. Uzņēmējdarbības likumdošanas bāze 
5 LR uzņēmumu reģistrs (komercreģistrs) 
6 LR komercdarbības formas 
7 Komercdarbības formas: Individuālais komersants, Personālsabiedrības: 

personālsabiedrība, komandītsabiedrība. Kapitālsabiedrības: sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību, akciju sabiedrība 

8 Komercsabiedrību dibināšana, darbība, darbības pārtraukšana un likvidācija 
9 Uzņēmuma dibināšanas dokumentācija 
10 Dibināšanas līgums. Dibinātāja daļas un to ieguldīšanas kārtība 
11 Materiālā ieguldījuma novērtējums. Uzņēmuma statūtu izstrādāšana 
12 Pieteikuma izstrādāšana LR uzņēmumu reģistram 
13 Priekšnoteikumi uzņēmuma darbībai: likumdošana, lietvedība, grāmatvedibas un 

statistiskā uzskaite. 
14 Uzņēmuma maksātspēja, sanācija, darbības apturēšana, bankrots un likvidācija. 

Plānošanas vispārējie principi, normatīvi un rādītāji. Situācijas analīze. Plānošanas mērķi. 
Stratēģiskā plānošana un taktiskā plānošana. Uzņēmējdarbības vadīšanas vispārīgie 
principi. Organizācijas struktūras. 

15 Uzņēmējdarbības (biznesa) plāna izstrādāšanas kārtība 
16 Biznesa plāna kopsavilkums, firmas raksturojums 
17 Konkrētas prasības uzņēmuma darbībai: novietojums, telpas, darbaspēks, energoresursi, 

vides aizsardzība u.c. 



 
 

18 Mārketinga prasību novērtēšana: - noieta tirgus novērtēšana konkurentu novērtējums - 
mārketinga stratēģija, cenu veidošanas mehānisms, preču izplatīšanas shēmas, reklāma, 
pēcpārdošanas apkalpošana utml. 

19 Ražošanas programma un organizatoriskais plāns. Materiāli tehnisko resursu, darbaspēka, 
energoresursu, transporta, noliktavu saimniecību plānošana. 

20 Pasākumi darba plāna aizsardzībai un drošības tehnikai. 
21 Vides aizsardzības pasākumi. 
22 Firmas finanšu rādītāju plānošana: dibināšanas izmaksu noteikšana, ražošanas izmaksu 

noteikšana, naudas plūsmas grafiks, sākuma bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, 
beigu bilance. 

23 Firmas darbības ekonomiskā analīze. Ekonomiskās analīzes galvenie principi. Operatīvā 
analīze par laika periodu. Galvenie ekonomiskie rādītāji: rentabilitāte un likviditāte. 
Pasākumu izstrādāšana firmas darbības uzlabošanai. 

24 Darba likumdošanas bāze. Darba devēju un ņēmēju savstarpējo attiecību juridiskie pamati 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Pārbaudes veids Vērtējums, % Norises laiks 
Patstāvīgie darbi 50%  
Ieskaite 50%  

Kopā 2. semestri 

 

Ieskaite pēc starpnovērtējuma 
izpildes 

Sesija 

 

Patstāvīgais darbs 

Kursa darbs 

Ieskaite 

50% 

 

50% 

 

Kopā 3. semestrī 

 

Ieskaite pēc starpnovērtējuma 
izpildes un kursa darbs pēc 
ballu sistēmas 

Sesija 

 

Mācību priekšmetu apguvi vērtē ar starpnovērtējumiem dažādos izglītības programmas 
periodos un noslēgumā ar ieskaitēm un kursa darbu. Starpnovērtēšanas laiku nosaka mācību 
plānos un mācību programmās. Starpnovērtēšanā izmanto dažādas metodes: testi, praktiskie 
darbi, lietišķie pētījumi, individuālais un komandu darbs, projekti. 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1 Komerclikums. Latvijas Vēstnesis. 2000.04.05. 
2 LR Uzņēmējdarbību reglamentējošie likumi. R.: KIF "Biznesa komplekss", 1997. - 230 

Lpp. 
3 Darba likums, Darba aizsardzības likums – Rīga, Tiesu nama aģentūra, 2001. – 94 lpp.. 
4 Uzņēmējdarbibas pamati. Turības mācību centrs. R.: 1997. - 261 lpp. 
5 Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. R.: Kamene, 1999. -251 Ipp. 
6 Kā sastādīt biznesa plānu. R.: 1994. - 202 lpp. 
7 Biznesa plāna ceļvedis. R.: Pētergailis 1994. - 214 lpp. 
8 Uzņēmējdarbības cēloņi un uzņēmuma ekonomiskie pamati. R.: 2000. -115 1pp. 
9 Mazā biznesa finanses. R.: VTF 1994 - 110 lpp. 
10 Ekonomikas pamati. Zvaigzne ABC, R.: 1997 - 252 lpp. 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Pirms katra mācību gada ievērojot izmaiņas likumdošanā 



 
 

 

Ekonomikas pamati 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 80 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt ieskatu galvenajās likumsakarībās, kas saistītas ar saimniecisko vienību darbības 
motivāciju tirgus ekonomikā, veidot izpratni par cēloņsakarībām tautsaimniecības līmenī, 
starptautisko ekonomisko sakaru veidošanos un nepieciešamību. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
- jāizprot iespējamo sava pakalpojuma pieprasījuma un piedāvājuma pārmaiņu cēloņi; 
- jāzina pakalpojuma cenu veidošana un tās loma tirgus ekonomikā; 
- jāizprot riska līmenis un tā izmantošanas iespējas lēmumu pieņemšanā; 
- iegūt zināšanas par svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem un to lomu valsts 
ekonomiskās situācijas raksturošanai un attīstības prognozēšanai; 
- iegūt zināšanas par starptautiskās tirdzniecības ietekmi uz nacionālo ekonomiku, 
nepieciešamību mūsdienās. 
 
Priekšmeta saturs: 
1. Ievads ekonomikā. Mikro- un makroekonomikas raksturojums. Vajadzības, izvēle un 
iespēju izmaksas. Saimnieciskās norises un to mijiedarbība. Ražošanas faktori to 
raksturojums. 
2. Cenas un tirgi. Tirgus veidi. Pieprasījums, to ietekmējošie faktori. Piedāvājums, to 
ietekmējošie faktori. Piedāvājuma iespējas e-komercijā. Tirgus cenas būtība. Elastības 
jēdziens un aprēķini.  
3. Ražošana un izmaksas. Ražošanas stadijas. Darba dalīšana. Ražošanas izmaksu veidi. E-
komercijas izmaksas. Izmaksas, ienākumi un peļņa.  
4. Risks. Riska raksturojums. Riska mērīšana. Riska samazināšanas iespējas izmantojot 
internetu.  
5. Makroekonomikas mērķi un rādītāji. Makroekonomikas mērķi. Makroekonomikas rādītāji. 
Iekšzemes kopprodukts (IK), tā aprēķina metodes. Nominālais IK un reālais IK, tā 
aprēķināšana. Ekonomikas izaugsme.  
6. Nauda un bankas. Banku sistēma un darbība. Naudas piedāvājums. Naudas pieprasījums. 
Naudas piedāvājuma regulēšanas iespējas.  
7. Darba tirgus. Darbaspēka piedāvājuma iespējas valstī. Darbaspēka piedāvājums un 
pieprasījums. Bezdarba formas, līmenis, ekonomiskās sekas.. Valsts loma bezdarba 
samazināšanā.  
8. Inflācija. Inflācijas būtība un aprēķināšana. Inflācijas veidi, tās sekas.  
9. Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs. Ekonomiskās aktivitātes cikls, tā fāzes. Cikliskās 
attīstības cēloņi. Cikla ietekme uz dažādu nozaru attīstību. Ekonomiskās aktivitātes svārstību 
prognozēšana.  
10. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. Kopējais pieprasījums, to ietekmējošie 
faktori. Kopējais piedāvājums, to ietekmējošie faktori. Makroekonomiskais līdzsvars.  
11. Valdības uzdevumi un iespējas makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanā. Fiskālā 
politika, tās veidi. Nodokļu loma fiskālās politikas īstenošanā. Monetārā politika, tās veidi.  
12. Starptautiskie ekonomiskie sakari. Valstu absolūtās un salīdzināmās priekšrocības. 
Starptautiskā tirdzniecība, tās ietekme uz IK. Tirdzniecības ierobežojumi. Ekonomiskā 
integrācija.  



 
 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Pārbaudes veids Realizācija 

(sastāvs) 

Kritēriji Vērtējums Norises laiks 

Starpvērtējums Patstāvīgie 
darbi 

Atrisināto 
uzdevumu skaits 

10balles-40% no 
kopvērtējuma 

 

Galīgais novērtējums 

 

ieskaites tests, 
uzdevumi 

Savāktais punktu 
skaits 

10 balles 100% 
no kopvērtējuma 

Priekšmetu 
beidzot 

Semestra beigās - ieskaite 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1 Bikse V. Makroekonomikas pamati. R.: IU Mācību Apgāds, 1998.-3141pp. 
2 Lībermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. R.: Birznieka SIA 

"Kamene", 1999. - 220 lpp. 
3 Stenleiks Dž.F. Ekonomikas pamati. R.: SIA "'Zvaigzne ABC" 1997.-256 lpp. 
4 Škapars R. Mikroekonomikas teorijas pamati. R.: SIA Madonas poligrāfists, 1998. - 375 

Ipp. 
5 Trucksons J.A. Tirgus ekonomikas pamati (prakse un teorija) l.un 2. daļas. R.: Sabiedrība 

Pētergailis, 1994. - 245 lpp. 
6 Datorpasaule L. Paturskis. e-biznesā ar pārliecību par drošību A. Anspoks. Modernā e-

komercija: nākotnes tendences. 
7 Latvijas Ekonomists Kā pārbaudīt biznesa partneri. 
8 Herbsts D. Sabiedriskās attiecības 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programmas pārskatīšana nepieciešama: ja mainās likumi, ja mainās attieksme pret 
ekonomikas zinātnes nozīmību izglītības programmas ietvaros. 



 
 

 

Lietišķā saskarsme 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 80 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā (uztverē, komunikācijā, 
interakcijā), konfliktu risināšanas stratēģijās, stresa regulēšanā un profesionālajā ētikā. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
- jāiegūst prasme noteikt savas vajadzības, izvirzīt mērķus, atrast metodes un paņēmienus 

to sasniegšanai; 
- jāapgūst prasme efektīvi klausīties un uzdot jautājumus; 
- jāapgūst iemaņas strādāt komandā, prast risināt konflikta situācijas. 
- jāprot ievērot savas profesijas ētikas kodekss, kā arī jāspēj analizēt ētikas kodeksa 

pārkāpumi.  
- jāapgūst saskarsmes iemaņas darbā ar dažādu tipu klientiem. 
- Jāapgūst prezentācijas prasmes. 

 
Priekšmeta saturs: 
1 Saskarsmes raksturojums. Saskarsmes jēdziens. Struktūra. Funkcijas. Veidi. 
2 Saskarsme – māka pazīt pašam sevi un pilnveidoties. Personība, tās struktūra. 

Pašvērtējums. Pašpilnveidošanās. Temperaments. Vajadzības.  
3 Sociālā percepcija/ Psiholoģiskās barjeras otra cilvēka uztverē. Cilvēku savstarpējās 

uztveres un sapratnes mehānismi: identifikācija, refleksija,empātija, stereotipizācija. 
Pirmā iespaida veidošanās faktori. Oreola efekts. Efektīva pašpadeve. Komunikācija- 
prasme sniegt informāciju Komunikācijas jēdziens, struktūra, funkcijas. Prasme sniegt 
informāciju. Komunikācijas psiholoģiskās barjeras, to pārvarēšana. Pārpratumu rašanās 
psiholoģiskie aspekti. Efektīva un neefektīva klausīšanās. Aktīvās klausīšanās paņēmieni. 
Prasme uzdot jautājumus. Neverbālā komunikācija. Interviju, lietišķo sarunu 
organizēšana, vadīšana. Lietišķo dokumentu sastādīšana. Prezentāciju gatavošana un 
vadīšana. Interakcija – cilvēku mijiedarbība saskarsmē. Lomas un pozīcijas saskarsmē. 
E.Berna “trīs Ego stāvokļu" transakcijas saskarsmē. Partnera ietekmēšanas veidi 
saskarsmē. Piespiešana. Emocionālās šantāža. Pārliecināšana. Uzslava un kritika. 
Konfliktregulējošā saskarsme Konfliktu veidi. Uzvedības taktikas konfliktu situācijās. 
Konfliktu risināšanas “četru soļu metode. 

4 Partneru tipi un komunikācijas īpatnības ar tiem. Ķildīgais cilvēks; “Pozitīvais” cilvēks; 
Viszinis; Pļāpa; Bailulis; Nepieejamais partneris; Neieinteresētais partneris; “Svarīgais 
putns”; “Kāpēcītis”.  

5 Stress. Stresa raksturojums. Profilakse. Izdegšanas sindroms. Profesionālā ētika – ētikas 
kodeksa analīze. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentu darbu semestra laikā vērtē praktiskajās nodarbībās (individuālajos un grupu 
uzdevumos, lietišķajās spēlēs). 

Gala pārbaudījums ir ieskaite, kuru studenti kārto rakstiski testa veidā (tests ietver gan 
slēgtos jautājumus ar jau piedāvātiem atbilžu variantiem, gan atvērtos jautājumus, kur atbildes 
jādod pašiem studentiem). 

Galīgo vērtējumu veido: darbs semestra laikā - 50%, gala pārbaudījums - 50%. 



 
 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. Bišofa A., Bišofs K. Sevis menedžments. – R.: DeNovo, 2002. 
2. Dubkēvičs L., Ķesete I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – R.: Jumava, 2003.  
3. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. – R.: Raka, 2006. 
4. R.Karlsons. Neuztraucies par sīkumiem.- R.: Jumava, 1998. 
5. D.Kārnegijs u.c. Līderis tevL- R., 1997. 
6. J.Kupčs. Saskarsmes būtība. - R., 1997. 
7. S.Lasmane, A.Milts, A.Rubenis. Ētika. - R., 1993. 
8. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti.- R., 1994. 
9. U.Mārkema. Kā tikt galā ar stresu.- R.: Jumava, 1997. 
10. Nucho A.O., Vidnere M. Intervēšanas prasme. – R.: Raka, 2003. 
11. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. - R., 1994. 
12. S.Omārova. Cilvēks dzīvo grupā.- R., 1996. 
13. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
14. A.Vorobjovs. Psiholoģija. - R., 1994. 
15. Haney W.V. Communication and Interpersonal Relationships.- Boston, 1984. 
16. Ivancevich J.M., Matteson M.T. Organizational Behavior and Management. 1990. 
17. Luthans F. Organizational Behavior.- New York, 1995. 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada semestra. 



 
 

 

Ievads specialitātē 
Kredītpunkti: 
1 kredītpunkts, 40 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Mācību priekšmets ir praktisks un kalpo kā ievads studijās. Tas paredz veidot 
studentiem mācībām piemērotu vidi, kas radītu atbilstošu pamatu darbam un 
tālākām mācībām. 

 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Pēc studentam jāprot: 
1. Lietot attiecīgās metodes un paņēmienus racionālai un efektīvai mācību vielas 

apguvei. 
2. Efektīvi lietot dažādus literatūras u.c. informācijas avotus. 
3. Apgūtās prasmes un zināšanas sistematizēt un izmantot. 
4. Izprast savas izvēlētās studiju nozares būtību. 
 

Priekšmeta saturs: 
Kursa uzdevumi ir apmācīt studentus analizēt, kā visefektīvāk apgūt mācību vielu, kā 

noteikt un pielietot tos paņēmienus, kas visvairāk palīdzētu mācīties. 
Tam nepieciešamas sekojošas zināšanas: 
• kā efektīvi lasīt un klausīties; 
• kā pierakstīt pašu nepieciešamāko; 
• kā efektīvi rakstīt; 
• kā veikt kursa darbu; 
• kā uzstāties un izklāstīt vielu; 
• kā kritizēt un uzņemt kritiku; 
• kā veiksmīgi sagatavoties eksāmenam. 
Studentiem izskaidro pareizas mācīšanās nepieciešamību, cilvēka anatomiskās uzbūves 

īpatnības, pareizas lasīšanas un klausīšanās stratēģiju, pierakstu un rakstu darbu izpildi, darbu 
grupās. 

Iepazīstina studentus ar kursa darbu un referātu modeļiem, informācijas vākšanu, analīzi 
un novērtēšanu. 

Studentus sagatavo eksāmenam. Tiek noskaidrotas eksāmena formālās prasības. 
Studenti apgūst mācību vielas atkārtošanas paņēmienus, stresa faktorus, mutiskā un rakstiskā 
eksāmena kārtošanas paņēmienus. 

Iepazīstina studentus ar izvēlēto specialitāti, tiek rakstīts referāts, kurā students iekļauj 
mācību procesa laikā iegūtās zināšanas. 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

 
Uzdevumi mācību procesa gaitā Katra mācību metode (izņemot lekcijas) ietver sevī arī 

zināmus pārbaudes elementus. Studiju kursa nobeigumā studentu zināšanas tiek novērtētas ar 
ieskaiti. Ieskaites saņemšanai jāuzraksta referāts par izvēlēto specialitāti.  
   
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
 
1. Lanka A. Mācīšanās metodika: lekciju kurss. Rīga : RTU, 2004. 54 lpp. 



 
 

2. Ievads studiju nozarē “Ekonomika” un “Uzņēmējdarbība un vadīšana”/ izstr. K.Didenko, 
A.Lanka, A. Janbicka, A. Zvejnieks, J Briedis, R. Počs. – Rīga: RTU, 2002. – 106 lpp. 

3. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. – R.: Zvaigzne, 1989 
4. Vorobjovs V. Psiholoģijas pamati. – R.: “Zvaigzne”, 1996. 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. 



 
 

 

Darba aizsardzība un ergonomika 
 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 40 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

 
Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam atbilstošas 

zināšanas informācijas tehnoloģijas nozarē, lai varētu nodrošināt pienācīgo darba aizsardzību, 
darba vietas iekārtojumu, civilo aizsardzību saskaņā ar noteikumiem, normatīvajām prasībām 
un rekomendācijām. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

 
Teorētiski un praktiski sagatavot speciālistus informācijas tehnoloģijas un 

komunikācijas jautājumos, kuri strādātu datorsistēmu un datortīklu administrēšanas un 
programmēšanas nozarēs, un, kuriem būtu zināšanas un prasme precīzi pielietot un ievērot: 

- darba aizsardzības, civilās aizsardzības likumdošanas noteikumus un normas; 
- darba higiēnas un sanitārijas noteikumus; 
- ugunsdrošības prasības; 
- elektrodrošības prasības; 
- pielietot pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus elektrotraumu u.c. nelaimes 

gadījumos; 
- Iekārtot darba vietu saskaņā ar ergonomikas prasībām un rekomendācijām. 

 
Priekšmeta saturs: 
24. Darba aizsardzības organizācija un to reglamentējošie dokumenti: 

- Darba aizsardzības principi. Darba likumdošanas kodekss. 
- Darba devēju un darba ņēmēju savstarpējās attiecības un pienākumi. 
- Atbildība un kontroles organizācija darba aizsardzībā. 

25. Elektrodrošības noteikumi, strādājot ar datoriem: 
- Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. 
- Aizsardzības pasākumi pret elektrisko strāvu. 
- Izolācijas līmeņa pārbaude, sprieguma, strāvas un frekvences kontrole. 
- Iekārtu zemēšanas un nullēšanas nosacījumi. 
- Aizsardzības aparatūra (drošinātāji, automāti, u.c.). 
- Individuālie aizsardzības līdzekļi. 

26. Pirmās palīdzības sniegšana: 
- Atbrīvošana no strāvas iedarbības. Cietušā stāvokļa novērtēšana. 
- Pirmās palīdzības pasākumu secība un noteikumi. 
- Mākslīgās elpināšanas un sirds masāžas izpilde. 
- Pirmā palīdzība citos dažāda veida nelaimes gadījumos. 

27. Ugunsdrošības noteikumi un rīcība. 
- Evakuācijas ceļu nodrošināšana. 
- Individuāli ugunsdzēsības aparāti un citu dzēšanas līdzekļu pielietojums. 

28. Sanitārās higiēnas prasības: 
- Darba vietas apgaismojuma un temperatūras režīms. 
- Darba vietas ventilācija, pieļaujamais trokšņu līmenis. Pieļaujamais 

elektromagnētiskais starojums. 
29. Ergonomiskās prasības darba vietas iekārtojumam: 

- Monitoru, tastatūras, peles, izvietojums. 



 
 

- Darba galda, krēsla piemērotība u.c. faktori. 
- Darba režīma racionāla organizācija (cikliskums, atpūta, utml). 
- Rehabilitējošie vingrinājumi. 

30. L R Civilās aizsardzības sistēma. Vispārīgie jautājumi: 
- CA un krīzes vadības sistēma, vēsture un  attīstība, tiesiskais regulējums, atbildība par 

CA un apmācība. 
31. LR Civilās aizsardzības struktūra un organizācija: 

- CA galvenie uzdevumi, pasākumu plānošana, vadība un reaģēšana. 
32. Iespējamo ārkārtējo situāciju klasifikācija LR to potenciālās briesmas 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Mācību procesa laikā, nobeidzot katru tēmu, ir paredzēts pārbaudes vērtējums, ievērojot 
zināšanas, to apguves pakāpi un iemaņas praktisko darbu izpildē. Bez starpnovērtējumiem 
mācību procesa nobeigumā ir ieskaite. 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
 
1. Darba likuma kodekss. 
2. Ugunsdrošības noteikumi. R., 1999. 
3. Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot elektroietaises. 
4. Darba aizsardzība un ugunsdrošība. V.Ziemelis, R.: "Zvaigzne", 1984. 
5. Lietišķā informātika 10-12 klasei. S.Skrastiņš, R.: "Pētergailis", 1999. 
6. Datu drošība un datortīkli. E.Treiguts, R.: "Turība", 1999 
7.Civilās aizsardzības likums 
8.Nacionālās drošības likums 
9.Likums “Par uzņēmumu stāvokli” 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
 
Mācību programma ir pārskatāma un papildināma katru mācību gadu. 



 
 

 

Lietojumprogrammatūra 
Kredītpunkti: 
6 kredītpunkti, 240 stundas. 
 
Vispārīgais mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar lietojumprogrammatūras uzbūves principiem un metodēm, 
iemācīt lietot praksē MS Office pamatprogrammas, t.sk., sarežģītu dokumentu rediģēšanu, 
Web lapu izstrādi, e-pasta sistēmas un datu bāzu pamatprincipu apguvi, kā arī iepazīstināt 
studentus ar vienu no populārākajām datorgrafikas programmām Adobe Photoshop CS2. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Mācību priekšmeta apguves rezultātā studentam: 
− jāizprot lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējie principi; 
− jāprot izveidot un rediģēt sarežģītas tabulas un teksta dokumentus; 
− jāprot konfigurēt un modificēt e-pasta sistēma (MS Outlook); 
− jāprot izstrādāt vienkārša Web lapa (MS FrontPage); 
− jāiegūst iemaņas darbā ar grafikas un shēmu redaktoru VISIO; 
− jāprot strādāt ar vienkāršākajiem datorgrafikas programmas Adobe Photoshop CS2 

rīkiem; 
− jāiegūst iemaņas darbā ar projektu vadības programmatūru (MS Project). 
− jāizprot pamatprincipi datu bāzes (MS Access) izveidē un modificēšanā; 
− lietojumprogrammatūras jaunāko versiju apskats. 

 
Priekšmeta saturs: 
1 Lietojumprogrammu apskats. Programmas MS Word galvenais logs, stili, teksta 

formatēšana, dokumenta glabāšana; Attēlu, tabulu un citu objektu ievietošana; Zīmēšanas 
un objektu josla; Šablonu veidošana un pielietošana, printēšana, skenēšana; Jaunā MS 
Word 2007 versija, dokumenta veidošana. 

2 Programma MS Excel. Galvenais logs, teksta un tabulu formatēšana, dokumenta 
glabāšana; Tabulu veidošana un formatēšana; Formulu pielietošana; Printēšana, 
skenēšana 

3 Jaunā MS Excel 2007 versija. 
4 Programma MS PowerPoint. Galvenais logs, slaidu formatēšana, dokumenta glabāšana; 

Teksta, tabulu veidošana un formatēšana; Attēlu, tabulu un citu objektu ievietošana; 
Objektu un slaidu animēšana, skaņas un video pievienošana; Šablonu veidošana, 
dokumenta printēšana; Jaunā MS PowerPoint 2007 versija. 

5 MS Outlook galvenais logs un svarīgākās izvēlnes; E-pasta kastītes konfigurēšana, 
kalendārs, kontakti; Jaunā MS Outlook 2007 versija. 

6 MS Access programma. Galvenais logs, dokumenta glabāšana, jaunas datu bāzes izveide; 
Vaicājumu, saišu veidošana; Datu imports vai eksports; Sarežģītas datu bāzes izveide; 
Jaunā MS Access 2007 versija. 

7 Programma VISIO. Galvenās izvēlnes un opcijas; Shēmu izvēle un modificēšana; Shēmu 
veidošana un saglabāšana; Shēmu un objektu ievietošana MS Word, MS Excel  vai MS 
PowerPoint dokumentos. Programmas VISIO grafiskās iespējas. 

8 Programma Adobe Photoshop CS2. Galvenās izvēlnes un opcijas; Galvenie grafiskie rīki 
un efekti; Animēšana; Attēlu koriģēšanas, modificēšanas un saglabāšanas iespējas. 

9 Programma MS FrontPage. Galvenās izvēlnes un rīki; Web lapas struktūra; Krāsu paletes 
un to izvēle; Vienkāršas Web lapas veidošana un saglabāšana; Attēlu, tabulu vai citu 
objektu ievietošana mājas lapā; Animācijas vai video ievietošana; Skaņa un tās izvēle; 
Web lapas efekti;  



 
 

10 Programma MS Project. Galvenā izvēlne un rīki; Dokumenta veidošana un saglabāšana 
Projekta veidošanas principi; Plānošana, plāna veidošanas iespējas; 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentu zināšanas tiek vērtētas nepārtraukti visa semestra laikā, katras tēmas 
nobeigumā ir pārbaudes darbs, katra semestra beigās ieskaite par visu mācāmo tēmu. Kā 
priekšmeta nobeigums 1. semestrī ir kursa darbs. 

Darba rezultātus vērtē pēc mācību priekšmetā fiksētām zināšanu apguves pakāpēm un 
pēc izvirzīto uzdevumu izpildes kvalitātes. 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. Aizpuriete Valda. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. - Rīga : Mācību grāmata, 
2002. - 252 lpp. 

2. Aleksejs Jurenoks, Tatjana Rikure. Microsoft Access XP no iesācēja līdz 
lietpratējam . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. – 130.lpp. 

3. D.Lukažis ; rec. E.Treiguts ; red. V.Vāvere ; iev. aut. D.Lukažis. Datu bāzu vadība : 
Programma Microsoft Access - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2000.  

4. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft PowerPoint 
2000. – Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2002., 112 lpp. 

5. Dukulis Ilmārs. Apgūsim jauno EXCEL! : Microsoft Office Excel. - Rīga : Biznesa 
augstskola "Turība", 2004. - 173 lpp. 

6. I. Dukulis, I. Gultniece, A. Ivane u. c.; red. V. Vēzis. Datorzinību pamati. 
Elektroniskās tabulas Microsoft Excel,  Rīga: Mācību grāmata, 2000., 160 lpp. 

7. Jānis Augucēvičs, Juris Ozols, Egmonts Treiguts. Datorzinības. Uzdevumi un to 
risinājumi : programmas Microsoft Word un Excel. - Rīga : Biznesa augstskola 
"Turība", 2002. - 175.lpp.   

8. Jurēnoks Aleksejs, Tatjana Rikure. Microsoft Access XP: No iesācēja līdz 
lietpratējam. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004., 130 lpp. 

9. Kliedere Inta. Microsoft Access 2000 : Veidosim datu bāzes! - Rīga : Apmācības un 
konsultāciju centrs "Grāda", 2001. - 126 lpp. 

10. Nāgelis Jānis. Microsoft Access 2000 ... no A līdz Z - Rīga : Datorzinību Centrs, 
2000. - 181 lpp.  

11. Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс (+ 
CD), Питер, 2006., 608 с. 

12. Васильев А. Microsoft Office 2007, Питер, 2007., 160 с. 
13. Гурский Ю., Гурская И. Photoshop CS3. Трюки и эффекты, Питер, 2007., 512 с. 
14. Карпов Б. И. Самоучитель Visio 2002: Питер, 2003., 352 c. 
15. Крейнак Д. Microsoft Office XP, АСТ, 2004., 398 с.  
16. Культин Н. Б. Word 2007. Самое необходимое, БХВ-Петербург, 2007., 176 с. 
17. Литвинов Н. Н. Adobe Photoshop CS3. Ретушь, спецэффекты, коллажи и 

карикатуры своими руками, ТРИУМФ, 2007., 224 с. 
18. Родни Э. Все о цветокоррекции для фотографов: Хитрости и трюки работы в 

Photoshop, НТ Пресс, 2007., 484 с. 
19. Стовер Т.С. Microsoft Office Project 2003., Эком, 2007., 1039 с. 
20. Харт-Дэвис Г. Microsoft Excel 2003, АСТ, 2005., 426 с. 
21. Ю. С. Ковтанюк Photoshop CS2. Шаг за шагом, Эксмо, 2007., 400 с. 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Mācību programma jāpārskata ne retāk kā pēc diviem gadiem, iekļaujot tajā tēmas, kas 
atbilst darba tirgus prasībām. 



 
 

 

Programmēšanas valodas 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas. 
 
Vispārīgais mērķis: 

Priekšmets "Programmēšanas valodas" paredzēts kā pamats turpmākajām studijām ar 
mērķi: 

-ielikt profesijas pamatus un izlīdzināt studentu zināšanas un iemaņas; 
-iepazīstināt ar dažāda tipa un ideoloģijas programmēšanas valodām; 
-sagatavot patstāvīgam darbam programmatūras izstrādei; 
-nodrošināt speciālo priekšmetu dziļāku izpratni. 

 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
- jāaplūko programmēšanas valodas Pascal pamat konstrukcijas, to sintaksi un semantiku; 
- jāiemācas projektēt, implementēt, atkļūdot un izpildīt programmas valodā Pascal dažādu 
uzdevumu risināšanai; 
- jāiemācas lietot programmu veidošanas tehnoloģija, izpildot programmas mūsdienu 
programmēšanas valodās; 
- jāzina un jāprot izmantot algoritmisko valodu vadības konstrukcijas; 
- jāzina un jāprot izmantot algoritmisko valodu zarojumu konstrukcijas; 
- jāapgūst modulārās programmēšanas pamat ideoloģiju; 
- jāzina un jāprot pareizi izmantot dažādi datu tipi; 
- jāapgūst priekšstats par mašīnorientētu un problēmorientētu programmēšanas valodu; 
- jāzina un jāprot pareizi izmantot datu pamatstruktūras (masīvi, ieraksti, faili, saraksti); 
- jāapgūst objektorientētās programmēšanas pamatidejas un elementi; 
- jānodrošina vispiemērotākās programmēšanas valodas izvēle, veidojot projektu. 
 
Priekšmeta saturs: 
1 Programmēšanas valodas jēdziens. Programmēšanas vide (apkārtne). Programmēšanas 

valodu klasifikācija un lietojuma sfēra. Algoritmisko valodu pamatelementi. 
2 Dati kā informācijas veids. Datu tipi un struktūras. Tipu un struktūru sintakse. 
3 Programmēšanas vadības konstrukcijas: sazarojumi un cikli. Grafiskais attēls pēc ISO. 
4 Algoritmiskā valoda Pascal. Valodas standarts un versijas, to īpatnības. 
5 Datu tipi Pascal valodā. Operators TYPE, atslēgvārds VAR. 
6 Sazarojumi Pascal valodā. 
7 Cikli Pascal valodā. 
8 Skaitlisko metožu uzdevumu programmēšana. Rakstzīmju virknes apstrāde Pascal 

valodā. 
9 Masīvi Pascal valodā. Definēšana. Meklēšana un sakārtošana masīvos. 
10 Lineārās algebras uzdevumu risināšana. 
11 Datu tips "KOPA". Darbības ar kopām. 
12 Ieraksti Pascal valodā. Datu bāzes izveide un vadīšana. 
13 Modulis CRT. Skaņa, krāsa, darba režīmi, tastatūra. 
14 UNIT veidošana un iekļaušana programmā 
15 Statiskā un dinamiskā atmiņa. Dinamiskie masīvi. Dinamiskās struktūras (saraksts, rinda, 

steks). Programmēšanas valoda C. Programmas struktūra. Vienkāršu programmu piemēri. 
Masīnorientētā valoda ASSEMBLER. 



 
 

16 ASSEMBLER valodas pamatidejas. Operatori, komandas, direktīvas.Adresācijas veidi. 
Komandas garums un adrese. 

17 ASSEMBLER mnemoniska. 
18 Iebūvētas ASSEMBLER valodas izmantošana. Koda ģenerēšana. 
19 Programmēšana Web vidē 
20 Programmēšanas valoda JAVA 
21 Objeketorientētās valodas piemēri. Programmēšanas valodu attīstības perspektīvas. 

Programmu piemēri citās programmēšanas valodās. 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

 Pārbaudes veids Norises laiks % 
Tests Katrai tēmai visu semestri. 5 
Demoprogrammas (gatavas) 
analīze ar aprakstu. 
 

Katrai tēmai visu semestri. 
 

10 
 

Starpnovērērtē
-šana 

Demoprogrammas (gatavas) 
pētīšana ar struktūrshēmas 
zīmēšanu. 

Katrai tēmai visu semestri. 
 

10 
 

Referāts 
 
 

Tēmām 5.12., 5.13.-5.15, 6.-10. 
 
 

10 
 
 

Starpnovērtē- 
jums 

Demoprogrammas izveide. 
 

Tēmas 5., 6., 7. 
 

25 
 Ieskaite   Galīgais 

vērtējums Eksāmens  40 
 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1 Кауфман В.Ш Языки программирования: концепции и принципы.1993. - 430 .c 
2 Пилъшиков B.H. Программирование на ассемблера IBM PC1997. - 288 c. 
3 Crookes, Danny Introduction to Programming in Prolog. - Prentice Hall, 1988.-226 p. 
4 Sukovskis U. Ievads programmēšanas valodā C. - R.: RTU,1990. -1041pp. 
5 J. Ziemelis Ievads programmēšanas valodā C - R.: RTU, 1997. -124 Ipp. 
6 L.Zaiceva, D.Rudzīte. Laboratorijas darbi programmēšanas valodā C. - R.: RTU, 1997.-

69.1pp. 
7 G.Matisons, L.Zaiceva Studiju darbu izstrāde. R.: RTU, 2000. 
8 G.Spalis TURBO Pascal for Windows ikvienam. R.: DatorzinĪbu centrs, 1998.-1221pp 
9 Офицеров Д.В, Старых В.А Программирование в интегрированной среде Турбо 

паскалъ.1996. - 230 c. 
10 Федоров А,Рогаткин Д.. Borland Pascal B cpeдe Windows. - KИЕB, Диaлeктика 

1993.-656 c. 
11 Уинep P. Typ6o C. Mocквa, Mиp 1991, - 384 c. 
12 БОЧКОВ С.О, СУББОТНИК Д.М Язык программирования С для персонального 

компьютера.- М   1990. - 384 c. 
13 Kacaткин A.H., Baльвачев A.H. Профeccионaльнoe nporpaммиpовaниe Ha языке 

CИ: ОT Turbo C k Borland C++. Cnpaвочноеoe nocoōиe. -MHHCK:, 1992. - 240 c. 
14 Справочник по функциям Borland C++ 3.1-4.0. Киев 1994. - 416 c. 
15 Aлen H., Голубь С. С++. Правила программирования 1996,-272c. 
16 Прокофьев Б.П  Сухарев Н.Н Храмов Ю.Е Графические средства Тurbo C , Turbo 

C++. –M 
17 Финансы и статистика, СП Ланит, 1992.-160с. 
18 Культнев Б.М. Программирование в среде Паскаль b Delphi 



 
 

19 Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC. M. 1999 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Programma jāpārskata katru mācību gadu, attīstoties programmatūrai. 



 
 

 

Operētājsistēmas 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Priekšmets paredzēts datorsistēmu un datortīklu administratoriem un programmētajiem 
dažādu operētājsistēmu apguvei, to izmantošanai un darba efektivitātes novērtēšanai gan 
atsevišķiem datoriem, gan tīkla vajadzībām, datorsistēmas uzturēšanai darba kārtībā un 
apkalpošanai. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Mācību priekšmeta specifiskie mērķi ir sniegt zināšanas par operētājsistēmām, to 
efektīvu izmantošanu, darbības un pārvaldības pamatprincipiem, veidot studentiem prasmi un 
iemaņas dažādu praktisku uzdevumu veikšanai darbā ar operētājsistēmām. 
 
Priekšmeta saturs: 
1 Operētājsistēmu vispārējie jēdzieni. Operētājsistēmas jēdziens un attīstības vēsture. 

Operētājsistēmu dažādība un klasifikācija. Pēc datora resursu vadības algoritma. Pēc 
izmantojamo aparātlīdzekļu īpatnībām. Pēc izmantošanas sfēras. Pēc funkcionālās 
uzbūves īpatnībām. Pēc izmantojamā programmnodrošinājuma. OS izvērtēšana un 
izvēles kritēriji. Prasības operatīvajai atmiņai un disku atmiņai. FAT16 un FAT32 
raksturlielumi un savietojamība. OS iegādes iespēļas. Sistēma BIOS (Basic Input/Output 
System). 

2 Operētājsistēma MS-DOS. MS-DOS sastāvs un galvenie moduļi. Datora palaišanas 
algoritms. Failu un katalogu sistēma. Faila specifikācija. MS-DOS galveno komandu 
apskats, to praktiskā pielietošana. OS MS-DOS konfigurācija un atmiņas sadalījums. 
Fails CONFIG.SYS. Speciālo komandu un galveno draiveru apskats. Fails 
AUTOEXEC.BAT, tajā izmantojamās komandas. Komandu faili. Datora 
multikonfigurāciias iespēias.OS MS-DOS instalācija.MS-DOS instalācija ar SETUP 
palīdzību. Sistēmas disketes izveidošana. MS-DOS instalācija uz cietā diska. Cieto disku 
formatēšana un sadalīšana loģiskajos diskos. 

3 Operētājsistēma MS Windows. Windows evolūcija un virzienu dažādība. Windows 
arhitektūras elementi. Iekārtu draiveri. Konfigurācijas dispečers. Plug and Play 
tehnoloģijas funkcionālās iespējas. Virtuālās mašīnas dispečers. Daudz uzdevumu laika 
režīms un procesora laika sadalījums. Atmiņas lappušu ielāde. MS-DOS režīma 
uzturēšana. Noskaņojamās failu sistēmas. Noskaņojamās failu sistēmas dispečers un 
draiveri. VFAT failu sistēma. NTFS failu sistēma. CDFS failu sistēma. Bloku ievades un 
izvades apakšsistēma. Ievades un izvades dispečers un draiveru ielāde. Sistēmas kodola 
komponentes. Virtuālās atmiņas vadība. Windows ielādes fails. Grafikas apakšsistēma. 
Drukāšanas apakšsistēma. Pielikumu uzturēšana. Lietotāja interfeiss. Windows 
instalācija. Instalācijas sagatavošanas process. Windows instalācija. Iepriekšējās 
Windows versijas dzēšana. Windows komponenšu iestatīšana. Operacionālās sistēmas un 
datora apkalpošana. Disku pārbaude, defragmentācija un saspiešana. Sistēmas failu 
stāvokļa kontrole. 

4 Operētājsistēma UNIX. OS UNIX attīstības vēsture un atšķirības no citām OS. UNIX 
izmantošana komercsistēmās. OS UNIX galvenie jēdzieni. Lietotājs un lietotāja 
interfeiss. Komandas, programmas, procesi. Ievades un izvades pāradresēšana. OS UNIX 
kodols. UNIX kodola organizācija, datu struktūra un galvenās funkcijas. Procesa 
jēdziens. Failu sistēma. Failu dažādība. Katalogi. Aizsardzības principi. Lietotāju 
identifikatori. Failu aizsardzība. Ierīču vadība. Ierīces kā faili, ierīču interfeisi. Ierīču 
draiveri. Sistēmas operācijas darbam ar failu sistēmu. OPEN, READ, WRITE, CLOSE 



 
 

u.c. Faila izveidošana, katalogu maiņa, lietotāja vai "īpašnieka" maiņa. Failu sistēmas 
montēšana un demontēšana. Procesu struktūra. Atmiņas vadība. Virtuālā atmiņa. 

5 Procesu vadība. Daudzlietotāju režīma organizācijas principi. Ievades un izvades vadība. 
Procesu mijiedarbība UNIX kodola konfigurēšana. 

6 Operētājsistēma LINUX. OS LINUX raksturojums un iespējas. Prasības aparatūrai. 
Programmatūra, kuru uztur OS LINUX. LINUX pielikumu dažādiba. LINUX saderība ar 
citām OS. Citu OS failu sistēmu uzturēšana. LINUX saderība ar MS DOS un MS 
Windows pielikumiem.  Programmu izpilde no UNIX versijām. LINUX iegādes iespējas 
un izmantošana komercsistēmās. LINUX instalācija. Instalācijas sagatavošana un 
vispārējie principi. Cietā diska sagatavošana instalācijas procesam. Instalācijas diskešu 
izveidošana. LINUX instalācija. LINUX sadaļu izveidošana. "Swopping" apgabala 
izveidošana. Lietojumprogrammu instalācija. Sistēma X Window. Galvenās komandas un 
utilītas. Failu sistēmas izveidošana. OS LINUX failu struktūra. OS LINUX uzturēšanas 
pamatprincipi. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studenti tiek vērtēti nepārtraukti, gan kontroldarbos, gan praktiskajos darbos, jo katra 
nākamā tēma ir saistīta ar iepriekšējo. Abu semestru laikā tiek rakstīti kontroldarbi un veikti 
praktiskie darbi. Beidzot pirmo semestri ir ieskaite. MācĪbu kursu beidzot, studenti liek 
eksāmenu. Eksāmenā ietilpst gan teorija, gan pasniedzeja sagatavots praktiskais uzdevums. 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. Г.Франкен, С.Молявко. MS-DOS 6.0, Москва: Бином, 1993 
2. С.Б.Орлов, Орлов. Обзор команд и дрйверов MS-DOS 6.2 
3. Рессурсы Microsoft Windows 95. Полное описание операционной системы. (в 

двух томах), 1995. 
4. С.Симонович. Windows 98 учебный курс, 1999. 
5.  С.Симонович. Windows 98 профессиональная работа, 1999. 
6. А. Андреев. Windows 200: Server и Professional в подлиннике. 
7. Современные операционные системыю 2-е издание. Э. Таненбаум, Питер. 2004. 

1040 с. 
8. Л.Климова. Поддержка Windows NT: Учебный курс. 
9. Microsoft Windows Server 2003. 2-е изд. 2005 1312 с. 
10. Maurice J.Bach. Архитектура операционный системы UNIX. 
11. UNIX: Руководство системного администратора, ВНV, 1997. 
12. Р.Петерсен. LINUX: руководство по операционной системе, ВНV, 1997. 
13. М. Уелш, Ф.Хьюз и др. Руковдство по установке и использованию системы 

Linux. 
14. А.Робачевский. Операционная система UNIX, С-Пб.: БХВ-Петербург, 2001, 528 

с. 
15. А. Песечник. Red Hat Linux 6.2: учебный курс. С-Пб.: Питер, 2000, 560 с. 

Intemet 
16. www.citforum.ru/operating systems 
17. www.windrivers.com 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programmu jāpārskata pēc pirmā mācību gada. Pēc tam, sakarā ar straujo 
datortehnikas un programmatūras atbilstību, programmu jāpārskata un jāizvērtē reizi trijos 
gados. 



 
 

 

Datu bāzu tehnoloģijas 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas. 
 
Vispārīgais mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar datu bāzu (DB) tehnoloģijām, to iespējām un izmantošanas 
variantiem informācijas sistēmu veidošanai un lietošanai. Nodrošināt datu bāzu tehnoloģiju 
pamatzināšanu apguvi un nelielu informācijas sistēmu izveidošanas iemaņas. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
- jāzina DB struktūras izveides principi; 
- jāzina un jāprot veidot relācijas; 
- jāprot ievadīt dati DB, kā arī veikt datu importu un eksportu; 
- jāapgūst lietotaja interfeisa izveides principi; 
- jāveic visas nepieciešamas darbības ar datiem: sakārtošana, meklēšana, filtrēšana, 

grupēšana, utml; 
- jāprot veidot pārskati; 
- jāzina optimizēšanas principi; 
- jāprot administrēt DB; 
- jāzina DB tipi, to struktūras un izveidošanas principi; 

detalizēti jāpārzina relāciju datu bāzes iespējas un ierobežojumi; 
- jāapgūst nozīmīgākās datu bāzes datu manipulāciju valodas (SQL, QBE); 
- jāapgūst personālo datu bāzu un vidēja lieluma datu bāzu pārvaldības sistēmu 

pamatfunkcijas; 
- jāapgūst navigācijas datu bāzu pārvaldības sistēmas un SQL datu bāzu pārvaldības sistēmu 

izmantošanas atšķirības; 
- jāapgūst lietojumu veidošana ar datu bāzu pārvaldības sistēmas (DBPS) programmēšanas 

automatizācijas rīkiem; 
- jāgūst priekšstats par dažu DBPS iekšējo valodu izmantošanas iespējām un nepieciešamību 

lietojumu veidošanai. 
 
Priekšmeta saturs: 
1 Ievads: informācija un dati. Informācijas sistēmas un to klasifikācija. 
2 Datu abstrakcija. Datu modeļi 
3 Datu bāzes (DB) un datu bāzu patvaldības sistēmas (DBPS) koncepcija 
4 DB veidi 
5 Datu valodas 
6 Vaicājumu valodas 
7 DBPS darbība datortīklos 
8 Lietojumprogrammu veidošana 
9 Datu apmaiņa, objektu sasaiste (OLE, ODBC) 
10 Datu drošības nodrošināšana. Lietotāji, shēmas, tiesības un lomas 
11 Datu bāzes publicēšana internetā 
12 Datu bāzu sistēmas 
13 Datu bāzu tehnoloģijas attīstības perspektīvas 

 



 
 

Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Tiek vērtētas studenta spējas praktiski lietot lekcijas izklāstītas un patstāvīgi iegūtas 
zināšanas. 

Tēmas 

Nr. 

Vērtēšanas veids Kritērijs Piezīme 

1. Tests Jāatbild vismaz uz 7 
jautājumiem no 10 

 

2. Testi Jāatbild vismaz uz 7 
jautājumiem no 10 

Labas DB un DBPS 
koncepcijas zināšanas. 

3. Tests Jāatbild vismaz uz 7 
jautājumiem no 10 

Jāzina db veidi un to 
īpatnības 

4. Vingrinājumu izpilde Jāprot strādāt ar datu 
valodām 

 

5. Tests Praktiskais darbs Jāatbild vismaz uz 7 
jautājumiem no 10 

Jāzina, kā veidot 
vaicājumus un kas ir 
atskaite, kā to veidot 

7 Praktiskā darba atskaite Sava individuālā uzdevuma 
aplikācijas izveides shēma 

Aplikācijai jāatbilst 
"pasūtītāja" prasībām 

6 Tests Jāatbild uz 7jautājumiem no  
8. Praktisko darbu atskaites Jābūt atbildēm uz visiem 

uzdevuma jautājumiem 
Jāparāda labas 
zināšanas datu apmaiņā 
un objektu sasaistē 

9.,11., 
12. 

Testi Jāatbild vismaz uz 7 
jautājumiem no 10 katrā testā 

 

10. Praktiskais darbs Jāprot publicēt savu bāzi 
Intemetā 

 

Galīga novērtēšana - 2. semestra beigas eksāmens - rakstiskā daļa (atbildes uz 
jautājumiem) un praktiskā daļa (ar bāzes un nelielas programmdaļas izveidi). 

Vērtējumu skala: 
-praktisko darbu izpildes kvalitāte un regularitāte    50%; 
-pārbaudes darbi                                                        20%; 
-eksāmens                                                                  30%. 
Prasības priekšmeta apguvei - praktisko darbu izpildes regularitāte un pārbaudes darbu 

izpildes kvalitāte. 
Kursa projektēšana. Kursa projekts tiek plānots kā visu teorētisko tēmu un praktisko 

darbu gala rezultāts, kur studentiem būtu jāparāda savas zināšanas, prasmes un spējas veidot 
datu bāzi kādā konkrētā vidē un veikt visas nepieciešamās aktivitātes ar tās datiem. 

 

Kursa darba uzdevumi 

 
Nr. Kursa darba uzdevums 

1 Izveidot informācijas sistēmas DB konceptuālo modeli 



 
 

2 Izprojektēt informācijas sistēmas DB struktūru konkrētai DBPS. Realizēt DB 
konkrētai DBPS 

3 Izprojektēt ekrāna formas un pārskatus informācijas sistēmai. Realizēt tos konkrētai 
DBPS 

4 Izprojektēt izvēlnes un moduļu sasaistes informācijas sistēmai. Realizēt tās konkrētai 
DBPS.  

5 Ievadīt informācijas sistēmā pārbaudes piemēra datus un veikt informācijas sistēmas 
darbības pārbaudi 

6 Sagatavot informācijas sistēmu demonstrēšanai un izveidot tās aprakstu 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Abraham Silbershatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Database System Concepts. Third 
Edition. McGrawHill. 1997, - 768 p. 
2. C.J.Date. An Introduction to Database systems. Sixth edition. Addison-Wesley, 1995, -781 
p. (Ir arī krievu valodā.) 
3. James R. Groffand Paul N. Weinberg. LAN Times Guide to SQL. McGraw-Hill, 1997, -
750 p. (ir arī krievu valodā.) 
4. Barry Eaglestone, Mick Ridley. Object Databases: An Introduction. McGravvHill, 1998, -
368 p. 
5. Roger Gennings. Using Access 95. QUE Corporation, 1995, - 900 p.(Ir arī krievu valodā 
divās daļās.) 
6. Eiduks Jānis, rakstu sērija "Datu bāzes" žurnālā "Datorpasaule", R.,1996 - 1998. 
7. Ramez E. Elmasri, Shamkant B. Mavathe. Fundamentals ofDatabase systems. Addison 
Wesley, 1998.-873 p. 
8. Henry Korth. Databases. Database system concepts, 1997,- 768 p. 
9. Г.Штайнер. Access 2000 : шаг за шагом. M. 2000-08-21. 
10.Дж. Веисикас. Access H SQL-cepвep. JIOPИ, 2000-08-21. 
11.Г. Х.Ансен. Базы данних. Разработка и управление БИНОМ 1999. 
12. С. Дунаев. Доступ к базам данных и техника работы в сети. Диалог-Мифи 1999 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozares standartos un būtiskām tehnoloģijas 
izmaiņām. 



 
 

 

Datorsistēmu uzbūve 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas. 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sagatavot kvalificētus programmētājus un datortīklu administratorus ar labām 
zināšanām datorsistēmu uzbūvē. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem: 
- jāiegūst zināšanas par dažādām datorsistēmu arhitektūras un datoru uzbūves īpatnībām; 
- jāmācās novērtēt un salīdzināt datoru veiktspējas un izmaksas, lai varētu izvēlēties 

piemērotāko vajadzīgajam lietojumam. 
 
Priekšmeta saturs: 
1 Datorsistēmas un to klasifikācija. Definīcija. Klasifikācija. 
2 Datorsistēmu attīstības vēsture. Bebidža, Harvardas, Neimana sistēmas. Datorsistēmu 

paaudzes 
3 Klasiskā skaitļotāja struktūra. Galvenās datora sastāvdaļas. 
4 Datu attēlojumi. Pozicionālās skaitļošanas sistēmas. Skaitļu attēlošana ar fiksēto un 

peldošo komatu. Tiešais, apgrieztais un papildkods. ASCII un Unicode. 
5 Datoru pamatelementi. Bula algebra un loģiskie elementi. Kombinacionālās shēmas: 

summatori, dekoderi un. koderi, multipleksori un demultipleksori, komparatori. Mezgli ar 
atmiņas elementiem: trigeri: R-S, T, D, J-K,reģistri, skaitītāji, pārbīdes reģistri.  

6 Operāciju mašīnrealizācija. Saskaitīšana un atskaitīšana. Reizināšana un dalīšana. 
Loģiskās operācijas. 

7 Vadības mezgli. Ieshēmotā vadība. PLM vadība. 
8 Atmiņa: RAM un ROM. SRAM un DRAM elementi. Modulveida struktūra (SIMM un 

DIMM ). Atmiņas "slāņošana" un citas paātrināšanas metodes: EDO, SDRAM, 
DirectRDRAM. Pastāvīgās atmiņas modifikācijas: ROM, PROM, EPROM, EEPROM 
Flesh atmiņa un BIOS 

9 Procesors. Instrukciju kopas un adresācijas veidi. Darbību izpilde vienadresu procesorā. 
10 Kešatmiņa. Asociatīvā informācijas meklēšana. Ll kešatmiņa. L2 un L3 kešatmiņa. 
11 Maģistrālā kopne. Sinhronā un asinhronā kopne. Unibus, ISA, PCI 
12 Ārējo ierīču pieslēgšana. Interfeisa kartes. Aptauja un pārtraukumi. DMA. EIDE, USB, 

SCSI. 
13 Datoru novērtēšana. Veiktspējas rādītāji. 
14 Multiprogrammu sistēmas. Pakešu apstrāde un laikdale. Atmiņas pārvaldība. Virtuālā 

atmiņa. 
15 Mikroprocesori. Mikroprocesoru attīstība. Intel x86 arhitektūra, līdzprocesori. Pentium, 

MMX, PentiumPro, PentiumII, PentiumIII, Celeron, Xeon, AMD 
16 Personālie datori. Vienas kopnes arhitektūra. Grafikas apakšsistēma. Mūsdienu 

klasifikācija. Daudz kopņu arhitektūras. Tipi, ražotāji, cenas.  
17 RISC procesori. Pamat īpatnības. Power, Alpha, SPARC. 
18 Multiapstrāde. Datu paralēlā apstrāde. Daudz procesoru sistēmas ar koplietojamu un 

dalītu atmiņu 
19 Darbstacijas un serveri. PC un Umx darbstacijas. Serveru pamat īpatnības. Serveru 

klases. Sun, IBM, HP un Compaq, cenas. 
20 Lieldatori un superskaitļotāji. Lieldatoru īpatnības un lietojums. IBM S/360, S/390G1, 

S/390G4, S/390G5, S/390G6. Superskaitļotāju īpatnības un lietojums. CRAY 1. SPP 
arhitektūru. MPP arhitektūru, Intel superskaitļotāji. 



 
 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Pēc informātikas pamatu apgūšanas ir kontroldarbs (uzdevumu risināšana un 
jautājumu kopa), pēc datoru arhitektūras un novērtēšanas apguves būs kontroldarbs 
(novērtējumu aprēķini un jautājumi). Kontroldarbu izpilde - obligāta, lai pielaistu pie 
eksāmena, novērtējumi iespaidos eksāmena atzīmi vienas balles robežās (-10%). 

Eksāmens - rakstisks, ilgums 3 stundas, jautājumi un uzdevumi, kas studentiem ietvers 
-70% mācību vielas (kopā ar starpposmu kontroldarbiem -90%). 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. A. Čipa Elektroniskie skaitļotāji 
2. W. Stalling Computer Organization and Architecture, IBM PC Architecture Student Lesson 
Guide 
3. П.Нортон, Гудман Персональный компьютер, кн.1 
4. M.Гук Процессоры PentiumII Pentium Pro И просто Pentium 
5. Кубин А. В., Дмитриев Д. А., Финкова М. А. АВТОР: Кубин А. В., Дмитриев Д. А., 
Финкова М. А. ИЗДАТЕЛЬСТВО: Наука и техника 1000 и 1 секрет BIOS  
6. Мысак Д.П. 300 проблем вашего ПК и их решений 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programmu jāpārskata un novērtē vienu reizi gadā. 



 
 

 

Datortīkli 
Kredītpunkti: 
6 kredītpunkti, 240 stundas. 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu tehnoloģijām un 
arhitektūrā. 

 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
- jāsaprot galvenos datortīklu uzbūves principi, balstoties uz atvērto sistēmu sadarbības 

etalonmodeli; 
- jāapgūst lokālo un globālo tīklu tehnoloģiju pamati; 
- jāiegūst priekšstatu par tīklu apvienošanas veidiem un informācijas maršrutēšanas 

principiem; 
- jāiegūst zināšanas par tīklu protokoliem un standarta protokolu kombinācijām; 
- jāzina tīkla pārvaldības un tīkla administrēšanas pamati. 
 
Priekšmeta saturs: 
1 Tīklu klasifikācija. Tīkla jēdziens un tiklu attīstības vēsture. Lokālie, globālie un 

pilsēttīkli. Vienādranga tīkli un tīkli uz servera pamata. 
2 Tīklu bāzes topoloģijas. Maģistrāle. Zvaigzne. Gredzens. Kombinētas topoloģijas. 
3 Fizikālā pārraides vide. Kabeļu tipi: koaksiālais, vītais pāris, gaismvads. Nemodulētā un 

modulētā signālu pārraide. Kabeļa izvēle. Bezvadu tīkli. 
4 Tīkla adaptera plates. Tīkla adaptera plates uzdevums. Noskaņošanas parametri. Saderība 

ar datoru un tīklu. ietekme uz tīkla veiktspēju. Specializētās tīkla adaptera plates. Tīkla 
adaptera plates draiveris. 

5 OSI etalonmodelis. Tīkla daudz slāņu arhitektūra. Hierarhiskā komunikācija starp 
sistēmām. Protokola un servisa jēdzieni. Datu apmaiņas režīmi. Informācijas bloku 
struktūra, to izveidošana un adresācija. OSI slāņu funkcijas. Galvenās standartizācijas 
organizācijas. IEEE Project 802 standarti. 

6 Protokoli. Protokolu uzdevums un darbība. Protokolu steki. Protokolu standarti. 
Populārāko protokolu piemēri. Protokola uzstādīšana. 

7. Vides pieejas metodes. Metožu uzdevums. Galvenās vides pieejas metodes: CSMA/CD, 
CSMA/CA, ar marķiera nodošanu un pēc pieprasījuma prioritātes. 

8. Ethernet tīkla tehnoloģijas. Ethernet / IEEE 802.3 tehnoloģijas pamati. Ethernet un IEEE 
802.3 specifikāciju atšķirības. Dažādu IEEE 802.3 fizikālā slāņa specifikāciju 
salīdzinājums. Datu bloku formāti. Fast (100-Mbps) Ethemet un 1 OOVG-AnyLAN. 

9. Token Ring tīkla tehnoloģija. IBM Token Ring (marķiergredzena) tīkla un IEEE 802.5 
specifikāciju salīdzināšana. Token Ring tīkla galvenie raksturojumi. Fizikālie 
savienojumi. Prioritāšu sistēma. Bojājumu pārvaldības mehānismi. Datu bloku formāti. 

10. FDDI tīkla tehnoloģija. FDDI tehnoloģijas pamati. FDDI specifikācijas. Fizikālie 
savienojumi un topoloģija. Defekttolerances īpašības. Datu bloku formāti. 

11. Gigabit Ethernet. Gigabit Ethemet protokolu arhitektūra. IEEE 802.3 Ethernet un ANSI 
X3T11 Fibre Channel tehnoloģiju apvienošana. Fizikālā, vides pieejas un loģiskā posma 
vadības slāņu īpatnības. Gigabit Ethemet priekšrocības un pielietošana. 

12. Klientservera tehnoloģija. Klientservera modelis salīdzinājumā ar centralizēto modeli. 
Klientservera tīkla arhitektūra, komponenti, to funkcijas un īpašības. Tīkla 
operētājsistēma: tās uzdevumi, klienta un servera programmatūra. Tīkla operētājsistēmas 
uzstādīšana. 



 
 

13. Tikla administrēšanas pamati. Tīkla administratora pienākumi. Lietotāju uzskaites 
ierakstu veidošana. Grupu uzskaites ieraksti. Tīkla veiktspējas vadība. Tīkla 
dokumentēšana. Informācijas aizsardzība. Datu rezerves kopēšana. 

14. Apvienoto tīklu radīšana. Lokālo tīklu paplašināšana. Tīklu apvienošanas iekārtas: 
atkārtotāji, tilti, slēdži (komutatori), maršrutētāji, starptīklu interfeisi. To darbības 
principi, īpašības, salīdzināšana. 

15. Tīklu apvienošana ar tiltu palīdzību. Tiltu tipi. To raksturojumi, funkcijas. Caurspīdīgā 
tīklu apvienošana ar tiltu palīdzību: maršrutēšanas tabulas radīšana, trafika segmentēšana, 
saistošā koka algoritms. tīklu apvienošana ar tiltu "avots-maršruts" palīdzību: SRB 
algoritms, datu bloku formāts. Jaukto nesēju apvienošana ar tiltu palīdzību. 

16. Maršrutēšanas pamati. Maršrutētāju tipi. Maršrutēšanas komponenti: maršruta noteikšana 
un komutācija. Maršrutēšanas algoritmi: algoritmu tipi, rādītāji (metrikas), izstrādes 
mērķi. Populārākie maršrutēšanas protokoli. Maršrutējamie un nemaršrutējamie 
protokoli. 

17. Tīkla pārvaldības pamati. Pārvaldības funkcijas un mērķi. Tipiskā tīkla pārvaldības 
arhitektūra. ISO tīkla pārvaldības modelis. Kopējās pārvaldības informācijas protokols 
(CMIP) un serviss (CMIS). Veiktspējas pārvaldība. Konfigurācijas pārvaldības. Resursu 
izmantošanas uzskaites pārvaldība. Bojājumu pārvaldība. Datu drošības pārvaldība. 
Vienkāršais tīkla pārvaldības protokols (SNMP). SNMP un CMIP salīdzināšana. 

18. Ievads globālo tīklu tehnoloģijās. Galvenie jēdzieni un definīcijas. Globālā tīkla struktūra 
un funkcijas. Modemu izmantošana: to funkcijas, fiziskie interfeisi, standarti, veiktspēja. 
Datu pārraides veidi: asinhronā un sinhronā komunikācija. Komunikācijas līnijas: 
analoga un ciparkanāli. Ķēžu komutācijas un pakešu komutācijas metodes. Nomātās 
(izdalītās) līnijas. 

19. Kanāla slāņa protokoli. Protokols SDLC un tā atvasinājumi. Tehnoloģijas pamati. Datu 
bloku formāti. Atvasinātie protokoli: HDLC, LAPB, IEEE 802.2, to izmantošana. 
Protokols PPP. Tā galvenie komponenti un darbības principi. Datu bloku formāts. 
Protokola izmantošana pieslēgšanai internetam. 

20. Integrētā servisa cipartīkls (ISDN). Tā mērķis, pielietojumi un attīstības vēsture. 
Komutācijas metodes. ISDN komponenti. ISDN pakalpojumi. 1., 2. un 3. slāņa funkcijas, 
protokoli, datu bloku formāti. 

21. Specifikācija X.25. Tehnoloģijas pamati. Pastāvīgās un komutējamās virtuālās ķēdes. 
Datu bloku formāts. Pakešu tipi. Adresācijas lauku formāti. Plūsmas vadības procedūras. 

22. Frame Relay tīkli. Tehnoloģijas pamati. Atšķirība starp Frame Relay un X.25 tīkliem. 
Lokālās vadības interfeisa (LMI) papildinājumi. Frame Relay protokolu steks. Datu bloka 
formāts. LMI ziņojumu formāts. Servisa kvalitātes uzturēšana. Globālā un vairākpunktu 
adresācija. tīkla realizācija un izmantošana. 

23. Asinhronais pārraides režīms (ATM). Tehnoloģijas pamati. Tikla iekārtas un interfeisi. 
ATM šūnas iesākuma formāts. Virtuālie savienojumi. ATM etalonmodelis: fizikālais 
slānis, ATM slānis, ATM adaptācijas slānis. Adresācija. Servisa kvalitātes uzturēšana. 
Savienojumu nodibināšana. LAN emulācija. 

24. OSI protokoli. Pamatjēdzieni un definīcijas. Pieeja videi. Tīkla slāņa protokolu standarti. 
Pakalpojumi ar savienojuma nodibināšanu un bez savienojuma nodibināšanas. Servisa 
primitīvi. Adresācija. Transporta slāņa protokola klases. Augstāko slāņu protokolu 
specifikācijas. OSI maršrutēšana: lekšdomēnu maršrutēšanas protokols IS-IS, atklāšanas 
protokols ES-IS un starp domēnu maršrutēšanas protokols IDRP. 

25. DECnet protokolu steks. Tīkla arhitektūra DNA. Pieeja videi. Tīkla slānis. DECnet Phase 
IV maršrutēšanas protokols. Adresācija. Maršrutēšanas līmeņi. Transporta slāņa 
protokoli. 

26. NetWare protokoli. Tīkla operētājsistēma Netware. NetWare protokolu steks un tā 
saistība ar OSI 



 
 

27. etalonmodeli. Pieeja videi. Tīkla, transporta un augstāko slāņu protokoli. Protokols IPX: 
raksturojums, paketes formāts, maršrutēšana. 

28. Internet protokoli. Intemet tīkla attīstības vēsture. TCP/IP protokolu steks un DoD 
modelis, tā atbilstība OSI etalonmodelim. IP protokols: tā funkcijas, IP paketes struktūra. 
TCP protokols: tā funkcijas un paketes struktūra, plūsmas vadība. Lietotāja datagrammu 
protokols (UDP), tā atšķirība no TCP, pielietošana. Augstāko slāņu protokoli. 

29. IP adresācija. IP adrešu klases, apakštīklu masku izmantošana, īpašas IP adreses, IP 
adrešu piešķiršana. IP adrešu atbilstība fizikālajiem (MAC) adresēm: protokoli ARP un 
RARP. 

30. Maršrutēšana Internet tīklā. Terminoloģija. Hierarhiskā maršrutēšanas shēma. 
Maršrutēšanas tabulas IP tīklos. Maršrutēšana ar un bez masku izmantošanas. iekšējie un 
ārējie Internet maršrutēšanas protokoli. Attālumu vektora protokols RIP. Kanāla stāvokļa 
protokols OSPF. Intemet vadības ziņojumu protokols ICMP. 

31. Interneta pakalpojumi. Pasaules tīmeklis (WWW). Datņu pārraide (FTP protokols). 
Elektroniskais pasts (e-mail). Vienkāršais pasta pārraides protokols (SMTP). Tīkla 
jaunāko ziņu pārraides protokols (NNTP). Pilnveidota datņu meklēšanas un pārsūtīšanas 
sistēma Gopher. Termināļa emulācijas protokols Telnet. Resursu meklēšana: unikālās 
resursu adreses (URL), pārlūkprogrammas. Hiperteksta pārraides protokols (HTTP). 
Pieslēgums internetam. 

32. Domēnu vārdu sistēma DNS. Domēnu un domēnu vārdu organizācija. Intemet standarts 
RFC 1034. DNS mērķi. DNS galvenie komponenti. Domēnu vārdi un resursu ieraksti 
(RR). Domēnu vārdu attēlošana ar IP adresēm (RFC 1035). Vārdu serveri. DNS 
protokols. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Lai studiju norises laikā pārbaudītu studentu teorētisko zināšanu apguvi, četras reizes 
semestrī studentiem būs jāraksta kontroldarbi, kas sastāvēs no testiem vai vingrinājumiem, 
var tikt iekļauti arī jautājumi, kuri prasa īsu atbildi. Semināros tiks vērtēta studentu aktivitāte. 
Studentiem būs jāizpilda visi uzdotie praktiskie un laboratorijas darbi, lai tiktu pielaisti pie 
gala pārbaudījuma semestra beigās. Tiks vērtēts arī darbs grupā, prasme risināt uzdotas 
problēmas. 

2. semestra beigās ir paredzēta ieskaite, kuras vērtējums veidosies sekojoši: 

Teorija                   50%  

Praktiskie darbi     30%  

Semināri – aktivitāte 10%  

Darbs grupās 10% 

3. semestra beigās ir paredzēts eksāmens, kura atzīme veidosies sekojoši: 

Teorija                   50%  

Praktiskie darbi     30%  

Semināri – aktivitāte 10%  

Darbs grupās 10% 

Gala pārbaudījums 2. semestra beigās ir paredzēts rakstisks. Tas ietvers visu 2. semestra 
teorētisko vielu (t.i. 1/3 no lekciju kursa) un sastāvēs no testiem. 

Gala pārbaudījums 3. semestra beigās ir paredzēts rakstisks. Tas ietvers visu 3. semestra 
teorētisko vielu (t.i. 2/3 no lekciju kursa) un sastāvēs kā no testiem, tā arī no jautājumiem. 
 
 



 
 

Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные   сети.   Принципы,   технологии, 

протоколы. Учебник. - СПб: Питер, 2005 864с. 
2. Новиков Ю. В., Карпенко Д. Г. Аппаратура локальных сетей: функции, выбор, 

разработка. - М.: ЭКОМ, 1998. - 288 с. 
3. Кулаков Ю. А. Локальные сети. Учебное пособие. - Киев, Юниор, 1998. - 336 с. 
4. Компютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. пер. с англ. БХВ 

Петербург 2001 1008 с. 
5. Stallings W. Data and Computer Communications, 5/e, Prentice Hall, 1997. 
6. Matthijssen R., Truijens J., Doorenspleet H. Computernetworks and datacommunication, 

Academic Service, 1997 
7. Hunt C. TCP/IP Network Administration, 2/e, 0'Reilly & Associates, 1998, 630 p. 
8. Kalnbērziņa A. ievads datoru tīklos. Lekciju konspekts. - Datorvariants, 2000. 
9. Angļu - krievu - latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. R.: 

A/s SWH Informatīvās sistēmas, 1995. - 248 lpp. 
10. Rīgas Tehniskā Universitāte, Datortīkli ikvienam. LAN-2-3 2001. g. CD formāts. 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programmu jāpārskata un novērtē vienu reizi gadā. To nosaka nozares strauja attīstība. 
Programmu pārskatot, tā jāpapildina ar pēdējiem datortīklu tehnoloģiju sasniegumiem. 



 
 

 

Perifērijas ierīces (pamatkurss) 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 80 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt zināšanas par mūsdienīgām informatīvo  sistēmu perifērijas ierīču 
apakšsistēmām. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
-jāiepazīstas ar mūsdienīgu perifērijas ierīču darbības principiem, uzbūvi un attīstības 

tendencēm; 
-praktiski jāapgūst perifērijas ierīču izmantošanu; 
-jāiegūst zināšanas par informācijas uzglabāšanas apakšsistēmām; 
-jāapgūst datoru profilakses un ekspluatācijas organizēšanas pamatus. 
 
Priekšmeta saturs: 
1. Disku apakšsistēma. HDD uzbūves un darbības principi, mūsdienu stāvoklis, tirgus, 
attīstības tendences. Disku a/s pielietojamie interfeisi, to īss raksturojums (IDE un EIDE, 
SCSI) Informācijas glabāšana failu sistēmās, datu organizācija uz diska. Darba staciju 
profilakse, izmantojot OS iekļautās programmas 
2. Video apakšsistēma. Ergonomiskās prasības darba vietas iekārtošanai. Vizuālās 
informācijas uztveres īpatnības. Monitori. Tos raksturojošie parametri, paveidi, uzbūves un 
darbības principi. Demonstrācijas tablo un video projektori, to parametri un pielietojums. 
3. Informācijas ievades - izvades ierīces. Tradicionālās ierīces - tastatūra, pele, manipulatori, 
to konfigurēšana iespiedierīču paveidi, parametri, izmantotās tehnoloģijas, uzbūves un 
darbības principi. Pieslēgumam lietotie interfeisi (paralēlais, secīgais, IRDA, USB). Termo un 
adatu printeri. Tintes printeri. Lāzerprinteri. Skeneri. Attēla iegūšanas tehnoloģijas, skeneru 
veidi, to pielietojums. OCR pamati. Specializētās ierīces - modēmi, skaņas kartes, svītrkodu 
nolasītāji. Informācijas ievads no digitālās foto un video tehnikas. Videokameras. 
4. Liela apjoma informācijas glabāšanas ierīces. CD, CD-R, DVD ierīces, darbības principi, 
pielietojums, attīstības tendences.MO un ZIP ierīces, darbības principi, pielietojums, attīstības 
tendences. 
5. Datoru energoapgādes sistēma. Datoru barošanas bloku uzbūves īpatnības. Vispārīgas 
prasības datoru energoapgādes sistēmas izveidošanai. Energobrāķa, tā rašanās iemesli, 
energobrāķa iespaids uz datoru darbu. UPS, to izvēle un pielietošana darba staciju 
aizsardzībai. 
6. Datoru ekspluatācija. Pretvīrusu aizsardzība (ievads) Datoru individuālā profilaktiskā 
apkope. Sākotnējā datoru atteikumu diagnostika. 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentu zināšanas tiek novērtētas ar ieskaiti. ieskaites saņemšanai jāizpilda praktisko 
darbu uzdevumi un rakstiski ieskaites laikā jāatbild uz teorētiskajiem jautājumiem. 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Barry Press. PC Upgrade and Repair Bible. IDG Books, 1996. - 670 p. 
2. The Power Protection Handbook, 1996, 1997, APC. 
3. Datoru un perifērijas ierīču dokumentācija. 

4. Мысак Д.П. 300 проблем вашего ПК и их решений  
 



 
 

Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Nozares straujās attīstības dēļ programma jāpārskata, jāpapildina un jānovērtē reizi 

gadā. Programmas izmaiņas obligāti jāsaskaņo ar priekšmeta otro daļu. 



 
 

 

Matemātikas speciālās nodaļas 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas. 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt zināšanas, kas būtu nepieciešamas darba tirgus prasību apmierināšanai. 
Sniegt zināšanas, kas atvieglotu specializācijas priekšmetu apgūšanu un nākošā izglītības 

līmeņa sasniegšanu. 
Sagatavot studentu darbam ražošanas un finansu plānošanas un statistikas jomā, kā arī 

optimizācijas un sadales uzdevumu risināšanai. 
Parādīt matemātikas dažādību un tās pielietojuma raksturu (speciālie algoritmi). 

 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
-    jāzina kopu teorijas pamatjēdzieni un algebra; 
-    jāprot pielietot attieksmes; 
-    jāzina grafu pamat veidi un īpašības; 
-    jāprot veikt tīkla aprēķini (caurlaides spēja, ātrdarbība, maks. plūsma, u.c.); 
-    jāiegūst priekšstats par grafu algoritmiem; 
-    jāzina varbūtības teorijas pamati; 
-    jābūt spējīgam noteikt gadījumlieluma sadalījumu (sadalījuma funkcijas, sadalījuma 

blīvums) un raksturlielumi; 
-    jāprot pielietot matemātisko statistika informācijas apstrādei; 
-    jāiegūst priekšstats par stohastiskiem procesiem kā varbūtības teorijas un matemātiskās 

statistikas tālāka attīstība; 
-    jāprot atrisināt dažas ekonomiskā rakstura problēmas. 
 
Priekšmeta saturs: 
Kopu teorijas elementi. Kopu teorijas pamatjēdzieni. Kopu algebra. Eilera - Venna diagrammas. 
Attieksmes. Ekvivalences attieksme. Sakārtojumu attieksme. 
Grafu teorijas elementi. Eilera uzdevums. Grafa definīcija un elementi. Grafu veidi un īpašības. 
Grafs un datu struktūra. Grafu lietošana algoritmos (grafu algoritmi). Grafa aprēķins (tīkla aprēķins). 
Kombinatorikas pamati. Savienojumi un to veidi. Savienojumi ar atkārtojumiem. 
Koriģējošie kodi. Skaitļu teorija, kongruence. Informācijas kodēšana un dekodēšana. Lineārie 
kodi. Heminga kodi. Duālais kods. Cikliskie unrekurentie kodi. BČH kodi. Rōda-Mallera kodi. 
Jēdziens par kriptogrāfiju 
Varbūtību teorija un matemātiskās statistikas pamati. Varbūtību teorijas pamati. Notikums. 
Notikumu algebra. Varbūtības jēdziens. Klasiskā, statistiskā un ģeometriskā varbūtība. Varbūtību 
teorēmas. Pilna varbūtība un Beiesa formula. Laplasa lokālā un integrālā teorēma (robežteorēmas). 
Gadījuma lielumi. Diskrētie gadījuma lielumi. Nepārtrauktie gadījuma lielumi. Gadījuma lielumu 
raksturotāji. Gadījuma lieluma sadalījums un sadalījuma blīvums. Lielo skaitļu likums. Ļapunova 
teorēma. 
Matemātiskās statistikas pamati. Statistiskie sadalījumi. Raksturotāju novērtējumi. Hipotēze. Hipotēzes 
pārbaude. Kritēriji. Korelācija un regresija. Mazāko kvadrātu metode. Lineārā korelācija. Nelineārā 
korelācija. 
Gadījuma procesi. Puasona plūsma. Masu apkalpošanas teorijas elementi. Markova ķēdes un to 
pielietošana. 
Matemātiskā programmēšana. Lineārā programmēšana (LP). LP vispārīgs un bāzes uzdevums. LP 
speciālie uzdevumi (transporta, integrie, spēle, arBula mainīgajiem). Nelineārā programmēšana.. 
Dinamiskā programmēšana. Stohastiskā programmēšana. 



 
 

 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 
Pārbaudes veids 
 

Realizācija 
 

Kritēriji 
 Starp novērtējums 

 
Tests 
 

Jāatbild uz 7 jautājumiem no 10 
  

 
Kontroldarbs 
 

Labas zināšanas kopu teorijā, 
kombinatorikā, grafu teorijas pamatos 
 

 
 

Praktiskais darbs 
 

Nodota datorsalikumā veidā darba 
atskaite ar atbildēm uz visiem darba 
uzdevumu punktiem ieskaitot grafikus, 
diagrammas, histogrammas, grafus, 
matricas. Tēmās 5. ,6. ,7. jābūt rezultātu 
analīzei. 
 

Galīgais vērtējums 
(ieskaite). 
 

 
 

Rakstos ar praktiskā darba izpildi. 
Jāsniedz atbildes uz jautājumiem un 
jāizrēķina vidējās sarežģītības 
uzdevums. Praktiskais darbs no tēmām 5. 
-7. 
 Studentu zināšanas semestru beigas tiek pārbaudītas ar ieskaiti. 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. K.Šteiners, B. Siliņa Augstākā matemātika I - IV, R.,1997. 
2. Д Химмельблау Прикладное нелинейное программирование  M.  -1975. 
3. Р Беллман С Дрейфус Прикладные задачи динамического программированияюM. 

1965. 
4. И Л Калихман М А Войтенко Динамическое программирование в примерах и 

задачах. M., 1973 
5. В П Дьяконов Matchcad 8 Pro В МАТЕМАТИКЕ ФИЗИКЕ И ИНТЕРНЕТ. M., 2000. 
6. P. E. Данко, A.Г. Попов, Г.Я. Кожевников Высшая математика в упражнениях и 

задачах. M., 1988. 
7. И.B.Ромновский Дискретный анализ Учебное пособие по прикладной 

математикеM., 1999. 
8. M. Xepxarep Matchcad 2000. Полное руководство M., 2000. 
9. A.Lasmanis Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 

pētījumos Rīga SIA”Izglītības soļi”2002. 
10. H.KalisSkaitliskās metodes ar datorprogrammu MAPLE, MATHEMATICA lietošanu 

Rīga,LU 2001. 
11. E.Vasermanis, D.ŠķiltereVarbūtību teorija un matemātiskā statistika Rīga,LU 2003. 
12. I.Strazdiņš Diskrētā Matemātika, Zvaigzne  ABC 2001. 
13. M.Buiķis, J.Carkovs, B.Siliņa Varbūtību teorijas un statistikas elementi Notikumi un 

varbūtības,  Zvaigzne ABC , 1997. 
14. I.Revina, Ekonometrija.- Rīga: LU, 2002. 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programma jāpārskata līdz ar darba tirgus prasību izmaiņām . 



 
 

 

Nozares tiesību pamati un standarti 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 80 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar likumiem un standartiem, kas jāievēro datorprogrammu 
informācijas sistēmu izstrādē un lietošanā. 

Iemācīt gatavot līgumus un programmatūras dokumentāciju atbilstoši likumiem un 
standartiem. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
− jāaplūko informācijas tehnoloģiju nozares likumi un standarti; 
− jāprot analizēt svarīgāko programmatūras dokumentu piemērus; 
− jāapgūst programmatūras izstrādes ētikas kodekss un jāiemācās to lietot. 

 
Priekšmeta saturs: 
1. Likumi un standarti. Programminženierijas ētikas kodekss. Intelektuālā īpašuma 

aizsardzības pamati. Elektroniskais dokuments. 
2. Autortiesību likums un datorprogrammas. Datu bāzu aizsardzība. Kibernoziegumi un 

Krimināllikums. Neatrisinātās problēmas. 
3. Informācijas atklātība un personas datu aizsardzība. 
4. Informācijas sistēmu drošība. 
5. Datorprogrammēšanas līguma īpatnības: nodevumi, darbietilpība, autortiesību pāreja. 

Darba līgumi un autorlīgumi. 
6. Informācijas tehnoloģijas terminoloģija un tās izveides principi. Vārdnīcas un datu bāzes. 
7. Kvalitātes sistēma. Standarti ISO 9001 un CMM. Kvalitātes rokasgrāmata. Projekta 

kvalitātes plāns. 
8. Programminženierijas standartu sistēma. Programmatūras dokumentācijas kopas izvēle. 
9. Lietotāja dokumentācija. 
10. Datorprogrammas koda noformēšana. 
11. Datorsistēmas darbināšanas apraksts, programmatūras prasību specifikācija. 
12. Projektējuma apraksts. 
13. Testēšanas dokumentācija. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentam jāuzrāda zināšanas par informācijas tehnoloģijas likumiem un standartiem un 
iemaņas to praktiskajā lietošanā programmatūras izstrādē. 

Pārbaudes 
veids 
 

Realizācija 
 

Vērtējums 
 

Norises laiks 
 

Kontroldarbs 
 

10% 
 

6. nedēļa 
 Laboratorijas darbs 

 
10% 
 

9. nedēja 
 

Laboratorijas darbs 
 

10% 
 

10. nedēla 
 

Laboratorijas darbs 
 

10% 
 

1 1 . nedēla 
 

Laboratorijas darbs 
 

10% 
 

12. nedēja 
 S

ta
rp

no
vē

rt
ēj

um
s 

 

Laboratorijas darbs 
 

10% 
 

13. nedēja 
 



 
 

Laboratorijas darbs 
 

10% 
 

14. nedēla 
 

Galīgais 
novērtējums 
 

Ieskaite 
 

30% 
 

15. nedēļā 
 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. D.Šmite, D.Dosbergs J.Borzovs, Informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju nozares 

tiesību un standartu pamati R.: Latvijas Nacionālā biblioteka, 2005, LU Akadēmiskais 
apgāds. Autortiesību likums (06.04.2000.). Fizisko personu datu aizsardzības likums 
(23.03.2000.) 

2. J.Borzovs Isi par informācijas sistēmu drošību. Datortehnika, Nr. 6 (34), Ipp. 37, 1996 
(jūnijs). 

3. J.Borzovs Kontroljautājumi Cl drošības līmenim. Datortehnika, Nr. 6 (34), Ipp. 38., 1996 
(jūnijs). Informācijas sistēmu drošības noteikumi (MK Noteikumi nr. 106,21.03.2000.) 

4. A.Baums, J.Borzovs, A.Gobzemis, I.Freibergs, G.Fricnovičs, I.Ilzina (sastād.). Angļu-
latviešu-krievu skaidrojošā vārdnīca "Personālie datori". R.:A/s DATI, 1998. 

5. J.Borzovs, V.Skujiņa, I.Vancāne. Sistēmiskums latviešu datorterminoloģijas izstrādē. R.: 
LZA Vēstis (pieņemts publicēšanai). 

6. D.Ince Softvvare Quality Assurance - A Student Introductio McGraw-Hill, 1995, 243 p. 
7. J.Borzovs, Ē.Viļums, R.Čevere, J.Plūme.Ieteikumi programmatūras dokumentācijas 

komplekta Preprints RITI 2000.03.16. 24 p. IEEE Standards Collection "Software 
Engineering"   1997 Edition._ Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 
Latvijas Valsts standarti programminženierijā 65-75:1996. Latvijas  valsts  standarts  
LVS  23-93   "Latviešu tastatūra datoriem".Latvijas valsts standarts LVS 8-92 "8 bitu 
kodēto grafisko simbolu kopa Baltijas jūras reģiona valstīm" Latvijas valsts standarts 
LVS 24-93 "Latviešu valoda datoriem" 

8. J.Borzovs Programmatūras projekta darbietilpības prognozēšana -pārvaldības vājais 
punkts. DatorPasaule, jūlijs, 1997., Ipp. 40-42. 

9. R.S.Pressman Sofhvare Engineering: A Practitioner's Approach. International Student 
Edition. McGraw-Hill, 1997. - 852 p. Elektronisko dokumentu likums (31.10.2002) 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Mācību programma jāpārskata ne retāk kā pēc trim gadiem, jo pastāvīgi parādās jauni vai 
tiek grozīti esošie likumi un standarti, ziņas par kuriem jāiekļauj programmā. Tātad būs 
jāmaina atsevišķo sadaļu apraksts un varbūt arī saturs.  



 
 

 

Biroja darba automatizācija 
Kredītpunkti: 
3 kredītpunkti, 120 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar biroja darba automatizācijas principiem un tehnoloģijām, 

iemācīt pielietot tās praktiski. 

 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
 - jāpārzina kopsadarbības (groupware) tipa programmatūru; 
- jāizprot Workflow vadības sistēmas; 
- jāizprot elektroniskās datu apmaiņas (EDI) realizācijas iespējas; 
- jāprot strādāt ar Lotus Notes; 
- jābūt priekšstatam par jaunāko bezvadu un multimediju tehnoloģiju pielietošanas - iespējas 
biroja darba produktivitātes uzlabošanai; 
- jāpārzina lietojumprogrammu savstarpējās saiknes, datu glabāšanas formātus, 
- dažādu formātu un platformu datu konvertēšanu un pārnesamību, datu aizsardzību. 
Priekšmeta saturs: 
1. Ievads vispārīgā automatizācijas teorijā 
2. Biroja informācijas sistēmas (Office information systems). Veidošanas koncepcijas. 

Lietošanas stratēģija. Vadīšanas iespējas. Sadarbības sistēmu arhitektūra. 
3. Sadarbības (Collaborative) sistēmas, pamatjēdzieni. Groupware (kopprogrammatūra). No 

groupware līdz intranetam. Sadarbības sistēmu hardvvare arhitektūra. Sadarbības sistēmu 
attīstības virzieni. 

4. Groupware aplikāciju veidi (applications types). 
5. Group ware funkcijas. (E-mail integrating Mail Systems, Conferencing, Electronic 

Meetings Softvvare, Electronic Document Management Softvvare (EDMS), 
Collaborative Authoring and Document Sharing, Scheduling and Calendaring Softvvare). 

6. Audio/video/datu integrētās sistēmas koloboratīvajam darbam un studijām 
7. Darba plūsmu vadības sistēmas (Workflow Management Systems). Kas tas ir workflow? 

Pamatjēdzieni, sistēmu veidi. 
8. Groupware un Workflow intranetā un internetā. Sadarbības programmatūra, intranetā 

arhitektūra, aizsardzība. 
9. Lotus Notēs. Lotus Domino serveris (Elektroniskā dokumentu aprite). Tehniskais 

nodrošinājums, programmatūra, darba iespējas tīklā, e-mail LN, LN aplikāciju veidošana, 
LN un datu bāzes. Datu glabāšanas formāti, dažādu formātu un platformu datu 
konvertēšana un pārnesamība. Datu aizsardzība. 

10. Datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu automatizācija Windows, UNIX, Linux 
vidēs. 

11. Bezpapīra tehnoloģijas. Elektroniskā datu apmaiņa (Electronic Data Interchange (EDI)). 
EDI standarti, plānošanas iespējas, vadības jēdzieni. EDI Softvvare. EDI sistēmu drošība 
(system security). EDI sistēmu attīstības vīzijas. 

12. Jaunākie bezvadu un multimediju tehnoloģiju risinājumi biroja darba produktivitātes 
uzlabošanai. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentu zināšanas tiek vērtētas nepārtraukti visa semestra laikā, katras tēmas 

nobeigumā ir pārbaudes darbs, kurā iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan nelieli praktiskie 



 
 

uzdevumi. Šo pārbaudes darbu rezultāti (atzīmes) veido pusi no nobeiguma ieskaites, otro 

pusi - semestra noslēguma pārbaudes darbs. 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. Richard H. Irving, Christopher A. Higgins. Office Information Systems: Management 
Issues and Methods (John Wiley Information Systems Series). John Wiley & Sons; ISBN: 
0471918881, 1991.-p.240. 

2. Dave Chaffey. Groupware, Workflow and Intranets: Reengineering the Enterprise with 
Collaborative Software. Digital Press; ISBN: 1555581846, 1998. - p.250. 

3. Setrag Khoshafian, Marek Buckiewicz. Introduction to Groupware, Workflow, and 
Workgroup Computing. John Wiley & Sons; ISBN: 0471029467, 1995. - p.376. 

4. Thomas Schael. Workflow Management Systems for process Organisations (Lecture 
Notēs in Computer Science, 1096). Springer Verlag; ISBN: 354061401X, 1996. 

5. Brian Benz, Rocky Oliver. Lotus Notes and Domino 6 Programming Bible. Wiley; ISBN: 
0764526111, 2003. – p.1032. 

6. Steven Kern, Deborah Lynd. Lotus Notes and Domino 6 Development, Second Edition. 
Sams; ISBN: 0672325020, 2003. - p. 1031. 

7. Harvey Spencer. Automated Forms Processing: A Primer: How to Capture Paper forms 
Electronically and Extract the Data Automatically. Miller Freeman Books; ISBN, 1999. -
p.130.Nahid Jilovec. The A to Z of EDI: And Its Role in E-Commerce. 29th Street Pr; 
ISBN: 1882419162, 2nd edition 1998. - p.176. 

8. Ulla Koivukoski, Vilho Raisanen. Managing Mobile Services: Technologies and Business 
Practices.; ISBN: 0470021446, 2005.-p. 272. 

9. Robert L. Sullivan. Electronic Commerce with EDI. Twain, Inc.; ISBN: 0966366107, 
1998.-p.192. 

10. Daniel Ralph and Stephen Searby. Location and Personalisation: Delivering Online and 
Mobility ServicesISBN:0863413382, 2003. - p.240. 

11. Citi periodiskie izdevumi. 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Izstrādāts programmas sākotnējais variants un nepieciešama programmas pārskatīšana 

pirmā mācību gada laikā. 



 
 

 

Programmatūras inženierija (pamatkurss) 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 80 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt pamatzināšanas programmatūras izstrādes tehnoloģijā un uzbūves principos. 
Iemācīt studentiem pareizi atkļūdot, pārbaudīt programmas, kā arī iemācīt sastādīt 
nepieciešamo dokumentāciju, shēmas un diagrammas. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Mācību priekšmeta apguves rezultātā studentam: 
− Jāpārzina programmas dzīves cikls, jāprot definēt programmatūras jēdziens un ar to 

saistītie termini 
− Jāapgūst programmas atkļūdošana, verifikācija, validācija 
− Jāmāk sastādīt atbilstošu programmas dokumentāciju 
− Jāpārzina programmas testēšanas metodes 
− Jāmāk attēlot projektējuma shēmas un diagrammas 

 
Priekšmeta saturs: 
1. Programmatūras jēdziens un lietotie termini. Programmatūras izstrāde un specifikācija. 

Programmatūras sastāvdaļas. Programmatūras klasifikācija. Dzīves cikls. 
Programmatūras izstrādes modeļi. Programmatūras specifikācijas līmeņi. Prasības un 
prasību specifikācija. Prasību dokumenta struktūra. 

2. Programmatūras projektēšana. Projektēšanas process un tā posmi. Projektēšanas metodes. 
Diagrammas. Programmas uzbūve. Moduļi un modularitāte. Lietotāja saskarne. 
Projektēšanas līdzekļi un veidi. Abstrakcija. Kvalitāte un vērtēšanas kritēriji. 

3. Lietotāja interfeiss un terminoloģija. Lietotāja interfeisa projektēšana. Lietotāja interfeisa 
projektēšanas posmi. Informācija komandu un grafiskā izpildījumā. Informācijas 
attēlojums. 

4. Komandu interfeiss. Komandu interfeisa pielietojums. Komandu interfeisa problemātika. 
Komandu interfeisa priekšrocības un trūkumi. 

5. Grafiskais interfeiss un tā modeļi. Grafiskā interfeisa pielietojums. Grafiskā interfeisa 
sastāvdaļas. Grafiskā interfeisa problemātika. Grafiskā interfeisa dizaina izvēle. Grafiskā 
interfeisa priekšrocības un trūkumi. Grafiskā un komandu interfeisa salīdzinājums. 

6. Lietotāja rokasgrāmata un palīdzību sistēma. Sistēmas projektēšana. Projektējuma 
apraksts. 

7. Programmas implementēšana. Sagatavošanās process. Kodēšanas veidi. Programmētāja 
personiskās īpašības. Shēmu izstrāde. Pirmteksts. Programmēšanas stils. 

8. Programmas atkļūdošana. Programmas atkļūdošanas metodes. Kļūdas un to labošana. 
9. Verifikācija un validācija. Veidi. Pārbaudes process. 
10. Testēšana. Testēšanas procesa posmi un iedalījums. Testēšanas metodes. 
11. Programmas prezentēšana un uzturēšana. Programmas uzturēšanas process. Programmas 

uzturēšanas shēma. 
 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Pārbaudes 
veids 

Realizācija Tēmas Vērtējums 

Starp 
novērtējums 

Tests 1.-11. 
Pareiza atbilde vismaz uz 10 jautājumiem no 
15. 



 
 

Praktiskais 
darbs 

1., 5., 6., 7., 11. 
Praktisko darbu kvalitatīva un savlaicīga 
izpildīšana 

Galīgais 
novērtējums 

Ieskaite * 1.-11. 
Pareiza atbilde vismaz uz 15 jautājumiem no 
21 

* Ieskaite – testa veidā, kur papildpunktus var iegūt izpildot visus praktisko darbus un 
tematiskos testus 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. L. Zaiceva Programmatūras izstrādes tehnoloģija. Lekciju konspekts. 2. izdevums - Rīga : 

RTU, 2002. - 245 lpp. 
2. Roger S. Pressman Software Engineering: A Practitioner's Approach - McGraw-Hill 

Comp, 2004. -896 p. 
3. Douglas Baldwin, Greg Scragg Algorithms & Data Structures: The Science Of 

Computing (Electrical and Computer Engineering Series) - Charles River Media, 2004.- 
620 p. 

4. Sommerville I. Sofware Engineering. – Addison - Wesley 8 edition 2006. - 864 p. 
5. Shari Lawrence Pfleeger Software Engineering: Theory and Practice - Prentice Hall, 

2001. - 659 p.  
6. John W. Horch Practical Guide to Software Quality Management - Artech House 

Publishers, 2003. - 308 p.  
7. Гультяев А.К.,Машин В.А. Проектирование и дизайн ползовательского 

интерфейса. – СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 325 с. 
8. Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен Тестирование програмного обеспечения. - 

К.: ДиаСофт, 2000. – 544 с. 
9. LVS 65:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

kvalitātes nodrošināšanas plāns 
10. LVS 66:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras lietotāja 

dokumentācija 
11. LVS 67:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras projekta 

pārvaldības plāns 
12. LVS 68:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras prasību 

specifikācijas ceļvedis 
13. LVS 69:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

pārvaldības plāns 
14. LVS 70:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

testēšanas dokumentācija 
15. LVS 71:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

verifikācijas un validācijas plāns 
16. LVS 72:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Ieteicama prakse 

programmatūras projektējuma aprakstīšanai 
17. LVS 73:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

vienībtestēšana 
18. LVS 74:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras apskates 

un auditēšanas  



 
 

19. LVS 75:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Sistēmas darbības 
koncepcijas apraksts 

20. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A1:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras dzīves 
cikla procesi 

21. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A2:2005 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras dzīves 
cikla procesi 

22. LVS ISO/IEC 12207:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras dzīves cikla 
procesi 

23. LVS ISO/IEC 12207:2007+A1+A2 L Informācijas tehnoloģija. Programmatūras dzīves 
cikla procesi 

24. LVS ISO/IEC 90003:2005 Programminženierija - Pamatnostādnes ISO 9001:2000 
attiecināšanā uz datorprogrammatūru 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozaru standartos un tehnoloģiskajā procesā. 



 
 

 

Lokālie datortīkli un to administrēšana 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 80 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par lokālajiem datoru tīkliem, tīklu 
arhitektūru, veidošanas, darbības un pārvaldības principiem un tehnoloģijām. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
- jāzina lokālo datortīklu veidi, topoloģija un darbības principi; 
- jāprot lietot lokālā tīkla protokoli; 
- jāprot izvēlēties lokālā datortīkla topoloģija un aprīkojums; 
- jāzina administrēšanas metodes un paņēmieni; 
- jāzina lokālā tīkla pārvaldības tehnoloģijas un modeļi; 
- jābūt priekšstatam par izmantojamo serveru veidiem; 
- jāzina, kas ir tīkla veiktspējas monitorings un tīkla dokumentēšana, kā arī 

informācijas aizsardzības metodes; 
- jāzina WEB serveru, proxy serveru, pasta serveru darbības principi lokālajos tīklos un 

ugunsmūra pielietošanas iespējas; 
- jāprot sagatavot darba staciju lokālajos datoru tīklos. 
 
Priekšmeta saturs: 
1. OSI modelis. Tīkla daudzlīmeņu arhitektūra. Hierarhiskā komunikācija starp sistēmām. 

Protokola un servisa jēdzieni. Datu apmaiņas režīmi. OSI modeļa funkcijas. Galvenās 
standartizācijas organizācijas. 

2. Ethernet tīkla tehnoloģijas. Ethernet īpatnības. Fizikālā slāņa specifikāciju salīdzinājums. 
Datu bloku formāti. Tīkla ātrdarbība. 

3. Gredzenveidīgās tīkla tehnoloģijas. Savienojumi un prioritāšu sistēma. Iespējamie 
bojājumi, to klasifikācija un novēršana. 

4. FDDI tīkli. Tīklu specifikācija un topoloģija. Fizikālie savienojumi. Tīkla aizsardzības 
metodes un drošuma īpašības. 

5. Gigabit Ethernet. Tīkla protokolu hierarhija. Tīkla īpatnības, priekšrocības un 
pielietošanas sfēra. 

6. Apvienoto tīklu radīšana. Lokālo tīklu paplašināšana. Tīklu apvienošanas iekārtas: 
atkārtotāji, tilti, slēdži (komutatori), maršrutētāji, starptīklu interfeisi. To darbības 
principi, īpašības, salīdzināšana. 

7. Tīkla pārvaldības pamati. Pārvaldības funkcijas un mērķi. Tipiskā tīkla pārvaldības 
arhitektūra. ISO tīkla pārvaldības modelis. Kopējās pārvaldības informācijas protokols 
(CMIP) un serviss (CMIS). Veiktspējas pārvaldība. Konfigurācijas pārvaldības. Resursu 
izmantošanas uzskaites pārvaldība. Bojājumu pārvaldība. Datu drošības pārvaldība. 
Vienkāršais tīkla pārvaldības protokols (SNMP). SNMP un CMIP salīdzināšana. 

8. Tīkla resursu vadības organizatoriskā struktūra(izdalītais serveris, domēnu struktūra, 
aktīvā direktorija). Datortīkla lietotāju reģistrācijas un vadības programmas. Lietotāju 
veidošana, lietotāju apvienošana grupās. Piekļūšanas tiesību norādīšana lietotājiem un 
grupām.  

9. WEB serveri. WEB serveru dažādība, izmantošanas iespējas. Uzstādīšana un 
noskaņošana. 

10. Ugunsmūri. Nozīme, izmantošanas iespējas lokālajos datortīklos. 



 
 

11. Lokālās darba stacijas sagatavošana. Lokālās darba stacijas uzstādīšana, noskanēšana. 
Tīkla klientu izvēle un izmantošana. 

12. Tīklu topoloģijas komponenšu diagnostika. Topoloģijas komponentes. Ethernet 
diagnostika, Token Ring diagnostika. FDDI diagnostika. Protokola analīze [LANalvzerļ. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Lai studiju norises laikā pārbaudītu studentu teorētisko zināšanu apguvi, ir paredzēti 
četri kontroldarbi, kas sastāv no testiem vai vingrinājumiem. Semināros tiek vērtēta studentu 
aktivitāte. Tiek vērtēts arī darbs grupā, prasme risināt uzdotās problēmas. 

3. semestra beigās ir paredzēts eksāmens: 
- teorija - 30%; 
- praktiskie darbi - 50%; 
- semināri un darbs grupās -10%; 
- patstāvīgais darbs -10%. 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Пер. с англ. – канд. техн. наук. А.Г. Сысонюка «Основы компютерных сетей»: 

«Вильямс», 2003. - 656 c. 
2. Дэвид Джеймс Кларк IV. Руководство Novell для специалистов CNE. Том II. Пер. с 

англ. Издательство «Лори», 1996. 
3. Даг Бирер. Внутренний мир NetWare 4.1: Пер. с англ.  – K.: -Издательство 

«ДиаСофт», 1997. – 880 с. 
4. Стенг Д., Мун С. Секреты безопасности сетей. – К.: «Диалектика», 1995. – 544 c. 
5. Компьютерные сети. Учебный курс, 2-е изд. Пер. с англ. – М.: Русская редакция, 

1998. – 696 c. (MicrosoftPress). 
6. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. Учебник. - СПб: Питер, 2005 864с. 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Programma jāpārskata un jāizvērtē reizi gadā. To nosaka nozares straujā attīstība un darba 
tirgus prasības. 



 
 

 

Tīkla operētājsistēmas 
Kredītpunkti: 
6 kredītpunkti, 240 stundas 
 

Vispārīgais mērķis: 
Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par izplatītāko tīkla operētājsistēmu 

lietojumu specifiku, izpildāmām funkcijām, plānošanu, ieviešanu, un administrēšanu. 

 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

− jāiemācās tīkla operētājsistēmu darbības un pārvaldības principi,  paņēmieni un metodes; 
− jāzina plaši lietotās tīklu operētājsistēmas un to izmantošanas specifika. 
− Jāprot integrēt Tīkla operētājsistēmas esošajos tīklos. 

 
Priekšmeta saturs: 
1. Tīkla operētājsistēmu attīstības vēsture. 
2. NetWare, UNIX, Linux operētājsistēmas īpatnības, salīdzinājumā ar Windows NT 

sistēmām. 
3. Aparātlīdzekļu konfigurācija. 
4. Aparātlīdzekļu konfigurācija. 
5. Windows NT saimes tīkla operētājsistēmas uzstādīšana. 
6. Failu sistēmu un izdalīto mapju drošība. 
7. Katalogu un failu vadība, failu sistēmas kontrole. 
8. Tīkla struktūras plānošana. 
9. Tīkla servisi un protokoli. 
10. DHCP serviss. 
11. WINS serviss 
12. DNS serviss  
13. Failu serveris 
14. Tīkla resursu aizsardzība.  
15. Rezerves kopēšana (BackUp) un atjaunošana.  
16. Atteikumnoturība: UPS, Atteikumnoturīgie diski: Mirroring, RAID, � 
17. Papildus utilitu un rīku nozīme un  uzstādīšana: 
18. Windows NT drošības sistēma un informācijas aizsardzība. 
19. Tīkla modeļi: darba grupas un domēni. Domēnu modeļu tipi.  Aktīvās Direktorijas 

katalogu dienests. 
20. AD plānošana. 
21. AD ieviešana 
22. Organizācijas vienību struktūras izveide: 
23. Grupu politikas ieviešana: 
24. Lietotāju, grupu un datoru kontu ieviešana: 
25. Programmatūras ieviešana un vadība, izmantojot grupu politiku: 
26. Aktīvās direktorijas pieejamības vadība: 
27. Tīkla drukāšanas servera noskaņošana 
28. Tīkla drukāšanas servera administrēšana. 
29. Resursu un notikumu audits. Audita plānošana un realizācija. 
30. Resursu monitorings(Device Manager, msinfo32). Pamatjēdzieni. Datora īpašību 

pārlūkošana. Windows Server 2003 ielādes posmi (etapi). 
31. Serveru klāsteri. Klāsteru noteikšana. Klāsteru arhitektūra. Klāsteri uz Windows serveru 

bāzes. 



 
 

32. Proxy serveri. Proxy servera izmantošanas priekšrocības. IIS serviss. 
33. Tīkla resursu un slodzes monitorings: Vadības sistēmas, SNMP: aģenti un  menedžeris, 

MIB, RMON, CMIP, Packet Sniffing, NetFlow(Cisco) protokoli un metodes. PRTG 
Traffic Grapher 

34. SENDMAIL un Qmail 
35. RFC jēdzieni un datubāzes 
36. Operētājsistēma Linux.  
37. Operētājsistēmas Linux uzstādīšana. 
38. Operētājsistēmas Linux failu struktūra 
39. Failu vadība 
40. Procesu vadība 
41. Jaunu lietotāju pieslēgšana 
42. Ierīces un draiveri 
43. Jaunu disku pievienošana 
44. Periodiskie procesi 
45. Syslog sistēma un reģistrācijas faili. Syslog sistēmas notikumu reģistrācijas programma. 
46. Sistēmas kodola noskaņošana. Kodola uzbūve BSD sistēmās. 
47. Tīkla failu sistēma (NFS). Tīkla failu sistēma servera pusē. Tīkla failu sistēma klienta 

pusē. Windows failu serveris: “SAMBA” uzstādīšana ieregulēšana. 
48. Komandu interpretatori. Filtri. Komandu interpretators bash, korn un c shelli 
49. Sistēmas resursu uzskaite. Uzskaite tīklos, uzskaite BSD-sistēmās, uzskaite ATT-

sistēmās. 
50. Procesi-dēmoni [deamons]. Pamatdēmoni. BSD-sistēmu dēmoni, ATT-sistēmu dēmoni, 

NFS dēmoni, NIS dēmoni, Internet dēmoni. 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Lai mācību norises laikā pārbaudītu studentu teorētisko zināšanu apguvi, četras reizes 
semestrī studentiem būs jāraksta kontroldarbs, kas sastāvēs no testiem vai vingrinājumiem, 
var tikt iekļauti arī jautājumi, kuri prasa īsu atbildi. Semināros tiks vērtēta studentu aktivitāte. 
Lai tiktu pielaisti pie gala pārbaudījuma semestra beigās, studentam būs jāizpilda visi uzdotie 
praktiskie un laboratorijas darbi. Tiks vērtēts arī darbs grupā, prasme risināt uzdotās 
problēmas. 

3. semestra beigās ir paredzēta ieskaite, kuras vērtējums veidojies sekojoši: 
Teorija 50% 
Praktiskie darbi 30% 
Semināri – aktivitāte10% 
Darbs grupās 10% 

4. semestra beigās ir paredzēta ieskaite, kuras vērtējums veidojies sekojoši: 
Teorija 50% 
Praktiskie darbi 30% 
Semināri – aktivitāte10% 
Darbs grupās 10% 

5. semestra beigās ir paredzēts eksāmens, kura vērtējums veidojies sekojoši: 
Teorija 50% 
Praktiskie darbi 30% 
Semināri – aktivitāte10% 
Patstāvīgais darbs10% 

Pārbaudījums 3. semestra beigās ir paredzēts rakstisks. Tas ietver visus 3. semestra 
teorētisko vielu un sastāvēs no testiem. Pārbaudījuma ilgums būs 2 stundas. Tie studenti, kuri 
studiju norises laikā būs sekmīgi uzrakstījuši visus kontroldarbus un izpildījuši visus 
praktiskos darbus, varēs dabūt automātisko ieskaiti. 

Pārbaudījums 4.semestra beigās ir paredzēts rakstisks. Tas ietver visu 4.semestra 



 
 

teorētisko vielu un sastāvēs no testiem. Pārbaudījuma ilgums būs 2 stundas. Tie studenti, kuri 
studiju norises laikā būs sekmīgi uzrakstījuši visus kontroldarbus un izpildījuši visus 
praktiskos darbus, varēs dabūt automātisko ieskaiti. 

Gala pārbaudījums 5.semestra beigās arī ir paredzēts rakstisks. Tas ietver visu 
5.semestra teorētisko vielu un sastāvēs kā no testiem, tā arī no jautājumiem. Pārbaudījuma 
ilgums būs 2 stundas. Šeit arī būs iespēja saņemt atzīmi automātiski, ja studiju norises laikā 
students parādīs ļoti labus rezultātus kā teorijas pārbaudēs, tā arī praktiskajos darbos, 
semināros un patstāvīgajā darbā. 
 

Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. IP Storage Networking: Straight to the Core, Addison Wesley ISBN: 0-321-15960-8, 

400p 

2. Steve D. Pate UNIX® Filesystems:Evolution, Design,and Implementation, ISBN: 0-471-
16483-6 

3. Bill Ball, Stephen Smoogen Sams’Teach Yourself LINUX in 24 Hours Sams Publishing 
and Red Hat Press ISBNumber: 0-672-31162-3, 400 p 

4. Drew hEywood, rob scrimger NETWORKING WITH MICROSOFT TCP/IP, New 
Riders Publishing,ISBN: 1-56205-791-X, 670 p 

5. David Gunter, Steven Burnett and Lola Gunter, Windows NT & UNIX Integration Guide, 
Osborne/McGraw-Hill, ISBN: 0078823951, 450 p 

6. Михаил Гук. Сети Net Ware 3.12 – 4.1 книга ответов. СПб: Питер, 1996 – 432 с. 
7. Дэвид Джеймс Кларк IV. Руководство Novell для специлистов CNE. Том I. Пер. с 

англ. Издательство „ЛОРИ”, 1996. 
8. Даг Бирер. Внутренний мир NetWare 4.1: Пер. с англ. – К.: Издательство 

„ДиаСофт”, 1997. – 880 с. 
9. Стен Келли-Бутл. Введение в фф, 2-е изд. Пер. с англ. Издательство „ЛОРИ„, 1995. 
10. Эви Немеет, Гарт Снайдер, Скотт Сибасс, Трент Р. Хейн. UNIX: руководство 

системного администратора: Пер. с англ. – К.:. – К .: ,1997 – 832 с. 
11. Р. Петерсен. LINUX: руководство по операционной системе: Пер. с англ. . – К.:. 

Издательская группа BHV, 1997. – 688 с. 
12. Федор Зубанов. Windows NT – выбор „профи”. – М., Издательский отдел „Русская 

Редакция” ТОО „Channel Trading Ltd.”, 1996 – 392 с. 
13. Microsoft Corporation. Администрирование сети Microsoft Windows NT. Учебный 

курс. Пер. с англ. . – М.: Издательский отдел „Русская Редакция” ТОО ТОО 
„Channel Trading Ltd.”, 1997. – 496 с. 

14. Мартин С. Мэтьюс. “Windows ® Server 2003 шаг за шагом” Пер. с англ. . – М.: 
Издательство “ЭКОМ” , 2006.—704 с.: ил. 

15. http://www.intuit.ru/courses.html 
 

Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Programma jāpārskata un jāizvērtē vienu reizi gadā. To nosaka nozares straujā attīstība. 

Programmu pārskatot, to jāpapildina ar jaunākajiem sasniegumiem tīkla operētājsistēmu jomā. 



 
 

 

Perifērijas ierīces (spec.) 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 80 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Zināšanu iegūšana par mūsdienīgām informatīvo sistēmu tehniskā nodrošinājuma 

apakšsistēmām. 

 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

− jāprot izvēlēties veicamajiem uzdevumiem atbilstošas perifērijas ierīces; 
− praktiski jāapgūst plašāk izplatīto ierīču integrācija datorsistēmā; 
− jāapgūst zināšanas par informatīvo sistēmu drošuma paaugstināšanas metodēm; 
− jāzina datorsistēmu tehniskā nodrošinājuma ekspluatācijas organizēšanas pamati. 

 
Priekšmeta saturs: 

1. Disku apakšsistēma 
2. Video apakšsistēma 
3. Informācijas ievades un izvades ierīces. 
4. Specializētās informācijas glabāšanas sistēmas. 
5. Informatīvo sistēmu energoapgāde 
6. Datoru ekspluatācijas organizēšana. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentu zināšanas tiek novērtētas ar atzīmi eksāmenā. Lai kārtotu eksāmenu jāizpilda 

praktisko darbu uzdevumi un rakstiski eksāmena laikā (2 stundās) jāatbild uz teorētiskajiem 

jautājumiem. 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. Barry Press. PC Upgrade and Repair Bible. IDG Books, 1996. – 670 p. 
2. The Power Protection Handbook, 1996., 1997. APC. 
3. Datoru un perifērijas ierīču dokumentācija. 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programma jāpārskata un jāizvērtē vienu reizi gadā. To nosaka nozares straujā attīstība. 

Programmas izmaiņas obligāti jāveic ievērojot priekšmeta pirmās daļas saturu. 



 
 

 

Elektrotehnika un elektronika 
 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Padziļināt zināšanas par elektrotehnikas un elektronikas likumsakarībām un procesiem, kas 
nepieciešamas datortehnikas un datortīklu uzturēšanā, adminstrēšanā un pārvaldībā. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
- jāizprot fizikālo procesu norise vienkāršās līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēdēs; 
- jāapgūst mēraparatūras uzbūve un tās pielietošana; 
- jāprot pielietot apgūtas zināšanas darbā ar datortehniku un datortīkliem; 
- jāiepazīstas ar pusvadītāju teorētiskajiem pamatiem; 
- jāapgūst pusvadītāju ierīču lietojums datortehnikā. 

 
Priekšmeta saturs: 

1. Elektrotehniskie materiāli. 
2. Līdzstrāvas ķēdes. 
3. Elektromagnētisms. 
4. Vienfāžu maiņstrāvas ķēdes. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes. Biežāk sastopamo 

maiņstrāvas ķēžu analīze. 
5. Trīsfāzu maiņstrāvas ķēdes un elektriskās mašīnas. Zvaigznes un trijstūra maiņstrāvas 

ķēdes slēgums. Elektriskās mašīnas. 
6. Transformatori. 
7. Nesinusoidālu strāvu ķēdes. 
8. Elektriskie filtri. 
9. Mēraparatūras uzbūve un pielietojums. Mēraparatūras klasifikācija un uzbūves 

principi. Kombinētie mēraparāti. Osciloskopi. 
10. Pusvadītāju teorētiskie pamati. Pusvadītāju materiāli un ierīces. 
11. Mikroelektronika. Mikroelektronikas pamati. Integrālās shēmas. Ciparu un analogās 

mikroshēmas. 
12. Elektroniskie pastiprinātāji. 
13. Atmiņas elementi. Mikroshēmu atmiņas elementi. Atmiņas elementu galvenie 

parametri. 
14. Komutācijas elementi. 
15. Mikrofoni, skaļruņi. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studenti tiek vērtēti gan kontroldarbos, gan praktiskajos darbos, jo katra nākamā tēma ir 
saistīta ar iepriekšējo. Abu semestru laikā tiek rakstīti kontroldarbi un veikti praktiskie darbi. 
Beidzot trešo semestri ir ieskaite. Mācību kursu beidzot, t.i., ceturto semestrī, studenti liek 
eksāmenu. 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. K.Tomariņš, E.Zablovskis, Radio-elektronika, Zvaigzne,1985 



 
 

2. Jānis Greivulis, Ivars Raņķis, Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Avots, 
1998. 

3. V.Popovs, S.Nikolajevs, Elektrotehnika, Zvaigzne, 1971. 
4. J. Zolbergs, Vispārīgā elektrotehnika, Zvaigzne, 1974. 
5. V. Kitajevs, Elektrotehnika, Zvaigzne, !988. 
6. Ģ. E. Lagzdiņš Pamatkurs elektrotehnikā, Jumava, 2004. 
7. И. В. Сиренълий, Электронная техника 
8. В.И. Бойко, Цифровые устройства 
9. Internet, www. intel.com 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programmu vēlams pārskatīt pēc pirmā mācību gada un pēc tam programmu jāpārskata un 
jāizvērtē reizi trijos gados. 



 
 

 

Mikroshēmas un mikroprocesori 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Sniegt zināšanas par mikroshēmu un mikroprocesoru uzbūvi, darbības principiem, 

izgatavošanas tehnoloģijām un lietojumu datortehnikā. 

 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

− jāapgūst mikroshēmu uzbūves pamati; 
− jāiepazīstas ar mikroshēmu izgatavošanas tehnoloģijām; 
− jāiegūst zināšanas par dažādiem mikroprocesoru veidiem un lietojumu. 

 
Priekšmeta saturs: 
1. Impulsu tehnikas pamati 
2. Mikroshēmu uzbūve. Mikroshēmu klasifikācija. Klasifikācija pēc integrācijas pakāpes. 

Klasifikācija pēc mikroshēmas funkcijām. Kombinacionālās loģiskās mikroshēmas. 
Tipveida loģiskās shēmas. Šifrators, dešifrators. Summatori. Aritmētiski-loģiskās 
mikroshēmas. Sekvenciālās loģiskās mikroshēmas. Trigeri. Skaitītāji. Reģistri. Ciparu-
analogu pārveidotāji. Analogu-ciparu pārveidotāji. Komutācijas shēmas. 

3. Brīvpieejas atmiņas shēmas. Dinamiskie atmiņas elementi. Statiskie atmiņas elementi. 
Pārprogrammējamie atmiņas elementi. Patstāvīgās atmiņas mikroshēmas. 

4. Barošanas avoti. Barošanas avotu tipveida struktūrshēmas. Līdzstrāvas barošanas avoti. 
Maiņsprieguma nepārtrauktās darbības stabilizatori. Līdzsprieguma impulsveida 
stabilizatori. Līdzsprieguma barošanas avoti ar pārveidotājiem. Nepārtrauktās barošanas 
bloki. 

5. Mikroprocesori. Mikroprocesoru klasifikācija. RISC un CISC. Mikroprocesoru klases. 
Mikroprocesoru aritmētiski-loģiskie darbības principi. Aritmētiskās un loģiskās 
operācijas. Mikroprocesoru arhitektūra, galvenie mezgli. 

6. Mikroprocesoru izgatavošanas tehnoloģijas 
7. Datoru mātes plates uzbūve. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentu zināšanas tiek novērtētas ar atzīmi eksāmenā. Lai kārtotu eksāmenu jāizpilda 

praktisko darbu uzdevumi un rakstiski eksāmena laikā (2 stundās) jāatbild uz teorētiskajiem 

jautājumiem. 

 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. Barry Press. PC Upgrade and Repair Bible. IDG Books, 1996. – 670 p. 
2. The Power Protection Handbook, 1996., 1997. APC. 
3. Datoru un perifērijas ierīču dokumentācija. 
4. В. А. Прянишников Электроника 
5. А. А. Щука Электроника, БХВ – Петербург, 2006. 
6. М. Джонс Электроника – практический курс, Техносфера, 2006. 
7. А. Микушин Занимателъно о микроконтроллерах, БХВ – Петербург, 2006. 



 
 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programma jāpārskata un jāizvērtē vienu reizi gadā. To nosaka nozares straujā attīstība. 

Programmas izmaiņas obligāti jāveic ievērojot priekšmeta pirmās daļas saturu. 



 
 

 

Lielās datu bāzes 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar problēmām, uzdevumiem un to risinājumiem, kuri rodas 
veidojot lielas datu bāzes sistēmas. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
− jāizprot lielās datu bāzes pārvaldības sistēmas uzbūves un funkcionalitātes; 
− jāpārzina lielās datu bāzes loģiskās un fiziskās struktūras veidošanas iespējas; 
− jāpārzina datu bāzes pārvaldības sistēmas funkcionēšanas optimizācijas veikšana; 
− jāpārzina datu bāzes darbības auditorpārbaudes veikšana; 
− jāpārzina klienta-servera datu bāzes sistēmu adminstrēšana; 
− jāpārzina vaicājumu valodas SQL procedurālā paplašinājuma PL/SQL izmantošanas 

iespējas. 
 
Priekšmeta saturs: 
1. Liela apjoma datu bāžu atšķirības no personālajām un vidēja izmēra datu bāzēm ("desk 

top databases"). 
2. Liela apjoma datu bāzes datu modeļi (hierarhiskie, tīklveida, CODASYL, relāciju, 

objektu). 
3. Liela apjoma datu bāzes loģiskie un fiziskie modeļi (tabultelpas, segmenti, ekstenti, bloki, 

klasteri un t.t.). 
4. Lielo datu bāzu sistēmu arhitektūra (klientu stacijas, failu serveri, datu bāzes vai SQL 

serveri, lietojumserveri, lokālie un globālie datortīkli). 
5. Lielas DBPS : Oracle, MS SQL Server, Sybase, Informix, DB2, RBD, IMS u.c.). 
6. Lielo datu bāzu pārvaldības sistēmas funkcijas. 
7. DB adminstratora grupa un tās funkcijas. 
8. DBPS eksemplāri, to konfigurācijas un aktivizēšana. 
9. Lietotāju, servera un fona procesi, to konfigurēšanas varianti un pamatfunkcijas. 
10. Izdalīto un koplietošanas serveru konfigurācijas, to priekšrocības un trūkumi. 
11. Operatīvās atmiņas organizācija lielu DB DBPS: sistēmas globālā atmiņa; datu bāzes datu 

buferi; izmaiņu žurnāla buferi; SQL vaicājumu koplietošanas fonds; -citas operatīvās 
atmiņas struktūras 

12. Datu bloku struktūra un vadības parametri. 
13. DB struktūras definēšana (tabulas, lauki, trigeri, saites, skati, indeksi, virknes, klasteri, 

atrites segmenti, sinonīmi). Tabulām un indeksiem nepieciešamās atmiņas apjoma 
aprēķins. 

14. Žurnāla failu vadība. 
15. Vadības faili. 
16. DBPS konfigurēšanas parametri un konfigurēšanas faili. 
17. SQL valodas izmantošana lielo datu bāzu sistēmās. 
18. Datu vaicājumu analīze un optimizācija. 
19. Tranzakcijas un kontrolpunkti. 
20. Dalīto DB jēdziens un realizācijas pamatidejas. 
21. Tranzakciju realizēšanas divu etapa procedūras. 
22. Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB bojājuma. 



 
 

23. Datu shēmas un lietotāji. Lietotāja tiesību norādīšana. Sistēmas un objektu tiesības. 
Lomas un raksturotāj faili. 

24. Datu bāzes vārdnīca. 
25. DBPS auditorpārbaudes. 
26. DBPS auditorpārbaudes. 
27. Operatīvās atmiņas struktūru parametru noskanēšana. 
28. Lietotāju paralēlās darbības vadība un optimizācija. 
29. Vaicājumu valodas SQL procedurālais paplašinājums PL/SOL. 
30. Dinamiskais SQL. 
31. DB sistēmas lietojumprogrammas interfeiss (API). 
32. PL/SQL valodas procedūras un funkcijas. 
33. Kursoru izmantošana. 
34. Valodas PL/SQL raksti un tabulas. 
35. Valodas PL/SQL moduli vai pakotnes. 
36. Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā. 
37. Objektu tipi un eksemplāri. 
38. Metodes, to interfeisu apraksti un ķermeņu definējumi. 
39. Objekti datu bāzē. Objekti-rindas un objekti-kolonas. 
40. Iekļautās tabulas (tabula tabulā) un maināmie masīvi. 
41. SQL un PL/SOL izpildes vides. 
42. OLTP ("On-Line Transaction Processing) un OLAP ("On-Line Analvtical Processing") 

datu bāzes sistēmas. Datu noliktavu, datu vitrīnu veidošana, to izmantošanas iespējas. 
43. Datu bāzes darbības un izmatošanas nodrošināšana klientservera sistēmās. 
44. Lielo datu bāzu sistēmu un daudzbāzu sistēmu attīstības tendences. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Tiek vērtētas studenta spējas praktiski lietot lekcijās izklāstītās un patstāvīgi apgūtās 
zināšanas. 

Vērtējumu skala: 
− praktisko darbu izpildes kvalitāte un regularitāte 50 %; 
14  pārbaudes darbi 20 %; 
− Eksāmens 30 %. 

Prasības priekšmeta apguvei - praktisko darbu izpildes regularitāte un pārbaudes darbu 
izpildes kvalitāte. 

Studentu zināšanu pārbaudei pirmajā mācību priekšmeta semestrī ir paredzēta ieskaite, bet 
otrajā mācību priekšmeta semestrī - eksāmens un kursa darbs. 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 

1. Steve Bobrovvski. Oracle 8 Architecture. Oracle Press, 1997. 
2. Higo Toledo Jr. Oracle Networking. Oracle Press, 1996. 
3. James R. Groff and Paul N. Weinberg. LAN Times Guide to SQL. McGraw-Hill, 1997, -   750 

pp. (ir arī krievu valodā.) 
4. Michael J. Corey, Michael Abbey. Oracle Data Warehousing. Oracle Press, 1996. 
5. Durell William. Data Adminstration. McGraw-Hill, N.Y., 1985. 
6. George Koch, Kevin Loney. ORACLE: The Complete reference. ORACLE Press, Berkeley, 

1995. 
7. F.D.Rolland. Relational Database Management with ORACLE. Addison-Wesley, N.Y., 1991. 
8. C.J.Date. An Introduction to Database Systems. Addison- Wesley, 1997. (Ir tulkojums 

krievu valodā.). 
9. Peter Rob, Carlos Coronel, Database Systems: Design, Implementation, and Management, 

Seventh Edition, Course Technology 2006, 688 lapas 
10. Jeffrey A. Hoffer, Mary Prescott, Fred McFadden, Modern Database Management, 



 
 

Prentice Hall, 2006, 656 lapas 
11. Oracle oficiālā dokumentācija 

 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozaru standartos un būtiskām tehnoloģijas 
izmaiņām. 



 
 

 

Tīmekļa tehnoloģijas 
Kredītpunkti: 
4 kredītpunkti, 160 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar klienta-servera tehnoloģijām, programmēšanas valodām un 
rīkiem datortīkla Internet vidē. 

Sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus ar labām zināšanām par tīmekļa 
tehnoloģijām, programmām un programmēšanas valodām Internet vidē. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
− jāsaprot HTTP(S) protokola priekšrocības; 
− jāzina mājas lappušu veidošanas principi; 
− jāzina valoda HTML (kā statiskās iespējas, tā arī interaktīvas konstrukcijas); 
− jāsaprot dinamisku mājas lappušu veidošanas principi; 
− jāzina valodas PHP iespējas dinamisku tīmekļa vietņu veidošanai; 
− jāzina valodas Java iespējas sīklietotņu veidošanai; 
− jāzina scenāriju uzrakstīšanas īpatnības un jāsaprot valoda JavaScript; 
− jāsaprot kaskādes stilu tabulas un to praktiskā izmantošana; 
− jāzina XML valodas galvenās iespējas; 
− jāprot efektīvi aprakstīt dokumenta struktūru; 
− jāprot organizēt informāicjas apstrāde, izmantojot datu bāzes; 
− jāsaprot kanālu (aktīvu kanālu) organizācija; 
− jāzina valodas VRML bāzes iespējas un izmantošanas principi; 
− jāmāk veikt attēlu apstrādi un tīmeklim piemērotāko formātu izvēli; 
− jāzina animācijas principi un lietojumi tīmeklī. 

 
Priekšmeta saturs: 
Ievads tīmeklī. Klienti un serveri. Protokoli HTTP un HTTPS. Mājas lappuses kā ASCII 
datnes. Mājas lappuses struktūra. 
Teksts mājas lappusēs. Teksta formatēšana. Fonti. Paragrāfi. Sakārtotie un nesakārtotie 
saraksti. Definīciju saraksti. Ieliktie saraksti. 
Tabulas efektīvai informācijas izvietošanai. Tabulu rindas un kolonas. 
Dokumenta ķermenis. Iekšējas un ārējas saites. Saites ar citiem dokumentiem. Optimālā 
adresēšana mapēs. Rezervētie resursi (mailto un citi). 
Kadri (frame). Mājas lappuse kā kadru kolekcija. Prasības optimālai kadru regulēšanai. 
Populārie grafiskie formāti vidē Internet (GIF, JPG, PNG). Dokumenta formāts PDF. 
Grafikas iebūvēšana mājas lappusēs. Grafika un saites ar citu informāciju. Citas HTML 
iespējas: lineāli, skrejošie virsraksti, utt. 
Dinamiskās tīmekļa lapas. CGI, PHP - scenāriji, to teorētiskā būtība. Formas valodā HTML. 
Izvēlnes, podziņas, opcijas. Citi interfeisa organizācijas jautājumi. 
Programmas koda iebūvēšana mājas lappusēs (skripti), īsa iespēju analīze. Valodas 
JavaScript, valodas PHP pamati. 
Detalizētas PHP valodas izmantošanas iespējas. 
Galvenās klases (un klašu atribūti un metodes) valodā JavaScript. Valodas JavaScript un PHP 
lietišķā izman¬tošana. Dinamisku mājas lappušu ģenerācija. 
Notikumi. Notikumu apstrāde valodā  PHP. Notikumu apstrādātāji mājas lappusēs. 
Dinamiskā pozicionēšana. Kaskādes stila tabulas (CSS - Cascading Style Sheets). 
Pozicionējamie elementi. Dokumentu adaptācija lietotāja vajad¬zībām. 



 
 

Dokumentu struktūra. Dokumentu iezīmēšanas jautājumi. Valoda XML (eXtensible Markup 
Language). Konceptuālas atšķirības starp XML un HTML. 
XML komponentes. XML specifikācijas. XML kā efektīva iespēja datu aprakstīšanai. 
Dokumenta struktūra. Paplašināšanas iespējas. Praktiskie piemēri no XML. 
Pieprasījumi pie XML datu bāzēm. Tabulu ģenerācija pēc lietotāja vajadzībām. 
CSS valodā XML: argumenti "par" un "pret". Stilu vadība valodā XML: valoda XSL 
(Extensible Style Language). 
Citi XML pielikumi. Metadati. Arhīvi, zinātniskie pielikumi. Bizness - orientētie pielikumi. 
Izglītojošie pielikumi. 
Kanāli. Channel Definition Format (CDF). Tehnoloģija "push". Aktīvie kanāli (Active 
Channels). 
Valoda PHP un datu bāzes.  
Animētas tīmekļa lapas. Flash tehnoloģijas. 
Tīmekļa lapu dizains 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Studentam jāparāda zināšanas un izpratne par tīmekļa tehnoloģiju principiem un 
sastāvdaļām, kā arī darba iemaņas un prasmes. Studentam jābūt gatavam demonstrēt visus 
savus spriedumus praktiski, pie datora. 

Katrs patstāvīgi izpildītais laboratorijas darbs nodarbības beigās tiek vērtēts ar atzīmi. 
Kursa darbs tiek vērtēts ar atzīmi. 
Ieskaites saņemšanai ir nepieciešams izpildīt visus praktiskus darbus (70%), atbildēt uz 

teorētiskiem jautājumiem un izpildīt pie datora praktisku uzdevumu (30%). 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
l.Питц-Моултис Н., Кирк Ч. "ХМЬ". Санкт-Петербург, 2000. (Natnya Pitts-Moultis, 
Cheryl Kirk. XML Black Book.) 
2.Хоумер Алекс, Улмен Крис. "Вупагшс НТМЬ. Справочник". Санкт-Петербург, 2000. 
3. Муллен Р. "НТМЬ 4: справочник". Санкт-Петербург, 2000. 
4. Томас М., Пател А., Хадсон А. "Секреты программирования для Мегпе1 на 1ауа". 
Санкт-Петербург, 1999. 
5. Айзеке С. "Вупагшс НТМЬ. Секреты создания интерактивных \УЕВ - страниц". 
Санкт-Петербург, 1998 
6.Бремнер Линн М., Изи Энтони Ф., Сервати Ол. "Основы новейших технологий 
1п1гапеГ. Минск, "Попурри", 1998. (Lynn M. Bremner, Anthony F. Iasi, Al Servati. 
Intranet Bible) 
7. Дж. Вебер. "Технология 1ауа в подлиннике". Санкт-Петербург, 1997.( Joe Weber. 
Using Java. Second Editor) 
8. Кинцл Тим. "Форматы файлов 1п1егпе1". "Питер", 1997. 
9.Patrick Naughton. "The Java Handbook". Osborne McGraw-Hill, 1 996. 
10. Internet adrese: http://www.3com.com. 
11. Internet adrese: http://www.w3.org/pub/WWW/Consortium. 
12. Aleksandrs Zīvarts, “PHP soli pa solim.”, Apgāds JD, 2003., 145.lapas 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Mācību programma jāpārskata vienu reizi divos gados (vai atkarīgi no kardināli jaunām 
tehnoloģijām), iekļaujot tajā tēmas, kas atbilst darba tirgus prasībām. 



 
 

 

E-komercija 
Kredītpunkti: 
2 kredītpunkti, 80 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Iepazīstināt studentus ar E-komercijas specifiku. Iepazīstināt ar programmatūras un 
Internet lomu vērtību ķēdes realizācijā. Sniegt iemaņas E-komerciju programmēšanā, izmantojot 
valodu Java un PHP. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

− jāizprot E-komercijas principi un transakcijas mūsdienu biznesa vidē; 
− jāprot projektēt E-komercijas sistēmas; 
− jāorientējas E-komercijas programmatūrā; 
− jāiemācās praktiski izstrādāt vienkāršas E-komercijas sistēmas; 
− jābūt pamudinātiem interesēties par jaunumiem E-komercijas tehnoloģijās un to 

praktisko lietošanu. 
 
Priekšmeta saturs: 

1. E-komercijas loma uzņēmējdarbībā. E-komercijas sistēmu definīcija un īpatnības. E-
komercija un likumdošana. Autortiesību nodrošināšanas tehnoloģijas. 

2. E-komercijas programmatūra. 
3. Pircēja un pārdevēja lomas E-komercijā. E-komercijas modeļi uzņēmējdarbības veidi.. 
4. E-komercijas sistēmu vērtību ķēde. Pircēju piesaistīšana. Sadarbība ar pircēju. Pircēja 

rīkojumu apstrāde. Pēcpārdošanas pakalpojumi. 
5. Elektroniskais veikals. Elektroniskā banka. Elektroniskā pasūtījumu vai rezervēšanas 

sistēma. Klientu vadības sistēma. Satura vadības sistēma. 
6. E-komercijas sistēmu arhitektūras. Centralizētās arhitektūras. Decentralizētās 

arhitektūras. 
7. E-komercijas sistēmu komponentes. Informatīvais kodols. Transakciju apstrādes 

sistēma. Drošības realizācijas sistēma (lietotāja autentifikācijas veidi un maksājumu 
drošība). Uzskaites sistēma. 

8. Apmaksas veidi E-komercijas sistēmās. Tradicionālie apmaksas veidi: maksājumu 
kartes, čeki, skaidrās naudas norēķināšanās. Internet apmaksas veidi: elektroniskā 
nauda, elektroniskie čeki, maksājumu uzkrāšana. 

 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 
 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. .Nabil R. Adām, Oktay Dogramaci, Aryya Gangopadhyay, Velēna Yesha, Electronic 

Commerce. Technical, Business, and Legal Issues, Prentice Hall PTR, 1999. 
2. G. Winfield Treese, Lavvrence C. Stevvart, Designing Systems for Internet Commerce, Addison 

Wesley Longman, Inc., 1998. 
3. Mike Papazoglou, Manfred Jeusfeld, Electronic Commerce: State of the Art and Research 

Directions, Tilburg University, INFOLAB, 1998. 
4. The Internet Tax Freedom Act, Approved as H.R. 4328 by Congress on October 20,1998. 
5. J. Alba, J. Lynch, B. Weitz, C. Janiszewski, R. Lutz, A. Sawyer, S. Wood, Interactive Home 

Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturer Incentives to Participate in Electronic 
Marketplaces, Journal of Marketing, July, 1997. 



 
 

6. Rodney Fountain, Richard Braithwaite, Philip Joyce, Teaching Electronic Commerce: a New 
Focus for Business Computing, IEEE, 1998. 

7. Horst Gunter, Matthias Rōper, Henning Stemper, Jan Tamm, Electronic Commerce for 
Small Trading Companies - Thoughts on Opportunities and Difficulties, University of Rostock, 
1999. 

8. William J. Kettinger, Gary Hackbarth, Selling In The Ēra Of The 'Nef: Integration Of 
Electronic Commerce In Small Firms, ICIS, 1997. 

9. Robert Lemos, E-signature bill: Fraud made easy?, ZDNet News, June 19, 2000. 
10. Inese Paklone, Elektroniskā publicēšana un autortiesības , 1998. 
11. Holger Reif, A classification of Internet payment systems. 
12. Gek Woo Tan, Michel J. Shaw, Applying Component Technology To Improve Global 

Supply Chain Network Management, ICIS, 1998. 
13. The Net.Commerce Pavment Modulē, IBM, October, 1998. 
14. Omar A. El Sawy, Arvind Malhontra, Sanjay Gosain, The Relentless Pursuit of'Free. Perfect. 

Now': IT-Enabled Value Innovation at Marshall Industries, ŠIM International Paper Awards 
Competition, 1997. 

15. Donna L. Hoffman, Thomas P. Novak, Marketing in Hvpermedia Computer-Mediated 
Environment: Conceptual Foundations, Journal of Marketing, July, 1996. 

16. Larry Downes, C.M., Nicholas Negroponte, Strategies for Success in the Digital 
Marketplace: A Review of Unleashing the killer App: Digital Strategies for Market 
Dominance. 1998, Cambridge: Harvard Business Press. 243. 

17. Kelly, K., New Rules for the New Economy. 1998, New York: Viking Press. 
 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Studentam jāparāda teorētiskās zināšanas par E-komercijas sistēmu uzbūvi un izmantošanas 
veidiem. Teorētiskās zināšanas tiek novērtētas 1 stundu garā testā un 15min. ilgā prezentācijā, 
kur studentam jāprezentē biznesa ideja, kuras realizācijai tiek izmantotas dažādas E-komercijas 
sistēmas. Studenta praktiskās iemaņas E-komercijas sistēmu izstrādāšanā tiek vērtētas semestra 
gaitā katrā praktiskajā nodarbībā. Maksimālais punktu skaits par praktiskajām iemaņām un 
teorētiskajām zināšanām ir vienāds. Kopējais novērtējums tiek aprēķināts kā teorētisko un 
praktisko zināšanu novērtējumu summa. 



 
 

 Prakse 
 
Kredītpunkti: 
10 kredītpunkti, 400 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 

Mācību prakses laikā datortīklu un datorsistēmu administratoram ir jāiepazīstas ar 
uzņēmumu, informācijas tehnoloģiju izmantošanu tajā, lietoto programmatūru un datortīkla 
uzbūvi un ekspluatāciju. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
33. Iepazīšanās ar drošības tehnikas noteikumiem. 
34. Iegūt praktiskās iemaņas datortīklu uzturēšanā, vadībā. 
35. Iegūt praktiskās iemaņas datoru konfigurēšanā atbilstoši organizācijas vajadzībām. 
36. Iepazīties ar programmatūras uzturēšanas principiem un to realizāciju prakses vietā. 
37. Iegūt praktiskās iemaņas darbā ar organizācijas personālu un klientiem. 
38. Iepazīties ar jauniem produktiem informācijas tehnoloģiju nozarē. 
39. Pilnveidot iegūtās teorētiskās zināšanas, iemaņas un prasmi. 
 
Prasības prakses vietas nodrošinātājiem: 

− uzņēmumam jābūt ar attīstītu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un darba 
pieredzi informācijas tehnoloģiju lietojumā; 

− uzņēmumam jānodrošina darba vieta atbilstoši studenta specialitātei; 
− uzņēmuma jānorīko kvalificēts prakses vadītājs (speciālists atbilstošajā 

profesijā); 
− uzņēmuma jānodrošina prakses mērķu un uzdevumu izpildi. 

Uzņēmumam ir tiesības neizpaust informāciju par uzņēmuma stiprām un vājām 
pusēm, stratēģiskiem mērķiem un citu komercinformāciju. 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

 

Prakses noslēgumā students raksta prakses pārskatu atbilstoši prakses programmas 
prasībām. Tajā ir jāatspoguļo studenta spēja saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi. Prakses 
pārskatam jāapvieno prakses norises plāns, veikto darbu apraksts un vērtējums. Prakses 
pārskats tiek rakstīts paralēli prakses norisei. Tas ir jāiesniedz prakses vadītājam no mācību 
iestādes. Prakses pārskatam jāpievieno uzņēmuma atsauksme par studenta darbu prakses laikā. 

Prakses programmas izpildi vērtē ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
 

Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 

Prakses programma jāpārskata vienu reizi divos gados, iekļaujot tajā tēmas, kas atbilst 
darba tirgus prasībām. 



 
 

Kvalifikācijas prakse  

Kredītpunkti: 
10 kredītpunkti, 400 stundas 
 

Vispārīgais mērķis: 
 

Kvalifikācijas prakses mērķis ir palīdzēt datorsistēmu un datortīklu 
administratoriem sagatavot materiālu kvalifikācijas darbam, iepazīties ar uzņēmumu 
praktisko darbību un parādīt savas teorētiskās zināšanas praksē. Tāpēc prakses laikā galvenā 
uzmanība ir jāpievērš iespējai pielietot praksē savas teorētiskās zināšanas un iegūt 
materiālus, kuri varētu tikt izmantoti kvalifikācijas darbā. 
 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
 
1. Piedalīties programmatūras izstrādes projekta grupas darbā. 
2. Formulēt individuālo uzdevumu programmatūras izstrādē un plānot tā izpildi. 
3. Apgūt iemaņas sadarbībai ar pasūtītājiem. 
4. Izpildīt programmatūras izstrādes plānā paredzētos uzdevumus (projektējot 

programmatūru, veidojot programmas kodu, testējot programmatūru, sagatavojot projekta 
dokumentāciju). 

5. Kontrolēt veicamo darbu izpildi un sniegt pārskatu par to rezultātiem. 
6. Iepazīties ar uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēmu. 
 
 
Prasības prakses vietas nodrošinātājiem: 

− uzņēmumam jābūt ar attīstītu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un darba pieredzi 
datortīklu plānošanā un izveidē organizācijā; 

− uzņēmumam jānodrošina darba vieta atbilstoši studenta specialitātei; 
− uzņēmuma jānorīko kvalificēts prakses vadītājs (speciālists atbilstošajā profesijā); 
− uzņēmuma jānodrošina prakses mērķu un uzdevumu izpildi. 

Uzņēmumam ir tiesības neizpaust informāciju par uzņēmuma stiprām un vājām 
pusēm, stratēģiskiem mērķiem un citu komercinformāciju. 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

 
Prakses noslēgumā students raksta prakses pārskatu atbilstoši prakses programmas 

prasībām. Tajā ir jāatspoguļo studenta spēja saistīt teorētiskās zināšanas ar praksi. Prakses 
pārskatam jāapvieno prakses norises plāns, veikto darbu apraksts un vērtējums. Prakses 
pārskats tiek rakstīts paralēli prakses norisei. Tas ir jāiesniedz prakses vadītājam no mācību 
iestādes. Prakses pārskatam jāpievieno uzņēmuma atsauksme par studenta darbu prakses laikā.  

Prakses programmas izpildi vērtē ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 
 

Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
 

Prakses programma jāpārskata vienu reizi divos gados, iekļaujot tajā tēmas, kas atbilst 
darba tirgus prasībām. 



 
 

Kvalifikācijas darbs 

Kredītpunkti: 
10 kredītpunkti, 400 stundas 
 
Vispārīgais mērķis: 
 

6. semestrī studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbā tiek 
risinātas informācijas tehnoloģiju nozares problēmas, profesionāli izmantojot iegūtās zināšanas, 
iemaņas un prasmi. 

Kvalifikācijas darba izstrādes posmi : 

• uzdevuma formulēšana; 
• problēmas analīze un iespējamo risinājumu izvēle; 
• uzdevuma praktiska realizācija, izmantojot efektīvas risinājuma tehnoloģijas; 
• kvalifikācijas darbā iegūto rezultātu novērtējums un priekšlikumi kvalitātes 

uzlabošanai. 

Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana parāda, vai studiju laikā students ir 
pietiekošā apjomā apguvis teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši kvalifikācijas 
prasībām. 

Tēmas izvēle 

Studentam ir dotas iespējas izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek koledžā. To organizējot, jāievēro šādi 

noteikumi: 

− kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek profesionālas kvalifikācijas komisijas 
sēdē; 

− komisijas sastāvā jābūt ne mazāk par 5 personām; 
− komisiju veido nozares uzņēmumu un profesionālo apvienību speciālisti, kā arī 

koledžas pārstāvji; 
− ne mazāk par 50% no komisijas sastāva, kā arī priekšsēdētājam, jābūt uzņēmumu 

un/vai profesionālo apvienību pārstāvjiem; 
− komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina V/A „Sociālās integrācijas 

centrs” direktore. 
 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 

Kvalifikācijas darbu vērtē pēc 10 ballu sistēmas; pirmais sekmīgais vērtējums ir 4 
balles. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PIELIKUMS 

Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apgūšanu 

izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugi  



 
 

 

 

PARAUGS 

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
2008. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 000 

 
 

Jānis Liepiņš 
personas kods 000000-00000 

 
ieguvis 

 

datorsistēmu un datortīklu administratora 
kvalifikāciju 

iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

  
  
  

 
 

  
  

Direktore Regīna Simsone 
Z.V. 
 

 

 Valsts kvalifikācijas  
komisijas priekšsēdētājs 

Inese Urpena 

   
   
   
   

Jūrmalā  
2008.gada 30.janvārī 
Reģistrācijas Nr.0000  

 



 
 

  

V/A “Sociālās integrācijas centrs” 
KOLEDŽA RRC 

 

DIPLOMA PIELIKUMS 
 

Diploma sērija PK C Nr.000 
 
 

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 iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, 
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda 
iemeslu. 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds: Liepiņš 
1.2. vārds: Jānis 
1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): 00.00.0000. 
1.4. personas kods: 000000-00000 

 

2. Ziņas par kvalifikāciju 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: Datorsistēmu un datortīklu administrators 
2.2. galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai:  datorsistēmas 
2.3. kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums: V/A “Sociālās integrācijas centrs”      

Koledža RRC, valsts akreditēta  
2003. gada 27. jūnijā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:skat. punktu 2.3. 
2.5. mācībvaloda un eksaminācijas valoda: latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība, kas atbilst ceturtajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 
saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 
1.,4.,5. pantiem 

3.2. oficiālais programmas ilgums: 3 gadu pilna laika studijas; 120 
kredītpunkti; programma apgūta 
01.01.2005.-28.01.2008. 

3.3. uzņemšanas prasības: Vispārējā vidējā izglītība, vidējā 
profesionālā izglītība 

 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju forma:  pilna laika klātiene 
4.2. programmas prasības: obligātie kursi 21 kredītpunktu apjomā, 

nozares specializējošie kursi 69 
kredītpunktu apjomā; prakse 20 
kredītpunkti, programmu noslēdz 
kvalifikācijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana 10 kredītpunktu apjomā. 

 



 
 

4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums: 
 

                   Kursi Kredītpunkti Atzīme 
 

Svešvaloda 4  ļoti labi 
Matemātika 6  labi 
Uzņēmējdarbības pamati 4  ieskaitīts 
Ekonomikas pamati 2  ieskaitīts 
Lietišķā saskarsme 2  ieskaitīts 
Ievads specialitātē 1  ieskaitīts 
Darba aizsardzība un ergonomika 2  ieskaitīts 
Lietojumprogrammatūra 6  labi 
Programmēšanas valodas 4  ļoti labi 
Operētājsistēmas 4  ļoti labi 
Datu bāzu tehnoloģijas 4  labi 
Datorsistēmu uzbūve 4  gandrīz labi 
Datortīkli 6  gandrīz labi 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 2  ieskaitīts 
Matemātikas speciālās nodaļas 4  gandrīz labi 
Nozares tiesību pamati un standarti 2  ieskaitīts 
Biroja darba automatizācija 2  gandrīz labi  
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 2  ieskaitīts 
Lokālie datortīkli un to administrēšana 2  ieskaitīts 
Tīkla operētājsistēmas 6  gandrīz labi 
Perifērijas ierīces 2  ieskaitīts 
Elektrotehnika un elektronika 4  gandrīz labi 
Mikroshēmas un mikroprocesori 4  gandrīz labi 
Lielās datu bāzes 4  labi  
Tīmekļa tehnoloģijas 4  labi 
E-komercija  2  ieskaitīts  
Prakse 10  ieskaitīts  
Kvalifikācijas prakse 10  ieskaitīts 
 

Kvalifikācijas darbs: Nosaukums  Atzīme 

  “Datortīklu modernizācija un pārvaldes organizēšana”  ļoti labi 

 

4.4. atzīmju sistēma atzīmju skala 10 - 1; 10 – augstākā atzīme,           
4 – minimālā sekmīgā atzīme 

apzīmējumi: 10 – izcili,  6 – gandrīz labi, 
  9 – teicami,         5 – viduvēji, 
  8 – ļoti labi,         4 – gandrīz viduvēji 

  7 – labi, 

4.5. kvalifikācijas klase: iedalījums klasēs netiek pielietots 

5. Ziņas par kvalifikācijas funkciju 
5.1. Turpmākās studiju iespējas: tiesīgs turpināt studijas programmās, kas 

nodrošina otrā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību 

 



 
 

5.2. profesionālais statuss: īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālo 
darbu specialitātē 

6. Papildinformācija 
6.1. sīkāka informācija: nav 
6.2. papildinformācijas avoti: Datorzinību un vadības nodaļa,  

tel. 7811759, Koledža RRC, Slokas ielā 61, 
Jūrmalā, LV - 2015 

7. Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums:  30.01.2008. 

 
7.2. paraksts:   R.Simsone 

7.3. parakstītāja amats: Direktore 

7.4. zīmogs: 

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu 
veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem 
augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un 
koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

  
  

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. 
Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 



 
 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu 
profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem 
obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 
ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 
ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas 
teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, 
nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavojot 
absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir 
vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 
ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 
ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi 
nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma 
darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – 
doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās 
studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu 
veidi. 

•   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves 
iegūst ceturtā līmeņa 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 līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmās.  

•   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc 
bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos 
gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā 
un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver 
bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.  

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. 
Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi 
nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski 
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu 
nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī 
pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota 
anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora grāda 
piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  

 Apguves 
līmenis 

 Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā 

ECTS atzīme 

  10   izcili (with distinction)   A 
  ļoti augsts 

  9   teicami (excellent)   A 

  8   ļoti labi (very good)   B 
  augsts 

  7   labi (good)   C 

  6   gandrīz labi (almost good)   D   vidējs 

  5   viduvēji (satisfactory)   E 



 
 

  4   gandrīz viduvēji (almost satisfactory)   E/FX 

  zems   3–1   negatīvs vērtējums (unsatisfactory)   Fail 

  

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt 
valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā 
un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem 
akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                          http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

  

Piezīme. 
1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam 
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) 
punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PIELIKUMS 
Vienošanās starp V/A „Sociālās integrācijas centrs” un Rīgas Tehnisko koledžu 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PIELIKUMS 

Vienošanās protokols par sadarbību studiju turpināšanai otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības iegūšanai 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PIELIKUMS 

7.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju kursu 
saraksts, īstenošanas plānojums. 

7.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju kursu 
atbildīgais akadēmiskais personāls. 

7.3. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas pārējo 
akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts. 





 
 



 
 

 
7.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas 

tehnoloģijas” iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
 

Nr.
p.k. 

Studiju priekšmets Vārds, uzvārds 

1. Svešvaloda Ilona Goldmane, Signe Mainule-Meidropa 

2. Matemātika Solveiga Serkova, Nenona Kalēja 

3. Uzņēmējdarbības pamati Biruta Jansone 

4. Ekonomikas pamati Biruta Jansone 

5. Lietišķā saskarsme Solvita Flugina, Inese Stricka 

6. Ievads specialitātē Inamora Zaiceva 

7. Darba aizsardzība un ergonomika Andris Ozols 

8. Lietojumprogrammatūra Inese Vīra 

9. Programmēšanas valodas Anita Saulīte 

10. Operētājsistēmas Aivars Bērziņš 

11. Datu bāzu tehnoloģijas Anita Saulīte 

12. Datorsistēmu uzbūve Sergejs Vdovins 

13. Datortīkli Aivars Bērziņš 

14. Perifērijas ierīces (pamatkurss) Sergejs Vdovins 

15. Matemātikas speciālās nodaļas Solveiga Serkova, Nenona Kalēja 

16. Nozares tiesību pamati un standarti Ilgmārs Lustiks 

17. Biroja darba automatizācija Aivars Bērziņš, Juris Leškovičs 

18. Programmatūras inženierija (pamatkurss) Inese Vīra 
19. Lokālie datortīkli un to administrēšana Aivars Bērziņš 
20. Tīkla operētājsistēmas Eduards Smelteris 

21. Perifērijas ierīces (spec.) Aivars Bērziņš, Juris Leškovičs 

22. Elektrotehnika un elektronika Jānis Salmiņš 

23. Mikroshēmas un mikroprocesori Jānis Salmiņš 

24. Lielās datu bāzes Arnis Puksts 

25. Tīmekļa tehnoloģijas Arnis Puksts 

26. E-komercija Jānis Kapenieks 

27. Prakse Aivars Bērziņš 

28. Kvalifikācijas prakse Aivars Bērziņš 

29. Kvalifikācijas darbs Aivars Bērziņš 

 
 



 
 

7.3. pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts 
 

1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Informācijas 
tehnoloģijas” studējošo personāllietas – Koledžas RRC lietvedība. 

2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Informācijas 
tehnoloģijas” studējošo un absolventu aptaujas anketas – Koledžas RRC lietvedība. 

3. Koledžas RRC normatīvie akti u.c. Koledžas RRC dokumentācija – Koledžas RRC 
lietvedībā, pie Koledžas RRC administrācijas. 

 
 


