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Ievads 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, (turpmāk tekstā Aģentūra), 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. Aģentūras darbību reglamentē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

15' pants, kas nosaka Aģentūras pamatfunkcijas, tai skaitā to, ka Aģentūra realizē pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas.Lai cilvēki ar invaliditāti 

varētu apgūt sev visatbilstošāko profesiju, ņemot vērā katra intereses, veselības stāvokli, 

iepriekšējo izglītību, zināšanas, prasmes, pieredzi, pirms profesionālās izglītības programmu 

uzsākšanas, aģentūras 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 

profesionālās izglītības iegūšanas formu – pilna vai nepilna laika mācības.. 

1992. gadā darbu uzsāka Republikas rehabilitācijas centrs. Sadarbībā ar Hamburgas 

profesionālo rehabilitācijas centru tika veidotas pirmās profesionālās izglītības programmas, 

kuras tika adaptētas darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā. Veiksmīgi strādājot ar pirmajiem 

audzēkņiem, 1994. gadā notika pirmo programmu akreditācija un notika arī pirmais Republikas 

rehabilitācijas centra audzēkņu izlaidums. 1998. gadā, vēloties invalīdiem sniegt pēc iespējas 

kvalitatīvāku izglītību, Republikas rehabilitācijas centrs iesaistījās Izglītības un zinātnes 

ministrijas īstenotajā ES Phare programmā „Biznesa izglītības reforma Latvijā” un uzsāka 

koledžas līmeņa programmu realizāciju. 2002. gadā Republikas rehabilitācijas centra nosaukums 

tika mainīts uz Koledžu RRC. 2003. gadā ar Augstākās izglītības padomes lēmumu tika 

akreditēta Koledža RRC un pirmās studiju programmas. 2004. gadā, reorganizējot divus valsts 

uzņēmumus – „Valsts veselības centrs „Jaundubulti”” un bezpeļņas organizāciju valsts 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Koledža RRC”, tika izveidota valsts aģentūra „Sociālās 

integrācijas centrs”, kura 2008. gadā mainīja nosaukumu un saucas Sociālās integrācijas valsts 

aģentūra. Gadu gaitā, lai pilnveidotu darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti, radītu visas iespējas 

cilvēkam atgriezties pilnvērtīgā darba dzīvē vai arī iekļauties tajā pilnīgi no jauna, lai valsts 

saņemtu pilnvērtīgu, kompetentu darbaspēku, Aģentūra, savu iespēju robežās, ir pilnveidojusi 

darbu, paplašinājusi veicamās funkcijas. Aģentūra nu jau daudzu gadu garumā ne tikai apmāca 

invalīdus un palīdz viņiem iegūt izglītību, bet arī nodarbojas ar sociālo rehabilitāciju – Aģentūrā 

tiek veikta invalīdiem nepieciešamo pasākumu izvērtēšana, lai cilvēks iekļautos darba tirgū ne 
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tikai profesionāli, bet arī fiziski – tiek veikta veselības uzlabošana un nostiprināšana, cilvēks tiek 

sagatavots darba dzīvei.  

Aģentūras struktūrvienības Koledžas (turpmāk tekstā Koledža) uzdevums ir ar psihologu, 

mediķu un sociālo pedagogu līdzdalību nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti kvalitatīvu 

profesionālo augstāko izglītību. Uz doto brīdi Koledža ir augstākās izglītības iestāde, kas pilnībā 

pielāgota invalīdu vajadzībām, tai skaitā to, kas pārvietojas ratiņu krēslos. Dzirdes invalīdiem 

nodarbības tulko Aģentūras zīmju valodas tulki, savukārt redzes invalīdi mācību materiālu 

lasīšanai izmanto specializētas datorprogrammas. Aģentūrā par valsts budžeta līdzekļiem tiek 

nodrošināts:  

• mācību process; 

• ārstu, sociālo darbinieku, psihologu, ergoterapeitu un fizioterapeitu konsultācijas un 

nodarbības šo speciālistu vadībā; 

• vieta dienesta viesnīcā; 

• auto vadīšanas prasmju apgūšanu un auto vadītāja apliecības iegūšanu, kas atvieglo 

nokļūšanu darba vietā; 

• ēdināšana 3 reizes dienā; 

• brīvā laika pavadīšanas iespējas interešu pulciņos. 

Koledžā studentiem tiek piedāvāts iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 

ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Koledža realizē septiņas akreditētas pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības pilna un nepilna laika studiju programmas: Informācijas 

tehnoloģijas – kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu administrators, Lietišķo sistēmu 

programmatūra – kvalifikācija Programmētājs, Mārketings un tirdzniecība – kvalifikācija 

Mārketinga un tirdzniecības speciālists, Grāmatvedība un nodokļi – kvalifikācija Grāmatvedis, 

Cilvēku resursu vadība – kvalifikācija Personāla speciālists, Viesnīcu servisa vadība – 

kvalifikācija Viesnīcu pakalpojumu organizators un Surdotulks – kvalifikācija Surdotulks. 

Studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” tika izstrādāta PHARE projekta 

„Profesionālā izglītība 2000” ietvaros, pamatojoties uz veiktajiem tirgus pieprasījuma 

pētījumiem. Šīs studiju programmas realizācija tika uzsākta, lai veicinātu sociāli ekonomiskās 

aktivitātes valstī, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, sekmētu iedzīvotāju nodarbinātības 

paaugstināšanos, radītu profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās iespējas, veidotu izglītības 

piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasītajām profesijām un specialitātēm.  

2003. gada 31. janvārī Koledža saņēma licenci Koledžas 1. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmai „Lietišķo sistēmu programmatūra” (415251) 

prorammētāja kvalifikācijas iegūšanai. 2003. gada 18. jūnijā ar akreditācijas komisijas lēmumu 

Nr. 642 programma tika akreditēta uz sešiem gadiem, līdz 2009. gada 31.decembrim 
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(akreditācijas lapa Nr. 000-600). 

2008. gada 26. jūnijā, sakarā ar iestādes nosaukuma maiū, tika izsniegta jauna 

akreditācijas lapa – Nr. 078-1478. 
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1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Lietišķās sistēmas 

programmatūra” vispārīgais mērķis ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī visiem 

citiem interesentiem ar vidējo izglītību, apgūt personāla speciālistiem nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un iemaņas, un sagatavot Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus, kuri spēj 

izmantot savas zināšanas un prasmes, apliecinot profesionalitāti un kompetenci, risinot 

problēmas, kā arī pieņemot lēmumus attiecīgajās jomās. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības specifiskais mērķis ir realizēt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 

sagatavot informāciju tehnoloģiju speciālistus atbilstoši 4.profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

profesijas standartam un tirgus prasībām. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu, ceturtais 

kvalifikācijas līmenis ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu 

izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu. 

Lai sasniegtu izvirzītos studiju programmas mērķus, 1. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Lietišķās sistēmas programmatūra” uzdevumi ir: 

• nodrošināt programmētāja praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apguvi, prasmju, 

iemaņu un profesionālo attieksmju veidošanu atbilstoši profesijas standartam 

(reģistrācijas Nr. PS 0001, apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2001.gada 

12.marta rīkojumu Nr. 145, Grozījumi 29.12.2003. Nr.649); 

• sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus programmētājus atbilstoši darba tirgus prasībām;  

• nodrošināt iespēju apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētājā 

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

kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu iegūšanu praktiskajās 

nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē; 

• dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Programmētājs”, izstrādājot kvalifikācijas darbu, kurā 

students veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar 

praksi; 

• veicināt prasmi un spēju radoši domāt un pieiet darbam ar iniciatīvu, kā arī sasaistīt 

iegūtās zināšanas ar reālo situāciju;  

• sagatavot absolventus reālai profesionālai darbībai uzņēmuma vai iestādes personāla 

vadībā; 

• sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem un uzņēmējdarbībai 

būtiskām funkcionālām sfērām, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus; 
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• nodrošināt iespēju turpināt studijas citās augstākās izglītības mācību iestādēs otrā 

līmeņa augstākās profesionālās izglītības un piektā līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai. 

Sasniedzamie studiju rezultāti tiek noteikti, pamatojoties uz valsts pirmā līmeņa 

augstākās izglītības standartu un profesijas standartu. Pēc augstākās izglītības programmas 

apguves iegūstamie studiju plānotie rezultāti ir sagatavots konkurētspējīgs personāla speciālists 

un absolventi ir sagatavoti studijām 2.līmeņa augstākās izglītības programmās. 

Atbilstoši profesijas standartam, studiju programmas „Lietišķās sistēmas programmatūra” 

absolventam ir jāapgūst sekojošas prasmes: 

• Lietot IT nozares standartus; 

• Lietot IT terminoloģiju angļu un latviešu valodā; 

• Lietot operētājsistēmas; 

• Lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas; 

• Lietot ātrrakstīšanas paņēmienus; 

• Piedalīties projektu vadīšanā; 

• Strādāt komandā (grupā); 

• Veikt darbu patstāvīgi; 

• Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 

• Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus; 

• Sagatavot prezentācijas materiālus un tos prezentēt; 

• Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli; 

• Noformēt lietišķos dokumentus; 

• Ievērot profesionālās ētikas principus; 

• Ievērot darba higiēnas un drošības prasības; 

• Spēt sazināties angļu valodā; 

• Veidot un atkļūdot programmas; 

• Pielietot projektējuma shēmas un diagrammas; 

• Projektēt algoritmus un datu struktūras; 

• Izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus un līdzekļus; 

• Veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus; 

• Konfigurēt darba vietu un darba rīkus; 

• Lietot programmatūras izstrādes rīkus; 

• Realizēt algoritmus, lietojot programmēšanas valodu; 

• Analizēt programmas kodu; 
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• Realizēt lietotāja interfeisu; 

• Programmēt, izmantojot interneta tehnoloģijas; 

• Lietot datu pieprasījumu valodas; 

• Lietot programmas koda kvalitātes pārbaudes rīkus; 

• Mērīt programmatūras veiktspēju; 

• Lietot labu programmēšanas stilu; 

• Lietot programmatūras testēšanas paņēmienus; 

• Veikt sistēmu analīzi un projektēšanu. 
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2. Augstākās izglītības programmas organizācija  

Augstākās izglītības programmu organizācija Koledžā ir veidota atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studiju procesa norisi un 

programmas īstenošanu Koledžā reglamentē Sociālās integrācijas valsts aģentūras normatīvie 

dokumenti: 

• Ministru kabineta noteikumi Nr.239 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras 

nolikums”; 

• Koledžas Padomes nolikums; 

• Koledžas reglaments; 

• Noteikumi par Koledžas Pētījumu un metodiskajām padomēm; 

• Noteikumi par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem; 

• Koledžas studiju noteikumi; 

• Noteikumi par Koledžas zināšanu pārbaudes novērtēšanas kārtību; 

• Kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas noteikumi; 

• Noteikumi par studiju organizēšanas kārtību pēc individuālajiem plāniem; 

• Noteikumi par studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos; 

• Uzņemšanas noteikumi koledžas programmās (tiek apstiprināti katram mācību 

gadam); 

• u.c. noteikumi, nolikumi un instrukcijas. 

Ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē studijas Koledžā, var iepazīties Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras mājas lapā www.siva.gov.lv, ar pārējiem normatīvajiem aktiem var 

iepazīties pie Koledžas administrācijas. Studiju programmas organizāciju un vadību veic studiju 

programmas vadītājs. Studiju procesu organizē atbilstoši studiju programmas saturam, studiju 

plānam, studiju priekšmetu programmām  

Ņemot vērā to, ka cilvēks invaliditāti var iegūt dzīves laikā un tā rezultātā ir nepieciešams 

mainīt esošo profesiju pret citu, kā arī to, ka ne vienmēr cilvēka ar invaliditāti vēlmes atbilst viņa 

iespējām, 2004. gadā tika izstrādāta kārtība studentu uzņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem 

Koledžā RRC pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās (saskaņota 

Labklājības ministrijā 2004. gada maijā), kuras ietvaros bija iekļauta profesionālās piemērotības 

noteikšanas programma. 2005. gada 25. jūlijā Augstākās izglītības padome ar vēstuli Nr. 84 

informēja, ka piekrīt izstrādātās profesionālās piemērotības noteikšanas programmas 

izmantošanai invalīdu uzņemšanai studijām. Realizējot Koledžas studijas, uzņemšanai paredzētā 

profesionālās piemērotības noteikšanas programma tika pilnveidota EQUAL projektā „Invalīdu 

nodarbinātības veicināšana” un  ESF projektā "Invalīdu profesionālās piemērotības noteikšanas 
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pilnveidošana, izveidojot cilvēka funkcionālo spēju izvērtēšanas kabinetus". Rezultātā, 2008. 

gada aprīlī tika apstiprināta aktualizētā profesionālās piemērotības noteikšanas programma 

(saskaņota Labklājības ministrijā, atzinums Nr.16-03/1212). Aģentūrā ir izveidota profesionālās 

piemērotības nodaļa, kura visa gada laikā strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti profesionālās 

piemērotības noteikšanas programmas ietvaros.  

Koledžā studenti tiek uzņemti ar vidējo izglītību, kuru apliecina dokuments, atestāts. Par 

valsts budžeta līdzekļiem pilna un nepilna laika studijās uzņem personas ar invaliditāti, kuras 

saņēmušas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās piemērotības nodaļas 

rekomendāciju par atbilstību attiecīgai studiju programmai un iesniegušas nepieciešamos 

dokumentus. Par maksu pilna 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 (ar Uzņemšanas 

noteikumiem var iepazīties pie Koledžas administrācijas, Aģentūras mājas lapā un pie ziņojuma 

dēļa).  

Pamatojoties uz 2003.gada 18.jūnijā izsniegto studiju programmas akreditācijas lapu 

Nr.000 – 600 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lietišķās 

sistēmas programmatūra” ar iegūstamo kvalifikāciju „Programmētājs” tiek realizēta pilna laika 

un nepilna laika studijās. Pilna laika klātienes studiju (dienas nodaļa) ilgums ir  3 gadi jeb 6 

semestri, nepilna laika klātienes (vakara nodaļa) – 3,5 gadi jeb 7 semestri. Nepilna laika studiju 

programmas apjoms, struktūra un saturs ir vienāds ar pilna laika studijām. Studiju gads pilna 

laika studijās ir sadalīts divos semestros, kam seko sesija, kurās tiek kārtotas ieskaites, eksāmeni 

un aizstāvēti kursa darbi. Katra semestra ilgums ir 20 nedēļas. Nepilna laika studiju gads ir 

sadalīts sesijās, kuru laikā studentiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskos darbus un kārtot 

pārbaudījumus. Studiju programmas kopapjoms ir 120 kredītpunkti (turpmāk KP). Viens 

kredītpunkts, atbilstoši Augstskolu likumam, atbilst studējošā darba apjomam – 40 akadēmiskās 

stundas jeb viena studiju nedēļa. Pilna laika klātienes nodaļā viens kredītpunkts tiek sadalīts kā 

20 kontaktstundas (nemazāk kā 30 % realizējot praktiski) un 20 pastāvīgā darba stundas. Nepilna 

laika klātienē (vakara nodaļa) viens kredītpunkts tiek sadalīts kā 16 kontaktstundas un 24 

pastāvīgā darba stundas. Uz 1 KP ir paredzētas 4 konsultācijas.  

Akreditācijas periodā studiju programmā „Lietišķās sistēmas programmatūra” ir veiktas 

izmaiņas.  

1) 2007. gada 5. septembrī Koledžas padomes sēdē tika pieņemts lēmums studiju 

programmā iekļaut studiju priekšmetu „Ievads specialitātē” (1 KP), kas sniedz studentiem 

zināšanas par studijām, zinātniski pētniecisko darbu un metodiskajiem norādījumiem studiju 

darbu noformēšanā. 
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2) 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 (uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā dialoga 

veidošanu sabiedrībā un darba tiesiko attiecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem). Moduli 

īsteno pārsvarā ar kompetenču treniņa, lietišķo spēļu un līdzīgām praktiskām pasniegšanas 

metodēm. Moduli iekļauj visās programmās ne mazāk kā sešu kredītpunktu apjomā.” 

Nepieciešamo prasmju un iemaņu apgūšanai 

Lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti, tiek ņemti vērā Eiropas asociācijas 

kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) 2005.gadā pieņemtie standarti un 

vadlīnijas. Studiju programmas kvalitātes novērtēšanā ir iesaistīta Koledžas administrācija, 

Koledžas Padome, Koledžas Pētījumu un metodiskā Padome, studējošo pašpārvalde. 

Koledžas Pētījumu un metodiskā Padome katru studiju gadu veic studiju priekšmetu 

programmu un mācību resursu izvērtēšanu, kontrolē atbilstību augstākās izglītības 

programmas saturam un apstiprina studiju programmu, metodiskā materiāla un metodisko 

norādījumu aktualizāciju. Koledžas administrācija un studiju programmas vadītājs novērtē 

akadēmiskā personāla darba kvalitāti, veicot hospitācijas, un meklē risinājumus, ja ir 

saņemtas sūdzības no studentu puses par pasniedzēju darbu. Katru semestri studiju gadā 

studiju programmas vadītājs veic studentu un absolventu anketēšanu par apmierinātību ar 

studiju procesu, studiju priekšmetu un akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Studentu 

pašpārvalde aktīvi darbojas Koledžas padomē, pašpārvaldes pārstāvji informē par studentu 

vajadzībām un ieteikumiem studiju procesa uzlabošanai. Koledžā tiek veicināta akadēmiskā 

personāla kvalifikācijas paaugstināšana, piedāvājot kursus, seminārus par jaunākajām 

pedagoģiskajām metodēm vai iesaistot projektos mācību metodisko materiālu izstrādei. 

Koledžas administrācija seko, lai telpas un materiāltehniskais aprīkojums atbilstu kvalitātes 

studiju programmā ir iekļauti studiju priekšmeti 

„Uzņēmējdarbības pamati” (4 KP), „Lietišķā saskatsme” (2 KP).  

3) Koledžas studiju programmā, pamatojoties uz Civilās aizsardzības likumu un 

2007.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 612 „Minimālās prasības Civilās 

aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, ir iekļauts 

studiju priekšmets „Darba aizsardzība, ergonomika” 2 KP apjomā. Studiju priekšmeta saturs, 

atbilstoši  MK noteikumu Nr. 612 4. punktam, ir saskaņots ar Iekšlietu ministriju, ko apstiprina 

2009.gada 29.janvārī saņemtā vēstule Nr. 1-38/387.  
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prasībām. 

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

Rīkojumu Nr.1-4/50 tika uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana saskaņā ar standarta ISO 

9001:2000 prasībām. Aģentūrā notiek darbs pie dokumentācijas izstrādes, tai skaitā, tiek definēti 

Koledžas pamata, atbalsta un vadības procesi, kā arī paralēli notiek standarta prasību praktiskā 

pielietošana studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai.  

Koledžā īstenoto profesionālās rehabilitācijas procesa kvalitāti, tai skaitā normatīvo 

dokumentu prasību ievērošanu regulāri auditē Sociālās integrācijas valsts aģentūras iekšējā 

audita speciālisti. 2009.gadā Aģentūra pieteica ESF projektu „Kvalitātes vadības sistēmas 

izveide un ieviešana Sociālās integrācijas valsts aģetūrā”. Projekts tika apstiprināts un to ir 

paredzēts īstenot no 2010. gada aprīļa līdz decembrim.  

 

Lai efektīvi ieviestu kvalitātes vadības sistēmu, Aģentūrā notiek praktiskā darbinieku 

apmācība. Šī procesa ietvaros ir notikuši semināri par kvalitātes vadības sistēmu, tiek izstrādāti 

materiāli par kvalitātes vadību un sistēmas ieviešanu dzīvē. Notika seminārs „Ievads kvalitātes 

vadībā”, kurā Aģentūras struktūrvienību vadītāji, tai skaitā, Koledžas vadība, tika iepazīstināti ar 

kvalitātes vadības sistēmu. Notika arī apmācību seminārs „Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde”, 

kuru vadīja lektors no Hamburgas Dr. Henning Hallwachs.  

Aģentūras darbības pilnveidošanai un tās kvalitātes uzlabošanai tiek veikta klientu datu 

bāzes uzlabošana. Datu bāzē ir paredzēts iekļaut pilnvērtīgākus nepieciešamos datus par 

klientiem, lai varētu ne tikai, ievērojot profesionālās piemērotības noteikšanas rekomendācijas, 

apmācīt cilvēkus ar invaliditāti viņiem atbilstošā profesijā, bet arī pilnvērtīgi sniegt viņiem 

nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, tiks 

noteikta atbildība un limitēta pieeja katram datubāzes lietotājam par konkrēto procesu veikšanu 

atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Klientu pakalpojumu dokumentācija (līgumi, rīkojumi 

u.c.) tiks elektroniski uzglabāti datubāzē un dati par saņemtajiem pakalpojumiem būs pieejami 

par katru indivīdu. Nepieciešamie dokumenti, atskaites un statistiskie dati tiks ģenerēti 

automātiski. 

Lai piesaistītu potenciālos studentus, tiek veikti informatīvi pasākumi par studiju 

iespējām Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā, par piedāvātajām programmām, 

piešķiramo kvalifikāciju. Mērķauditorija ir cilvēki ar iegūtu vidējo izglītību. Lai informētu 

potenciālos budžeta studentus - cilvēkus ar invaliditāti, aģentūra sadarbojas ar Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK). Tiek izplatīta drukāta informācija 

bukletu formā par Koledžu un piedāvātajām studiju programmām. Potenciālie maksas studenti - 

vidusskolu absolventi tiek piesaistīti, dodoties uz Jūrmalas vidējās izglītības iestādēm un 
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organizējot tikšanos ar skolēniem. Informācija par studiju iespējām ir pieejama arī aģentūras 

mājas lapā www.siva.gov.lv, kā arī tiek organizētas Atvērto durvju dienas, 2009. gadā Atvērto 

durvju dienas notika 3.martā. 
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3. Augstākās izglītības programmas anotācija 

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, kas ir parādīts 1.tabulā. 

1. tabula 

Studiju programmas „Lietišķās sistēmas programmatūra” struktūra 

Mācību kursi Apjoms, KP Procentos pret programmas 
apjomu 

Vispārizglītojošie mācību kursi 21 17,5% 
Nozares mācību kursi 69 57,5% 
Prakse 10 8,3% 
Kvalifikācijas prakse 10 8,3% 
Kvalifikācijas darbs 10 8,3% 
Kopā: 120 100% 

 

Vispārizglītojošo mācību  kursu mērķis ir sniegt studējošiem zināšanas par zinātņu 

pamatiem, tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi vispusīgi attīstītu, ar 

plašu humanitāro, ekonomisko un eksakto zināšanu redzesloku, kas veicina studentu iekšējās un 

ārējās kultūras harmoniju. Vispārizglītojošie mācību kursi sastāda 21 KP jeb 840 akadēmiskās 

stundas, kas ietver lekcijas, praktiskos darbus, studentu patstāvīgos darbus, ieskaites, eksāmenus. 

Katra studiju kursa laikā studējošajam ir jānokārto priekšmetā noteiktie pārbaudījumi – 

kontroldarbi, pastāvīgie darbi u.tml., kā arī noslēgumā jānokārto ieskaite vai eksāmens. 

Nozares mācību kursu mērķis ir sniegt nozarei atbilstošās teorētiskās pamatzināšanas un 

prasmes IT jomā, kas ļautu studentiem apgūt vispārējās un profesionālās iemaņas specialitātē, 

kas nodrošinātu iespējas studentiem iegūt profesionālo kvalifikāciju un to sekmīgai profesionālai 

darbībai attīstītu mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai turpmāk varētu patstāvīgi 

realizēt savas tālākās studijas. Nozares mācību kursi sastāda 69 KP jeb 2760 akadēmiskās 

stundas. Kursa darbi atklāj iegūto zināšanu un prasmju integrētu pielietošanu. 

Studiju laikā ir paredzēta mācību un kvalifikācijas prakse: mācību prakse 10 KP jeb 400 

stundas un kvalifikācijas prakse 10 KP jeb 400 stundas, kas atbilst standartam (standarts nosaka 

ne mazāk kā 8 KP vai līdz 10% no programmas kopējā apjoma). Prakses mērķis ir nostiprināt 

studenta teorētiskās zināšanas un sekmēt profesionālo prasmju un iemaņu attīstību 

programmēšanā, iegūt studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un praktiskās 

iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt 

kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses saturs, atbilstoši iegūstamajai 

profesionālajai kvalifikācijai, ir izstrādāts tā, lai veicinātu profesijas standartā minētās iemaņas.  
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Diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu jeb ceturto 

profesionālo kvalifikāciju var saņemt studējošais, kurš ir sekmīgi apguvis studiju programmu un 

nokārtojis ieskaites un eksāmenus, piedalījies divās praksēs, izstrādājis kvalifikācijas darbu un 

aizstāvējis to ar pozitīvu vērtējumu. 

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” saturs ir veidots tā, lai atbilstu 

profesijas standartam (atbilstību profesijas standartam skatīt 6. nodaļā). Tabulā Nr.2 atspoguļots 

studiju programmas saturs, minot studiju kursa nosaukumu, kredītpunktu skaitu, pārbaudes veidu 

un kursa pasniedzēju. 

2. tabula 

 Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” saturs 

N.p. 
k. Kursa nosaukums KP Pārbaudes 

veids Akadēmiskais personāls 

I Vispārizglītojošie mācību kursi 21   
1.  Svešvaloda 4 Eksāmens Lektore Ilona Goldmane 
2.  Matemātika 6 Eksāmens Docente Nenona Kalēja 
3.  Uzņēmējdarbības pamati 4 Ieskaite Lektore Līga Ritere 
4.  Ekonomikas pamati 2 Ieskaite Vieslektore Inese Pabērza 
5.  Lietišķā saskarsme 2 Ieskaite Lektore Solvita Flugina 
6.  Ievads specialitātē 1 Ieskaite Docente Solveiga Serkova 
7.  Darba aizsradzība un 

ergonomika 2 Ieskaite Vieslektore Olga Prauliņa 

II Nozares mācību kursi 69   
8.  Lietojumprogrammatūra 6 Eksāmens Docente Solveiga Serkova 
9.  Programmēšanas valodas 4 Eksāmens Lektore Anita Saulīte 
10.  Operētājsistēmas 4 Eksāmens Lektors Aivars Bērziņš 
11.  Datu bāzu tehnoloģijas 4 Eksāmens Lektore Anita Saulīte 
12.  Datorsistēmu uzbūve 4 Eksāmens Lektors Sergejs Vdovins 
13.  Datortīkli 6 Eksāmens Lektors Aivars Bērziņš 
14.  Perifērijas ierīces (pamatkurss) 2 Ieskaite Lektors Sergejs Vdovins 
15.  Matemātikas speciālās nodaļas 4 Eksāmens Docente Nenona Kalēja 
16.  Nozares tiesību pamati un 

standarti 2 
Ieskaite Vieslektors Ilgmārs Lustiks 

17.  Biroja darba automatizācija 3 Eksāmens Lektore Anita Saulīte 
18.  Programmatūras inženierija 

(pamatkurss) 2 
Ieskaite  

19.  Programmatūras inženierija 
(spec.kurss) 4 

Eksāmens  

20.  Programmatūras izstrādes rīki 
un vides 2 

Ieskaite Lektore Anita Saulīte 

21.  Objektorientētā 
programmēšana 4 

Eksāmens Lektore Anita Saulīte 

22.  Datu struktūras un algoritmi 4 Eksāmens Vieslektors Ansis Ataols Bērziņš 
23.  Informācija sistēmu izstrāde 4 Eksāmens Vieslektors Zigmārs Francis 
24.  Lielās datu bāzes 4 Eksāmens Vieslektors Ansis Ataols Bērziņš 
25.  Tīmekļa tehnoloģijas 4 Eksāmens Vieslektors Zigmārs Francis 
26.  E-komercija 2 Ieskaite Vieslektors Zigmārs Francis 
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III PRAKSE  18   
27.  Mācību prakse 8 Ieskaite  
28.  Kvalifikācijas prakse 10 Ieskaite  
 VI KVALIFIKĀCIJAS DARBS 10   
29.  Kvalifikācijas darbs 10 Eksāmens  
 Pavisam kopā: 120    

 

Studiju programmas saturs pilnībā atbilst izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. Sekmīgi 

apgūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ļauj turpināt iegūt otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību citās Latvijas augstskolās.  
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4. Vērtēšanas sistēma 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” studentu prasmes studiju procesa laikā vērtē atbilstoši 2001.gada 20.marta MK 

Noteikumiem Nr.141 ‘‘Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu’’ un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas Zināšanu un pārbaudes 

novērtēšanas kārtībai.   

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: pozitīvo 

sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos 

sasniegumus; vērtējuma pārbaudes obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu 

par programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 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; 

vērtēšanā izmanto pārbaudes veidu dažādības principus – programmas apguves vērtēšanā 

izmanto dažādus pārbaudes veidus. 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.  

 Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem – kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10 ballu 

skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju kursa 

satura apguvi). Studējošo vērtēšanas sistēmas rezultāti tiek izmantoti studiju programmas 

pilnveidošanā un attīstībā. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un 

ieskaite, kas jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju 

programmā. Studiju procesa laikā mācībspēki izmanto vēl citas zināšanu novērtēšanas formas: 

kontroldarbus, testus, individuāli vai grupas darbā izstrādātus patstāvīgos darbus, kursa darbus, 

referātus un to aizstāvēšanu. Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem mācību priekšmeta 

ietvaros, pirmajā nodarbībā iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu. 

Eksāmenu vai ieskaiti pieņem studiju kursa mācībspēks. 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"). 
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 Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai 

"neieskaitīts". No 2009./2010. studiju gada, saskaņā ar Koledžas padomes 2009. gada 17. marta 

lēmumu (Protokols Nr. 17) ieskaite tiks vērtēta 10 ballu skalā. 

Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — Valsts 

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

aizstāvēšana. 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. 

MK noteikumos par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

29.05.2007. tika veikti grozījumi 15.punktā, kā rezultātā diplomu par pirmā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem 

studējošais, kurš apguvis programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā 

vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – „gandrīz viduvēji”.  
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5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 

5.1. Studiju metodes un formas 
Studiju process tiek īstenots tā, lai ne mazāk kā 30% no studiju kursu apjoma tiktu 

īstenoti praktiski – tiek risināti uzdevumi, kā arī uzdoti praktiskie darbi. Studiju procesa laikā 

studējošais tiek virzīts no vispārējo zināšanu apgūšanas uz to padziļināšanos. Ņemot vērā to, ka 

daudzi no studējošajiem ir cilvēki, kuri savu darba dzīvi ir beiguši daudzus gadus atpakaļ, vai arī, 

iegūstot invaliditāti ir pievērsušies profesijai, kura pilnīgi atšķiras no iepriekš apgūtās, tad 

sevišķa uzmanība tiek veltīta praktiskajām nodarbībām, lai students varētu sekmīgi iekļauties 

darba tirgū. Pastiprināta uzmanība tiek veltīta profesionālo zināšanu iegūšanai, studējošais tiek 

stimulēts pastāvīgi mācīties.  

Studiju procesā tiek pielietotas dažādas studiju metodes: lekcijas, diskusijas, semināri, 

praktiskas nodarbības, 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 

invaliditāti, 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 rekomendācijas. 

Studentiem svarīgi attīstīt tādas nepieciešamās mācīšanās prasmes: lekciju pareizs, koncentrēts 

pieraksts (konspektēšana), kritiskā domāšana, kā arī citas mācību vielas apguvi veicinošas 

tehnikas. Studiju programmā ir iekļauts studiju kurss „Ievads specialitātē”, kurā tiek aplūkoti šie 

jautājumi, tiek sniegta arī vispārēja ievirze par studiju norisi, kā arī kursa darbu izstrādi. 

Studiju 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. 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti 

patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieņem lēmumus. Patstāvīgo 

darbu uzdevumi un to izpildes kontroles veidi ir noteikti mācību programmu aprakstos, ar 

kuriem var iepazīties pie Koledžas studiju programmas vadītāja. 

Realizējot studiju programmu, tiek ņemts vērā tas, ka studējošie ir cilvēki ar īpašām 

vajadzībām un šo cilvēku iespējamās problēmas mācību procesa laikā – varbūtība, ka mācību 

viela studējošajam jāatkārto vairākkārtīgi, nepieciešamība materiālus izsniegt palielinātā formātā 

(cilvēkiem ar redzes traucējumiem) u.tml. Šajos gadījumos pasniedzēji studiju programmās 
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paredz iespēju strādāt ar studējošo individuāli un, ja nepieciešams, izmanto patstāvīgajiem 

darbiem paredzēto laiku. Tāpēc pastiprināta uzmanība tiek veltīta 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 vajadzībām, kuras tiek ņemtas vērā, organizējot studiju procesu. 

Studējošie ar akadēmisko personālu var arī sazināties ar e-pastu palīdzību. Ņemot vērā to, 

ka vairākos projektos tika izstrādātas iespējas veidot videokonferences, patlaban attīstības stadijā 

ir iespēja rīkot videokonferences gan konsultāciju laikā, gan atkārtojot dažādu lekciju materiālu. 

Turpmākajos gados ir paredzēts ierakstīt lekcijas, lai studējošie, kuriem nav bijusi iespēja dažādu 

iemeslu dēļ apmeklēt nodarbības, varētu nepieciešamo materiālu noskatīties ieraksta variantā. 

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, studējošo iesaistīšana 
pētniecības projektos 

Augstākās izglītības programmas realizēšanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir 

iesaistīts pētnieciskā darba veikšanā. Pedagogi ir piedalījušies ar referātiem zinātniskās 

konferencēs, sagatavojuši zinātnisko pētījumu publikācijas. 

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

sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti, 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. 

 Koledžā nepārtraukti notiek pedagogu tālākizglītība, semināru organizēšana un 

iesaistīšanās starptautiskos pieredzes apmaiņas projektos. Studiju programmas pedagogi ir 

piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos uz vairākām valstīm (Igauniju, Vāciju, Poliju), lai 

varētu pārņemt šo valstu izglītības iestāžu profesionālo pieredzi.  

Aģentūras Koledža 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. Aģentūras 

Koledžai projektā bija divi galvenie uzdevumi: 1) Koledžas pasniedzēji sadarbībā ar RTU 

kolēģiem strādāja pie vairāku kursu un moduļu izstrādes, atbilstoši cilvēku ar invaliditāti 

specifiskajām vajadzībām; 2) Izstrādāto materiālu aprobēšana un testēšana. Studiju materiāli tika 

testēti Koledžas studentu grupās. Tika analizēts studentu – invalīdu dotais kursu vērtējums 
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atkarībā no viņu invaliditātes veida, vecuma, dzimuma u.c. Tika pētīta studentu motivācija, viņu 

datora zināšanu, 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 atbalsta loma studiju procesā u.c. jautājumi. 

Hopedy projekta ietvaros, sadarbojoties Koledžas 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 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 akadēmiskais personāls ir ieguldījis EQUAL projekta 

realizācijā. Eiropas 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. EQUAL projektā 

„Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, inovatīvu profesionālās rehabilitācijas metožu ieviešanā 

darbā ar invalīdiem bija iesaistīti vairāki studiju programmas pedagogi. 

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. 

• Izveidotais modelis medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 
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pēctecības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un tā ieviešanai sagatavotie 

likumdošanas izmaiņu ieteikumi dos iespēju saņemt savlaicīgu un atbilstošu rehabilitāciju 

un atgriezties darba tirgū. 

• 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 Aģentūras prestižs, 

informējot sabiedrību par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamajām izglītības un studiju 

programmām. 

Projekts tika veidots sadarbībā ar vairākiem iesaistītajiem partneriem: Latvijas Darba 

devēju konfederācija; Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija; Latvijas Cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO; Rīgas Tehniskās universitātes - RTU 

tālmācības studiju centrs; Rīgas Stradiņa universitāte un citi. 

Projekta rezultātu izplatīšana (izstrādāto metodiku, pētniecības rezultātus u.c.) veicinās 

Latvijas teritorijā dzīvojošo invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 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.  

Leonardo da Vinci pilotprojektu un multiplikatora efekta projektu un Socrates Minerva 

ietvaros Koledžas pedagogi ir veikuši zinātniski pētniecisko darbu, izstrādājuši mācību un 

metodiskos materiālus par sekojošām tēmām: 

• „Jaunāko informāciju tehnoloģiju apmācība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izmantojot 

jaunākos sasniegumus mācību procesa plānošanā un organizācijā” – sadarbībā ar Kauņas 

Tehnoloģijas universitāti Lietuvā un Vestminsteras Universitātes datorapmācības centru 

Anglijā; 

• „Mācību kvalitāte, tās plānošana, organizēšana un vadīšana”- sadarbībā ar Šauļu 

Universitāti Lietuvā un Hessenes Invalīdu profesionālās izglītības iestādi Vācijā; 

• „Sistēmpieeja apmācības procesa plānošanā un mācību efektivitātes paaugstināšanā” un 

„Efektīva sadarbības veidošana starp mācību iestādēm un darba devējiem; iniciatīvas 

audzināšana studentos” – sadarbībā ar Malakovas koledžu un Ostfoldas zemes pārvaldes 

institūtu Norvēģijā, Keskuspuisto profesionālās apmācības institūtu un Izglītības 

ministriju Somijā, Limožas Jauniešu kameru un Limožas tehnoloģijas institūtu Francijā; 

• „Informāciju tehnoloģijas mācību metodika klātienes un tālmācību studiju organizēšanai” 
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– sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti, Lietuvas Fiziskās Izglītības Akadēmiju, 

Lietuvas Darba tirgus mācību organizāciju, Utenas medicīnas koledžu Lietuvā, Kieļces 

Tehnoloģisko universitāti Polijā, Rīgas Tehnisko universitāti Latvijā, Nacionālo 

Tālmācības universitāti Spānijā, Castel-y-Dail Telecentru Lielbritānijā un Limerikas 

Universitāti Īrijā. 

Akadēmiskais personāls regulāri papildina un paaugstina savas zināšanas atbilstoši darba 

specifikai. Koledžai ir izveidojusies plaša sadarbība ar vairākām mācību iestādēm Vācijā, 

Hamburgā. Lai paaugstinātu darba kvalitāti, pēdējo gadu laikā pedagoģiskais un vadības 

personāls ir piedalījies kvalifikācijas celšanas semināros, piedaloties vieslektoriem no Vācijas.  

Aģentūra projekta ietvaros izveidoja speciālu apmācības kursu 200 stundu apjomā 

„Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām, 

profesionālā pilnveide.”, kurā piedalījās lielākā daļa akadēmiskā personāla. Koledžas 

pedagoģiskais un vadības personāls apmeklēja kursus „Laika vadība”, „Kvalitātes vadība un 

standarta LVS N – ISO 9001/2000 prasību pielietošana praksē.”, kā arī semināru „Ergonomika 

darbā ar datoru, atbilstošas darba vietas iekārtošana”. 

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 akadēmiskais personāls cenšas iesaistīt studējošos 

pētnieciskajos darbos, kuru rezultātā tiek veidoti projekti, kuru īstenošanas gaitā tiek nodrošināta 

studiju programmā iekļauto priekšmetu apgūšana. 

2008. gada maijā notika pirmā Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas konference 

ar nosaukumu: „Informācija. Izglītība. Integrācija.” Konferencē tika iesaistīti arī studenti ar 

veiktajiem pētījumiem par izglītības un integrācijas jautājumiem cilvēkiem ar dzirdes 

traucējumiem. 

2009. gada 12.jūnijā tika organizēta otrā Aģentūras Koledžas konference ar nosaukumu: 

„Ekonomiku veidojošie faktori Latvijā. Jaunākās tendences augstākās izglītības apmācības 

metodēs.” Konferencē ar referātiem uzstājās akadēmiskā personāla pārstāvji, kā arī piedalījās 

Koledžas studenti. Akadēmiskais personāls veica zinātniski pētniecisko darbu par sekojošām 

tēmām: 

• Arnis Puksts „Videokonferenču izmantošana informācijas tehnoloģiju apmācības procesā” 

• Anita Saulīte "E-paraksta izmantošana un ieviešana Sociālās integrācijas valsts aģentūras 

koledžā." 

• Aivars Bērziņš „Virtuālie lokālie tīkli – efektīvs līdzeklis datortīklu darbības uzlabošanā” 

• Eduards Vanags ”Izglītība un darba tirgus Latvijā - šodiena un nākotnes vīzija” 

• Olga Zadorožnaja „Valsts konkurētspējas noteicošie faktori un to izvērtējums Baltijas valstu 
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kontekstā” 

• Solvita Flugina „Ekonomiskās krīzes ietekme uz stresa, trauksmes un depresijas līmeni” 

• Solveiga Serkova „Efektīva tālmācības procesa organizēšana SIVA Koledžā” 

• Signe Mainule-Meidropa, Ilona Goldmane „Studiju kursa „Lietišķā svešvaloda” izstrādes 

koncepcija Koledžas elektroniskās apmācības sistēmā MOODLE” 

 

2008./2009.studiju gadā studenti veikuši pētniecisko darbu programmēšanas jomā un 

izstrādājuši sekojošus kvalifikācijas darbus, kuru vidējais vērtējums Valsts kvalifikācijas 

eksāmenā ir 7.: 

• Problēmu pieteikumu sistēmas nepieciešamība un izstrāde "Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestā" 

• AJAX tehnoloģijas un to pielietošana Web izstrādē 

• Uzņēmuma "XInfoTech" interneta dizaina studijas izstrāde 

• "Partner Consulting" informatīvā portāla izstrāde 

• Datu bāzu pielietojums biedrības "Aicinājums Tev" tīmekļa vietnes izstrādē 

• Objektorientētās programmēšanas valodas C++ praktiskais pielietojums programmatūras 

izstrādē 
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6. Augstākās izglītības perspektīvais novērtējums 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās augstākās 
izglītības standartam 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Lietišķo sistēmu 

programmatūra ir izstrādāta atbilstoši LR Ministru Kabineta noteikumiem nr.141 “Noteikumi par 

valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 

Studiju programmas obligātais saturs ietverts šādās programmu pamatdaļas: 

− mācību kursi (lekcijas, semināri, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, konsultācijas); 

− mācību un kvalifikācijas prakse uzņēmumos (ārpus izglītības iestādes); 

− kvalifikācijas darbs. 

Studiju programmas mācību kursu obligāto saturu veido: 

− vispārizglītojošie mācību kursi (humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, informācijas 

tehnoloģijas) 

− nozares mācību kursi (obligātie mācību kursi, konkrētās profesijas mācību kursi). 

Studiju programmas mācību kursu apjoms, tās sadalījums pa kredītpunktiem (KP) un 

salīdzinājums ar Valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām 

attēlots 3. tabulā. 

3. tabula 

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” studiju kursu apjoma (KP) salīdzinājums 

ar valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu 

Nr.
p.k. 

Kritēriji Valsts profesionālās 
augstākās izglītības standarts 

Studiju programma  
Lietišķo sistēmu 
programmatūra 

1. Mācību kursu 
apjoms  

80-120KP 120KP 

2.  Mācību kursi   Kopējais apjoms ne mazāk kā 
56KP, nepārsniedzot 75% no 
programmas kopējā apjoma.  
1. Vispārizglītojošie mācību 
kursi ne mazāk kā 20KP 
2. Nozares mācību kursi ne 
mazāk kā 36KP 
3. Studējošo patstāvīgā darba 
apjoms atbilstoši mācību 
kursu nosacījumiem ir 35–40 
procentu no mācību kursu 
kopējā apjoma. 

90 KP (75%) 
 
 
21KP 
 
69KP 
 
Studiju kursi ir sadalīti 
saskaņā ar KP apjomu gan 
kontaktstundās (teorija, 
praktiskie darbi), gan 
pastāvīgā darba stundās 

3. Prakse Ne mazāk kā 16KP 20KP, tai sk.,: 
Mācību prakse 10KP; 
Kvalifikācijas prakse 
10KP 
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4.  
 

Kvalifikācijas 
darbs 

Ne mazāk kā 8KP, 
nepārsniedzot 10% no 
programmas kopējā apjoma  

10KP (8,3%) 

 

 

6.2. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesijas standartam 
Kā redzams 4. tabulā, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Lietišķo sistēmu programmatūra” ir izstrādāta atbilstoši LR Profesijas standarta – profesijas 

Programmētājs prasībām (Reģistrācijas numurs PS 0001– 2001.gada 12.martā.). Studiju 

programmas kursi ir izstrādāti, ņemot vērā standartā minētos pienākumus, uzdevumus un 

nepieciešamās prasmes programmēšanas speciālistam.   

4. tabula 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Zināšanas Zināšanu līmenis Apguvei paredzētais 
studiju kurss Priekšstats Izpratne Pielietošana 

Angļu valoda    *** Angļu valoda 
Matemātika  

 *** *** 
Matemātika 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Ekonomika un 
uzņēmējdarbība   ***  

Ekonomikas pamati 
Uzņēmējdarbības 
pamati. E-komercija 

Saskarsme un profesionālā 
ētika    *** Lietišķā saskarsme 
Darba aizsardzība un 
ergonomika  ***   Darba aizsardzība un 

ergonomika 
Lietojumprogrammatūras 
klasifikācija un 
izmantošana  

 *** *** 
Lietojumprogrammatūra 
Biroja darba 
automatizācija 

Programmēšanas valodas   *** *** Programmēšanas 
valodas  

Operētājsistēmu 
klasifikācija un 
izmantošana  

 *** *** Operētājsistēmas 

Datu bāzu tehnoloģijas  
 *** *** Datu bāzu tehnoloģijas. 

Lielās datu bāzes 
Datorsistēmu uzbūve un 
funkcionēšana  *** ***  Datorsistēmu uzbūve 
Datortīklu tehnoloģijas   ***  Datortīkli 
IT nozares tiesību pamati 
un standarti   *** *** Nozaru tiesību pamati 

un standarti 
Programmatūras 
inženierija  

 ***  

Programmatūras 
inženierija 
(pamatkurss), 
Programmatūras 
inženierija (spec.kurss) 

28



Programmatūras izstrādes 
tehnoloģijas    *** Programmatūras 

izstrādes rīki un vides 
Objektorientētā 
programmēšana   *** *** Objektorientētā 

programmēšana, 
Datu struktūrās un 
algoritmos   *** *** Datu struktūras un 

algoritmi 
Interneta tehnoloģijās   *** *** Tīmekļa tehnoloģijās 
Programmatūras izstrādes 
projektu vadīšana  ***   Informācijas sistēmu 

izstrāde 
 

6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas augstākās 
izglītības programmām 

Koledžas programma salīdzinājumā ar citu atbilstoša līmeņa un programmas augstākās 

izglītības mācību iestādēm. 

5. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas Biznesa Koledžas studiju 
programmu „Informācijas tehnoloģijas”. 

Koledža Latvijas Biznesa Koledža 
Svešvaloda Angļu valoda 
Matemātika Matemātika 
Uzņēmējdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 
Ekonomikas pamati Ekonomikas pamati 
Lietišķā saskarsme Saskarsme un profesionālā ētika 
Ievads specialitātē  
Darba aizsradzība un ergonomika Darba aizsardzība un ergonomika 
Lietojumprogrammatūra Lietojumprogrammatūra 
Programmēšanas valodas Programmēšanas valodas 
Operētājsistēmas Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas Datu bāzu tehnoloģijas 
Datorsistēmu uzbūve Datorsistēmu uzbūve 
Datortīkli Datortīkli 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) Perifērās ierīces 
Matemātikas speciālās nodaļas  
Nozares tiesību pamati un standarti IT nozares tiesību pamati un standarti 
Biroja darba automatizācija  
Programmatūras inženierija (pamatkurss) Programmatūras inženierija 
Programmatūras inženierija (spec.kurss) Programmatūras izstrādes tehnoloģijas 
Programmatūras izstrādes rīki un vides  
Objektorientētā programmēšana Objektorientētā programmēšana 
Datu struktūras un algoritmi Datu struktūras un algoritmi 

Informācija sistēmu izstrāde 
Programmatūras izstrādes projektu 
vadīšana 

Lielās datu bāzes  
Tīmekļa tehnoloģijas Interneta tehnoloģijas 
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E-komercija  
 

Tabulā uzskatāmi attēlotas programmu atšķirības. Būtiska atšķirība ir arī studiju 

programmā paredzēto kredītpunktu skaits. Latvijas Biznesa Koledžā realizējamajā studiju 

programma ir 80 kredītpunktu apjomā, savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā 

realizējamās studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti. 

Latvijas Biznesa Koledža piedāvā arī arī brīvās izvēles studiju priekšmetus – 

Grāmatvedība, Darba tiesības, Socioloģijas pamati, Tirgzinības 

6. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Liepājas Universitātes studiju programmu 
„Programmēšana un lietišķās datorzinātnes”. 

Koledža Liepājas Universitāte 
Svešvaloda Angļu valoda 
Uzņēmējdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 
Ekonomikas pamati Ekonomikas pamati 
Lietišķā saskarsme Saskarsmes psiholoģija 
Matemātika Matemātiskā analīze 
Matemātikas speciālās nodaļas Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija 
Lietojumprogrammatūra Lietišķā informātika 
Ievads specialitātē Ievads datorikā 
Programmēšanas valodas Programmēšana 
Operētājsistēmas Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas Datu bāzu tehnoloģijas 
Datorsistēmu uzbūve Datorsistēmu uzbūve 
Datortīkli Datortīkli 
Programmatūras inženierija 
(pamatkurss) Programmatūras inženierija I 
Nozares tiesību pamati un standarti IT nozares tiesību pamati un standarti 
Programmatūras inženierija 
(spec.kurss) Programmatūras inženierija II 
Programmatūras izstrādes rīki un 
vides Programmatūras izstrādes rīki un vides 
Objektorientētā programmēšana Objektorientētā programmēšana 
Datu struktūras un algoritmi Algoritmi un datu struktūras 
Informācija sistēmu izstrāde Informācijas sistēmu izstrāde 
Tīmekļa tehnoloģijas Tīmekļa tehnoloģijas 
E-komercija E-biznesa sistēmas 

 Atšķirīgie studiju priekšmeti 
Darba aizsradzība un ergonomika Vadības teorijas pamati 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) Projektu izstrāde un vadība 
Biroja darba automatizācija Valodas kultūra 
Lielās datu bāzes Lietvedība 
  Matemātiskā loģika 
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
  Diskrētā matemātika 
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Tabulā uzskatāmi attēloti salīdzināmo programmu studiju priekšmeti kuri sakrīt abās 

studiju programmās, kā arī tie, kuri atšķirās. Liepājas Univeristātē realizējamās programmas 

kredītpunktu apjoms ir 100 kredītpunkti, savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā 

realizējamās studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti. 

 

7. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Rīgas Tehniskās universitātes studiju 
programmu „Datorsistēmas”. 

Mācību priekšmeti Koledža RTU  
  

KP 
Svešvaloda 4 4 
Matemātika 6 6 
Uzņēmējdarbības pamati 4 4 
Ekonomikas pamati 2 2 
Lietišķā saskarsme 2 2 
Darba aizsardzība un ergonomika 2 2 
Lietojumprogrammatūra 6 6 
Programmēšanas valodas 4 4 
Operētājsistēmas 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 
Programmatūras inženierija (speckurss) 4 4 
Programmatūras izstrādes rīki un vides 2 2 
Objektorientētā programmēšana 4 4 
Datu struktūras un algoritmi 4 4 
Informācijas sistēmu izstrāde 6 6 
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 un Rīgas Tehniskās Universitātes programmas 

pēc satura un īstenošanas veida ir ļoti līdzvērtīgas. 
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6.4. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības 
valstu augstākās izglītības programmām 

Eiropā tradicionāli pastāv dalījums universitātes un ne universitātes tipa izglītībā. 

Atšķirība pastāv tikai izglītības iestādes nosaukumā, bet ne iegūstamās kvalifikācijas līmenī. 

8. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Alytus Koledžas (Lietuva) studiju programmu 
„Datorprogrammēšana” 

Koledža Alytus Koledža 
Svešvaloda Svešvalodas 
Matemātika Matemātika 
Uzņēmējdarbības pamati Biznesa pamati Plānošana 
Ekonomikas pamati Mikro un makro ekonomika 
Lietojumprogrammatūra Informātika 
Programmēšanas valodas Programmēšana C + + 
Operētājsistēmas Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas Datubāzes 
Datorsistēmu uzbūve Datora arhitektūra 
Datortīkli Ievads datortīklos 
Matemātikas speciālās nodaļas Matemātiskā statistika 
Nozares tiesību pamati un standarti Likums 
Programmatūras inženierija 
(pamatkurss) Programmatūras inženierija 
Objektorientētā programmēšana Objektorientētā programmēšana 
Datu struktūras un algoritmi Datu struktūras un algoritmi 
Informācija sistēmu izstrāde Datorizētās informācijas sistēmas 
Lielās datu bāzes Datubāzes II 
Tīmekļa tehnoloģijas Tīmekļa vietņu izveide 
E-komercija E-mārketings 

 
Atšķirīgie studiju kursi 

Lietišķā saskarsme Filozofija 
Ievads specialitātē Datorgrafika I 
Darba aizsradzība un ergonomika Datorgrafika II 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) Finanšu un vadības grāmatvedības 
Biroja darba automatizācija Datorizēta finanšu Grāmatvedība 
Programmatūras inženierija 
(spec.kurss) Interneta mārketings 

Programmatūras izstrādes rīki un vides 
Informācijas meklēšanas sistēmās / Informācijas 
drošība 

  Datorizētās informācijas sistēma 
  Vadība 
  Programmēšana VB 
  Programmēšana (Java, Perl) 

 

Tabulā uzskatāmi attēloti Koledžas un Alytus Koledžas studiju programmu salīdzinājums 
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kurās var iegūt programmētāja specializāciju. Abu studiju programmu apjoms ir 120 

kredītpunkti. Jāatzīmē, ka Alytus Koledžas realizētajā programmā lielāks kursu skaits ir veltīts 

praktiskajai programmēšanai dažādās valodās, kā arī tiek pasniegti studiju priekšmeti 

datorgrafikā, šāds kurss nav ietverts Koledžas studiju programmā. 

9. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Viļņas Koledžas (Lietuva) studiju 
programmu „Datorprogrammēšana”. 

Koledža Viļņas Koledža 
Svešvaloda Specializētā svešvaloda 
Matemātika Matemātika 
Uzņēmējdarbības pamati Biznesa komunikācijas 
Ekonomikas pamati Ekonomikas teorija 
Lietišķā saskarsme Saskarsme 
Darba aizsardzība un ergonomika Darba drošība, civilā drošība un ekoloģija 
Operētājsistēmas Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas Datubāzu izveide 
Datorsistēmu uzbūve Datortehnoloģijas 
Datortīkli Datortīkli 
Programmatūras inženierija (pamatkurss) Ievads programmatūras inženierijā 
Objektorientētā programmēšana Objektorientētā programmēšana 
Nozares tiesību pamati un standarti Likums 
Datu struktūras un algoritmi Strukturālā Programmēšana un algoritmi 

Atšķirīgie studiju kursi 
Lietojumprogrammatūra Fizika 
Programmēšanas valodas Lietuviešu valoda 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) Informācijas tehnoloģijas 
Matemātikas speciālās nodaļas Filozofija 
Biroja darba automatizācija Vadības pamati 
Programmatūras inženierija (speckurss) Varbūtības teorija un statistika 
Programmatūras izstrādes rīki un vides Aprēķināšanas un optimizācijas metodes 
Informācijas sistēmu izstrāde Datorgrafikas pamati 
Lielās datu bāzes Atvērtā pirmkoda programmatūra 
Tīmekļa tehnoloģijas Grāmatvedības pamati 
E-komercija Internets un hiperteksta sistēmas 
  Mākslīgais intelekts un algoritmi 
  Projektu vadība 
  Informācijas resursu programmēšana 
  Grafiskais dizains 
  Datortīklu pārvaldība un telekomunikācija 
  Sistēmu programmatūra 

 

Tabulā uzskatāmi attēloti Koledžas un Viļņas Koledžas realizēto programmu 

salīdzinājums. Abu studiju programmu apjoms ir 120 kredītpunkti. Neraugoties uz to, ka šo 
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studiju programmu absolventi iegūst programmētāja specialitāti, programmu lekciju kursi ir 

diezgan atšķirīgi. Koledžā lielāks uzsvars tiek likts uz programmatūras izstrādi,  tās inženieriju, 

perifērijas ierīcēm, tīmekļa tehnoloģijām un lielajām datu bāzēm. Savukārt Viļņas Koledžā 

lielāks akcents tiek likts uz datorgrafiku, telekomunikāciju, varbūtības teoriju un mākslīgo 

intelektu. 
 

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. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir izveidota atsevišķa Karjeras veidošanas nodaļa, 

kas tieši nodarbojas ar prakses vietu apzināšanu, ogranizēšanu, prakses vadīšanu, kā arī veic 

darba devēju aptaujas. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra 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 vērtē Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras centienus sniegt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām profesionālo 

rehabilitāciju, dodot viņiem iespēju apgūt piemērotāku profesiju, kura atbilst mūsdienu tirgus 

prasībām.  

Darba devēju aptauju rezultāti parāda, ka ir nepieciešams sniegt darba devējiem vairāk 

informācijas par topošajiem speciālistiem un to sagatavošanu, jo tad varētu piedāvāt lieliskas 

prakses iespējas, un veikt Koledžas popularizēšanu, mācību iestādes reklāmu masu saziņas 

līdzekļos, ne tikai studentu, bet arī darba devēju informēšanai. 

Par programmas nepieciešamību un studentu atbilstību liecina arī darba devēju sniegtās 

atsauksmes par Koledžas 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. Tajā pat laikā darba devēji iesaka vēl vairāk veltīt 

uzmanību tieši praktiskajām nodarbībām. Darba devēji uzsver, ka nosūtot praksē uzņēmumā, 

vēlētos konkrētāku prakses programmas uzdevumu skaidrojumu, kas jāveic praktikantam, 

sevišķi par algoritmu un datu struktūru projektēšanu, par problēmas risināšanai adekvātu 

programmproduktu un līdzekļu izvēli, ar kādiem dokumentiem jāiepazīstas, kas praksi beidzot, 

jāmāk reāli darīt. Jāsecina, ka darba devēji labprāt aicina praksē Koledžas studentus un labprāt 

vēlētos būt kā sadarbības partneri arī projektu īstenošanā. 
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7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā, imatrikulēto studentu un absolventu 
skaits 

Akreditācijas perioda laikā no 2003. gada līdz 2008. gadam studiju programmā „Lietišķo 

sistēmu programmatūra” tika kopumā imatrikulēti 40 studenti un absolvēja 22 studenti. 

2008./2009. studiju gadā Koledžas studiju programmā „Lietišķo sistēmu programmatūra” 

bija 17 studenti.  Imatrikulēti 8 studenti,  absolvējuši - 2 studenti. 

Kvalifikācijas darbi tika izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti par sekojošām tēmām: 

• Datu bāzu pielietojums biedrības "Aicinājums Tev" tīmekļa vietnes izstrādē; 

• Objektorientētās programmēšanas valodas C++ praktiskais pielietojums programmatūras 

izstrādē. 

 

No visiem studiju programmā studējošiem studentiem ir 16 vīrieši un 1 sieviete. 

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  Aģentūra 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. Jāatzīmē fakts, ka Koledžā ir nelielas studējošo 

grupas. Šādas grupas tiek veidotas, lai pasniedzējiem būtu iespēja individuāli strādāt ar 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ņemot vērā katra studenta individuālās vajadzības.  

Cilvēki ar invaliditāti 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 palielinātus 

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

studējošais tomēr neturpina uzsāktās mācības veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ.  

Veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai Koledža patreiz pilnveido tālmācības 

programmu, papildina materiālus, apmāca akadēmisko personālu, atbilstoši iekšējiem un ārējiem 

kvalitātes novērtēšanas rādītājiem, veicot aptaujas un analīzi. Pilnveidotās tālmācības 

programmas sevišķi palīdzēs cilvēkiem, kuriem ir par grūtu izturēt ikdienas slodzi mācību 

iestādē. Tas nozīmē, ka studentiem būs iespēja mācību procesu veikt, atbilstoši savām 

vajadzībām – mācīties mājas apstākļos, sazinoties ar akadēmisko personālu elektroniski, 

izvēloties savām fiziskajām vajadzībām optimālāko mācīšanās režīmu. 
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7.2. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 
Katra studiju semestra beigās tiek 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.  

Aptaujājot studentus, lai noskaidrotu studentu apmierinātības līmeni, var konstatēt, ka 

studenti ir lielā mērā apmierināti ar izvēlēto studiju programmu. Lielākā daļa studentu uzskata 

studiju materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, mācību materiālus, mācību telpas un mācību 

procesa organizāciju par lielā mērā apmierinošiem. Pozitīvi tiek novērtēta sabalansētība starp 

mācību vielas teorētisko un praktisko daļu, patstāvīgo darbu saturs un studentu pētnieciskais 

darbs. Ar studentu pašpārvaldes darbu ir apmierināti puse studentu. Studenti uzskata, ka 

bibliotēka un lasītava, kā arī internets Koledžā ir lielā mērā pieejami. No studentu puses tiek 

izteikta lielā mērā apmierinātība ar pedagogu darbu. 

Apkopojot studentu anketas, kurās tiek vērtēts akadēmiskais personāls, tiek izvērtēti 

gadījumi, ja pasniedzējs tiek novērtēts negatīvi. Šajos gadījumos tiek veiktas pārrunas ar 

konkrēto pasniedzēju, lūgts izskaidrot situāciju arī no viņa viedokļa. Kopēji ar Koledžas 

administrāciju tiek meklēts veids, kā atrisināt situāciju, lai studējošie iegūtu pēc iespējas labākas 

zināšanas. Ja studenti ir izteikuši neapmierinātību ar pedagoga darbu, tad, izvērtējot katru 

konkrēto situāciju, tiek piedāvāts risinājums, lai nodrošinātu kvalitātīvu studiju procesu, 

piemēram, pasniedzējs tiek aicināts veikt izmaiņas savā darbā vai arī piedāvāts cits pedagogs. 

Absolventi pozitīvi novērtēja studiju programmā iegūtās zināšanas, taču norādīja, ka būtu 

vēlējušies jau agrāk uzsākt specializācijas priekšmetu apguvi, lai iegūtās zināšanas jau varētu 

pielietot praksē. 

7.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Koledžā 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 vadītājs organizē pašpārvaldes darbu. Studentu pašpārvaldes darbā 

var piedalīties ikviens students, kurš vēlas pilnveidot un uzlabot studentu dzīvi Koledžā. 

Pāspārvaldes kodolu veido visu grupu pārstāvji.  

Atbilstoši Koledžas padomes nolikumam Studentu pašpārvaldes pārstāvji piedalās 

Koledžas padomes sanāksmēs, 2 studentiem ir balstiesības lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar 

studiju procesa nodrošināšanu Koledžā. Studentu pārstāvju viedoklis tiek uzklausīts un atttiecīgi 
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ierosinātas izmaiņas studiju procesa organizēšanā. 

Katru gadu notiek pašpārvaldes vēlēšanas, kurās no katras studējošo grupas tiek izvēlēts 

pa vienam pārstāvim, kam ir vēlme un idejas, lai uzlabotu Koledžā pavadīto laiku un atmosfēru. 

Studentu pašpārvaldei netiek liegts organizēt publiskus pasākumus un tikšanās. Tiek organizēti 

studentu pasākumi, piemēram, šajā studiju gadā Cepuru balle, Sporta diena.  

Studentu pašpārvaldes locekļi aktīvi piedalās Koledžas popularizēšanas pasākumos, 

piemēram, „Atvērtās durvis”, kas notika 2009.gada 3.aprīlī. Studējošie aktīvi iesaistās valstī 

notiekošajās aktivitātēs. Studējošie piedalījās 2009.gada 20.aprīlī lielajā talkā, sakopjot Koledžas 

apkārtni, kā arī 2009.gada 17.maijā Nordea Rīgas maratonā. 
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8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā 
akadēmiskā personāla novērtējums 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” nodarbinātā akadēmiskā personāla skaits ir 15, no tiem 8 pedagogiem ir 

maģistra grāds, 7 - profesionālā augstākā izglītība.  

10. tabulā var redzēt studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” īstenošanā 

iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumu.   

10. tabula 

Studiju programmas akadēmiskais personāls 2008./2009. studiju gadā 

N.p.k. Docētājs Zinātniskais grāds/ 

kvalifikācija 

Studiju kurss Paredzamais 

amats 

Pamatdarbs/ 

blakusdarbs 

1.  Solveiga 

Serkova 

Turpina studijas 

maģistra studijas 

„Skolvadībā”; 

Matemātikas 

skolotāja 

kvalifikācija. 

Matemātika 

Matemātikas 

speciālās nodaļas 

Docents Pamata 

2.  Ilona 

Goldmane 

Filoloģijas Mag.grāds 

angļu filoloģijā 

Angļu valoda Lektore Pamata 

3.  Signe 

Mainule-

Meidropa 

Humanitāro zinātņu 

maģistra grāds 

filoloģijā 

Vācu valoda Lektore Pamata 

4.  Nenona 

Kalēja 

Dabaszinātņu 

Maģistra grāds 

matemātikā 

Matemātika, 

Matemātikas 

speciālās nodaļas 

Lektore Pamata 

5.  Biruta 

Jansone 

Augstākā 

profesionālā izglītība, 

arodpedagoga 

kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 

pamati, 

Ekonomikas 

pamati 

Lektore Pamata 

6.  Solvita 

Flugina 

Sociālo zinātņu 

maģistra grāds 

psiholoģijā 

Lietišķā 

saskarsme 

Lektore Pamata 

7.  Aivars 

Bērziņš 

Turpina studijas, 

Profesionālā pieredze 

Operētājsistēmas; 

Datortīkli 

Lektors Pamata 
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IT jomā 

8.  Sergejs 

Vdovins 

Turpina studijas, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Datorsistēmu 

uzbūve; 

Perifērijas ierīces 

(pamatkurss) 

Lektors Pamata 

9.  Juris 

Leškovičs 

Augstākā 

profesionālā izglītība, 

Maģistra grāds 

izglītības vadībā, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Biroja darba 

automatizācija; 

Ievads 

specialitātē 

Lektors Pamata 

10.  Anita 

Saulīte 

Datorzinību 

Bakalaura grāds 

informācijas 

tehnoloģijā 

Programmēšanas 

valodas; 

Datu bāzu 

tehnoloģijas, 

Programmatūras 

izstrādes rīki un 

vides 

Lektore Blakus 

11.  Arnis 

Puksts 

Sociālo zinātņu 

Mag.grāds 

vadībzinātnē 

Lielās datu bāzes; 

Tīmekļa 

tehnoloģijas 

Lektors Blakus 

12.  Andris 

Ozols 

Informācijas sistēmu 

menedžmenta 

augstskola, ieguva 

profesionālo 

kvalifikāciju 

informācijas sistēmu 

menedžers 

Darba aizsardzība 

un ergonomika 

Vieslektors Blakus 

13.  Inese Vīra Inženierzinātņu 

Maģistra grāds 

datorvadībā un 

datortīklos 

Lietojumprogram

-matūra, 

Programmatūras 

inženierija 

(pamatkurss), 

Programmatūras 

inženierija 

Vieslektore Blakus 
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(speckurss) 

14.  Jānis 

Gannoss 

Augstākā 

profesionālā izglītība; 

Maģistra grāds 

vēsturē 

Nozares tiesību 

pamati un 

standarti 

Vieslektors Blakus 

15.  Inese 

Stricka 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

psiholoģijā, turpina 

mācības 

maģistrantūrā 

Lietišķā 

saskarsme 

Vies-

asistents 

Blakus 

 

Ja aplūkojam akadēmiskā personāla nodarbinātību studiju programmā „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” 2009./2010. studiju gadā, tad docētāju skaits ir 14, no tiem 10 pedagogiem ir 

maģistra grāds, 4 - profesionālā augstākā izglītība. 4 docētāji turpina studijas doktorantūrā. 

Doktorantu pētniecība saistīta ar cilvēku ar īpašām vajadzībām socializēšanu mācību procesā 

koledžā, programmēšanu, telekomunikāciju un angļu filoloģiju. 

11. tabula  

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” akadēmiskais personāls 

2009./2010.studiju gadā  

N
.P

.K
. Docētāja 

vārds un 
uzvārds 

Zinātniskais 
grāds/  

kvalifikācija 
Studiju kurss Amats Pamatdarbs/ 

blakusdarbs 

1. Aivars 
Bērziņš 

Profesionālā 
augstākā izglītība 
Radiotehnikas 
specialitāte. 

Operētājsistēmas Lektors Pamata 

Profesionālā 
pieredze IT jomā 

Datortīkli 

2. Ansis 
Bērziņš 

Studijas LU 
Matemātikas un 
informātikas 
institūta 
datorzinātņu 
doktorantūrā. 

Datu struktūras un 
algoritmi 

Vies-
lektors 

Blakus 

Darba pieredze IT 
jomā. 

Lielās datu bāzes 

Dabaszinātņu 
maģistra grāds 
matemātikā. 
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3. Solvita 
Flugina 

Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
psiholoģijā. 

Lietišķā saskarsme Lektore Pamata 

4. Zigmārs 
Francis 

 Profesionālais 
maģ. grāds 
Sociotehnisku 
sistēmu 
modelēšanā 

E-komercija Vies-
lektors 
  
  

Blakus 
Informācijas sistēmu 
izstrāde 
Tīmekļa tehnoloģijas 

5. Ilona 
Goldmane 

Filoloģijas 
maģistra grāds 
angļu filoloģijā. 

Angļu valoda Lektore Pamata 

6. Nenona 
Kalēja 

Dabaszinātņu 
maģistra grāds 
matemātikā. 

Matemātika Docente Pamata 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

7. Ilgmārs 
Lustiks 

Profesionālā 
augstākā izglītība 
Inženieris-
matemātiķis 

Nozares tiesību pamati 
un standarti 

Vies-
lektors 

Blakus 

  

8. Inese 
Pabērza 

Mg.oec. Ekonomikas pamati Vies-
lektore 

Blakus 

9. Olga 
Prauliņa 

Mg.soc.oec. Darba aizsardzība un 
ergonomika 

Vies-
lektore 

Blakus 

10. Līga 
Ritere 

Mg.oec. Uzņēmējdarbības 
pamati 

Lektore Pamata 

11. Anita 
Saulīte 

Datorzinību 
Bakalaura grāds 
informācijas 
tehnoloģijā. 

Programmēšanas 
valodas 

Lektore 
0,38 
slodze 

Blakus 
Valsts 
Probācijas 
dienests 
Informatīvo 
sistēmu 
administratore 

Datu bāzu tehnoloģijas 
Programmatūras 
izstrādes rīki un vides 
Biroja darba 
automatizācija 
Objektorientētā 
programmēšana 

12. Solveiga 
Serkova 

Profesionālais 
maģistra grāds 
Skolvadībā. 

Ievads specialitātē Docente Pamata 

Matemātikas 
skolotāja 
kvalifikācija. 

Lietojumprogrammatūra 

Pedagoģiskā darba 
pieredze IT jomā. 

  

13. Sergejs 
Vdovins 

Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
telekomunikācijās. 

Datorsistēmu uzbūve Lektors Pamata 
Perifērijas ierīces 
(pamatkurss) 
Perifērijas ierīces 
(spec.kurss) 
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14. 

Māris 
Saulītis 

Datorzinību 
Bakalaura grāds 
informācijas 
tehnoloģijā. 

Programmatūras 
inženierija (pamatkurss) 

Vies-
lektors 

Blakus 

Programmatūras 
inženierija (speckurss) 

 

Ja par akadēmiskā personāla vērtēšanas kritēriju izvēlamies darba attiecību ilglaicīgumu tad 

varam vērot sekojošu ainu: 

• 3 darbinieki – 21% -  SIVA strādā ilgāk par 10 gadiem; 

• 5 darbinieki – 36% - SIVA stādā 5 līdz 10 gadus; 

• 4 darbinieki – 28% - SIVA strādā 1 gadu. 

Šie dati apliecina, ka SIVA Koledžas lietišķo sistēmu programmatūras specialitātē ir 

izveidojies stabils un patstāvīgs darba kolektīvs, gandrīz 60% darbinieku strādā ilgāk par 5 

gadiem, kuru zināšanas un pedagoģiskā darba pieredze palīdz jaunajiem docētājiem izprast šīs 

iestādes specifiku. 

No Koledžas studiju programmā 2008./2009.studiju gadā nodarbinātajiem pedagogiem 6 

ir vēlēti lektori un 2 ir vēlēti docenti (61,5% ir vēlēts akadēmiskais personāls), 6 pedagogi ir 

vieslektori. Akadēmiskais darbs kā pamatdarbs Koledžā ir 54% docētāju, 46% - 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. Nozares mācību kursu un 

profesionālās specializācijas mācību kursu pasniedzējiem ir ilgstoša profesionālā pieredze gan 

kā, nozares speciālistiem, gan kā nozares lektoriem. 

Lielu vērību  Koledžas pasniedzēji velta studentu attīstībai veselumā, pievēršoties ne tikai 

intelektuālajai un emocionālajai pilnveidei, bet arī viņu saskarsmes un sadarbības veicināšanai. 

Šiem sociālās attīstības aspektiem tiek pievērsta nopietna nozīme, jo studentam ir jāsaņem ne 

tikai zināšanu un prasmju kopums, bet arī spēja strādāt grupā, komunicēt ar apkārtējiem un it 

īpašī šīs specialitātes studentiem – prasmes komunikācijā izmantot informāciju tehnoloģijas 

piedāvājumus.  

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu īstenošanai, 

ko atspoguļo docentu, lektoru un vieslektoru dzīves gājumu apraksts (skat. Pielikumā). 

Mācībspēki pastāvīgi papildina savas zināšanas, paplašina savas mācīšanas spējas, ceļot 

kvalifikāciju, veicot zinātniski pētniecisko darbu. Zinātniski pētnieciskie virzieni ir saistīti ar 

aktualitātēm IT jomā, inovācijām pedagoģijā, angļu filoloģijā, par ko akadēmiskais personāls 

ziņoja Koledžā organizētajās konferencēs 2009. un 2008.gadā, kā arī uzstājoties citās augstskolu 
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konferencēs.  

Koledžas akadēmiskā personāla atlasi un izvēli nosaka LR likumdošana un Sociālās 

integrācijas valsts aģentūras Nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem, kas 

atbilstoši „Augstskolu likuma” 32., 36. un 39.pantam regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

atbilstības rādītājus. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem 

nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” Koledža motivē mācībspēkus 

apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. Akadēmiskais personāls piedalās 

metodoloģiskajā darbā, iesaistās projektos vai turpina iegūt izglītību. Kvalifikācijas celšanas 

laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas atspoguļojas arī studiju procesā un uzlabo studiju 

programmas kvalitāti. 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums  

Studijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā 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. Vairākstāvu ēkas ir aprīkotas ar speciāliem liftiem. Ir ēdnīca un bibliotēka. 

Studentiem ir iespēja drukāt un kopēt nepieciešamos materiālus Koledžas kopētavā. 

Koledžas telpas ir aprīkotas ar jaunāko datortehniku. Koledžā ir 8 datorklases, kuras ir 

aprīkotas ar labu datortehniku, galdiem, kuri ir pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslos. Divas klases ar 

20 darba vietām ir aprīkotas ar jaunāko datortehniku – procesors Pentium IV 630,3000MHz, 

LCD 17’’ monitoriem, videokamerām un skandām. Pārējās datorklases ir nodrošinātas ar 

mūsdienīgu tehniku: Pentium IV, Pentium III, (vai analogiem), kā arī atbilstošu licencētu 

programmatūru: Windows XP, MS Office 2003, MS VISIO, MS Project, Visual Basic, Ms 

FrontPage Delfi u.c. Visās datorklasēs ir nodrošināts interneta pieslēgums. Drukāšanas darbiem 

tiek lietoti tīkla printeri (piem., LaserJet4000N). 

Datortehnikas lietošanai katram studentam ir piešķirts lietotājvārds, parole un pastkastīte, 

kā arī apgabals failu serverī. Pie sava apgabala studenti var piekļūt no jebkura datora, kurš 

atrodas lokālajā datortīklā. Pastkastīti var lietot no jebkura datora, kur pieejams internets.  

 Studiju procesa nodrošinājumam nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti: interaktīvā 

tāfele, magnetafons, videokamera, videomagnetafons, televizors, kodoskops, portatīvais dators, 

videoprojektors, kopētājs, tāfele un statīva tāfele. Studiju programmas realizācijas procesā tiek 

izmantotas modernās informāciju un komunikācijas tehnoloģijas. Ir sagatavotas invalīdiem 

un citiem studentiem piemērotas studiju vietas un materiāltehniskā bāze, kas nodrošina studiju 

procesa norisi un praktisko darbu. 12. tabulā attēlots studiju procesa nodrošināšanai paredzētais 

materiāltehniskais nodrošinājums.  

12.tabula 
Materiāltehniskais nodrošinājums 

Nr.
p.k 

Materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājuma veids Pielietojuma apraksts 

1.  Datori Intel Pentium IV Studiju procesa nodrošināšanai 

2.  

Programmatūra (Operētājsistēma Win 
XP prof., Ofiss Pro, Tildes 
latviskotājs, antivīrus programma, 
NetOp Teacher, Fine Reader 7.0) 

Datoru nodrošinājumam ar licencētu 
programmatūru 

3.  Lāzerprinteri  Studiju procesa nodrošināšanai, darbu 
sagatavošanai papīra formātā 

4.  TV Mācību procesa nodrošināšanai 
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5.  Autobuss 

Studentu nogādāšanai no dienesta viesnīcas 
(Nometņu iela, Jūrmala) uz koledžas 
auditorijām (Slokas iela 61, Jūrmala), studiju 
ekskursijām u.c. 

6.  Darba vietas 
Mūsdienīgu, drošības tehnikas prasībām 

atbilstošu, auditoriju iekārtošanai, 
administrācijai 

7.  Videoprojektors 
Portatīvais dators 

Mācību metodisko materiālu prezentēšanai, 
studiju darbu prezentēšanai u.c. 

 

Nodrošinājums ar literatūru un citiem informācijas avotiem 

 Aģentūras Koledžas 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 apgūstamajām specialitātēm. 

 Bibliotēkā ir pieejami preses izdevumi – Diena, Dienas Bizness u.c., kā arī nozaru 

žurnāli, arī ārzemju žurnāli (piem., vācu valodā Wirtschaftswoche). Bibliotēkā tiek glabāti 

studentu kvalifikācijas darbi. Bibliotēkā studentiem ir pieejami arī datori ar interneta pieslēgumu. 

Bibliotēkas fonds ir nodrošināts ar jaunākajām mācību grāmatām, periodiku, CD un DVD 

gan vispārizglītojošiem mācību, gan nozares un profesionālās specializācijas mācību kursiem, 

kā, piemēram, angļu valodas gramatikas grāmatas un vārdnīcas, IT nozares rokasgrāmatas, 

grāmatas par lietojumprogrammatūru, tīkla programmatūru, matemātiku, darba un sociālajām 

tiesībām, saskarsmes kultūru, uzņēmējdarbību u.c., pamatojoties uz konkrēto kursu pasniedzēju 

pieprasījumu un saskaņā ar kursu programmām. Būtiski bibliotēkas fonds tika papildināts ESF 

projekta „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās 

informācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības 

programmās” ietvaros, iepērkot nepieciešamo literatūru iespēju robežās. Ir uzsāktas sarunas par 

līgumu slēgšanu (arī ar Jūrmalas bibliotēku) un iekļaušanos augstskolu bibliotēku vienotajā tīklā. 

 

Studiju programmas izmaksas 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka aģentūras 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 nolikumu 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; 
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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. 

13.tabula  

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas Finanšu plāns 
Finansu plāna posteņi 2005 2006 2007 2008 2009 
Personāla darba 
samaksa 

242.6 
tūkst. Ls 

243,0 
tūkst.Ls 

221,7 tūkst 
Ls 

223,3 tūkst 
Ls 

216,1 
tūkst.Ls 

Sociālās 
apdrošināšanas 
maksājumi 

58.4 tūkst. 
Ls 

58,5 tūkst 
Ls 

43,0 tūkst 
Ls 

51,2 tūkst 
Ls 

 
52,1 tūkst.Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

152.2 
tūkst. Ls 

87,2 
tūkst.Ls 

83,4 
tūkst.Ls 

89,9 
tūkst.Ls 

95,9 tūkst.Ls 

Mācību procesa 
materiālie izdevumi 

10.7 tūkst. 
Ls 

10,2 tūkst 
Ls 

14,4 tūkst 
Ls 

14,0 tūkst 
Ls 

13,1 tūkst.Ls 

Mēbeļu un iekārtu 
iegāde   

3,5 tūkst 
Ls 

30,0 tūkst 
Ls 

14,0 tūkst 
Ls 

8,5 tūkst.Ls 

Telpu rekonstrukcija 
un remonti 5 tūkst. Ls 

43,2 
tūkst.Ls 

45,0 tūkst 
Ls 

35,0 tūkst 
Ls 

20,9 tūkst.Ls 

Kopā 
468.9 
tūkst. Ls 

445,6 
tūkst.Ls 

437,5 
tūkst.Ls 

427,4 
tūkst.Ls 

406,6 tūkst 
Ls 
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10. Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Lietišķo sistēmu 

programmatūra satur profesionālās izglītības neatņemamu sastāvdaļu – praksi (mācību un 

kvalifikācijas) kopumā 20 KP (1 KP - 1 prakses nedēļa; kopumā 20 prakses nedēļas). Studiju 

programmā iekļautas mācību prakse (10 kredītpunkti) un kvalifikācijas prakse (10 kredītpunkti), 

kuras tiek organizētas, sadarbojoties gan ar Jūrmalas pilsētas, gan citu Latvijas reģionu darba 

devējiem. Studiju programmas realizācijas gaitā par invalīdu nodarbinātības iespējām darba tirgū 

tiek informēti darba devēji uzņēmumos, kuros studenti iziet praksi. Ar uzņēmumiem tiek noslēgti 

prakses līgumi. Katram studentam tiek norīkots prakses vadītājs no Karjeras veidošanas nodaļas 

Koledžā un uzņēmumā, kas koordinē prakses organizāciju izvēlētajā prakses vietā. Prakses laikā 

iegūtā pieredze studentam lieti noder, adaptējoties jaunajā darbavietā pēc studiju beigšanas, kā 

arī palielina viņa konkurētspēju. 

2008./2009. studiju gadā mācību un kvalifikācijas prakses ir realizētas sekojošās valsts un 

pašvaldības iestādēs, uzņēmumos Jūrmalā, Rīgā un citos Latvijas reģionos, kas atrodas pēc 

iespējas tuvāk studentu dzīvesvietai: 

• Līvānu mākslas skola       

• SIA „Eurolink”            

• SIA „SPA”  

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 

• Uzņēmuma "XInfoTech"  

• "Partner Consulting"  

• Biedrība "Aicinājums Tev"  

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

Koledža sadarbojas ar vairākām augstākās izglītības mācību iestādēm gan Latvijā, gan 

ārzemēs. Lai varētu attīstīt un pilnveidot studiju programmas, Koledža sadarbojas ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolu Turība, Biznesa vadības koledžu, Rīgas 

Tehnisko universitāti, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu.  

2002.gada 12.decembrī tika panākta vienošanās ar Rīgas Tehnisko universitāti par 

Koledžas absolventu studiju turpināšanu Rīgas Tehniskās universitātes otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmā (skat. Vienošanās protokolu).  

2003.gada 5.martā tika noslēgta vienošanās ar Informācijas sistēmu menedžmenta 

augstskolu par sadarbību studiju turpināšanai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
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iegūšanai. 

Sadarbojoties ar Biznesa vadības koledžu, 17.04.2009. ir noslēgta vienošanās par 

Aģentūras un BVK sadarbību studiju un pētniecības jomā.  

Kopš 2003.gada Koledža ir Latvijas koledžu asociācijas locekle. Koledžas pārstāvji 

regulāri piedalās asociācijas sēdēs un konferencēs, kurās notiek pieredzes apmaiņa, kā arī tiek 

iegūta aktuāla informācija. 
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11. Studiju turpināšana studiju programmas „Lietišķo 
sistēmu programmatūra” likvidācijas gadījumā 

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

studiju programma tiek likvidēta, studējošajiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību. 
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12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 

 

Koledžas attīstības plāns izstrādāts, balstoties uz LR Augstākās izglītības un augstskolu 

attīstības nacionālo koncepciju un Koledžas attīstības koncepciju. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, 

izveidots stratēģijas realizācijas plāns (14.tabula). 

14.tabula 
Darbības virzieni, sasniedzamie rezultāti, laika skala 2008. – 2015. gadam 

Nr.p.
k. 

Darbības virziens Rezultāti, plānotais laiks 

1.  Radīt cilvēkiem ar invaliditāti 
pielāgotu vidi pilnvērtīgai 
izglītības iegūšanai 

Visas auditorijas ir pieejamas 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem  

01.09.2008. 

Izveidotas jaunas auditorijas studiju 
procesa nodrošināšanai 

01.09.2010. 

2.  Attīstīt esošās un uzsākt jaunu 
studiju programmu realizāciju 

Pilnveidotas esošās studiju 
programmas: jaunu laboratoriju 
izveidošana un esošo uzlabošana 
(Datorvadības un datorzinību studiju 
programmām), jaunu 
programmatūru iegāde studiju 
programmu nodrošināšanai 

01.09.2010. 

3.  Nodrošināt akadēmiskā 
personāla kvalitāti un veicināt tās 
uzlabošanu atbilstoši Eiropas 
kvalitātes nodrošināšanas 
augstākajā izglītībā asociācijas 
vadlīnijām un standartiem 

Paredzēts, ka veicot visas 
nepieciešamās aktivitātes būs stabils 
akadēmiskais personāls, no kuriem 
vismaz 10% būs ieguvuši doktora 
zinātnisko grādu un 80% - maģistra 
grādu 

01.09.2013. 

4.  Attīstīt un pilnveidot modernās 
mācību metodes 

Pielietotas modernās mācību 
metodes 

Pastāvīgi 

5.  Veicināt informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
(studiju palīdzības mehānismi) 
ieviešanu – uzlabot to pieejamību 
studējošajiem un veidot tos 
tādus, kas reaģē uz pakalpojumu 
lietotāju sniegto atgriezeniskās 
saites informāciju 

Ieviesta un tiek izmantota studiju 
vide Moodle un videokonferenču 
sistēma 

01.09.2010. 

Pilnveidota atgriezeniskās saites 
informācijas iegūšana, uzlabojot 
studiju vidi Moodle, 
videokonferenču sistēmu un ieviešot 
jaunas tehnoloģijas studiju procesā 

31.12.2012. 

6.  Organizēt un veikt zinātniski 
pētniecisko atbilstoši 
realizējamajām studiju 
programmām un iestādes 
specifikai darbību 

Noteikti zinātniski pētnieciskās 
darbības virzieni, tiek izstrādāti 
zinātniski pētnieciskie darbi 
(akadēmiskais personāls, studenti), 
organizētas ikgadējās konferences 

Pastāvīgi 

7.  Piedalīties attīstības projektu 
īstenošanā 

Dalība ESF un ERAF projektos Pastāvīgi 

8.  Organizēt seminārus, 
konferences un citus pasākumus 
atbilstoši kompetencei  

Organizēti semināri, konferences un 
citi pasākumi 

Pastāvīgi 
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9.  Sagatavot darba tirgum 
kvalificētus speciālistus ar 
atbilstošām teorētiskajām 
zināšanām un praktiskām 
iemaņām 

Veidota regulāra atgriezeniskā saite 
ar darba devējiem par Koledžas 
absolventu atbilstību darba tirgus 
prasībām 

Pastāvīgi 

10.  Nodrošināt izglītības programmu 
apguves iespēju invalīdiem, 
jauniešiem un pieaugušajiem 
pilna un nepilna laika studijās, 
t.sk. tālmācības studijās 

Realizētas pilna un nepilna laika 
studiju programmas, t.sk. tālmācības 
studijās 

Pastāvīgi . 

11.  Izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
(koledžas) programmas 
datorvadības un datorzinību, 
uzņēmējdarbības un vadības 
zinību, iestāžu darba 
organizācijas, sociālā darba un 
humanitārās jomās 

Īstenots izglītības process, veicināta 
studējošā personības attīstība un 
nodrošināta iespēja iegūt pirmā 
līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību un ceturtā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju 

 
Pastāvīgi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilnveidota sadarbība ar citām 
augstākās izglītības mācību 
iestādēm Latvijā un ārvalstīs 
(programmu salīdzināšanā, studiju 
turpināšanas iespējās, zinātniski 
pētnieciskajā darbībā) 

 
 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore R.Simsone 
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1. PIELIKUMS. 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju kursu 

atbildīgais akadēmiskais personāls 

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

Koledžā 
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Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” akadēmiskais 

personāls 

N
.P

.K
. Docētāja 

vārds un 
uzvārds 

Zinātniskais 
grāds/  

kvalifikācija 
Studiju kurss Amats Pamatdarbs/ 

blakusdarbs 

1. Aivars 
Bērziņš 

Profesionālā 
augstākā izglītība 
Radiotehnikas 
specialitāte. 

Operētājsistēmas Lektors Pamata 

Profesionālā 
pieredze IT jomā 

Datortīkli 

2. Ansis 
Bērziņš 

Studijas LU 
Matemātikas un 
informātikas 
institūta 
datorzinātņu 
doktorantūrā. 

Datu struktūras un 
algoritmi 

Vies-
lektors 

Blakus 

Darba pieredze IT 
jomā. 

Lielās datu bāzes 

Dabaszinātņu 
maģistra grāds 
matemātikā. 

  

3. Solvita 
Flugina 

Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
psiholoģijā. 

Lietišķā saskarsme Lektore Pamata 

4. Zigmārs 
Francis 

 Profesionālais 
maģ. grāds 
Sociotehnisku 
sistēmu modelēšanā 

E-komercija Vies-
lektors 

  
  

Blakus 
Informācijas sistēmu 
izstrāde 
Tīmekļa tehnoloģijas 

5. Ilona 
Goldmane 

Filoloģijas 
maģistra grāds 
angļu filoloģijā. 

Angļu valoda Lektore Pamata 

6. Nenona 
Kalēja 

Dabaszinātņu 
maģistra grāds 
matemātikā. 

Matemātika Docente Pamata 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

7. Ilgmārs 
Lustiks 

Profesionālā 
augstākā izglītība 
Inženieris-
matemātiķis 

Nozares tiesību pamati un 
standarti 

Vies-
lektors 

Blakus 

  

8. Inese 
Pabērza 

Mg.oec. Ekonomikas pamati Vies-
lektore 

Blakus 

9. Olga 
Prauliņa 

Mg.soc.oec. Darba aizsardzība un 
ergonomika 

Vies-
lektore 

Blakus 

10. Līga 
Ritere 

Mg.oec. Uzņēmējdarbības pamati Lektore Pamata 
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11. Anita 
Saulīte 

Datorzinību 
Bakalaura grāds 
informācijas 
tehnoloģijā. 

Programmēšanas 
valodas 

Lektore 
0,38 

slodze 

Blakus 
Valsts 

Probācijas 
dienests 

Informatīvo 
sistēmu 

administratore 

Datu bāzu tehnoloģijas 
Programmatūras 
izstrādes rīki un vides 
Biroja darba 
automatizācija 
Objektorientētā 
programmēšana 

12. Solveiga 
Serkova 

Profesionālais 
maģistra grāds 
Skolvadībā. 

Ievads specialitātē Docente Pamata 

Matemātikas 
skolotāja 
kvalifikācija. 

Lietojumprogrammatūra 

Pedagoģiskā darba 
pieredze IT jomā. 

  

13. Sergejs 
Vdovins 

Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
telekomunikācijās. 

Datorsistēmu uzbūve Lektors Pamata 
Perifērijas ierīces 
(pamatkurss) 
Perifērijas ierīces 
(spec.kurss) 

14. 

Māris 
Saulītis 

Sociālo zinātņu 
bakalaura grāds 
vadībzinātnēs 
Darba pieredze IT 
jomā 
 

Programmatūras 
inženierija (pamatkurss) 

Vies-
lektors 

Blakus 

Programmatūras 
inženierija (speckurss) 
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 2. PIELIKUMS 
Koledžas akadēmiskā personāla biogrāfijas 
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3. PIELIKUMS 
Koledžas studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” studiju 

priekšmetu programmu apraksts 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1. protokols 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Nosaukums: Angļu valoda (4 KP) 

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Mācību kurss ir turpinājums vidējā mācību iestādē iegūtajām zināšanām angļu valodā. Lai 
apgūtu šo kursu, studentam jābūt vismaz B1 līmenim pēc Eiropas kopējās pamatnostādnes 
valodu mācīšanā, apguvē un valodas prasmju pārbaudē. 

 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Angļu valodas integrēta prasmju un iemaņu attīstība un pilnveide gan darbā ar vidēji 
grūtas pakāpes tekstiem IT jomā, gan rakstos un runā, sevišķu uzmanību veltot 
patstāvīgai zināšanu apgūšanai. 

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

• Apgūt IT terminoloģiju, sarakstes, saskarsmes leksiskos elementus un gramatiskās 
struktūras izmantošanai praksē.  

• Apgūt angļu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi lasīt un saprast (ja 
nepieciešams, ar vārdnīcu) IT literatūru angļu valodā, iegūt un izmantot darbam 
nepieciešamo informāciju komunikācijā un sarakstē. 

 
3.2. Uzdevumi 

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

prezentāciju u.c.; 
• sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem; 
• apgūt profesionālu terminoloģiju nepieciešamu darbam par lietišķo sistēmu 

programmētāju un/vai tikla administratoru; 
• apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē 

darbā ar tekstu un sarunā; 
• apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās profesionālajā sarakstē sava darba jomā. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Studenti spēj sazināties svešvalodā, izteikties par situācijām, kas saistītas ar IT nozari. 
• Studenti prot pielietot iegūtās zināšanas, lai saprastu IT nozares tekstus. 
• Lai apgūtu prasmes lasīt ar IT saistītus tekstus, saprastu izlasītā teksta saturu, 

komentētu to angļu valodā, runātu par programmā ietvertajām sarunu valodas tēmām, 
uzstātos ar prezentāciju utt., ir jāapgūst gramatikas tēmas morfoloģijā un sintaksē. 

• Studenti ir apguvuši vismaz 1000 līdz 1200 leksikas vienību (vārdu un vārdkopu).  
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4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
1. Dators 
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar lieldatoriem, personāliem datoriem, 
piezīmjdatoriem un plaukstdatoriem, personālā datora galvenajām sastāvdaļām un 
perifērijas ierīcēm. Jāprot strādāt ar tekstu, vārdnīcu, atlasīt nepieciešamu informāciju 
internetā, izteikt savas domas par datoru pielietošanu, kā arī veidot un pielietot 
darbības vārdus tagadnes laikā, jautājuma teikumus un lietvārdu 

 
daudzskaitļa formas. 

2.  Programmatūra  
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar operētājsistēmu programmatūru un 
lietojumprogrammatūru. Studentiem jāprot īsi aprakstīt operētājsistēmu un 
lietojumprogrammu galvenās funkcijas un nosaukt izplatītākās operētājsistēmas un 
lietojumprogrammatūras un to izmantošanas piemērus. Ir arī jāprot veidot un pielietot 
darbības vārdus pagātnes laikā, īpašības vārdu pārākās un vispārākās pakāpes. 

 
3.  Programmēšana  
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar programmēšanu, galvenie posmi 
programmēšanas attīstībā, jāprot nosaukt izplatītākas programmēšanas valodas un 
minēt to pielietošanas piemērus. Ir arī jāprot veidot un pielietot darbības vārdus 
nākotnes laikā un piederības locījumu.  

 
4.  Datoru tīkli  

 
Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar tīkliem, jābūt priekšstatam par tīklu 
veidiem, konfigurācijām, galvenajiem tīklu aparatūras blokiem un datu pārraides 
veidiem. Ir jāsaprot, kas ir internets, globālais tīmeklis, un jāzina, kāda ir atšķirība 
starp tiem un kādi ir to galvenie izmantošanas veidi, pakalpojumi un sociālā ietekme. 
Ir jāprot sagatavot pasūtījumu un aizpildīt veidlapas, veidot un pielietot darbības 
vārdus saliktajā tagadnē un saliktajā ilgstošajā tagadnē, un pielietot artikulus. 
 

5.  Datorsistēmas drošība  
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar datorsistēmas drošību un 
datorvīrusiem. Studentiem jāprot nosaukt un īsi raksturot datorsistēmas drošības 
pasākumus un izplātītākos vīrusus. Ir arī jāprot veidot un pielietot darbības vārdus 
saliktajā pagātnē un saliktajā ilgstošajā pagātnē.  

 
6.  Robottehnika 

 
Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar robottehniku un robotiem, galvenie 
posmi robottehnikas attīstībā, galvenie robotu komponenti un veidi. Studentiem jāprot 
izteikt savu viedokli par dažādiem robotu veidiem, sagatavot prezentāciju, kā arī 
veidot un pielietot darbības vārdus saliktajā nākotnē un ilgstošajā nākotnē, un pirmā 
tipa nosacījuma apstākļa teikumus.   
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7.  Virtuālā realitāte  
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar virtuālo realitāti (VR). Ir jāzina par 
VR ietekmi, jāprot izteikt savas domas par nākotnes perspektīvām, atlasīt 
nepieciešamo informāciju internetā un profesionālajos žurnālos, veidot un pielietot 
modālos darbības vārdus. 

 
8.  Multimediji  

 
Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar multimediju, jāizprot to raksturīgas 
pazīmes un jābūt priekšstatam par to pielietošanu. Studentiem jāprot izteikt savu 
viedokli par multimediju pielietošanu mūsdienās un nākotnē, sagatavot prezentāciju, 
meklējot informāciju dažādos avotos, veidot un pielietot darbības vārdus ciešamajā 
kārtā.  

 
4.2. Organizācija un struktūra 

 

Tēma 

Stundu skaits 
T

eo
ri

ja
 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op

ā 

1 .  Dators 
1.1. Datoru pielietošana 
1.2. Datoru tipi 
1.3. Personālā datora galvenās  

             sastāvdaļas 
1.4. Perifērijas ierīces  
1.5. Gramatika: Darbības vārda 

locīšana tagadnē. Jautājuma 
teikumi. Lietvārdu

3 

 daudzskaitļa 
formas veidošana 

7 8 18 

2.  Programmatūra  
2.1. Terminoloģija 

2.1.1. Operētājsistēmas 
2.1.2. Lietojumprogrammas  

2.2. Gramatika: Darbības vārda 
locīšana pagātne. Īpašības vārdu 
pārākās un vispārākās pakāpes 
veidošana 

3 7 8 18 

3.  Programmēšana  
3.1. Vēsture  
3.2. Valodas 
3.3. Gramatika: Darbības vārda 

locīšana nākotnē. 

2 

Piederības 
locījums 

7 16 25 
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4.  Datoru tīkli  
4.1. Tīklu klasifikācija 
4.2. Tīklu konfigurācijas 
4.3. Galvenie tīklu aparatūras bloki 
4.4. Internets un globālais tīmeklis 
4.5. Dātu pārraide 
4.6. Gramatika: Darbības vārda 

locīšana saliktajā tagadnē un 
saliktajā ilgstošajā tagadnē. 
Artikulu lietojums.  

4 7 8 19 

5.  Datorsistēmas drošība  
5.1. Galvenās prasības datorsistēmas 

drošībai 
5.2. Datoru virusi 
5.3. Gramatika: Darbības vārdu 

locīšana saliktajā pagātnē un 
saliktajā ilgstošajā pagātnē  

3 7 8 18 

6.  Robottehnika 
6.1. Robottehnikas vēsture 
6.2. Robotu komponenti 
6.3. Robotu veidi 
6.4. Gramatika: Darbības vārda 

locīšana saliktajā nākotnē un 
ilgstošajā nākotnē. Pirmā tipa 
nosacījuma apstākļa teikumi  

3 9 13 25 

7.  Virtuālā realitāte  
7.1. VR ietekme 
7.2. VR nākotne 
7.3. Gramatika: Modālie darbības 

vārdi 

2 5 7 14 

8.  Multimediji  
8.1. Terminoloģija un raksturīgas 

pazīmes 
8.2. Multimediju pielietošana 
8.3. Gramatika: Ciešamā kārta 

2 9 12 23 

Kopā  22 58 80 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP (pilna laika studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 2 semestros, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
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praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
 

Temats Patstāvīgā darba veids  

1.  Dators Sacerējuma sagatavošana. Dialogu 
sastādīšana. Gramatikas un leksikas uzdevumi 

2.  Programmatūra  Programmatūras pakotņu salīdzinājums 
rakstiskā veidā. Gramatikas un leksikas 
uzdevumi 

3.  Programmēšana  Referāta sagatavošana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

4.  Datoru tīkli  Dialogu sastādīšana. Pasūtījuma formas 
sagatavošana un aizpildīšana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

5.  Datorsistēmas drošība  Datoru drošības sistēmu piedāvājuma 
apraksts. Gramatikas un leksikas uzdevumi 

6.  Robottehnika Prezentācijas sagatavošana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

7.  Virtuālā realitāte  Sacerējuma sagatavošana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

8.  Multimediji  Prezentācijas sagatavošana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

 

5. Pamatliteratūra  
 
1.  Boekner, K. and Brown, Ch. P. Oxford English for Computing. Oxford: Oxford University 

Press, 2001. 
 
2. Glendinning, E.H. and McEwan, J. Oxford English for Information Technology. Oxford: 

Oxford University Press, 2002. (pieejams arī http://www.dl4all.com/2007/11/22/oxford-
english-for-information.html

 
)  

3. Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for 
Intermediate Students. With Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

4.  Zoumas, L. English for Information Technology. http://www.english4it.com/index.php, online 
course, 2009. 

 

6. Papildliteratūra  
Mācību literatūra:  
 
1. Collin, S.M.H. Check Your Vocabulary for Computing. Teddington: Peter Collin Publishing, 
1999. 
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2. Esteras, S.R. Infotech English for Computer Users. Ithaca Barnes and Nobles, 2003. 
 
3. O’Leary T. J. and O’Leary L.J. Computing Essentials 2010. Complete Edition. America: 
McGrawHill Professional, 2009. 
 
4. Taylor, S. Model Business Letters, E-mails and Other Business Documents. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2006. 
 
5. Williams B.K. and Sawyer S. Using Information Technology. Career Education, 2009. 
 
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. 

Interneta avoti: 
 
http://termini.lza.lv/term.php?term (Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm) 
 
http://termini.laka.lv/ (Vārdenes vārdinīca) 
 
http://termini.tilde.lv/Term.aspx?.tabindex=1&subject=44 (Terminoloģijas portāls) 
 
http://www.termini.lv/ (Lielā terminu vārdnīca) 
 
http://completedb.ttc.lv/ (Valsts valodas centrs) 
 
http://www.intel.com/#/  (Intel kompānijas mājas lapa) 
 
http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx (Miscrosoft kompānijas mājas lapa) 

Žurnāli: 
 

1. Byte 
2. Computer Graphics World 
3. Data Communication 
4. Internet World 
5. Macworld 
6. Microsoft System Journal 
7. Network Magazine 
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8. PC Computing 
9. PC Magazine 
10. PC World 

 
7. Studentu novērtēšana  

Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam: 
• Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
• Sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi: tematiskie un gramatikas uzdevumi, apraksti un 

prezentācijas individuāli vai grupas darbā. 
Pie ieskaites/eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri 
visu semestri. 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts” un atzīme, eksāmenā vērtējums 10 ballu 
sistēmā. Galīgais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā praktisko darbu izpildi – 30 %, 
kontroldarbu vērtējumu – 20 % un ieskaites/ eksāmena vērtējumu – 50 %. 
Prasības ieskaitē/eksāmenā: 
Rakstiskā daļa:  

1) izpildīt gramatisko testu par izņemtajām tēmām; 
2) izpildīt uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas tēmām. 

Mutiskā daļā (eksāmenam):  
1) profesionālā teksta komentēšana; 
2) saruna par gadā izņemto tematiku. 

 
8.   Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1. protokols 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Nosaukums: Angļu valoda (4 KP) 

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Mācību kurss ir turpinājums vidējā mācību iestādē iegūtajām zināšanām angļu valodā. Lai 
apgūtu šo kursu, studentam jābūt vismaz B1 līmenim pēc Eiropas kopējās pamatnostādnes 
valodu mācīšanā, apguvē un valodas prasmju pārbaudē. 

 

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Angļu valodas integrēta prasmju un iemaņu attīstība un pilnveide gan darbā ar vidēji 
grūtas pakāpes tekstiem IT jomā, gan rakstos un runā, sevišķu uzmanību veltot 
patstāvīgai zināšanu apgūšanai. 

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

• Apgūt IT terminoloģiju, sarakstes, saskarsmes leksiskos elementus un gramatiskās 
struktūras izmantošanai praksē.  

• Apgūt angļu valodu tādā līmenī, lai kursa beidzējs prastu patstāvīgi lasīt un saprast (ja 
nepieciešams, ar vārdnīcu) IT literatūru angļu valodā, iegūt un izmantot darbam 
nepieciešamo informāciju komunikācijā un sarakstē. 

 
3.2. Uzdevumi 

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

prezentāciju u.c.; 
• sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem; 
• apgūt profesionālu terminoloģiju nepieciešamu darbam par lietišķo sistēmu 

programmētāju un/vai tikla administratoru; 
• apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē 

darbā ar tekstu un sarunā; 
• apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās profesionālajā sarakstē sava darba jomā. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Studenti spēj sazināties svešvalodā, izteikties par situācijām, kas saistītas ar IT nozari. 
• Studenti prot pielietot iegūtās zināšanas, lai saprastu IT nozares tekstus. 
• Lai apgūtu prasmes lasīt ar IT saistītus tekstus, saprastu izlasītā teksta saturu, 

komentētu to angļu valodā, runātu par programmā ietvertajām sarunu valodas tēmām, 
uzstātos ar prezentāciju utt., ir jāapgūst gramatikas tēmas morfoloģijā un sintaksē. 

• Studenti ir apguvuši vismaz 1000 līdz 1200 leksikas vienību (vārdu un vārdkopu).  
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4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
1. Dators 
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar lieldatoriem, personāliem datoriem, 
piezīmjdatoriem un plaukstdatoriem, personālā datora galvenajām sastāvdaļām un 
perifērijas ierīcēm. Jāprot strādāt ar tekstu, vārdnīcu, atlasīt nepieciešamu informāciju 
internetā, izteikt savas domas par datoru pielietošanu, kā arī veidot un pielietot 
darbības vārdus tagadnes laikā, jautājuma teikumus un lietvārdu 

 
daudzskaitļa formas. 

2.  Programmatūra  
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar operētājsistēmu programmatūru un 
lietojumprogrammatūru. Studentiem jāprot īsi aprakstīt operētājsistēmu un 
lietojumprogrammu galvenās funkcijas un nosaukt izplatītākās operētājsistēmas un 
lietojumprogrammatūras un to izmantošanas piemērus. Ir arī jāprot veidot un pielietot 
darbības vārdus pagātnes laikā, īpašības vārdu pārākās un vispārākās pakāpes. 

 
3.  Programmēšana  
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar programmēšanu, galvenie posmi 
programmēšanas attīstībā, jāprot nosaukt izplatītākas programmēšanas valodas un 
minēt to pielietošanas piemērus. Ir arī jāprot veidot un pielietot darbības vārdus 
nākotnes laikā un piederības locījumu.  

 
4.  Datoru tīkli  

 
Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar tīkliem, jābūt priekšstatam par tīklu 
veidiem, konfigurācijām, galvenajiem tīklu aparatūras blokiem un datu pārraides 
veidiem. Ir jāsaprot, kas ir internets, globālais tīmeklis, un jāzina, kāda ir atšķirība 
starp tiem un kādi ir to galvenie izmantošanas veidi, pakalpojumi un sociālā ietekme. 
Ir jāprot sagatavot pasūtījumu un aizpildīt veidlapas, veidot un pielietot darbības 
vārdus saliktajā tagadnē un saliktajā ilgstošajā tagadnē, un pielietot artikulus. 
 

5.  Datorsistēmas drošība  
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar datorsistēmas drošību un 
datorvīrusiem. Studentiem jāprot nosaukt un īsi raksturot datorsistēmas drošības 
pasākumus un izplātītākos vīrusus. Ir arī jāprot veidot un pielietot darbības vārdus 
saliktajā pagātnē un saliktajā ilgstošajā pagātnē.  

 
6.  Robottehnika 

 
Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar robottehniku un robotiem, galvenie 
posmi robottehnikas attīstībā, galvenie robotu komponenti un veidi. Studentiem jāprot 
izteikt savu viedokli par dažādiem robotu veidiem, sagatavot prezentāciju, kā arī 
veidot un pielietot darbības vārdus saliktajā nākotnē un ilgstošajā nākotnē, un pirmā 
tipa nosacījuma apstākļa teikumus.   
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7.  Virtuālā realitāte  
 

Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar virtuālo realitāti (VR). Ir jāzina par 
VR ietekmi, jāprot izteikt savas domas par nākotnes perspektīvām, atlasīt 
nepieciešamo informāciju internetā un profesionālajos žurnālos, veidot un pielietot 
modālos darbības vārdus. 

 
8.  Multimediji  

 
Studentiem jāzina terminoloģija, kas ir saistīta ar multimediju, jāizprot to raksturīgas 
pazīmes un jābūt priekšstatam par to pielietošanu. Studentiem jāprot izteikt savu 
viedokli par multimediju pielietošanu mūsdienās un nākotnē, sagatavot prezentāciju, 
meklējot informāciju dažādos avotos, veidot un pielietot darbības vārdus ciešamajā 
kārtā.  

 
 

4.2. Organizācija un struktūra 
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1 .  Dators 
1.1. Datoru pielietošana 
1.2. Datoru tipi 
1.3. Personālā datora galvenās  

             sastāvdaļas 
1.4. Perifērijas ierīces  
1.5. Gramatika: Darbības vārda 

locīšana tagadnē. Jautājuma 
teikumi. Lietvārdu

2 

 daudzskaitļa 
formas veidošana 

6 10 18 

2.  Programmatūra  
  Terminoloģija 

2.1.1.  Operētājsistēmas 
2.1.2. Lietojumprogrammas  

2.2. Gramatika: Darbības vārda 
locīšana pagātne. Īpašības vārdu 
pārākās un vispārākās pakāpes 
veidošana 

2 6 10 18 

3.  Programmēšana 
3.1. Vēsture  
3.2. Valodas 
3.3. Gramatika: Darbības vārda 

locīšana nākotnē. 

2 

Piederības 

5 18 25 
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locījums 

4.  Datoru tīkli  
4.1. Tīklu klasifikācija 
4.2. Tīklu konfigurācijas 
4.3. Galvenie tīklu aparatūras bloki 
4.4. Internets un globālais tīmeklis 
4.5. Dātu pārraide 
4.6. Gramatika: Darbības vārda 

locīšana saliktajā tagadnē un 
saliktajā ilgstošajā tagadnē. 
Artikulu lietojums.  

3 6 10 19 

5.  Datorsistēmas drošība  
5.1. Galvenās prasības datorsistēmas 

drošībai 
5.2. Datoru virusi 
5.3. Gramatika: Darbības vārdu 

locīšana saliktajā pagātnē un 
saliktajā ilgstošajā pagātnē  

2 6 10 18 

6.  Robottehnika 
6.1. Robottehnikas vēsture 
6.2. Robotu komponenti 
6.3. Robotu veidi 
6.4. Gramatika: Darbības vārda 

locīšana saliktajā nākotnē un 
ilgstošajā nākotnē. Pirmā tipa 
nosacījuma apstākļa teikumi  

2 8 15 25 

7.  Virtuālā realitāte  
7.1. VR ietekme 
7.2. VR nākotne 
7.3. Gramatika: Modālie darbības 

vārdi 

1 4 9 14 

8.  Multimediji  
8.1. Terminoloģija un raksturīgas 

pazīmes 
8.2. Multimedija pielietošana 
8.3. Gramatika: Ciešamā kārta 

2 7 14 23 

Kopā  16 48 96 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP (nepilna laika klātienes studijas - 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 
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4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 2 semestros, t.sk. 64 auditorijas 
stundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos.  

 
4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  

 

Temats Patstāvīgā darba veids  

1.  Dators Sacerējuma sagatavošana. Dialogu 
sastādīšana. Gramatikas un leksikas uzdevumi 

2.  Programmatūra  Programmatūras pakotņu salīdzinājums 
rakstiskā veidā. Gramatikas un leksikas 
uzdevumi 

3.  Programmēšana Referāta sagatavošana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

4.  Datoru tīkli  Dialogu sastādīšana. Pasūtījuma formas 
sagatavošana un aizpildīšana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

5.  Datorsistēmas drošība  Datoru drošības sistēmu piedāvājuma 
apraksts. Gramatikas un leksikas uzdevumi 

6.  Robottehnika Prezentācijas sagatavošana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

7.  Virtuālā realitāte  Sacerējuma sagatavošana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

8.  Multimedijs Prezentācijas sagatavošana. Gramatikas un 
leksikas uzdevumi 

 

5. Pamatliteratūra  
 
1.  Boekner, K. and Brown, Ch. P. Oxford English for Computing. Oxford: Oxford University 

Press, 2001. 
 
2. Glendinning, E.H. and McEwan, J. Oxford English for Information Technology. Oxford: 

Oxford University Press, 2002. (pieejams arī http://www.dl4all.com/2007/11/22/oxford-
english-for-information.html

 
)  

3. Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for 
Intermediate Students. With Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

4.  Zoumas, L. English for Information Technology. http://www.english4it.com/index.php, online 
course, 2009. 
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6. Papildliteratūra  
Mācību literatūra:  
 
1. Collin, S.M.H. Check Your Vocabulary for Computing. Teddington: Peter Collin Publishing, 
1999. 
 
2. Esteras, S.R. Infotech English for Computer Users. Ithaca Barnes and Nobles, 2003. 
 
3. O’Leary T. J. and O’Leary L.J. Computing Essentials 2010. Complete Edition. America: 
McGrawHill Professional, 2009. 
 
4. Taylor, S. Model Business Letters, E-mails and Other Business Documents. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2006. 
 
5. Williams B.K. and Sawyer S. Using Information Technology. Career Education, 2009. 
 
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. 

Interneta avoti: 
 
http://termini.lza.lv/term.php?term (Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm) 
 
http://termini.laka.lv/ (Vārdenes vārdnīca) 
 
http://termini.tilde.lv/Term.aspx?.tabindex=1&subject=44 (Terminoloģijas portāls) 
 
http://www.termini.lv/ (Lielā terminu vārdnīca) 
 
http://completedb.ttc.lv/ (Valsts valodas centrs) 
 
http://www.intel.com/#/  (Intel kompānijas mājas lapa) 
 
http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx (Miscrosoft kompānijas mājas lapa) 

Žurnāli: 
 

1. Byte 
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2. Computer Graphics World 
3. Data Communication 
4. Internet World 
5. Macworld 
6. Microsoft System Journal 
7. Network Magazine 
8. PC Computing 
9. PC Magazine 
10. PC World 

 
7. Studentu novērtēšana  

Prasības studentiem, lai sagatavotos ieskaitēm/eksāmenam: 
• Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un konsultācijās. 
• Sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi: tematiskie un gramatikas uzdevumi, apraksti un 

prezentācijas individuāli vai grupas darbā. 
Pie ieskaites/eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri iepriekš minētās prasības izpilda regulāri 
visu semestri. 
Novērtējums ieskaitē „ieskaitīts”/„neieskaitīts” un atzīme, eksāmenā vērtējums 10 ballu 
sistēmā. Galīgais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā praktisko darbu izpildi – 30 %, 
kontroldarbu vērtējumu – 20 % un ieskaites/ eksāmena vērtējumu – 50 %. 
Prasības ieskaitē/eksāmenā: 
Rakstiskā daļa:  

1) izpildīt gramatisko testu par izņemtajām tēmām; 
2) izpildīt rakstiski uzdevumus saistībā ar semestros noteiktām leksikas tēmām. 

Mutiskā daļā (eksāmenam):  
3) profesionālā teksta komentēšana; 
4) saruna par gadā izņemto tematiku. 

 
8.   Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Nosaukums:  Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana 2KP  
  

2.Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām mikroekonomikā, mārketingā, 
mārketinga pētījumos, finanšu grāmatvedībā, komerctiesībās. 

3. Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi   
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana ir integrējošs mācību priekšmets, kura nolūks dod 

profesionālās iemaņas uzņēmējdarbībā, tas parāda savstarpējo saikni starp pirmajā mācību gadā 

apgūstamajiem priekšmetiem un kalpo kā bāze otrā mācību gada speciālajiem priekšmetiem.  

3.2. Uzdevumi 
Izprast uzņēmējdarbības būtību, ārējās un iekšējās vides ietekmi. 
Izprast un analizēt dažādu uzņēmējdarbības sfēru attīstību Latvijā. 
Izprast uzņēmējdarbības formu īpatnības. 
Noteikt potenciālos informācijas avotus un izmantot tos ideju ģenerēšanas procesā. 
Izveidot un izmantot komunikatīvās prasmes. 
Noteikt un izmantot uzņēmējdarbībai nepieciešamos resursus. 
Izprast vadītāja un darbinieku lomu un uzņēmumā struktūrā, veidot prasmi strādāt grupā. 
Izstrādāt un prezentēt biznesa plānu. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
 
Prast pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar 
uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā uzņēmējdarbībā. 

 

4. Saturs   
4.1. Priekšmeta apraksts  

Uzņēmējdarbība, uzņēmējs, uzņēmums, uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās formas. 
Izprast uzņēmējdarbības būtību un nozīmi valsts ekonomikā, izzināt uzņēmējdarbības 
procesa galvenos elementus, izprast uzņēmējdarbības loģiku, kultūru, un ētiku. 
Jāprot raksturot uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās formas, jāprot salīdzināt un 
noteikt atsevišķu tiesisko formu priekšrocības un trūkumus. 

 
Uzņēmējdarbības plānošana. 
Jāprot sastādīt biznesa plānu, aprēķināt nepieciešamo resursu daudzumu, ieņēmumus un 
izmaksas, peļņu vai zaudējumus un novērtēt uzņēmuma darbības efektivitāti. 
Uzņēmējdarbības sfēra Latvijā. 
Jāprot raksturot un salīdzināt atsevišķas uzņēmējdarbības sfēras, akcentēt to sevišķās 
īpašības. 
Uzņēmuma dzīves cikls. 
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Jāprot raksturot uzņēmumā dzīves cikla fāzes, jāprot dibināt uzņēmumu un veidot tās 
struktūru. 
Uzņēmuma vadīšanas principi. 
Jāprot raksturot vadīšanas stilus un izveidot uzņēmuma struktūru. Jāprot izvēlēties 
uzņēmuma personālu  un izmantot iegūtās zināšanas uzņēmējdarbībā. 
Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi. Uzņēmējdarbības informatīvais 

nodrošinājums.  
Jāpārzina uzņēmējdarbībā nepieciešamie resursi, to sastāvs, jāprot iegūtās zināšanas 
izmantot resursu izvēlē. 
Jāprot izmantot dažādus informācijas avotus un veidot informācijas datu bāzi uzņēmumā 
un pielietot to uzņēmējdarbībā. 
 

4.2. Organizācijas struktūra  
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1. Uzņēmējdarbība  
1.1. LR likums “Komerclikums“ un uzņēmējdarbības 
organizatoriski tiesiskās formas. 
   1.1.1. Faktori, kas ietekmē organizatoriski tiesisko 
uzņēmējdarbības izvēli. Fiziskās un juridiskās personas 
jēdziens. Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem. 
   1.1.2. Individuālais komersants, tā raksturojums.  
   1.1.3. Personālsabiedrības, to veidi un raksturojums. 
   1.1.4. Kapitālsabiedrības, to veidi un raksturojums: 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība.  
1.3. Uzņēmējdarbības process: Ideja. Resursi. 
Uzņēmējdarbības rezultāti. 

5 1 6 12          

2. Uzņēmējdarbības plānošana  
2.1.Plānošana un prognozēšana uzņēmējdarbībā. 
2.2. Biznesa plāna vispārīgs raksturojums, funkcijas. 
Nosacījumi, kas jāievēro, izstrādājot biznesa plānu. 
Biznesa plāna izstrādāšanas secība. 
2.3. Pašreizējā stāvokļa novērtēšana – sagatavošanās 
plānošanas procesam. Mikrovides un makrovides analīze. 
Novērtēšanas rezultātu apkopošana. 
2.4. Biznesa plāna saturs. Titullapa. Iesniegums par 
komercnoslēpumu. Kopsavilkums. Ieceres pamatojums. 
Finanšu aprēķini. Pielikums. 

3 7 10 20 

3. Uzņēmuma vadīšanas principi  
3.1. . Uzņēmējs un tā statuss. Uzņēmējam nepieciešamās 
īpašības. Uzņēmējs kā vadītājs. Uzņēmējdarbības loģika: 
uzņēmēja rīcība un to noteicošie faktori. Patērētāja  rīcības  
prognozēšana. Uzņēmēja darbības virzieni. 
3.2. Vadības līmeņi, metodes, stili. 
3.3 .Uzņēmuma personāla izvēle, pienākumu 

2 3 5 10 
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strukturēšana. 
 

4. Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie 
resursi  
4.1.  Uzņēmējdarbības informatīvais 
nodrošinājums  
   4.1.1. Uzņēmuma iekšējie informācijas avoti: 
grāmatvedība, tehnoloģijas dati (receptūra), ražošanas 
jaudas (telpas, iekārtas), pārdošanas apjomi, sarunas ar 
uzņēmuma darbiniekiem. 
   4.1.2. Ārējie informācijas avoti. 

Valsts institūcijas un iestādes: Valsts statistikas 
komiteja, Valsts likumdošanas institūcijas, 
muitas un nodokļu institūcijas, pašvaldību 
komercnodaļas, bibliotēkas. 

Privātās institūcijas: juridiskie biroji, grāmatvedības 
un auditorfirmas, mārketinga un reklāmas 
aģentūras, bankas, apdrošināšanas kompānijas, 
tehnoloģiskie centri un pētnieciskās laboratorijas, 
uzņēmējdarbības atbalsta centri. 

Tirgus kā informācijas avots. Aptaujas un 
novērošana. Gadatirgi un izstādes, katalogi. 

Sabiedriskās organizācijas: Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera, arodbiedrības, nozaru 

4.2. Kapitāls un investīcijas. Kapitāls, tā jēdziens un 
sastāvs: pamata un apgrozāmais. Kapitāla veidošana. 
Kapitāla avoti. Investēšana (ieguldīšana).  
4.3. Tehnoloģija: jēdziens, izvēles problēmas. 
Kvalitātes vadīšana: tehnoloģisko resursu optimizācija, 
bagātināšana, aizsardzība. Preču zīmes izstrādāšana un 
aizsardzība 
4.4. Darbaspēks (personāls): Jēdziens un nozīme. Sastāvs 
un uzņēmējdarbības  struktūras. Darbaspēka izvēle un 
novērtēšana. Personāla izmantošanu raksturojošie 
rādītāji: darba intensitāte, darba ražīgums (izstrāde uz 
vienu strādājošo, produkcijas vai pakalpojumu 
darbietilpība, produktivitātes rādītājs). 
4.5.Uzņēmējspēja. Uzņēmējspēja un risks. 
 

2 8 10 20 

5.Uzņēmējdarbības sfēras Latvijā  
5.1. Mazā un vidējā uzņēmējdarbība Latvijā. Valdības 
atbalsts MVU. 
5.2. Galvenie profesionālās uzņēmējdarbības tipi un to 
būtība. 
 5.3. Valsts un privātā uzņēmējdarbība, to salīdzinājums, 
priekšrocības. Ekonomiskie principi privātā uzņēmuma 
dibināšanā. Uzņēmējdarbība, to būtība un prioritātes. 
5.4.. Uzņēmēja divi rīcības motīvi: patērētāja vajadzību 
atklāšana, patērētājam uzspiestās intereses. Tradicionālās 
un inovāciju uzņēmējdarbības formu būtība, jēdziens un 

4 0 4 8 
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savstarpējā sakarība. Uzņēmējdarbības aktivitātes un to 
veidi: pamataktivitāte un ideju ģenerēšana. 
  
6.Uzņēmuma  dzīves cikls  
6.1. Uzņēmuma dibināšanas tiesiskie priekšnosacījumi. 
Dažādu īpašumu formu uzņēmumu dibināšanas      
īpatnības. Dibināšanas līgums. Uzņēmuma statūti, to 
jēdziens un nozīme. Dibināšanas ieguldījums, tā 
noformēšanas noteikumi. Reģistrēšanas kapitāls. 
Uzņēmuma, kā nodokļu maksātāja, reģistrēšana. 
Komercreģistrs. 
6.2. Uzņēmuma darbība.  
6.3. Uzņēmuma struktūra.  
6.4. Krīze un bankrots. Uzņēmuma ekonomiskā un vadības 
krīze. Ekonomiskās krīzes cēloņi. Krīzes un bankrota 
atvairīšanas pasākumi. Uzņēmuma likvidācija. Brīvprātīgā 
un piespiedu likvidācija. Formālā un materiālā likvidācija.  
Sanācija un tās pasākumi. Bankrota procedūra. 
6.5.Uzņēmumu darbības izbeigšana. Norēķinu secība ar 
kreditoriem. 
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4.3 Studiju priekšmeta apjoms 
2 KP (pilna laika studijas - 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas) 
 

      4.4Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 2. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos.  

 
 

 
Patstāvīgo darbu organizācijas un struktūra 

Biznesa plāns. 

1. 
Mērķi 

2. 
Studentam jāprot izstrādāt biznesa plānu jaunam pasākumam. 
Studentam jāizprot jaunas preces vai pakalpojuma analīzes, plānošanas un 
realizācijas process. 

Saturs 
Biznesa plāna vadlīnijas (standarta formas) 

1. 
Kopsavilkums. 

1.1.
Ievads. 
Galvenā ideja. 
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1.2.
1.3.

Ierobežojumi. 

2. 
Problēmas formulējums. 

2.1.
Tirgus analīze – ārējā vide. 

2.2.
Tirgus pieprasījums. 

2.3.
Piedāvājuma apstākļi. 

2.4.
Sadales apstākļi. 

3. 
Prognoze. 

3.1.
Potenciāls – iekšējā vide. 

3.2.
Personāla potenciāls. 

3.3.
Ražošanas potenciāls. 

3.4.
Finansu potenciāls. 

4. 
Konsultatīvie pakalpojumi. 

4.1.
SWOT analīze.  

4.2.
Iespējas. 

4.3.
Draudi. Stiprās puses. 

5. 
Vājās puses. 

5.1.
Uzņēmuma misijas un mērķu noteikšana.  

5.2.
Misijas noteikšana. 

6. 
Mērķi. 

6.1.
Stratēģijas. 

6.2.
Uzņēmuma juridiskais statuss. 

6.3.
Uzņēmuma potenciāls. 

7. 
Mārketings. 

7.1.
Detalizēts plāns.  

7.2.
Uzņēmuma juridiskais statuss. 
Uzņēmuma potenciāls. 

- 
Materiālais potenciāls. 

- 
Izvietojums. 

- 
Ēkas, iekārtas. 

- 
Tehniskais nodrošinājums. 
Krājumi. 

- 
Cilvēku potenciāls. 

- 
Ražošanas personāls. 

- 
Administratīvais personāls. 
Komercpersonāls. 

- 
Finansu potenciāls. 

- 
Dibināšanas kapitāls. 
Rīcības kapitāls. 
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- 
Uzņēmējdarbības valstiskā atzīšana. 

- 
Firmas reģistrācija. 

- 
Uzņēmuma reģistrācija. 

- 
Nodokļu maksātāja reģistrācija. 
Patentu, dizaina paraugu un preču zīmes reģistrēšana. 

7.3.
Valdības atbalsts. 

Mārketings. 
Produkts vai pakalpojums. 
Cena. 
Vieta. 

7.4.
Virzīšana. 

7.5.
Termiņu plānošana, darba grafiks. 

7.6.
Risks un tā vadīšana. 
Finansu plāns un finansu aprēķins. 

Peļņas un zaudējumu aprēķins. 
Naudas plūsmas pārskats. 

 
Bilance. 

5. Pamatliteratūra  
1. Rurāne M. Uzņēmējdarabības organizācija un plānošana. – Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 2002. – 330 lpp. 

2. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. – Rīga: Rīgas 

Tehniskā universitāte, 2005. – 229 lpp. 

6.Papildliteratūra  
 

3. Abizāre V. Ievads Uzņēmējdarbībā. – Rīga: RaKa, 2004. – 140 lpp. 

4. Alsiņa R. Uzņēmējdarbība.- Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta 

akadēmija, 2004.- 280 lpp. 

5. Alsiņa R. Mācies plānot! – Rīga: Kamene, 2004. – 75 lpp. 

6. Alsiņa R., Romancēviča J., Rurāne M. u.c. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. 

– Rīga: Kamene, 1999. – 280 lpp. 

7. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2005. – 175 lpp. 

8. Drucker Peter F. Innovation and enterpreneurship – Practice and Principles Butterworth 

Heinemann 1985. Revised reprint 1994. Reprint 1997. 

9. Kuratko Donald F. Zrichard M. Hodgetts Enterpreneurship – a contemporary approach 

Third edition. The Drayden Press, Harcourt Brace Collage Publishers 1989. 
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10. Henrik Herlau and Helgr Tetzschner. The Cube Modek: A Human Software. For 

Traoning and Managing Enterpreneurship. Copenhagen Business School, 1994. 

11. Котляр Э. Искуство и методи финансового анализа и планирование. – Москва: 

ИНЭК, 2004. – 156 с.  

12. Попова В. М. Бизнес – планирование. – Москва: Финансы и статистика, 2006. – 

814 с. 

13. Широков Б. М. Малый бизнес: финансовая среда предпринимательства. – Москва: 

Финансы и статистика, 2006. – 493 с. 

14. Гаврилова А. Н., Сисоева Е. Ф., Барабанов А. И. Финансоый менеджмент – 

Москва: КНОРУС, 2006. – 326 с.  

15. Хьюберт К. Рамперсад Универсальная система показателей деятельности. – 

Москва:  АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС 2005. – 351 с. 

16. Этрилл П. Финансоый менеджмент. – Москва: ИТЕР, 2006. – 602 с.  

 
7. Studentu novērtēšana  
Kursa darbs – 60% 
Eksāmens    - 40% 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

 
1. Nosaukums:  Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana 2KP  
  

2.Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām mikroekonomikā, mārketingā, 
mārketinga pētījumos, finanšu grāmatvedībā, komerctiesībās. 

3. Mērķi un uzdevumi  
3.1. Mērķi   
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana ir integrējošs mācību priekšmets, kura nolūks dod 

profesionālās iemaņas uzņēmējdarbībā, tas parāda savstarpējo saikni starp pirmajā mācību gadā 

apgūstamajiem priekšmetiem un kalpo kā bāze otrā mācību gada speciālajiem priekšmetiem.  

3.2. Uzdevumi 
Izprast uzņēmējdarbības būtību, ārējās un iekšējās vides ietekmi. 
Izprast un analizēt dažādu uzņēmējdarbības sfēru attīstību Latvijā. 
Izprast uzņēmējdarbības formu īpatnības. 
Noteikt potenciālos informācijas avotus un izmantot tos ideju ģenerēšanas procesā. 
Izveidot un izmantot komunikatīvās prasmes. 
Noteikt un izmantot uzņēmējdarbībai nepieciešamos resursus. 
Izprast vadītāja un darbinieku lomu un uzņēmumā struktūrā, veidot prasmi strādāt grupā. 
Izstrādāt un prezentēt biznesa plānu. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
 
Prast pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar 
uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā uzņēmējdarbībā. 

 

4. Saturs   
4.1. Priekšmeta apraksts  

Uzņēmējdarbība, uzņēmējs, uzņēmums, uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās formas. 
Izprast uzņēmējdarbības būtību un nozīmi valsts ekonomikā, izzināt uzņēmējdarbības 
procesa galvenos elementus, izprast uzņēmējdarbības loģiku, kultūru, un ētiku. 
Jāprot raksturot uzņēmējdarbības organizatoriski tiesiskās formas, jāprot salīdzināt un 
noteikt atsevišķu tiesisko formu priekšrocības un trūkumus. 

 
Uzņēmējdarbības plānošana. 
Jāprot sastādīt biznesa plānu, aprēķināt nepieciešamo resursu daudzumu, ieņēmumus un 
izmaksas, peļņu vai zaudējumus un novērtēt uzņēmuma darbības efektivitāti. 
Uzņēmējdarbības sfēra Latvijā. 
Jāprot raksturot un salīdzināt atsevišķas uzņēmējdarbības sfēras, akcentēt to sevišķās 
īpašības. 
Uzņēmuma dzīves cikls. 
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Jāprot raksturot uzņēmumā dzīves cikla fāzes, jāprot dibināt uzņēmumu un veidot tās 
struktūru. 
Uzņēmuma vadīšanas principi. 
Jāprot raksturot vadīšanas stilus un izveidot uzņēmuma strukturu . Jāprot izvēlēties 
uzņēmuma personālu  un izmantot iegūtās zināšanas uzņēmējdarbībā. 
Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi. Uzņēmējdarbības informatīvais 

nodrošinājums.  
Jāpārzina uzņēmējdarbībā nepieciešamie resursi, to sastāvs, jāprot iegūtās zināšanas 
izmantot resursu izvēlē. 
Jāprot izmantot dažādus informācijas avotus un veidot informācijas datu bāzi uzņēmumā 
un pielietot to uzņēmējdarbībā. 
 

4.2. Organizācijas struktūra  
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1. Uzņēmējdarbība  
1.1. LR likums “Komerclikums“ un uzņēmējdarbības 
organizatoriski tiesiskās formas. 
   1.1.1. Faktori, kas ietekmē organizatoriski tiesisko 
uzņēmējdarbības izvēli. Fiziskās un juridiskās personas 
jēdziens. Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem. 
   1.1.2. Individuālais komersants, tā raksturojums.  
   1.1.3. Personālsabiedrības, to veidi un raksturojums. 
   1.1.4. Kapitālsabiedrības, to veidi un raksturojums: 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība.  
1.3. Uzņēmējdarbības process: Ideja. Resursi. 
Uzņēmējdarbības rezultāti. 

4 1 7 12          

2. Uzņēmējdarbības plānošana  
2.1.Plānošana un prognozēšana uzņēmējdarbībā. 
2.2. Biznesa plāna vispārīgs raksturojums, funkcijas. 
Nosacījumi, kas jāievēro, izstrādājot biznesa plānu. 
Biznesa plāna izstrādāšanas secība. 
2.3. Pašreizējā stāvokļa novērtēšana – sagatavošanās 
plānošanas procesam. Mikrovides un makrovides analīze. 
Novērtēšanas rezultātu apkopošana. 
2.4. Biznesa plāna saturs. Titullapa. Iesniegums par 
komercnoslēpumu. Kopsavilkums. Ieceres pamatojums. 
Finanšu aprēķini. Pielikums. 

3 5 12 20 

3. Uzņēmuma vadīšanas principi  
3.1. . Uzņēmējs un tā statuss. Uzņēmējam nepieciešamās 
īpašības. Uzņēmējs kā vadītājs. Uzņēmējdarbības loģika: 
uzņēmēja rīcība un to noteicošie faktori. Patērētāja  rīcības  
prognozēšana. Uzņēmēja darbības virzieni. 
3.2. Vadības līmeņi, metodes, stili. 
3.3 .Uzņēmuma personāla izvēle, pienākumu 

2 2 6 10 
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strukturēšana. 
 

4. Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie 
resursi  
4.1.  Uzņēmējdarbības informatīvais 
nodrošinājums  
   4.1.1. Uzņēmuma iekšējie informācijas avoti: 
grāmatvedība, tehnoloģijas dati (receptūra), ražošanas 
jaudas (telpas, iekārtas), pārdošanas apjomi, sarunas ar 
uzņēmuma darbiniekiem. 
   4.1.2. Ārējie informācijas avoti. 

Valsts institūcijas un iestādes: Valsts statistikas 
komiteja, Valsts likumdošanas institūcijas, 
muitas un nodokļu institūcijas, pašvaldību 
komercnodaļas, bibliotēkas. 

Privātās institūcijas: juridiskie biroji, grāmatvedības 
un auditorfirmas, mārketinga un reklāmas 
aģentūras, bankas, apdrošināšanas kompānijas, 
tehnoloģiskie centri un pētnieciskās laboratorijas, 
uzņēmējdarbības atbalsta centri. 

Tirgus kā informācijas avots. Aptaujas un 
novērošana. Gadatirgi un izstādes, katalogi. 

Sabiedriskās organizācijas: Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera, arodbiedrības, nozaru 

4.2. Kapitāls un investīcijas. Kapitāls, tā jēdziens un 
sastāvs: pamata un apgrozāmais. Kapitāla veidošana. 
Kapitāla avoti. Investēšana (ieguldīšana).  
4.3. Tehnoloģija: jēdziens, izvēles problēmas. 
Kvalitātes vadīšana: tehnoloģisko resursu optimizācija, 
bagātināšana, aizsardzība. Preču zīmes izstrādāšana un 
aizsardzība 
4.4. Darbaspēks (personāls): Jēdziens un nozīme. Sastāvs 
un uzņēmējdarbības  struktūras. Darbaspēka izvēle un 
novērtēšana. Personāla izmantošanu raksturojošie 
rādītāji: darba intensitāte, darba ražīgums (izstrāde uz 
vienu strādājošo, produkcijas vai pakalpojumu 
darbietilpība, produktivitātes rādītājs). 
4.5.Uzņēmējspēja. Uzņēmējspēja un risks. 
 

2 7 11 20 

5.Uzņēmējdarbības sfēras Latvijā  
5.1. Mazā un vidējā uzņēmējdarbība Latvijā. Valdības 
atbalsts MVU. 
5.2. Galvenie profesionālās uzņēmējdarbības tipi un to 
būtība. 
 5.3. Valsts un privātā uzņēmējdarbība, to salīdzinājums, 
priekšrocības. Ekonomiskie principi privātā uzņēmuma 
dibināšanā. Uzņēmējdarbība, to būtība un prioritātes. 
5.4.. Uzņēmēja divi rīcības motīvi: patērētāja vajadzību 
atklāšana, patērētājam uzspiestās intereses. Tradicionālās 
un inovāciju uzņēmējdarbības formu būtība, jēdziens un 

2 0 6 8 
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savstarpējā sakarība. Uzņēmējdarbības aktivitātes un to 
veidi: pamataktivitāte un ideju ģenerēšana. 
  
6.Uzņēmuma dzīves cikls  
6.1. Uzņēmuma dibināšanas tiesiskie priekšnosacījumi. 
Dažādu īpašumu formu uzņēmumu dibināšanas      
īpatnības. Dibināšanas līgums. Uzņēmuma statūti, to 
jēdziens un nozīme. Dibināšanas ieguldījums, tā 
noformēšanas noteikumi. Reģistrēšanas kapitāls. 
Uzņēmuma, kā nodokļu maksātāja, reģistrēšana. 
Komercreģistrs. 
6.2. Uzņēmuma darbība.  
6.3. Uzņēmuma struktūra.  
6.4. Krīze un bankrots. Uzņēmuma ekonomiskā un vadības 
krīze. Ekonomiskās krīzes cēloņi. Krīzes un bankrota 
atvairīšanas pasākumi. Uzņēmuma likvidācija. Brīvprātīgā 
un piespiedu likvidācija. Formālā un materiālā likvidācija.  
Sanācija un tās pasākumi. Bankrota procedūra. 
6.5.Uzņēmumu darbības izbeigšana. Norēķinu secība ar 
kreditoriem. 

3 1 6 10 

KOPĀ 16 16 48 80 

 
 

4.4 Studiju priekšmeta apjoms 
2 KP (nepilna laika studijas - 36 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas) 
 

      4.4Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 2. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 36 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos.  

 
 

 
Patstāvīgo darbu organizācijas un struktūra 

Biznesa plāns. 

3. 
Mērķi 

4. 
Studentam jāprot izstrādāt biznesa plānu jaunam pasākumam. 
Studentam jāizprot jaunas preces vai pakalpojuma analīzes, plānošanas un 
realizācijas process. 

Saturs 
Biznesa plāna vadlīnijas (standarta formas) 

8. 
Kopsavilkums. 

8.1.
Ievads. 
Galvenā ideja. 
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8.2.
8.3.

Ierobežojumi. 

9. 
Problēmas formulējums. 

9.1.
Tirgus analīze – ārējā vide. 

9.2.
Tirgus pieprasījums. 

9.3.
Piedāvājuma apstākļi. 

9.4.
Sadales apstākļi. 

10. 
Prognoze. 

10.1. 
Potenciāls – iekšējā vide. 

10.2. 
Personāla potenciāls. 

10.3. 
Ražošanas potenciāls. 

10.4. 
Finansu potenciāls. 

11. 
Konsultatīvie pakalpojumi. 

11.1. 
SWOT analīze.  

11.2. 
Iespējas. 

11.3. 
Draudi. Stiprās puses. 

12. 
Vājās puses. 

12.1. 
Uzņēmuma misijas un mērķu noteikšana.  

12.2. 
Misijas noteikšana. 

13. 
Mērķi. 

13.1. 
Stratēģijas. 

13.2. 
Uzņēmuma juridiskais statuss. 

13.3. 
Uzņēmuma potenciāls. 

14. 
Mārketings. 

14.1. 
Detalizēts plāns.  

14.2. 
Uzņēmuma juridiskais statuss. 
Uzņēmuma potenciāls. 

- 
Materiālais potenciāls. 

- 
Izvietojums. 

- 
Ēkas, iekārtas. 

- 
Tehniskais nodrošinājums. 
Krājumi. 

- 
Cilvēku potenciāls. 

- 
Ražošanas personāls. 

- 
Administratīvais personāls. 
Komercpersonāls. 

- 
Finansu potenciāls. 

- 
Dibināšanas kapitāls. 
Rīcības kapitāls. 
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- 
Uzņēmējdarbības valstiskā atzīšana. 

- 
Firmas reģistrācija. 

- 
Uzņēmuma reģistrācija. 

- 
Nodokļu maksātāja reģistrācija. 
Patentu, dizaina paraugu un preču zīmes reģistrēšana. 

14.3. 
Valdības atbalsts. 

Mārketings. 
Produkts vai pakalpojums. 
Cena. 
Vieta. 

14.4. 
Virzīšana. 

14.5. 
Termiņu plānošana, darba grafiks. 

14.6. 
Risks un tā vadīšana. 
Finansu plāns un finansu aprēķins. 

Peļņas un zaudējumu aprēķins. 
Naudas plūsmas pārskats. 

 
Bilance. 

5. Pamatliteratūra  
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6.Papildliteratūra  
 

19. Abizāre V. Ievads Uzņēmējdarbībā. – Rīga: RaKa, 2004. – 140 lpp. 

20. Alsiņa R. Uzņēmējdarbība.- Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta 

akadēmija, 2004.- 280 lpp. 

21. Alsiņa R. Mācies plānot! – Rīga: Kamene, 2004. – 75 lpp. 

22. Alsiņa R., Romancēviča J., Rurāne M. u.c. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana. 

– Rīga: Kamene, 1999. – 280 lpp. 

23. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2005. – 175 lpp. 

24. Drucker Peter F. Innovation and enterpreneurship – Practice and Principles Butterworth 

Heinemann 1985. Revised reprint 1994. Reprint 1997. 

25. Kuratko Donald F. Zrichard M. Hodgetts Enterpreneurship – a contemporary approach 

Third edition. The Drayden Press, Harcourt Brace Collage Publishers 1989. 
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26. Henrik Herlau and Helgr Tetzschner. The Cube Modek: A Human Software. For 

Traoning and Managing Enterpreneurship. Copenhagen Business School, 1994. 

27. Котляр Э. Искуство и методи финансового анализа и планирование. – Москва: 

ИНЭК, 2004. – 156 с.  

28. Попова В. М. Бизнес – планирование. – Москва: Финансы и статистика, 2006. – 

814 с. 

29. Широков Б. М. Малый бизнес: финансовая среда предпринимательства. – Москва: 

Финансы и статистика, 2006. – 493 с. 

30. Гаврилова А. Н., Сисоева Е. Ф., Барабанов А. И. Финансоый менеджмент – 

Москва: КНОРУС, 2006. – 326 с.  

31. Хьюберт К. Рамперсад Универсальная система показателей деятельности. – 

Москва:  АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС 2005. – 351 с. 

32. Этрилл П. Финансоый менеджмент. – Москва: ИТЕР, 2006. – 602 с.  

 
7. Studentu novērtēšana  
Kursa darbs – 60% 
Eksāmens    - 40% 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1. protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1.  Nosaukums: Ekonomikas pamati  (2_KP) 
 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai: 
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē. Mācību 
priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbību saistītiem priekšmetiem. 
 
3. Mērķis un uzdevumi 
 
3.1. 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. 
 
  3.2. Uzdevumi: 

• padziļināt iepriekš iegūtas zināšanas par ekonomisko likumsakarību mijiedarbību;   
• iemācīties noteikt un novērtēt ekonomikas problēmas; 
• veidot spējas analizēt patērētāju izvēles teorijas apstākļus; 
• iemācīties analizēt pieprasījuma un piedāvājuma likumsakarības dažādās tirgus 

situācijās; 
• sniegt priekšstatu par ekonomikas attīstības cikliskumu un tā saistību ar galvenajām 

problēmām – inflācija, bezdarbs, struktūras izmaiņas un šo problēmu risināšanas 
iespējām; 

• sniegt izpratni par valsts un sabiedrības sektora lomu ekonomiskās politikas veidošanā 
un realizēšanā, politikas attīstību valstī un pasaulē.  

 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Studiju kursa apguves rezultātā topošais speciālists atbilstoši profesiju standartiem: 

• pratīs analizēt esošās un iespējamās uzņēmējdarbības problēmas, rezultātus un izdarīt 
secinājumus; 

• iegūs prasmi analizēt nozares statistiskos datus un izdarīt secinājumus par valsts 
tautsaimniecības un nozares (uzņēmuma ārējās vides) attīstību; 

• spēs izprast pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru lomu komercdarbības 
vides sakārtošanā un attīstībā; 

• pratīs orientēties ražošanas izmaksu un to ietekmējošo faktoru iedarbībā uz uzņēmuma 
saimniecisko vidi un ar to kombinēšanu saistītajiem komercdarbības riskiem; 

• izpratīs ražošanas faktoru tirgus ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātiem un 
investīciju lomu saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanā 

• spēs izprast valsts un pašvaldības lomu komercdarbības vides sakārtošanā un attīstībā; 
• pratīs orientēties valsts nodokļu sistēmā un novērtēt ar nodokļiem saistītus 

komercdarbības riskus; 
• izpratīs makroekonomiskos pamatrādītājus, ekonomikas aktivitātes cikla fāzes, bezdarba 

veidus un cēloņus; 
• pārzinās valsts fiskālo un monetāro politiku. 
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4. Saturs 
4.1.Priekšmeta apraksts 
 
1. Ievads ekonomikā. Mikro- un Makroekonomikas raksturojums. 
Izprast mikroekonomikas un Makroekonomikas izpētes objektus un subjektus, ierobežoto resursu 
un izvēles būtību un izrietošās sekas. Apzināt galvenās ekonomiskās problēmas. Izprast 
vajadzību un iespēju  atšķirības.   
 
2. Cena un tirgus 
Izprast piedāvājuma un pieprasījuma ekonomisko būtību. Prast atšķirt pieprasījumu no 
vajadzības. Izprast tirgus līdzsvara būtību. Izprast elastības teorijas būtību. Prast noteikt elastības 
koeficientu. Zināt elastības teorijas praktisko pielietojumu.  
 

3. Ražošana un izmaksas 
Izprast ražošanas funkcijas būtību un krītošā ražīguma likumu. Izprast robežteorijas būtību. 
Atšķirt ražošanas mainīgās un nemainīgās izmaksas.  Zināt uzņēmējdarbības (komercdarbības) 
pazīmes. 
 
4. Iekšzemes kopprodukts (IK) 
Izprast iekšzemes  kopprodukta (IKP) un  nacionālā kopprodukta (NKP) veidošanās savstarpējās 
likumsakarības, vienkāršotas riņķveida plūsmas ekonomikas modeļus. Atšķirt iekšzemes 
kopprodukta aprēķināšanas metodes. 
 
5. Bankas un kredīts 
Atšķirt Centrālās bankas funkcijas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkcijām. Izprast 
finanšu starpnieku lomu un sniegto pakalpojumu būtību finanšu tirgū. Apzināties kredīta un 
uzkrājumu lomu tautsaimniecības attīstībā. 
 
6. Darba tirgus 
Izprast bezdarba cēloņus, kas izriet no darba tirgus, un tā samazināšanas iespējas, pilnīgas 
nodarbinātības lomu tirgus ekonomikā. Zināt bezdarba ekonomiskās izmaksas, potenciālā IKP 
lomu ekonomikas nestabilitātes apstākļos.  
 
7. Inflācija un ekonomikā nestabilitāte. 
Atšķirt inflācijas veidus un zināt pazīmes, kas ietekmē inflācijas samazināšanos vai 
palielināšanos. Apzināties inflācijas prognozēšanas iespējas un hiperinflācijas draudus. 
 
8. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. 
Apzināties kādi faktori nosaka kopējā pieprasītā reālā iekšzemes kopprodukta apjomu un kopējā 
pieprasījuma izmaiņas. Zināt kā notiek makroekonomikā līdzsvara veidošanās īslaicīgā un 
ilgstošā periodā, kādas ir tās izmaiņas un ietekme uz ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, cenu 
līmeni.  
 
9. Valdības uzdevumi un iespējas makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanā. 
Zināt fiskālās un monetārās politikas veidus un instrumentus. Apzināties kā izpaužas stimulējoša 
fiskālā politika un kāds tai ir sakars ar monetāro politiku.  
 
10. Starptautiskie ekonomiskie sakari. 
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Izprast ārējās tirdzniecības absolūtās un salīdzināmās priekšrocības, eksportu un importu un  kādi 
faktori ietekmē eksporta  un importa izmaiņas. Apzināties starptautiskās ekonomikas integrācijas 
formas.  
.  
4.2.Organizācija un struktūra 
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1. Ievads ekonomikā. Mikro- un 
Makroekonomikas raksturojums.  
1.1. Resursu ierobežotība un izvēle.  
1.2. Vajadzības, izvēle un iespēju 
izmaksas.  
1.3. Ekonomikas pamatproblēmas. 
1.4. Ekonomikas sistēmas. 

2 2 5 9 

2. Cena un tirgus 
2.1. Tirgus veidi 
2.2. Pieprasījums, to ietekmējošie faktori 
2.3. Piedāvājums, to ietekmējošie faktori 
2.4. Piedāvājuma iespējas e-komercijā 
2.5. Tirgus cenas būtība 
2.6. Elastības jēdziens un aprēķini 

3 2 4 9 

3. Ražošana un izmaksas 
3.1. Ražošanas stadijas 
3.2. Darba dalīšana 
3.3. Ražošanas izmaksu veidi 
3.4. e-komercijas izmaksas 
3.5. Ienākumi, izmaksas (izdevumi) un 
peļņa vai zaudējumi 

3 2 4 9 

4.  Iekšzemes kopprodukts (IK) 
4.1. Iekšzemes kopprodukts (IK), tā 
aprēķina metodes . 
4.2. Nominālais IK un reālais IK, tā 
aprēķināšana  
4.3. Ekonomikas izaugsme un tās faktori. 

2 1 3 6 

5. Bankas un kredīts 
5.1. Banku sistēma  
5.2. Naudas piedāvājums  
5.3. Naudas pieprasījums. Naudas 
piedāvājuma regulēšanas iespējas 
5.4. Kredīts. Kredīta veidi. 

1 2 3 6 
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6. Darba tirgus 
6.1. Darbaspēka piedāvājuma iespējas 
valstī  
6.2. Bezdarba formas, līmenis, 
ekonomiskās sekas. Pilnīga 
nodarbinātība. Potenciālais IKP. 
6.3.Valsts loma bezdarba samazināšanā.  

2 1 3 6 

7. Inflācija un ekonomikā nestabilitāte 
7.1. Inflācijas būtība un aprēķināšana  
7.2. Inflācijas veidi, tās sekas. 
7.3. Ekonomiskās aktivitātes cikls, tā 
fāzes  
7.5. Cikliskās attīstības cēloņi  
7.6. Inflācijas un bezdarba mijiedarbība. 
Filipa līkne. Stagflācija.  
 

2 3 4 9 

8. Kopējais pieprasījums un kopējais 
piedāvājums 
8.1. Kopējais pieprasījums, to 
ietekmējošie faktori  
8.2. Kopējais piedāvājums, to 
ietekmējošie faktori  
8.3. Makroekonomiskais līdzsvars 

2 1 3      6 

9. Valdības uzdevumi un iespējas 
makroekonomiskās stabilitātes 
nodrošināšanā  
9.1. Fiskālā politika, tās veidi: 
9.1.1. Nodokļu politika 
9.1.2. Budžeta politika 
9.2. Monetārā politika, tās veidi. „Lētas“ 
un „dārgas“ naudas politika.  
9.3. Ekonomikas stabilizācija 

2 3 6 11 

10. Starptautiskie ekonomiskie sakari  
10.1. Valstu absolūtās un salīdzināmās 
priekšrocības  
10.2. Starptautiskā tirdzniecība, tās 
ietekme uz IK. Valsts maksājumu 
bilance. 
10.3. Ekonomiskā integrācija.  

2 2 5 9 

Kopā 21 19 40 80 
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4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
 

2 KP pilna laika klātiene 40  kontaktstundas un 40  patstāvīgā darba stundas 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 1. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

Cena un tirgus. Pieprasījums un piedāvājums. Uzdevumi 
Situācijas analīze 

Ražošana un izmaksas. 
Izmaksu veidi un tās ietekmējošie faktori. 

Uzdevumi 
Situācijas analīze 

Bankas un kredīts Uzdevums 
Situācijas analīze 

Cikliskās attīstības cēloņi. Inflācijas un 
bezdarba mijiedarbība. Stagflācija. 

Uzdevumi 
Situācijas analīze 

Kopējais pieprasījums, to ietekmējošie 
faktori. Kopējais piedāvājums, to 
ietekmējošie faktori  
 

Uzdevumi 

Fiskālā un Monetārā politika Uzdevumi 
Situācijas analīze 

Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās 
zonas valstis. 

Situācijas analīze 

5.  Pamatliteratūra  
1. Ekonomikas pamati. – Rīga, Jumava, 2002. – 277 lpp.; 
2. Libermanis G. Ceļvedis ekonomikā, Kamene, 2004. – 67 lpp.; 
3.. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - Rīga: Kamene,  
2003. -  132 lpp.; 
4. Georgs Libermanis. – Peļņa un konkurence. - Rīga:, Kamene, 2003. – 227 lpp.; 
5. Bikse.V., Makroekonomikas tālmācības kurss. – Rīga.: SIA Izglītības soļi, 2003. – 314 lpp. 
 
6.  Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  
1. Uzņēmēja rokasgrāmata. – Rīga, Jumava, 2003. – 359 lpp.; 
2.  Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - Rīga:, Kamene, 2006. -  128 lpp.; 
3. Gods Uģis. Makroekonomika - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība

4. McConell C. R., Brue S. L. Economics: Principles, Problems and Policies. 17-th Edition-
McGraw Hill/Irwin, 2005.   -  763 p.; 

, 2004. - 
356 lpp.; 

5. Войтов А. Экономика : общий курс : учебник фундаментальной теории экономики по 
дисциплинам : экономика, рыночная экономика, экономическая теория, теоретическая 
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экономика, политэкономия, микроэкономика, макроэкономика.  -   4-е изд., 2000. – 581 
с.; 

6. Симкина Людмила. Экономическая теория: введение в экономическую теорию, 
микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика, история экономических 
учений . -  Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 447 с. 

 
 

Periodiskie izdevumi: 
Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti 
Speciālie periodiskie izdevumi: Dienas bizness, Kapitāls.  

 

7.  Studentu novērtēšana  
7.5.darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 40% - jāatrisina patstāvīgi visi 

uzdevumi par tematiem, kas norādīti programmā; 
7.6.eksāmens – teorētiskie jautājumi un uzdevumi, līdz 4 stundām – 60%. 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1.  Nosaukums: Ekonomikas pamati  (2_KP) 
 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai: 
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē. Mācību 
priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku, finansēm un uzņēmējdarbību saistītiem priekšmetiem. 
 
3. Mērķis un uzdevumi 
 
3.1. 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. 
 
  3.2. Uzdevumi: 

• padziļināt iepriekš iegūtas zināšanas par ekonomisko likumsakarību mijiedarbību;   
• iemācīties noteikt un novērtēt ekonomikas problēmas; 
• veidot spējas analizēt patērētāju izvēles teorijas apstākļus; 
• iemācīties analizēt pieprasījuma un piedāvājuma likumsakarības dažādās tirgus 

situācijās; 
• sniegt priekšstatu par ekonomikas attīstības cikliskumu un tā saistību ar galvenajām 

problēmām – inflācija, bezdarbs, struktūras izmaiņas un šo problēmu risināšanas 
iespējām; 

• sniegt izpratni par valsts un sabiedrības sektora lomu ekonomiskās politikas veidošanā 
un realizēšanā, politikas attīstību valstī un pasaulē.  

 
3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Studiju kursa apguves rezultātā topošais speciālists atbilstoši profesiju standartiem: 

• pratīs analizēt esošās un iespējamās uzņēmējdarbības problēmas, rezultātus un izdarīt 
secinājumus; 

• iegūs prasmi analizēt nozares statistiskos datus un izdarīt secinājumus par valsts 
tautsaimniecības un nozares (uzņēmuma ārējās vides) attīstību; 

• spēs izprast pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru lomu komercdarbības 
vides sakārtošanā un attīstībā; 

• pratīs orientēties ražošanas izmaksu un to ietekmējošo faktoru iedarbībā uz uzņēmuma 
saimniecisko vidi un ar to kombinēšanu saistītajiem komercdarbības riskiem; 

• izpratīs ražošanas faktoru tirgus ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātiem un 
investīciju lomu saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanā 

• spēs izprast valsts un pašvaldības lomu komercdarbības vides sakārtošanā un attīstībā; 
• pratīs orientēties valsts nodokļu sistēmā un novērtēt ar nodokļiem saistītus 

komercdarbības riskus; 
• izpratīs makroekonomiskos pamatrādītājus, ekonomikas aktivitātes cikla fāzes, bezdarba 

veidus un cēloņus; 
• pārzinās valsts fiskālo un monetāro politiku. 
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4. Saturs 
4.3.Priekšmeta apraksts 
 
1. Ievads ekonomikā. Mikro- un Makroekonomikas raksturojums. 
Izprast mikroekonomikas un Makroekonomikas izpētes objektus un subjektus, ierobežoto resursu 
un izvēles būtību un izrietošās sekas. Apzināt galvenās ekonomiskās problēmas. Izprast 
vajadzību un iespēju  atšķirības.   
 
2. Cena un tirgus 
Izprast piedāvājuma un pieprasījuma ekonomisko būtību. Prast atšķirt pieprasījumu no 
vajadzības. Izprast tirgus līdzsvara būtību. Izprast elastības teorijas būtību. Prast noteikt elastības 
koeficientu. Zināt elastības teorijas praktisko pielietojumu.  
 

3. Ražošana un izmaksas 
Izprast ražošanas funkcijas būtību un krītošā ražīguma likumu. Izprast robežteorijas būtību. 
Atšķirt ražošanas mainīgās un nemainīgās izmaksas.  Zināt uzņēmējdarbības (komercdarbības) 
pazīmes. 
 
4. Iekšzemes kopprodukts (IK) 
Izprast iekšzemes  kopprodukta (IKP) un  nacionālā kopprodukta (NKP) veidošanās savstarpējās 
likumsakarības, vienkāršotas riņķveida plūsmas ekonomikas modeļus. Atšķirt iekšzemes 
kopprodukta aprēķināšanas metodes. 
 
5. Bankas un kredīts 
Atšķirt Centrālās bankas funkcijas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkcijām. Izprast 
finanšu starpnieku lomu un sniegto pakalpojumu būtību finanšu tirgū. Apzināties kredīta un 
uzkrājumu lomu tautsaimniecības attīstībā. 
 
6. Darba tirgus 
Izprast bezdarba cēloņus, kas izriet no darba tirgus, un tā samazināšanas iespējas, pilnīgas 
nodarbinātības lomu tirgus ekonomikā. Zināt bezdarba ekonomiskās izmaksas, potenciālā IKP 
lomu ekonomikas nestabilitātes apstākļos.  
 
7. Inflācija un ekonomikā nestabilitāte. 
Atšķirt inflācijas veidus un zināt pazīmes, kas ietekmē inflācijas samazināšanos vai 
palielināšanos. Apzināties inflācijas prognozēšanas iespējas un hiperinflācijas draudus. 
 
8. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums. 
Apzināties kādi faktori nosaka kopējā pieprasītā reālā iekšzemes kopprodukta apjomu un kopējā 
pieprasījuma izmaiņas. Zināt kā notiek makroekonomikā līdzsvara veidošanās īslaicīgā un 
ilgstošā periodā, kādas ir tās izmaiņas un ietekme uz ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, cenu 
līmeni.  
 
9. Valdības uzdevumi un iespējas makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanā. 
Zināt fiskālās un monetārās politikas veidus un instrumentus. Apzināties kā izpaužas stimulējoša 
fiskālā politika un kāds tai ir sakars ar monetāro politiku.  
 
10. Starptautiskie ekonomiskie sakari. 
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Izprast ārējās tirdzniecības absolūtās un salīdzināmās priekšrocības, eksportu un importu un  kādi 
faktori ietekmē eksporta  un importa izmaiņas. Apzināties starptautiskās ekonomikas integrācijas 
formas.  
.  
4.4.Organizācija un struktūra 
 
 

Tēma 
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1. Ievads ekonomikā. Mikro- un 
Makroekonomikas raksturojums.  
1.1. Resursu ierobežotība un izvēle.  
1.2. Vajadzības, izvēle un iespēju 
izmaksas.  
1.3. Ekonomikas pamatproblēmas. 
1.4. Ekonomikas sistēmas. 

2 2 5 9 

2. Cena un tirgus 
2.1. Tirgus veidi 
2.2. Pieprasījums, to ietekmējošie faktori 
2.3. Piedāvājums, to ietekmējošie faktori 
2.4. Piedāvājuma iespējas e-komercijā 
2.5. Tirgus cenas būtība 
2.6. Elastības jēdziens un aprēķini 

2 2 5 9 

3. Ražošana un izmaksas 
3.1. Ražošanas stadijas 
3.2. Darba dalīšana 
3.3. Ražošanas izmaksu veidi 
3.4. e-komercijas izmaksas 
3.5. Ienākumi, izmaksas (izdevumi) un 
peļņa vai zaudējumi 

2 2 5 9 

4.  Iekšzemes kopprodukts (IK) 
4.1. Iekšzemes kopprodukts (IK), tā 
aprēķina metodes . 
4.2. Nominālais IK un reālais IK, tā 
aprēķināšana  
4.3. Ekonomikas izaugsme un tās faktori. 

1 1 4 6 

5. Bankas un kredīts 
5.1. Banku sistēma  
5.2. Naudas piedāvājums  
5.3. Naudas pieprasījums. Naudas 
piedāvājuma regulēšanas iespējas 
5.4. Kredīts. Kredīta veidi. 

1 1 4 6 
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6. Darba tirgus 
6.1. Darbaspēka piedāvājuma iespējas 
valstī  
6.2. Bezdarba formas, līmenis, 
ekonomiskās sekas. Pilnīga 
nodarbinātība. Potenciālais IKP. 
6.3.Valsts loma bezdarba samazināšanā.  

1 1 4 6 

7. Inflācija un ekonomikā nestabilitāte 
7.1. Inflācijas būtība un aprēķināšana  
7.2. Inflācijas veidi, tās sekas. 
7.3. Ekonomiskās aktivitātes cikls, tā 
fāzes  
7.5. Cikliskās attīstības cēloņi  
7.6. Inflācijas un bezdarba mijiedarbība. 
Filipa līkne. Stagflācija.  
 

2 2 5 9 

8. Kopējais pieprasījums un kopējais 
piedāvājums 
8.1. Kopējais pieprasījums, to 
ietekmējošie faktori  
8.2. Kopējais piedāvājums, to 
ietekmējošie faktori  
8.3. Makroekonomiskais līdzsvars 

1 1 4      6 

9. Valdības uzdevumi un iespējas 
makroekonomiskās stabilitātes 
nodrošināšanā  
9.1. Fiskālā politika, tās veidi: 
9.1.1. Nodokļu politika 
9.1.2. Budžeta politika 
9.2. Monetārā politika, tās veidi. „Lētas“ 
un „dārgas“ naudas politika.  
9.3. Ekonomikas stabilizācija 

2 2 7 11 

10. Starptautiskie ekonomiskie sakari  
10.1. Valstu absolūtās un salīdzināmās 
priekšrocības  
10.2. Starptautiskā tirdzniecība, tās 
ietekme uz IK. Valsts maksājumu 
bilance. 
10.3. Ekonomiskā integrācija.  

2 2 5 9 

Kopā 16 16 48 80 
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4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
 

2 KP nepilna laika klātiene 32  kontaktstundas un 48  patstāvīgā darba stundas 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 1. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
 

8.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

Cena un tirgus. Pieprasījums un piedāvājums. Uzdevumi 
Situācijas analīze 

Ražošana un izmaksas. 
Izmaksu veidi un tās ietekmējošie faktori. 

Uzdevumi 
Situācijas analīze 

Bankas un kredīts Uzdevums 
Situācijas analīze 

Cikliskās attīstības cēloņi. Inflācijas un 
bezdarba mijiedarbība. Stagflācija. 

Uzdevumi 
Situācijas analīze 

Kopējais pieprasījums, to ietekmējošie 
faktori. Kopējais piedāvājums, to 
ietekmējošie faktori  
 

Uzdevumi 

Fiskālā un Monetārā politika Uzdevumi 
Situācijas analīze 

Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās 
zonas valstis. 

Situācijas analīze 

9.  Pamatliteratūra  
1. Ekonomikas pamati. – Rīga, Jumava, 2002. – 277 lpp.; 
2. Libermanis G. Ceļvedis ekonomikā, Kamene, 2004. – 67 lpp.; 
3.. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - Rīga: Kamene,  
2003. -  132 lpp.; 
4. Georgs Libermanis. – Peļņa un konkurence. - Rīga:, Kamene, 2003. – 227 lpp.; 
5. Bikse.V., Makroekonomikas tālmācības kurss. – Rīga.: SIA Izglītības soļi, 2003. – 314 lpp. 
 
10.Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  
7. Uzņēmēja rokasgrāmata. – Rīga, Jumava, 2003. – 359 lpp.; 
8.  Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - Rīga:, Kamene, 2006. -  128 lpp.; 
9. Gods Uģis. Makroekonomika - 2., papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība

10. McConell C. R., Brue S. L. Economics: Principles, Problems and Policies. 17-th Edition-
McGraw Hill/Irwin, 2005.   -  763 p.; 

, 2004. - 
356 lpp.; 

11. Войтов А. Экономика : общий курс : учебник фундаментальной теории экономики по 
дисциплинам : экономика, рыночная экономика, экономическая теория, теоретическая 
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экономика, политэкономия, микроэкономика, макроэкономика.  -   4-е изд., 2000. – 581 
с.; 

12. Симкина Людмила. Экономическая теория: введение в экономическую теорию, 
микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика, история экономических 
учений . -  Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 447 с. 

 
 

Periodiskie izdevumi: 
Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti 
Speciālie periodiskie izdevumi: Dienas bizness, Kapitāls.  

 

11.Studentu novērtēšana  
11.5. darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 40% - jāatrisina patstāvīgi visi 

uzdevumi par tematiem, kas norādīti programmā; 
11.6. eksāmens – teorētiskie jautājumi un uzdevumi, līdz 4 stundām – 60%. 

 
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 

142



Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums  LIETIŠĶĀ SASKARSME  2KP 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Priekšmeta apguvei nav īpašu nosacījumu. Nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā 
izglītība. 

3. Mērķis un uzdevumi 

3.1. Mērķis 

Sniegt ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā (uztverē, komunikācijā, mijiedarbībā, 
stresā un konfliktsituācijās) un profesionālajā ētikā. 

3.2. Uzdevumi 
Studiju kursa apgūšanas rezultātā studentiem : 
- jāiegūst prasme noteikt savas vajadzības, izvirzīt mērķus, atrast metodes un 

paņēmienus to sasniegšanai; 
- jāveicina uzņēmīgas personības veidošanā, attīstot spēju pieņemt lēmumus, paškritiku, 

spēju pārvarēt grūtības, attīstot pašcieņu un pašizziņu; 
- jāapgūst iemaņas strādāt komandā, prast pielietot dažādus paņēmienus domstarpību 

novēršanai saskarsmē; 
- jāprot novērtēt ētiskās vērtības (taisnīgumu, patiesīgumu, atbildību, cieņu, godu u.c.); 
- jāapgūst saskarsmes iemaņas darbā ar klientiem un prezentāciju prasmi. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 

Studentiem kursa beigās jāspēj un jāprot: 

- Novērtēt un analizēt savu un citu rīcību, izdarīt secinājumus; 

- Veidot veiksmīgu ikdienas un lietišķo komunikāciju 

- Veidot vēlamo pašpadeves tēlu; 

- Uzstāties, padarīt citiem saprotamu sevis teikto. 

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts  

Saskarsmes raksturojums. 
- Iegūt zināšanas par saskarsmes nozīmi cilvēka dzīvē un darbā.  
- Izprast saskarsmes procesa struktūru, veidus, galvenās funkcijas. 
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Personības ietekme uz saskarsmes procesu. 
- iegūt zināšanas par personības struktūru, personības attīstības iespējām.  
- Jāizprot pašvērtējuma veidošanās un nozīme. 
- Iegūt zināšanas par temperamentu un raksturu.  
- Apgūt iemaņas savas personības, temperamenta un pašvērtējuma analīzē. 

Cilvēku vajadzības, vērtības un uzvedības motivācija. 
- Iegūt zināšanas par cilvēku vajadzībām, to veidiem.  
- Izprast A. Maslova vajadzību hierarhiju. 
- Iegūt zināšanas par vērtībām, to veidošanos personības attīstības gaitā. 
- Izprast jēdzienus: "motīvs", "motivēšana", "motivators" un šo jēdzienu izpausmes 

reālajā dzīvē. 
- Apgūt iemaņas novērtēt savas vajadzības, vērtības un motivēt tās. 

Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes process. 
- Izprast pirmā iespaida par cilvēku nozīmi turpmākajā saskarsmes procesā, izprast šī 

iespaida veidošanās mehānismu. 
- Zināt cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes veidošanās mehānismus un iespējas 

izvairīties no uztveres psiholoģiskajām barjerām. 
- Prast veidot vēlamo pašpadeves tēlu. 

Saskarsme kā komunikācija (apmaiņa ar informāciju). 
- Prast informācijas sniegšanas procesā izvairīties no komunikācijas psiholoģiskajām 

barjerām. 
- Apgūt aktīvās klausīšanās iemaņas. 
- Prast sniegt efektīvu atgriezenisko saiti sarunas gaitā. 
- Zināt neefektīvas komunikācijas iemeslus un mācēt no tiem izvairīties saskarsmes 

procesā. 
- Iegūt zināšanas par neverbālās saskarsmes veidiem un to nozīmi kopējā 

saskarsmes procesā. 
- Prast sagatavot un vadīt intervijas, lietišķas sarunas. 
- Prast sastādīt lietišķos dokumentus. 

Komandas veidošanās. 
- Iegūt zināšanas par sociālo grupu veidošanos un attīstību. 
- Zināt efektīvas darba komandas izveidošanas un novērtēšanas iespējas. 
- Izprast jēdzienus "vadītājs" un "līderis". 

Saskarsme konfliktsituācijās. 
- Zināt konfliktu veidus un attīstību. 
- Izprast konfliktu rašanās cēloņus. 
- Zināt konfliktu risināšanas veidus. 

Stress. 
- Izprast jēdziena "stress" būtību, cēloņus un attīstību. 
- Prast novērtēt stresa līmeni konkrētā situācijā. 
- Prast izvēlēties stresa līmeņa optimizācijas metodes. 
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Publiskā runa. 
- Prast izveidot runu un sagatavot uzstāšanos. 
- Jāzina runas izkopšanas paņēmieni. 

Dzīves un profesionālā ētika. 
- Iegūt zināšanas par ētikas pamatprincipiem: brīvību, atbildību, taisnīgumu, 

patiesīgumu u.c. 
- Iegūt zināšanas par uzņēmuma kultūru un ētiku darba vietā, iepazīties ar 

profesionālās ētikas kodeksiem 

4.2. Organizācija un struktūra 

Nr. 
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1. 
 

Saskarsmes raksturojums 
1.1Saskarsmes jēdziens, struktūras veidi.  
1.2.Saskarsmes galvenās funkcijas.  
1.3.Saskarsmes loma profesijā. 

 

2 
 

 
 

 2 
 

2. 
 

Personības ietekme uz saskarsmes procesu 
2.1.Pašizziņa, tās loma saskarsmē. 
2.2.Pašvērtējums, tā veidošanās 
2.3.Personības jēdziens, struktūra.  
2.4.Temperamenta tipi. 
2.5. Raksturs un tā tipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 4 8 
 

3. 
 

Cilvēku vajadzības, vērtības un uzvedības 
motivācija 
3.1.Vajadzības, to veidi.  
3.2.Motīvi, motivātori, to veidi.  
3.3.Vērtību būtība, to veidi. Vērtību veidošanās. 
3.4.Personisko un profesionālo vērtību saskaņošana. 
 

2 
 

2 6 10 
 

4. Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un 
sapratnes process 
4.1.Pirmais iespaids par cilvēku. Pirmā iespaida 
efekts jeb "oreola efekts".  
4.2.Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes 
mehānismi.  
4.3. Psiholoģiskās barjeras saskarsmes partnera 
uztverē. 

    

2 2 6 10 
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5. 
 

Saskarsme kā komunikācija (apmaiņa ar 
informāciju) 
5.1. Verbālā komunikācija. 
5.1.1.Prasme sniegt informāciju.  
5.1.2. Prasme klausīties.  
5.1.3.Atgriezeniskās saites sniegšana sarunas gaitā.  
5.1.4.Prasme uzdot jautājumus.  
5.1.5. Saskarsmes barjeras un šķēršļi.  
5.2.Neverbālā komunikācija.  
5.2.1.Mīmika, pozas, žesti. 
5.2.2.Saskarsmes distances. 
5.2.3.Runas modulācija. 
5.3.Interviju, lietišķo sarunu organizēšana un 
vadīšana.  

      
   

3 
 

3 4 10 
 

6. 
 

Komandas veidošanās 
6.1.Darbinieku izvēles pamatprincipi atbilstoši 
grupas mērķiem un uzdevumiem.  
6.2.Psiholoģiskā saderība.  
6.3.Efektīvas darba komandas iezīmes.  
6.4.Vadītājs un līderis - kopīgais un atšķirīgais.  
6.5.Vadības stils kā attiecību forma starp vadītāju 
un darbiniekiem. 

2 2  4 

7. 
 

Saskarsme konfliktsituācijās 
7.1.Konfliktu raksturojums un veidi.  
7.2.Konfliktu rašanās cēloņi, dinamika.  
7.3.Konfliktu risināšanas pamatnoteikumi. 
7.4. Darba konfliktu iemesli un risināšanas iespējas. 

2 
 

2 6 10 
 

8. 
 

Stress 
8.1.Stresa raksturojums.  
8.2.Profesionālā stresa cēloņi.  
8.3.Stresa līmeņa optimizācijas iespējas. 
8.4. Profesionālā izdegšana. 

2 
 

2 6 10 
 

9. 
 

Publiskā runa 
9.1. Publiskās runas raksturojums un veidi. 
9.2. Runas izveide. 
9.3. Uzstāšanās sagatavošana un prezentācija. 
 

2 
 

4 8 14 
 

10. 
 

Dzīves un profesionālā ētika 
10.1. Personīgās dzīves ētika: brīvība un atbildība, 
patiesība un meli, taisnīgums.  
10.2.Uzņēmuma kultūra, ētika. Profesionālās ētikas 
kodeksi. 

1 
 

1  
 

2 
 

 
 

Kopā 
 

20 
 

20 40 80 
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4.3. Studiju priekšmeta apjoms. 
2KP (pilna laika studijas – 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas) 

4.4. Laika grafiks 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 2.studiju gada 1.semestrī, 
tajā skaitās 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. 

4.5.Pastāvīgo studiju organizācija un struktūra  

Tēma  Patstāvīgā darba temats  Patstāvīgā darba 
veids 

Personība 
 

Pašnovērtējums un profesija 
 

Patstāvīgais darbs 

Vērtības 
 

Vērtību analīze. Patstēvīgais darbs 

Cilvēku savstarpējā uztvere 
 

Uztveres barjeras. Patstāvīgais darbs 
 

Neverbālā komunikācija 
 

Neverbālās komunikācijas 
nozīme. 

Uzdevums 

Publiskā runa 
 

Uzstāšanās sagatavošana un 
prezentācija 

 

Patstāvīgais darbs  

Konflikti 
 

Izturēšanās stratēģiju analīze 
dažādos konfliktu veidos.  

Patstāvīgais darbs 

Stress 
 

Stresa situāciju analīze Praktiskais uzdevums 
 

4.6. Pedagoģiskā pieeja 
Pasniedzējiem ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 

patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, sagatavo patstāvīgos darbus, praktiskajās nodarbībās 
analizē un vērtē situācijas, pilda testus, piedalās grupu uzdevumos un lietišķajās spēlēs. 
Pasniedzējs kopā ar studentiem apspriež un analizē gan praktisko darbu rezultātus, gan pašu 
darbības procesu. 

5. Literatūra 
5.1. Pamatliteratūra 

1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. - R.: Kamene, 1998. 
2. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā.- R.: Kamene, 2002. 

5.2. Papildliteratūra 
1. Dubkēvičs L. Saskarsme audzēkņiem. – Jumava, 2006. 
2. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – R., 2003. 
3. Frīmentāls D., Aktīva klientu apkalpošana. Zvaigzne ABC, 2006, 
4.  Geselharts R., Burkarta H. Stresa menedžments. – R., 2003. 
5. Hindls T. Prasme uzstāties, Zvaigzne ABC, 2006 
6. Hofmans K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga 

tehnisko līdzekļu lietošana. Zvaigzne ABC .2005 
7. Karlsons R. Neuztraucies par sīkumiem.- R.: Jumava, 1998. 
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8. Kārnegijs D. Līderis tevī- R., 1997. 
9. Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols. - Zvaigzne ABC. 
10. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Biznesa augstskola Turība , 2005  
11. Kupčs J. Saskarsmes būtība. - R., 1997. 
12. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Zvaigzne ABC., 1992 
13. Lazarus R.S. Stress and emotion. A new synthesis. – NY.- 2003. 
14. Mārkema U. Kā tikt galā ar stresu.- R.: Jumava, 1997. 
15. Meikšāne Dz., Plotnieks I. Personības pašizjūta un identitāte. Mācību apgāds NT, 

1998. 
16. Ozoliņa-Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – R., 2004. 
17. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. – R., Jumava, 2006. 
18. Psiholoģijas vārdnīca. - R. Mācību grāmata, 1999. 
19. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. – R. Kamene, 1999 
20. Reņģe V. Personības psiholoģija. R. Zvaigzne ABC, 2000. 
21. Reņģe V. Savstarpējo attiecību psiholoģija. Zvaigzne ABC., 2004. 
22. Rogenbuka I. Uzņēmējdarbības ētika. Zvaigzne ABC, Rīga, 1999. 
23. Saskarsme audzēkņiem. Mācību līdzeklis. Jumava, 1999. 
24. Toisene Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā. – R. Iljuss, 1996. 
25. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. Mācību apgāds, R.1996. 

6. Studentu novērtēšana 
Kontroldarbi – 25% 
Patstāvīgo darbu izpilde – 25% 
Ieskaite / Eksāmens – 50% 

7. Pasniedzēju akreditācija 
Prasības mācību spēkam: 

augstākā izglītība psiholoģijā, pedagoģijā; valsts valodas prasme; vēlams maģistra grāds. 

8. Programmas nodrošinājums 
8.1. Aprīkojums 

Programmas kvalitatīvai izpildei ir nepieciešams: 
tāfele; kodoskops; videokamera; videomagnetofons; videomateriāli; testi; izdales materiāli. 

8.2. Norises vieta Lekcijas - lekciju auditorijā. 

9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums  LIETIŠĶĀ SASKARSME 2KP 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Priekšmeta apguvei nav īpašu nosacījumu. Nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā 
izglītība. 

3. Mērķis un uzdevumi 

3.1. Mērķis 

Sniegt ieskatu cilvēku savstarpējās saskarsmes jomā (uztverē, komunikācijā, mijiedarbībā, 
stresā un konfliktsituācijās) un profesionālajā ētikā. 

3.2. Uzdevumi 
Studiju kursa apgūšanas rezultātā studentiem : 

- jāiegūst prasme noteikt savas vajadzības, izvirzīt mērķus, atrast metodes un 
paņēmienus to sasniegšanai; 
- jāveicina uzņēmīgas personības veidošanā, attīstot spēju pieņemt lēmumus, 
paškritiku, spēju pārvarēt grūtības, attīstot pašcieņu un pašizziņu; 
- jāapgūst iemaņas strādāt komandā, prast pielietot dažādus paņēmienus domstarpību 
novēršanai saskarsmē; 
- jāprot novērtēt ētiskās vērtības (taisnīgumu, patiesīgumu, atbildību, cieņu, godu u.c.); 
- jāapgūst saskarsmes iemaņas darbā ar klientiem un prezentāciju prasmi. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 

Studentiem kursa beigās jāspēj un jāprot: 

- Novērtēt un analizēt savu un citu rīcību, izdarīt secinājumus; 

- Veidot veiksmīgu ikdienas un lietišķo komunikāciju 

- Veidot vēlamo pašpadeves tēlu; 

- Uzstāties, padarīt citiem saprotamu sevis teikto. 

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts  

 
Saskarsmes raksturojums. 

- Iegūt zināšanas par saskarsmes nozīmi cilvēka dzīvē un darbā.  
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- Izprast saskarsmes procesa struktūru, veidus, galvenās funkcijas. 

Personības ietekme uz saskarsmes procesu. 
- iegūt zināšanas par personības struktūru, personības attīstības iespējām.  
- Jāizprot pašvērtējuma veidošanās un nozīme. 
- Iegūt zināšanas par temperamentu un raksturu.  
- Apgūt iemaņas savas personības, temperamenta un pašvērtējuma analīzē. 

Cilvēku vajadzības, vērtības un uzvedības motivācija. 
- Iegūt zināšanas par cilvēku vajadzībām, to veidiem.  
- Izprast A. Maslova vajadzību hierarhiju. 
- Iegūt zināšanas par vērtībām, to veidošanos personības attīstības gaitā. 
- Izprast jēdzienus: "motīvs", "motivēšana", "motivators" un šo jēdzienu izpausmes 

reālajā dzīvē. 
- Apgūt iemaņas novērtēt savas vajadzības, vērtības un motivēt tās. 

Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes process. 
- Izprast pirmā iespaida par cilvēku nozīmi turpmākajā saskarsmes procesā, izprast šī 

iespaida veidošanās mehānismu. 
- Zināt cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes veidošanās mehānismus un iespējas 

izvairīties no uztveres psiholoģiskajām barjerām. 
- Prast veidot vēlamo pašpadeves tēlu. 

Saskarsme kā komunikācija (apmaiņa ar informāciju). 
- Prast informācijas sniegšanas procesā izvairīties no komunikācijas psiholoģiskajām 

barjerām. 
- Apgūt aktīvās klausīšanās iemaņas. 
- Prast sniegt efektīvu atgriezenisko saiti sarunas gaitā. 
- Zināt neefektīvas komunikācijas iemeslus un mācēt no tiem izvairīties saskarsmes 

procesā. 
- Iegūt zināšanas par neverbālās saskarsmes veidiem un to nozīmi kopējā 

saskarsmes procesā. 
- Prast sagatavot un vadīt intervijas, lietišķas sarunas. 
- Prast sastādīt lietišķos dokumentus. 

Komandas veidošanās. 
- Iegūt zināšanas par sociālo grupu veidošanos un attīstību. 
- Zināt efektīvas darba komandas izveidošanas un novērtēšanas iespējas. 
- Izprast jēdzienus "vadītājs" un "līderis". 

Saskarsme konfliktsituācijās. 
- Zināt konfliktu veidus un attīstību. 
- Izprast konfliktu rašanās cēloņus. 
- Zināt konfliktu risināšanas veidus. 

Stress. 
- Izprast jēdziena "stress" būtību, cēloņus un attīstību. 
- Prast novērtēt stresa līmeni konkrētā situācijā. 
- Prast izvēlēties stresa līmeņa optimizācijas metodes. 
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Publiskā runa. 
- Prast izveidot runu un sagatavot uzstāšanos. 
- Jāzina runas izkopšanas paņēmieni. 

Dzīves un profesionālā ētika. 
- Iegūt zināšanas par ētikas pamatprincipiem: brīvību, atbildību, taisnīgumu, 

patiesīgumu u.c. 
- Iegūt zināšanas par uzņēmuma kultūru un ētiku darba vietā, iepazīties ar 

profesionālās ētikas kodeksiem. 

4.2. Organizācija un struktūra 

Nr. 
 

Tēmas 
 

Stundu skaits 
 

Te
or

ija
 

 
Pr
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ki
e 

da
rb

i 
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ts

tā
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e 

da
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i 

K
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1. 
 

Saskarsmes raksturojums 
1.1Saskarsmes jēdziens, struktūras veidi.  
1.2.Saskarsmes galvenās funkcijas.  
1.3.Saskarsmes loma profesijā. 

 

1 
 

 
 

 1 
 

2. 
 

Personības ietekme uz saskarsmes procesu 
2.1.Pašizziņa, tās loma saskarsmē. 
2.2.Pašvērtējums, tā veidošanās 
2.3.Personības jēdziens, struktūra.  
2.4.Temperamenta tipi. 
2.5. Raksturs un tā tipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 6 10 
 

3. 
 

Cilvēku vajadzības, vērtības un uzvedības 
motivācija 
3.1.Vajadzības, to veidi.  
3.2.Motīvi, motivātori, to veidi.  
3.3.Vērtību būtība, to veidi. Vērtību veidošanās. 
3.4.Personisko un profesionālo vērtību saskaņošana. 
 

2 
 

2 6 10 
 

4. Saskarsme kā cilvēku savstarpējās uztveres un 
sapratnes process 
4.1.Pirmais iespaids par cilvēku. Pirmā iespaida 
efekts jeb "oreola efekts".  
4.2.Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes 
mehānismi.  
4.3. Psiholoģiskās barjeras saskarsmes partnera 
uztverē. 

    

2 1 6 9 
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5. 
 

Saskarsme kā komunikācija (apmaiņa ar 
informāciju) 
5.1. Verbālā komunikācija. 
5.1.1.Prasme sniegt informāciju.  
5.1.2. Prasme klausīties.  
5.1.3.Atgriezeniskās saites sniegšana sarunas gaitā.  
5.1.4.Prasme uzdot jautājumus.  
5.1.5. Saskarsmes barjeras un šķēršļi.  
5.2.Neverbālā komunikācija.  
5.2.1.Mīmika, pozas, žesti. 
5.2.2.Saskarsmes distances. 
5.2.3.Runas modulācija. 
5.3.Interviju, lietišķo sarunu organizēšana un 
vadīšana.  

      
   

2 
 

2 8 12 
 

6. 
 

Komandas veidošanās 
6.1.Darbinieku izvēles pamatprincipi atbilstoši 
grupas mērķiem un uzdevumiem.  
6.2.Psiholoģiskā saderība.  
6.3.Efektīvas darba komandas iezīmes.  
6.4.Vadītājs un līderis - kopīgais un atšķirīgais.  
6.5.Vadības stils kā attiecību forma starp vadītāju 
un darbiniekiem. 

1 2  3 

7. 
 

Saskarsme konfliktsituācijās 
7.1.Konfliktu raksturojums un veidi.  
7.2.Konfliktu rašanās cēloņi, dinamika.  
7.3.Konfliktu risināšanas pamatnoteikumi. 
7.4. Darba konfliktu iemesli un risināšanas iespējas. 

2 
 

2 6 10 
 

8. 
 

Stress 
8.1.Stresa raksturojums.  
8.2.Profesionālā stresa cēloņi.  
8.3.Stresa līmeņa optimizācijas iespējas. 
8.4. Profesionālā izdegšana. 

2 
 

2 6 10 
 

9. 
 

Publiskā runa 
9.1. Publiskās runas raksturojums un veidi. 
9.2. Runas izveide. 
9.3. Uzstāšanās sagatavošana un prezentācija. 
 

1 
 

3 10 14 
 

10. 
 

Dzīves un profesionālā ētika 
10.1. Personīgās dzīves ētika: brīvība un atbildība, 
patiesība un meli, taisnīgums.  
10.2.Uzņēmuma kultūra, ētika. Profesionālās ētikas 
kodeksi. 

1 
 

  
 

1 
 

 
 

Kopā 
 

16 16 48 80 
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4.3. Studiju priekšmeta apjoms. 
2KP (nepilna laika klātienes studijas – 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas) 

4.4. Laika grafiks 
Kursa apguvei nepilna laika klātienes studiju programmā paredzētas 80 stundas 2.studiju gada 
2.semestrī, tajā skaitās 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas. 

4.5.Pastāvīgo studiju organizācija un struktūra  

Tēma  Patstāvīgā darba temats  Patstāvīgā darba 
veids 

Personība 
 

Pašnovērtējums un profesija 
 

Patstāvīgais darbs 

Vērtības 
 

Vērtību analīze. Patstēvīgais darbs 

Cilvēku savstarpējā uztvere 
 

Uztveres barjeras. Patstāvīgais darbs 
 

Neverbālā komunikācija 
 

Neverbālās komunikācijas 
nozīme. 

Uzdevums 

Publiskā runa 
 

Uzstāšanās sagatavošana un 
prezentācija 

 

Patstāvīgais darbs  

Konflikti 
 

Izturēšanās stratēģiju analīze 
dažādos konfliktu veidos.  

Patstāvīgais darbs 

Stress 
 

Stresa situāciju analīze Praktiskais uzdevums 
 

4.6. Pedagoģiskā pieeja 
Pasniedzējiem ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti 

patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, sagatavo patstāvīgos darbus, praktiskajās nodarbībās 
analizē un vērtē situācijas, pilda testus, piedalās grupu uzdevumos un lietišķajās spēlēs. 
Pasniedzējs kopā ar studentiem apspriež un analizē gan praktisko darbu rezultātus, gan pašu 
darbības procesu. 

5. Literatūra 
5.1. Pamatliteratūra 

1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. - R.: Kamene, 1998. 
2. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā.- R.: Kamene, 2002. 

5.2. Papildliteratūra 
25. Dubkēvičs L. Saskarsme audzēkņiem. – Jumava, 2006. 
26. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. – R., 2003. 
27. Frīmentāls D., Aktīva klientu apkalpošana. Zvaigzne ABC, 2006, 
28.  Geselharts R., Burkarta H. Stresa menedžments. – R., 2003. 
29. Hindls T. Prasme uzstāties, Zvaigzne ABC, 2006 
30. Hofmans K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga 

tehnisko līdzekļu lietošana. Zvaigzne ABC .2005 
31. Karlsons R. Neuztraucies par sīkumiem.- R.: Jumava, 1998. 
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32. Kārnegijs D. Līderis tevī- R., 1997. 
33. Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols. - Zvaigzne ABC. 
34. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Biznesa augstskola Turība , 2005  
35. Kupčs J. Saskarsmes būtība. - R., 1997. 
36. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Zvaigzne ABC., 1992 
37. Lazarus R.S. Stress and emotion. A new synthesis. – NY.- 2003. 
38. Mārkema U. Kā tikt galā ar stresu.- R.: Jumava, 1997. 
39. Meikšāne Dz., Plotnieks I. Personības pašizjūta un identitāte. Mācību apgāds NT, 

1998. 
40. Ozoliņa-Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – R., 2004. 
41. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. – R., Jumava, 2006. 
42. Psiholoģijas vārdnīca. - R. Mācību grāmata, 1999. 
43. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. – R. Kamene, 1999 
44. Reņģe V. Personības psiholoģija. R. Zvaigzne ABC, 2000. 
45. Reņģe V. Savstarpējo attiecību psiholoģija. Zvaigzne ABC., 2004. 
46. Rogenbuka I. Uzņēmējdarbības ētika. Zvaigzne ABC, Rīga, 1999. 
47. Saskarsme audzēkņiem. Mācību līdzeklis. Jumava, 1999. 
48. Toisene Ģ. Kā jāuzvedas darba vietā. – R. Iljuss, 1996. 
25. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. Mācību apgāds, R.1996. 

 

6. Studentu novērtēšana 
Kontroldarbi – 25% 
Patstāvīgo darbu izpilde – 25% 
Ieskaite / Eksāmens – 50% 

7. Pasniedzēju akreditācija 
Prasības mācību spēkam: 

augstākā izglītība psiholoģijā, pedagoģijā; valsts valodas prasme; vēlams maģistra grāds. 

8. Programmas nodrošinājums 
10.1. Aprīkojums 

Programmas kvalitatīvai izpildei ir nepieciešams: 
tāfele; kodoskops; videokamera; videomagnetofons; videomateriāli; testi; izdales materiāli. 

10.2. Norises vieta Lekcijas - lekciju auditorijā. 

9. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. IEVADS SPECIALITĀTĒ 1 KP 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar vidējo izglītību.  

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīga 

mācīšanās procesa organizēšanai augstākās izglītības līmenī.  
 

3.2. Uzdevumi 
Sniegt studentiem ieskatu augstākās izglītības mērķos un izmantotajās mācību metodēs; 
Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas meklēšanā un kvalitatīvu informācijas 

avotu atlasē; 
Pārzināt zinātniskās izpētes veidus un prast izvēlēties situācijai atbilstošāko no tiem; 
Izdarīt korektus, loģiski argumentētus secinājumus, pārzināt argumentēšanas 

pamatprincipus; 
Pārvarēt grūtības, kas var rasties patstāvīgā studiju procesā; 
Strukturēt un atbilstoši prasībām noformēt studiju darbus un iesniegt tos. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Studenti spēj novērtēt literatūras avotus atkarībā no to kvalitātes; 
Studenti zina un pielieto korektas secināšanas metodes; 
Studenti atšķir pētījumu veidus, zina to priekšrocības un trūkumus, kā arī novērtē to 

piemērotību konkrētai izpētes situācijai; 
Studenti pārzina noformējuma prasības un noformē savus studiju darbus atbilstoši.  

4.  Saturs 
4.1.  Priekšmeta apraksts 
1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 
Studenti izprot patstāvīgā darba lomu augstākajā izglītības līmenī.  
 
2. Informācijas meklēšana 
Studenti pārzina informācijas meklēšanas veidus. Pārzina, kādi literatūras avoti ir piemērotākie 
teorētiskās un profesionālās informācijas meklēšanai.  
 
3. Loģikas pamati 
Studenti pārzina pareizu secinājumu izdarīšanas principus, kā arī prot tos izmantot savā mācību 
un pētniecības procesā.  
 
4. Pētījumu veidi 

Studenti pārzina pareizu secinājumu izdarīšanas principus, kā arī prot tos izmantot savā mācību 
un pētniecības procesā.  
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5. Noformējuma prasības 
Studenti pārzina un prot pielietot SIVA koledžā pieņemtos noformējuma standartus, kā arī ir 
informēti par citu noformēšanas standartu esamību. Izprot korektas elektroniskās komunikācijas 
principus 
 
6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas procesā 
Studenti spēj identificēt darbu rakstīšanas procesā radušās grūtības un zina paņēmienus, kā šīs 
grūtības pārvarēt.  

 

4.2.  Organizācija un struktūra  

Tēma 
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1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 2 0 0 2 
2. Informācijas meklēšana 

2.1. Literatūras krātuvju veidi 
2.2. Literatūras klasifikācija 
2.3. Atsauču un literatūras sarakstu izmantošana 

2 2 6 10 

3. Loģikas pamati 
2.1. Slēdzienu izdarīšanas veidi 
2.2. Secinājumu izdarīšana mācību un pētniecības procesā 

1 1 4 6 

4. Pētījumu veidi 3 3 4 10 
5. Noformējuma prasības 

5.1. Darbu strukturēšana 
5.2. Titullapu, atsauču un literatūras sarakstu veidošana 
5.3. Darbu iesniegšana un korektas saziņas principi 

3 2 6 11 

6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas procesā 1 0 0 1 

KOPĀ  12 8 20 40 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

1 KP (pilna laika klātienes studijas - 20 kontaktstundas un 20 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 40 stundas 1. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 20 kontaktstundas un 20 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā  

2. Informācijas meklēšana 

Literatūras avotu korekta identificēšana 
studiju jomā: pirmavots, zinātnisks avots, 
mācību literatūra, monogrāfija, beletristika, 
populārzinātnisks avots.  

3. Loģikas pamati Korektu secinājumu izdarīšana, balstoties uz 
atrastajiem literatūras avotiem.  

4. Pētījumu veidi  Izvēlēties piemērotāko pētījuma veidu dažādu 
pētniecisko jautājumu atbildēšanai.  

5. Noformējuma prasības  Izveidotā darba noformēšana atbilstoši 
noformējuma prasībām.  

6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas 
procesā   

5.  Pamatliteratūra  
1. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006 
2. Lanka A. Mācīšanās metodika: lekciju kurss. Rīga: RTU, 2004 
3. LR Saeima. Izglītības likums. 2009 <http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759> 
4. SIVA Koledža. Kursa darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas 

un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jūrmala: 2009 
 
6.  Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  
1. Bēkons, F. Jaunais organons. Rīga: Zvaigzne, 1989 
2. Dekarts, R. Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
3. Popper, K. The Logic of Scientific Discovery, New York, NY: Routledge, 1959 
4. Vedins I. Loģika. Rīga: Avots, 2000 

 

7.  Studentu novērtēšana  
Praktisko darbu izpilde – 50% 
Ieskaite – 50% 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 

157



Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. IEVADS SPECIALITĀTĒ 1 KP 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar vidējo izglītību.  

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīga 

mācīšanās procesa organizēšanai augstākās izglītības līmenī.  
 

3.2. Uzdevumi 
Sniegt studentiem ieskatu augstākās izglītības mērķos un izmantotajās mācību metodēs; 
Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas meklēšanā un kvalitatīvu informācijas 

avotu atlasē; 
Pārzināt zinātniskās izpētes veidus un prast izvēlēties situācijai atbilstošāko no tiem; 
Izdarīt korektus, loģiski argumentētus secinājumus, pārzināt argumentēšanas 

pamatprincipus; 
Pārvarēt grūtības, kas var rasties patstāvīgā studiju procesā; 
Strukturēt un atbilstoši prasībām noformēt studiju darbus un iesniegt tos. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
Studenti spēj novērtēt literatūras avotus atkarībā no to kvalitātes; 
Studenti zina un pielieto korektas secināšanas metodes; 
Studenti atšķir pētījumu veidus, zina to priekšrocības un trūkumus, kā arī novērtē to 

piemērotību konkrētai izpētes situācijai; 
Studenti pārzina noformējuma prasības un noformē savus studiju darbus atbilstoši.  

4.  Saturs 
4.1.  Priekšmeta apraksts 
1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 
Studenti izprot patstāvīgā darba lomu augstākajā izglītības līmenī.  
 
2. Informācijas meklēšana 
Studenti pārzina informācijas meklēšanas veidus. Pārzina, kādi literatūras avoti ir piemērotākie 
teorētiskās un profesionālās informācijas meklēšanai.  
 
3. Loģikas pamati 
Studenti pārzina pareizu secinājumu izdarīšanas principus, kā arī prot tos izmantot savā mācību 
un pētniecības procesā.  
 
4. Pētījumu veidi 

Studenti pārzina pareizu secinājumu izdarīšanas principus, kā arī prot tos izmantot savā mācību 
un pētniecības procesā.  
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5. Noformējuma prasības 
Studenti pārzina un prot pielietot SIVA koledžā pieņemtos noformējuma standartus, kā arī ir 
informēti par citu noformēšanas standartu esamību. Izprot korektas elektroniskās komunikācijas 
principus 
 
6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas procesā 
Studenti spēj identificēt darbu rakstīšanas procesā radušās grūtības un zina paņēmienus, kā šīs 
grūtības pārvarēt.  

 

4.2.  Organizācija un struktūra  
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1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā 2 0 0 2 
2. Informācijas meklēšana 

2.1. Literatūras krātuvju veidi 
2.2. Literatūras klasifikācija 
2.3. Atsauču un literatūras sarakstu izmantošana 

1 1 8 10 

3. Loģikas pamati 
2.1. Slēdzienu izdarīšanas veidi 
2.2. Secinājumu izdarīšana mācību un pētniecības procesā 

1 1 4 6 

4. Pētījumu veidi 2 2 6 10 
5. Noformējuma prasības 

5.1. Darbu strukturēšana 
5.2. Titullapu, atsauču un literatūras sarakstu veidošana 
5.3. Darbu iesniegšana un korektas saziņas principi 

2 3 6 11 

6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas procesā 1 0 0 1 

KOPĀ  9 7 24 40 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

1 KP (nepilna laika klātienes studijas - 16 kontaktstundas un 24 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 40 stundas 1. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 16 kontaktstundas un 24 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Mērķi un metodes augstākajā izglītībā  

2. Informācijas meklēšana 

Literatūras avotu korekta identificēšana 
studiju jomā: pirmavots, zinātnisks avots, 
mācību literatūra, monogrāfija, beletristika, 
populārzinātnisks avots.  

3. Loģikas pamati Korektu secinājumu izdarīšana, balstoties uz 
atrastajiem literatūras avotiem.  

4. Pētījumu veidi  Izvēlēties piemērotāko pētījuma veidu dažādu 
pētniecisko jautājumu atbildēšanai.  

5. Noformējuma prasības  Izveidotā darba noformēšana atbilstoši 
noformējuma prasībām.  

6. Grūtību pārvarēšana darbu rakstīšanas 
procesā   

5.  Pamatliteratūra  
5. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006 
6. Lanka A. Mācīšanās metodika: lekciju kurss. Rīga: RTU, 2004 
7. LR Saeima. Izglītības likums. 2009 <http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759> 
8. SIVA Koledža. Kursa darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas 

un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jūrmala: 2009 
 
6.  Papildliteratūra  

Mācību literatūra:  
9. Bēkons, F. Jaunais organons. Rīga: Zvaigzne, 1989 
10. Dekarts, R. Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
11. Popper, K. The Logic of Scientific Discovery, New York, NY: Routledge, 1959 
12. Vedins I. Loģika. Rīga: Avots, 2000 

 

7.  Studentu novērtēšana  
Praktisko darbu izpilde – 50% 
Ieskaite – 50% 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1.Nosaukums: Darba aizsardzība un ergonomika 2KP  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Vispārējā vidējā izglītība, zināšanas likumdošanā, matemātikā, fizikā,  ķīmijā, 
cilvēka fizioloģijā.  

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Iegūt zināšanas par darba aizsardzības sistēmas organizāciju un tās darbību uzņēmuma 
vai iestādes līmenī, un ar to saistītajiem jautājumiem- darba vietas iekārtojumu, civilo 
aizsardzību, ergonomiku saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, normatīvajām 
prasībām un rekomendācijām. 

 
3.2. Uzdevumi 

iegūt zināšanas par darba aizsardzības, civilās aizsardzības normatīvo bāzi; 
iegūt zināšanas par darba higiēnas un sanitārijas normatīvajiem aktiem; 
iegūt zināšanas par ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām darba vietās; 
izprast darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmas organizācijas un plānošanas 

principus uzņēmumā vai iestādē; 
iegūt prasmi atpazīt un izvērtēt darba vides riskus darba vietās; 
iegūt prasmi pielietot pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus elektrotraumu un citos 

nelaimes gadījumos, veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu; 
   noskaidrot ergonomikas pamatprasības darba vietā; 
  prast iekārtot darba vietu saskaņā ar ergonomikas prasībām un rekomendācijām. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• studentam ir izpratne par darba aizsardzības normatīvo bāzi, starptautiskajām 

direktīvām,  darba organizācijas konvencijām un ES direktīvām; 
• students atpazīst darba vidē sastopamos darba vides riskus, klasificē tos, spēj veikt 

darba vides risku novērtējumu darba vietā; 
• students zina, kāda ir obligātā darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā, kas ir 

darba aizsardzības pasākumu plānošana;  
• students zina sanitārās higiēnas un darba vietas iekārtošanas prasības; 
• students orientējas iekšējās darba vides uzraudzības sistēmā, nelaimes gadījumu darbā 

izmeklēšanas kārtībā, preventīvo pasākumu izvēlē;  
• studentam ir izpratne par ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanas nozīmi  

darba vietās; par pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos; 
• students prot iekārtot darba vietu, ievērojot ergonomikas prasības. 
• Students izprot civilās aizsardzības pamatprasības, to galvenos uzdevumus, pasākumu 

plānošanu, vadību , kā arī iespējamo ārkārtas situāciju klasifikāciju. 
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4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts    

 
1. Ievads. 

Studentiem jāzina, ka darba aizsardzībai ir būtiska loma nodarbināto labsajūtas un 
labklājības radīšanā darba vietās. Studentiem jāizprot, ka pareizi un efektīvi veidota 
darba aizsardzības sistēma gan valsts, gan uzņēmuma līmenī nodrošina darbiniekiem 
drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Jāizprot, ka nodrošinot nodarbināto 
drošību un veselības aizsardzību darbā, tiek samazināta nelaimes gadījumu iespēja 
darbā, tiek novērsta vai mazināta arodslimību rašanās iespējamība un paildzinās 
nodarbināto darba mūžs.  

2. Darba aizsardzības likumdošanas pamati, starptautiskās saistības, 
Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un ES direktīvas. Nacionālās 
likumdošanas izveides pamatprincipi. 

 
Studentiem jāzina normas, kuras saistītas ar darba līgumu un skar jautājumus par darba 
un veselības aizsardzību darba vietās, ko nosaka Darba aizsardzības likums,  Darba 
likums un citi spēkā esošie darba aizsardzību reglamentējošie normatīvie dokumenti. 
Studentiem jāizprot likumā ietvertās normas, kas attiecināmas uz apdrošinātajām 
personām, darba devējiem un darba ņēmējiem. Jāizprot starptautiskās saistības, 
Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un ES direktīvas. Nacionālās 
likumdošanas izveides pamatprincipi, atbildība un kontroles organizācija darba 
aizsardzībā. 
 

3. Uzņēmuma vai iestādes darbības analīze no darba aizsardzības (tai skaitā 
elektrodrošības) viedokļa. Darbības procesā pielietojamās iekārtas, izejvielas un 
pakalpojuma specifika, darbības veids. Uzņēmuma vai iestādes darba 
aizsardzības organizatoriskā sistēma. Instruktāžas un apmācības. Darba 
aizsardzības pasākumu plānošanas principi. 

 
Studentiem jāzina uzņēmuma vai iestādes darbības analīze no darba aizsardzības 
viedokļa. Studentiem jāizprot nozares specifika un darba aizsardzības mērķi. 
Studentam jāprot analizēt ražošanas procesu, iekārtas un darba metodes, izmantojamos 
materiālus, darba vietas izmērus un izvietojuma prasības. Elektrodrošība darba vietā 
(strādājot ar datoriem), aizsardzības pasākumi pret elektrisko strāvu, iekārtu un 
aparatūras aizsardzība, izmantojamie individuālie aizsardzības līdzekļi. 
Studentiem jāzina, ka ir noteikts normatīvo darba aizsardzības aktu saraksts, kuri 
jāievēro uzņēmumā. Studentiem jāizprot, kādas darba aizsardzības instrukcijas 
nepieciešamas uzņēmumā, ņemot vērā veicamos darbus, vai noteiktas profesijas. 
Jāpārzina darba aizsardzības organizatoriskā sistēma. 
Studentiem jāzina darba aizsardzības pasākumi un jāizprot to plānošanas principi. 
Studentam jāizprot plānošanas cikliskuma nozīme.  
 

4. Darba vidē sastopamie riski, to klasifikācija, pieļaujamās robežvērtības. Risku 
novērtēšana, mazināšanas vai novēršanas plānošana. 

 
Studentiem jāprot klasificēt darba vides riska faktorus darba vietā. Jāzina, kas ir risku 
novērtēšana un jāprot noteikt tās mazināšanas vai novēršanas iespējas. Studentiem 
jāizprot darba vides risku novērtēšanas ieguvumi, jāpārzina darba vidē sastopamie 
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riski, to pieļaujamās robežvērtības. Studentiem jāzina risku mazināšanas vai 
novēršanas plānošana un svarīgums.. 

 
5. Elektrodrošības nosacījumi darba vietā, strādājot ar datoriem. Pirmās 

palīdzības sniegšana. 
 
Studentam jāzina elektriskās strāvas iedarbības ietekme uz cilvēka organismu, 
aizsardzības pasākumi pret elektrisko strāvu. Jāzina izolācijas līmeņa pārbaudes 
nozīme, sprieguma, strāvas un frekvences kontroles nozīme un to veikšanas iespējas. 
Studentam jāizprot iekārtu zemēšanas un nullēšanas nosacījumi, iekārtu un biroja 
tehnikas aizsardzības aparatūra (drošinātāji, automāti, u.c.). Studentam jāzina 
nepieciešamos pielietojamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Jāzina metodes kā 
atbrīvot cietušo no strāvas iedarbības un veikt cietušā stāvokļa novērtēšanu. 

            Studentam jāzina pirmās palīdzības pasākumu secība un noteikumi, mākslīgās      
            elpināšanas un sirds masāžas izpilde un pirmā palīdzība citos dažāda veida nelaimes  
            gadījumos. 
 
      6.  Ugunsdrošības noteikumi un rīcība ārkārtas situācijās. 
 
           Studentam jāzina evakuācijas ceļu nodrošināšanas nozīme, to izveidošanas     
           pamatprasības un pamatprincipi. Jāzina individuālo ugunsdzēsības aparātu un citu  
          dzēšanas līdzekļu daudzveidība, pielietojums, nepieciešamības noteikšanas  
           pamatpricipi un regulējošie normatīvie dokumenti. 

 
7. Sanitārās higiēnas prasības. Darba vietas iekārtojums. Mikroklimats. 
 

               Studentam jāzina darba vietas iekārtošanas pamatprasības, apgaismojuma un    
               temperatūras režīms. Darba vietas ventilācija, pieļaujamais trokšņu līmenis.    
               Pieļaujamais elektromagnētiskais starojums. Mikroklimata ietekme uz darbinieka     
              darbaspējām. 

 
8.  Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas pamatprincipi. 

 
Studentiem jāzina nelaimes gadījumu cēloņus un apstākļus. Studentiem jāprot noteikt 
nepieciešamos preventīvos pasākumus, jāzina kā dokumentāli noformēt notikušo 
nelaimes gadījumu, kas dod iespēju nodarbinātajam saņemt sociālās garantijas. 
Studentam jāprot analizēt situācijas, lai noskaidrotu personas, kuras pieļāvušas 
normatīvo aktu pārkāpumus. 
 

9. Ergonomika darba vietā. 
 

Studentiem jāzina ergonomikas prasības darba vietas iekārtošanai un pareiza darba 
režīma nodrošināšanai. Studentam jāzina darba vides un vietas (darba galda, krēsla 
piemērotība u.c. faktori), datora aparatūras (un programmatūras ergonomiskumu jeb 
piemērotību lietotājam, to (monitoru, tastatūras, peles) izvietojums. Studentam jāzina 
darba režīma racionāla organizācija (cikliskums, atpūta, utml), rehabilitējošie 
vingrinājumi. 
 

10. Civilās aizsardzības sistēma, struktūra un organizācija. 
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Studentam jāizprot civilās aizsardzības un krīzes vadības sistēma, vēsture un  attīstība, tiesiskais 
regulējums, atbildība par civilo aizsardzību un apmācība, civilās aizsardzības struktūra un 
organizācija. 
Studentam jāizprot civilās aizardzības galvenie uzdevumi, pasākumu plānošana, vadība un 
reaģēšana.    
Iespējamo ārkārtējo situāciju klasifikācija Latvijas republikā to potenciālās briesmas. 
 

11. Bīstamās iekārtas, to klasifikācija un pielietojums. 
 

Studentam jāzina bīstamo iekārtu vispārējā klasifikācija, to iespējamā pielietošana darba vietā. 
 

4.2. Organizācija un struktūra 
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1.Ievads. Darba aizsardzības nozīme 
valsts un uzņēmumu līmenī. 

1 0 0 1 

2.Darba aizsardzības likumdošanas 
pamati.  
2.1. Starptautiskās darba organizācijas 
konvencijas un ES direktīvas.  
2.2.Darba aizsardzības likumdošanas 
sistēma Latvijā. 

2 2 5 9 

3.Darba aizsardzība uzņēmumā. 
3.1.Uzņēmuma vai iestādes darbības 
analīze no darba aizsardzības (tai skaitā 
elektrodrošības) viedokļa. Darbības 
procesā pielietojamās iekārtas, izejvielas 
un pakalpojuma specifika, darbības veids. 
3.2.Uzņēmuma vai iestādes darba 
aizsardzības organizatoriskā sistēma. 
3.3.Instruktāžas un apmācības.  
3.4.Darba aizsardzības pasākumu 
plānošanas principi. 

      4 2 6 12 

4.Darba vides risku klasifikācija.  
4.1.Darba vidē sastopamie riski, to 
pieļaujamās robežvērtības.  
4.2.Risku novēršanas plānošana. 

4 6 7 17 

5.Elektrodrošības nosacījumi darba 
vietā, strādājot ar datoriem.  
5.1.Pirmās palīdzības sniegšana. 

1 1 2 4 

6.Ugunsdrošības noteikumi un rīcība. 2 0 2 4 
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7.Sanitārās higiēnas prasības. Darba 
vietas iekārtojums. Mikroklimats. 

2 0 3 5 

8.Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas pamatprincipi. 

2 2 5 9 

9. Ergonomika darba vietā. 2 1 6 9 

10. Civilās aizsardzības sistēma, 
struktūra un organizācija. 2 2 2 6 

11. Bīstamās iekārtas, to klasifikācija un 
pielietojums. 2 0 2 4 

Kopā 24 16 40 80 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP  pilna laika klātiene 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika klātienes studiju programmā paredzētas 40 kontaktstundas un 
40 patstāvīgā darba stundas, t.sk. nodarbības auditorijās, praktiskie darbi un patstāvīgā 
darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un 
praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no 
laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Praktisko darbu organizācija:  
 
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes  u.c.  
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. 

Temats Patstāvīgā darba veids 

1. Tēma Darba aizsardzības likumdošana. 
 

Darba aizsardzības likumdošanas analīze. 
Patstāvīgā darba atskaite.   

2. Tēma Darba aizsardzība uzņēmumā. 
 

Darba aizsardzības sistēmas izveide 
uzņēmumā. Patstāvīgā darba atskaite.   

3. Tēma Darba vides risku klasifikācija. Darba vides riski. Metožu analīze. Darba 
vietas novērtējums. Analīze. Patstāvīgā darba 
atskaite.   

4. Tēma Elektrodrošība. Ugunsdrošība Elektrodrošība darbam ar datoru. Rīcība 
ugunsgrēka gadījumā. Apraksts. 

5. Tēma Sanitārās higiēnas prasības. Darba 
vietas iekārtojums. Mikroklimats. 

Darba vietas iekārtojums. Mikroklimats. 
Analīze. Patstāvīgā darba atskaite.   

6. Tēma Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas pamatprincipi. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas akta 
sastādīšana. Analīze. Patstāvīgā darba 
atskaite.   

7.Tēma Ergonomika darba vietā Darba vietas novērtējums. Apraksts. 
Mērījumi.  
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5.Pamatliteratūra:  
Darba aizsardzības likums. Latvijas Vēstnesis 06.07. 2001. 
Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” Latvijas Vēstnesis 13. 10.1998. 
Darba likums  Latvijas Vēstnesis 06. 07.2001. 
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums Latvijas Vēstnesis 20.04. 1998. 
Ugunsdrošības noteikumi. 17.02. 2004., ar grozījumiem 2008.g. 
Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot elektroietaises. 
Darba aizsardzība un ugunsdrošība. V.Ziemelis, R.: "Zvaigzne", 1984. 
Lietišķā informātika 10-12 klasei. S.Skrastiņš, R.: "Pētergailis", 1999. 
Datu drošība un datortīkli. E.Treiguts, R.: "Turība", 1999 
Civilās aizsardzības likums 
Nacionālās drošības likums 
 

6. Papildliteratūra: 
Mācību literatūra: 

LVS 89- 1998 Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības. 
V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž.Roja  Darba vides risku novērtēšana LU 2003 
Darba aizsardzības pamācības metodes, LM. 
Likums “Par uzņēmumu stāvokli” 
Ž.Roja Ergonomikas pamati, R.: SIA „Drukātava“, 2008 
Darba drošība, LM 
Psihosociālā darba vide, LM 
Ergonomika darbā, LM 
Darba apstākļi un veselība darbā, LM 
Darba higiēna, LM 

 
       Citi materiāli un literatūras avoti  

Darba aizsardzības regulējošie normatīvie akti ( Ministru Kabineta izdotie Noteikumi); 
Informatīvie materiāli internetā ( http://osha.lv); www.vdi.gov.lv; www.likumi.lv.;  
Literatūra par darba aizsardzības jautājumiem. 

7. Studentu novērtēšana  
Praktisko darbu izpilde – 40%  
Aktivitāte diskusijās un lietišķajās spēlēs – 10% 
Ieskaite- tests, situāciju analīze – 50 % 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1.Nosaukums: Darba aizsardzība un ergonomika 2KP  
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Vispārējā vidējā izglītība, zināšanas likumdošanā, matemātikā, fizikā,  ķīmijā, 
cilvēka fizioloģijā.  

3. Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Iegūt zināšanas par darba aizsardzības sistēmas organizāciju un tās darbību uzņēmuma 
vai iestādes līmenī, un ar to saistītajiem jautājumiem- darba vietas iekārtojumu, civilo 
aizsardzību, ergonomiku saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, normatīvajām 
prasībām un rekomendācijām. 

 
3.2. Uzdevumi 

iegūt zināšanas par darba aizsardzības, civilās aizsardzības normatīvo bāzi; 
iegūt zināšanas par darba higiēnas un sanitārijas normatīvajiem aktiem; 
iegūt zināšanas par ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām darba vietās; 
izprast darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmas organizācijas un plānošanas 

principus uzņēmumā vai iestādē; 
iegūt prasmi atpazīt un izvērtēt darba vides riskus darba vietās; 
iegūt prasmi pielietot pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus elektrotraumu un citos 

nelaimes gadījumos, veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu; 
   noskaidrot ergonomikas pamatprasības darba vietā; 
  prast iekārtot darba vietu saskaņā ar ergonomikas prasībām un rekomendācijām. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• studentam ir izpratne par darba aizsardzības normatīvo bāzi, starptautiskajām 

direktīvām,  darba organizācijas konvencijām un ES direktīvām; 
• students atpazīst darba vidē sastopamos darba vides riskus, klasificē tos, spēj veikt 

darba vides risku novērtējumu darba vietā; 
• students zina, kāda ir obligātā darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā, kas ir 

darba aizsardzības pasākumu plānošana;  
• students zina sanitārās higiēnas un darba vietas iekārtošanas prasības; 
• students orientējas iekšējās darba vides uzraudzības sistēmā, nelaimes gadījumu darbā 

izmeklēšanas kārtībā, preventīvo pasākumu izvēlē;  
• studentam ir izpratne par ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanas nozīmi  

darba vietās; par pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos; 
• students prot iekārtot darba vietu, ievērojot ergonomikas prasības. 
• Students izprot civilās aizsardzības pamatprasības, to galvenos uzdevumus, pasākumu 

plānošanu, vadību , kā arī iespējamo ārkārtas situāciju klasifikāciju. 
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4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts    

 
7. Ievads. 

Studentiem jāzina, ka darba aizsardzībai ir būtiska loma nodarbināto labsajūtas un 
labklājības radīšanā darba vietās. Studentiem jāizprot, ka pareizi un efektīvi veidota 
darba aizsardzības sistēma gan valsts, gan uzņēmuma līmenī nodrošina darbiniekiem 
drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Jāizprot, ka nodrošinot nodarbināto 
drošību un veselības aizsardzību darbā, tiek samazināta nelaimes gadījumu iespēja 
darbā, tiek novērsta vai mazināta arodslimību rašanās iespējamība un paildzinās 
nodarbināto darba mūžs.  

8. Darba aizsardzības likumdošanas pamati, starptautiskās saistības, 
Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un ES direktīvas. Nacionālās 
likumdošanas izveides pamatprincipi. 

 
Studentiem jāzina normas, kuras saistītas ar darba līgumu un skar jautājumus par darba 
un veselības aizsardzību darba vietās, ko nosaka Darba aizsardzības likums,  Darba 
likums un citi spēkā esošie darba aizsardzību reglamentējošie normatīvie dokumenti. 
Studentiem jāizprot likumā ietvertās normas, kas attiecināmas uz apdrošinātajām 
personām, darba devējiem un darba ņēmējiem. Jāizprot starptautiskās saistības, 
Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un ES direktīvas. Nacionālās 
likumdošanas izveides pamatprincipi, atbildība un kontroles organizācija darba 
aizsardzībā. 
 

9. Uzņēmuma vai iestādes darbības analīze no darba aizsardzības (tai skaitā 
elektrodrošības) viedokļa. Darbības procesā pielietojamās iekārtas, izejvielas un 
pakalpojuma specifika, darbības veids. Uzņēmuma vai iestādes darba 
aizsardzības organizatoriskā sistēma. Instruktāžas un apmācības. Darba 
aizsardzības pasākumu plānošanas principi. 

 
Studentiem jāzina uzņēmuma vai iestādes darbības analīze no darba aizsardzības 
viedokļa. Studentiem jāizprot nozares specifika un darba aizsardzības mērķi. 
Studentam jāprot analizēt ražošanas procesu, iekārtas un darba metodes, izmantojamos 
materiālus, darba vietas izmērus un izvietojuma prasības. Elektrodrošība darba vietā 
(strādājot ar datoriem), aizsardzības pasākumi pret elektrisko strāvu, iekārtu un 
aparatūras aizsardzība, izmantojamie individuālie aizsardzības līdzekļi. 
Studentiem jāzina, ka ir noteikts normatīvo darba aizsardzības aktu saraksts, kuri 
jāievēro uzņēmumā. Studentiem jāizprot, kādas darba aizsardzības instrukcijas 
nepieciešamas uzņēmumā, ņemot vērā veicamos darbus, vai noteiktas profesijas. 
Jāpārzina darba aizsardzības organizatoriskā sistēma. 
Studentiem jāzina darba aizsardzības pasākumi un jāizprot to plānošanas principi. 
Studentam jāizprot plānošanas cikliskuma nozīme.  
 

10. Darba vidē sastopamie riski, to klasifikācija, pieļaujamās robežvērtības. Risku 
novērtēšana, mazināšanas vai novēršanas plānošana. 

 
Studentiem jāprot klasificēt darba vides riska faktorus darba vietā. Jāzina, kas ir risku 
novērtēšana un jāprot noteikt tās mazināšanas vai novēršanas iespējas. Studentiem 
jāizprot darba vides risku novērtēšanas ieguvumi, jāpārzina darba vidē sastopamie 
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riski, to pieļaujamās robežvērtības. Studentiem jāzina risku mazināšanas vai 
novēršanas plānošana un svarīgums.. 

 
11. Elektrodrošības nosacījumi darba vietā, strādājot ar datoriem. Pirmās 

palīdzības sniegšana. 
 
Studentam jāzina elektriskās strāvas iedarbības ietekme uz cilvēka organismu, 
aizsardzības pasākumi pret elektrisko strāvu. Jāzina izolācijas līmeņa pārbaudes 
nozīme, sprieguma, strāvas un frekvences kontroles nozīme un to veikšanas iespējas. 
Studentam jāizprot iekārtu zemēšanas un nullēšanas nosacījumi, iekārtu un biroja 
tehnikas aizsardzības aparatūra (drošinātāji, automāti, u.c.). Studentam jāzina 
nepieciešamos pielietojamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Jāzina metodes kā 
atbrīvot cietušo no strāvas iedarbības un veikt cietušā stāvokļa novērtēšanu. 

            Studentam jāzina pirmās palīdzības pasākumu secība un noteikumi, mākslīgās      
            elpināšanas un sirds masāžas izpilde un pirmā palīdzība citos dažāda veida nelaimes  
            gadījumos. 
 
      6.  Ugunsdrošības noteikumi un rīcība ārkārtas situācijās. 
 
           Studentam jāzina evakuācijas ceļu nodrošināšanas nozīme, to izveidošanas     
           pamatprasības un pamatprincipi. Jāzina individuālo ugunsdzēsības aparātu un citu  
          dzēšanas līdzekļu daudzveidība, pielietojums, nepieciešamības noteikšanas  
           pamatpricipi un regulējošie normatīvie dokumenti. 

 
8. Sanitārās higiēnas prasības. Darba vietas iekārtojums. Mikroklimats. 
 

               Studentam jāzina darba vietas iekārtošanas pamatprasības, apgaismojuma un    
               temperatūras režīms. Darba vietas ventilācija, pieļaujamais trokšņu līmenis.    
               Pieļaujamais elektromagnētiskais starojums. Mikroklimata ietekme uz darbinieka     
              darbaspējām. 

 
8.  Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas pamatprincipi. 

 
Studentiem jāzina nelaimes gadījumu cēloņus un apstākļus. Studentiem jāprot noteikt 
nepieciešamos preventīvos pasākumus, jāzina kā dokumentāli noformēt notikušo 
nelaimes gadījumu, kas dod iespēju nodarbinātajam saņemt sociālās garantijas. 
Studentam jāprot analizēt situācijas, lai noskaidrotu personas, kuras pieļāvušas 
normatīvo aktu pārkāpumus. 
 

12. Ergonomika darba vietā. 
 

Studentiem jāzina ergonomikas prasības darba vietas iekārtošanai un pareiza darba 
režīma nodrošināšanai. Studentam jāzina darba vides un vietas (darba galda, krēsla 
piemērotība u.c. faktori), datora aparatūras (un programmatūras ergonomiskumu jeb 
piemērotību lietotājam, to (monitoru, tastatūras, peles) izvietojums. Studentam jāzina 
darba režīma racionāla organizācija (cikliskums, atpūta, utml), rehabilitējošie 
vingrinājumi. 
 

13. Civilās aizsardzības sistēma, struktūra un organizācija. 
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Studentam jāizprot civilās aizsardzības un krīzes vadības sistēma, vēsture un  attīstība, 
tiesiskais regulējums, atbildība par civilo aizsardzību un apmācība, civilās aizsardzības 
struktūra un organizācija. 

           Studentam jāizprot civilās aizardzības galvenie uzdevumi, pasākumu plānošana,  
          vadība un reaģēšana.    
           Iespējamo ārkārtējo situāciju klasifikācija Latvijas republikā to potenciālās briesmas. 

 
14. Bīstamās iekārtas, to klasifikācija un pielietojums. 

 

Studentam jāzina bīstamo iekārtu vispārējā klasifikācija, to iespējamā pielietošana darba vietā. 
 

4.2. Organizācija un struktūra 
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1.Ievads. Darba aizsardzības nozīme 
valsts un uzņēmumu līmenī. 

1 0 0 1 

2.Darba aizsardzības likumdošanas 
pamati.  
2.1. Starptautiskās darba organizācijas 
konvencijas un ES direktīvas.  
2.2.Darba aizsardzības likumdošanas 
sistēma Latvijā. 

2 1 6 9 

3.Darba aizsardzība uzņēmumā. 
3.1.Uzņēmuma vai iestādes darbības 
analīze no darba aizsardzības (tai skaitā 
elektrodrošības) viedokļa. Darbības 
procesā pielietojamās iekārtas, izejvielas 
un pakalpojuma specifika, darbības veids. 
3.2.Uzņēmuma vai iestādes darba 
aizsardzības organizatoriskā sistēma. 
3.3.Instruktāžas un apmācības.  
3.4.Darba aizsardzības pasākumu 
plānošanas principi. 

      3 1 8 12 

4.Darba vides risku klasifikācija.  
4.1.Darba vidē sastopamie riski, to 
pieļaujamās robežvērtības.  
4.2.Risku novēršanas plānošana. 

4 3 10 17 

5.Elektrodrošības nosacījumi darba 
vietā, strādājot ar datoriem.  
5.1.Pirmās palīdzības sniegšana. 

1 1 2 4 

6.Ugunsdrošības noteikumi un rīcība. 2 0 2 4 
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7.Sanitārās higiēnas prasības. Darba 
vietas iekārtojums. Mikroklimats. 

2 0 3 5 

8.Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas pamatprincipi. 

2 1 6 9 

9. Ergonomika darba vietā. 2 1 6 9 

10. Civilās aizsardzības sistēma, 
struktūra un organizācija. 2 1 3 6 

11. Bīstamās iekārtas, to klasifikācija un 
pielietojums. 2 0 2 4 

Kopā 23 9 48 80 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP  nepilna laika klātiene 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei nepilna laika klātienes studiju programmā paredzētas 32 kontaktstundas un 
48 patstāvīgā darba stundas, t.sk. nodarbības auditorijās, praktiskie darbi un patstāvīgā 
darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un 
praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no 
laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 
 

4.5. Praktisko darbu organizācija:  
 
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes  u.c.  
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. 

Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Tēma Darba aizsardzības likumdošana. 
 

Darba aizsardzības likumdošanas analīze. 
Patstāvīgā darba atskaite.   

2. Tēma Darba aizsardzība uzņēmumā. 
 

Darba aizsardzības sistēmas izveide 
uzņēmumā. Patstāvīgā darba atskaite.   

3. Tēma Darba vides risku klasifikācija. Darba vides riski. Metožu analīze. Darba 
vietas novērtējums. Analīze. Patstāvīgā darba 
atskaite.   

4. Tēma Elektrodrošība. Ugunsdrošība Elektrodrošība darbam ar datoru. Rīcība 
ugunsgrēka gadījumā. Apraksts. 

5. Tēma Sanitārās higiēnas prasības. Darba 
vietas iekārtojums. Mikroklimats. 

Darba vietas iekārtojums. Mikroklimats. 
Analīze. Patstāvīgā darba atskaite.   

6. Tēma Nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanas pamatprincipi. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas akta 
sastādīšana. Analīze. Patstāvīgā darba 
atskaite.   

7.Tēma Ergonomika darba vietā Darba vietas novērtējums. Apraksts. 
Mērījumi.  
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5.Pamatliteratūra:  
Darba aizsardzības likums. Latvijas Vēstnesis 06.07. 2001. 
Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” Latvijas Vēstnesis 13. 10.1998. 
Darba likums  Latvijas Vēstnesis 06. 07.2001. 
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums Latvijas Vēstnesis 20.04. 1998. 
Ugunsdrošības noteikumi. 17.02. 2004., ar grozījumiem 2008.g. 
Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot elektroietaises. 
Darba aizsardzība un ugunsdrošība. V.Ziemelis, R.: "Zvaigzne", 1984. 
Lietišķā informātika 10-12 klasei. S.Skrastiņš, R.: "Pētergailis", 1999. 
Datu drošība un datortīkli. E.Treiguts, R.: "Turība", 1999 
Civilās aizsardzības likums 
Nacionālās drošības likums 
 
 

12. Papildliteratūra: 
Mācību literatūra: 

LVS 89- 1998 Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības. 
V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž.Roja  Darba vides risku novērtēšana LU 2003 
Darba aizsardzības pamācības metodes, LM. 
Likums “Par uzņēmumu stāvokli” 
Ž.Roja Ergonomikas pamati, R.: SIA „Drukātava“, 2008 
Darba drošība, LM 
Psihosociālā darba vide, LM 
Ergonomika darbā, LM 
Darba apstākļi un veselība darbā, LM 
Darba higiēna, LM 

 
       Citi materiāli un literatūras avoti  

Darba aizsardzības regulējošie normatīvie akti ( Ministru Kabineta izdotie Noteikumi); 
Informatīvie materiāli internetā ( http://osha.lv); www.vdi.gov.lv; www.likumi.lv.;  
Literatūra par darba aizsardzības jautājumiem. 

7. Studentu novērtēšana  
Praktisko darbu izpilde – 40%  
Aktivitāte diskusijās un lietišķajās spēlēs – 10% 
Ieskaite- tests, situāciju analīze – 50 % 

 
8.Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Lietojumprogrammatūra  6KP 

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam jābūt sagatavotam vidusskolas 
disciplīnas "Informātika" apjomā.  

 
3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar lietojumprogrammatūras uzbūves principiem, veidot prasmes 
pielietot MS Office pamatprogrammas, t.sk., sarežģītu dokumentu rediģēšanai, Web lapu 
izstrādei, datu bāzu pamatprincipu apguvei. Sniegt studentiem zināšanas par vienu no 
populārākajām datorgrafikas programmām Adobe Photoshop CS2. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Sniegt studentiem zināšanas par datora izmantošanas iespējām uzņēmējdarbības un IT 
problēmu risināšanai. 

• Veidot prasmes, kas ir augstākas par vidējo datoru lietotāja līmeni, tādējādi paredzot 
iespēju kursa beidzējam patstāvīgi uzturēt darba vietu (datoru). 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• jāizprot lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējie principi; 
• jāprot izveidot un rediģēt elektroniskās tabulas un teksta dokumentus; 
• jāprot konfigurēt un modificēt e-pasta sistēma (MS Outlook); 
• jāprot izstrādāt Web lapa ar MS FrontPage rīkiem; 
• 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). 
• jābūt informētam par lietojumprogrammatūras jaunākajām versijām. 

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Programma MS Word 
Strādā MS Office vidē ar galvenajām izvēlnēm un  rīku joslām, modificē dokumentus, 
formatē tekstu, pievienot sarežģītus objektus vai attēlus, tabulas vai shēmas. Liela 
apjoma dokumentos veido automātisko satura rādītāju, bibliogrāfiju, attēlu numerāciju. 

2. Programma MS Excel 
Studentam ir jāprot veikt aprēķinus, veidojot formulas un pielietojot funkcijas, kas 
saistīti ar uzņēmējdarbību programmā MS Excel. Aprēķinu tabulas ir jāprot atbilstoši 
formatēt un uz to bāzes jāveido lietišķās diagrammas, ar kuru palīdzību studentam ir 
jāanalizē, jānovērtē informācija. 

3. Programma MS PowerPoint 
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Studentam jāprot veidot prezentācijas, kurās slaidi papildināti ar dažādiem objektiem. 
Studentam ir jānovērtē dizaina un animācijas efektu piemērotība prezentācijas saturam. 
Jāprot organizēt prezentācija. 

4. MS Outlook 
Studentam ir jāapgūst e-pasta programmatūras MS Outlook darbības pamatprincipi un 
jāpārzina programmas iespējas. 

5. Open Offiss 
Studentam ir jāprot veidot dokumenti un jāveic aprēķini šajā programmā. 

6. Programma VISIO 
Students prot veidot shēmas un modificēt tās ar programmas piedāvātajiem rīkiem, pēc 
tam integrējot tās citu Ofisa programmu failos. 

7. Programma Adobe Photoshop CS2 
Students prot izmantot datorgrafikas programmu Adobe Photoshop CS2 dažādu attēlu 
vai fotogrāfiju uzlabošanā un modificēšanā. 

8. Programma MS FrontPage   
Studentam ir jāzina mājas lapas veidošanas principi, jāpārzina darbs ar mājas lapas 
veidošanas programmu Front Page. 

9. Programma MS Project 
Studentam jāmāk izmantot savā darbā projektu vadības programmu MS Project 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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 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, drukāšana, skenēšana; Jaunā MS Word 
2007 versija, dokumenta veidošana. 

8 12 20 40 

Programma MS Excel. Galvenais logs, teksta un tabulu 
formatēšana, dokumenta glabāšana; Tabulu veidošana un 
formatēšana; Formulu pielietošana; Drukāšana, 
skenēšana. 

     

8 12 20 40 

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 
drukāšana; Jaunā MS PowerPoint 2007 versija. 

8 10 18 36 

MS Outlook galvenais logs un svarīgākās izvēlnes; E-
pasta kastītes konfigurēšana, kalendārs, kontakti; Jaunā 
MS Outlook 2007 versija. 

4 4 8 16 

174



Dokumentu vadīšana ar paketi OpenOffice (programma 
Writer) 
Tabulu vadīšana ar paketi OpenOffice (programma Calc) 8 6 14 28 

 36 44 80 160 

    
 

    
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. 

4 6 10 20 

Programma Adobe Photoshop CS2. Galvenās izvēlnes 
un opcijas; Galvenie grafiskie rīki un efekti; Animēšana; 
Attēlu koriģēšanas, modificēšanas un saglabāšanas 
iespējas. 

2 6 8 16 

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. 

6 6 12 24 

Programma MS Project. Galvenā izvēlne un rīki; 
Dokumenta veidošana un saglabāšana Projekta 
veidošanas principi; Plānošana, plāna veidošanas 
iespējas. 

5 5 10 20 

Kopā : 
 

17 23 40 80 
Kopā studiju priekšmetā 

 
53 67 120 240 

  

  

  

  

  

  
  

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

6 KP – pilna laika klātienes studijas 120 kontaktstundas un 120 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 240 stundas un tas iekļauts 1.kursa 1. un 2. semestrī, t.sk. 120 
auditorijas stundas un 120 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās 
un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vairāk kā pusi no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. Mācību vielas 
apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskos darbus, 
kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
  

Tēmas Praktisko darbu tēmas 

Programma MS Word 
Stili un  teksta formatēšana 
Attēlu, tabulu un citu objektu ievietošana 
Šablonu veidošana 
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Programma MS Excel 
 

Tabulu veidošana 
Teksta un tabulu formatēšana 
Formulas 

Programma MS PowerPoint 

Teksta, tabulu veidošana un formatēšana 
Attēlu, tabulu un citu objektu ievietošana 
Animēšana 
Skaņa un video 
Šablonu veidošana 

Programma MS Outlook 
E-pasta kastītes konfigurēšana 
Kalendārs 
Kontakti 

Programma MS Access 
Jaunas datu bāzes izveide 
Vaicājumi un  saites 
Datu imports un eksports 

Programma VISIO 
Shēmu veidošana 
Shēmu savietošana citu programmu 
produktos 
 

Programma Adobe PhotoshopCS2 

Attēlu koriģēšana, modificēšana un 
uzlabošana 
Animēšana 
Dažādu efektu pielietošana 

Programma MS FrontPage 

Vienkāršas Web lapas veidošana 
Attēlu, tabulu vai citu objektu ievietošana 
mājas lapā 
Animācija un video 
Skaņa 

Programma MS Project Dokumenta veidošana 
Plānu izstrāde 

 

5. Pamatliteratūra  
1. Tambovceva T., Serkova S., Informātika un informāciju tehnoloģijas. Mācību materiāls, 

jēdzieni, prezentācijas un uzdevumi. [tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 
2. Aizpuriete V., Microsoft Excel profesionālai izglītībai.  Rīga : Mācību grāmata, 2002,  

252 lpp. 
3. Jurenoks A., Rikure T. Microsoft Access XP no iesācēja līdz lietpratējam . - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2004,  130 lpp. 
4. Lukažis D., Datu bāzu vadība : Programma Microsoft Access . Rīga : Biznesa augstskola 

"Turība", 2000.  
5. Dukulis I., Apgūsim jauno PowerPoint. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006, 144 lpp.. 
6. Dukulis Ilmārs. Apgūsim jauno EXCEL! : Microsoft Office Excel. - Rīga : Biznesa 

augstskola "Turība", 2004. - 173 lpp. 
7. Dukulis I., I. Gultniece, A. Ivane u. c.; red. V. Vēzis. Datorzinību pamati. Elektroniskās 

tabulas Microsoft Excel,  Rīga: Mācību grāmata, 2000., 160 lpp. 
8. Augucēvičs J., Juris Ozols, Egmonts Treiguts. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi : 

programmas Microsoft Word un Excel. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2002. - 
175.lpp.   
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9. Jurēnoks Aleksejs, Tatjana Rikure. Microsoft Access XP: No iesācēja līdz lietpratējam. – 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2004., 130 lpp. 

6. Papildliteratūra  

1. Kliedere Inta. Microsoft Access 2000 : Veidosim datu bāzes! - Rīga : Apmācības un 
konsultāciju centrs "Grāda", 2001. - 126 lpp. 

2. Nāgelis Jānis. Microsoft Access 2000 ... no A līdz Z - Rīga : Datorzinību Centrs, 2000. - 
181 lpp.  

3. Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс (+ CD), 
Питер, 2006., 608 с. 

4. Васильев А. Microsoft Office 2007, Питер, 2007., 160 с. 
5. Гурский Ю., Гурская И. Photoshop CS3. Трюки и эффекты, Питер, 2007., 512 с. 
6. Карпов Б. И. Самоучитель Visio 2002: Питер, 2003., 352 c. 
7. Крейнак Д. Microsoft Office XP, АСТ, 2004., 398 с.  
8. Культин Н. Б. Word 2007. Самое необходимое, БХВ-Петербург, 2007., 176 с. 
9. Литвинов Н. Н. Adobe Photoshop CS3. Ретушь, спецэффекты, коллажи и 

карикатуры своими руками, ТРИУМФ, 2007., 224 с. 
10. Родни Э. Все о цветокоррекции для фотографов: Хитрости и трюки работы в 

Photoshop, НТ Пресс, 2007., 484 с. 
11. Стовер Т.С. Microsoft Office Project 2003., Эком, 2007., 1039 с. 
12. Харт-Дэвис Г. Microsoft Excel 2003, АСТ, 2005., 426 с. 
13. Ю. С. Ковтанюк Photoshop CS2. Шаг за шагом, Эксмо, 2007., 400 с. 

7. Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi – 30 %  
Praktisko darbu izpilde – 40 % 
Ieskaite / Eksāmens – 30 % 

8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Lietojumprogrammatūra  6KP 

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam jābūt sagatavotam vidusskolas 
disciplīnas "Informātika" apjomā.  

 
3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar lietojumprogrammatūras uzbūves principiem, veidot prasmes 
pielietot MS Office pamatprogrammas, t.sk., sarežģītu dokumentu rediģēšanai, Web lapu 
izstrādei, datu bāzu pamatprincipu apguvei. Sniegt studentiem zināšanas par vienu no 
populārākajām datorgrafikas programmām Adobe Photoshop CS2. 

 
3.2. Uzdevumi 

• Sniegt studentiem zināšanas par datora izmantošanas iespējām uzņēmējdarbības un IT 
problēmu risināšanai. 

• Veidot prasmes, kas ir augstākas par vidējo datoru lietotāja līmeni, tādējādi paredzot 
iespēju kursa beidzējam patstāvīgi uzturēt darba vietu (datoru). 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• jāizprot lietojumprogrammatūras uzbūves vispārējie principi; 
• jāprot izveidot un rediģēt elektroniskās tabulas un teksta dokumentus; 
• jāprot konfigurēt un modificēt e-pasta sistēma (MS Outlook); 
• jāprot izstrādāt Web lapa ar MS FrontPage rīkiem; 
• 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). 
• jābūt informētam par lietojumprogrammatūras jaunākajām versijām. 

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

• Programma MS Word 
Strādā MS Office vidē ar galvenajām izvēlnēm un  rīku joslām, modificē dokumentus, 
formatē tekstu, pievienot sarežģītus objektus vai attēlus, tabulas vai shēmas. Liela 
apjoma dokumentos veido automātisko satura rādītāju, bibliogrāfiju, attēlu numerāciju. 
• Programma MS Excel 
Studentam ir jāprot veikt aprēķinus, veidojot formulas un pielietojot funkcijas, kas 
saistīti ar uzņēmējdarbību programmā MS Excel. Aprēķinu tabulas ir jāprot atbilstoši 
formatēt un uz to bāzes jāveido lietišķās diagrammas, ar kuru palīdzību studentam ir 
jāanalizē, jānovērtē informācija. 
• Programma MS PowerPoint 
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Studentam jāprot veidot prezentācijas, kurās slaidi papildināti ar dažādiem objektiem. 
Studentam ir jānovērtē dizaina un animācijas efektu piemērotība prezentācijas saturam. 
Jāprot organizēt prezentācija. 
• MS Outlook 
Studentam ir jāapgūst e-pasta programmatūras MS Outlook darbības pamatprincipi un 
jāpārzina programmas iespējas. 
• Open Offiss 
Studentam ir jāprot veidot dokumenti un jāveic aprēķini šajā programmā. 
• Programma VISIO 
Students prot veidot shēmas un modificēt tās ar programmas piedāvātajiem rīkiem, pēc 
tam integrējot tās citu Ofisa programmu failos. 
• Programma Adobe Photoshop CS2 
Students prot izmantot datorgrafikas programmu Adobe Photoshop CS2 dažādu attēlu 
vai fotogrāfiju uzlabošanā un modificēšanā. 
• Programma MS FrontPage   
Studentam ir jāzina mājas lapas veidošanas principi, jāpārzina darbs ar mājas lapas 
veidošanas programmu Front Page. 
• Programma MS Project 
Studentam jāmāk izmantot savā darbā projektu vadības programmu MS Project 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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 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, drukāšana, skenēšana; Jaunā MS Word 
2007 versija, dokumenta veidošana. 

6 10 24 40 

Programma MS Excel. Galvenais logs, teksta un tabulu 
formatēšana, dokumenta glabāšana; Tabulu veidošana un 
formatēšana; Formulu pielietošana; Drukāšana, 
skenēšana. 

     

8 10 22 40 

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 
drukāšana; Jaunā MS PowerPoint 2007 versija. 

6 8 22 36 

MS Outlook galvenais logs un svarīgākās izvēlnes; E-
pasta kastītes konfigurēšana, kalendārs, kontakti; Jaunā 
MS Outlook 2007 versija. 

2 2 12 16 
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Dokumentu vadīšana ar paketi OpenOffice (programma 
Writer) 
Tabulu vadīšana ar paketi OpenOffice (programma Calc 6 6 16 28 

 28 36 96 160 

    
 

    
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. 

3 5 12 20 

Programma Adobe Photoshop CS2. Galvenās izvēlnes 
un opcijas; Galvenie grafiskie rīki un efekti; Animēšana; 
Attēlu koriģēšanas, modificēšanas un saglabāšanas 
iespējas. 

2 4 10 16 

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. 

4 6 14 24 

Programma MS Project. Galvenā izvēlne un rīki; 
Dokumenta veidošana un saglabāšana Projekta 
veidošanas principi; Plānošana, plāna veidošanas 
iespējas. 

3 5 12 20 

Kopā : 
 

12 20 48 80 
Kopā studiju priekšmetā 

 
40 56 144 240 

  

  

  

  

  

  
  

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

6 KP – nepilna laika klātienes studijas 96 kontaktstundas un 144 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 240 stundas un tas iekļauts 1.kursa 1. un 2. semestrī, t.sk. 96 
auditorijas stundas un 144 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās 
un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vairāk kā pusi no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. Mācību vielas 
apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskos darbus, 
kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
  

Tēmas Praktisko darbu tēmas 

Programma MS Word 
Stili un  teksta formatēšana 
Attēlu, tabulu un citu objektu ievietošana 
Šablonu veidošana 

180



Programma MS Excel 
 

Tabulu veidošana 
Teksta un tabulu formatēšana 
Formulas 

Programma MS PowerPoint 

Teksta, tabulu veidošana un formatēšana 
Attēlu, tabulu un citu objektu ievietošana 
Animēšana 
Skaņa un video 
Šablonu veidošana 

Programma MS Outlook 
E-pasta kastītes konfigurēšana 
Kalendārs 
Kontakti 

Programma MS Access 
Jaunas datu bāzes izveide 
Vaicājumi un  saites 
Datu imports un eksports 

Programma VISIO 
Shēmu veidošana 
Shēmu savietošana citu programmu 
produktos 
 

Programma Adobe PhotoshopCS2 

Attēlu koriģēšana, modificēšana un 
uzlabošana 
Animēšana 
Dažādu efektu pielietošana 

Programma MS FrontPage 

Vienkāršas Web lapas veidošana 
Attēlu, tabulu vai citu objektu ievietošana 
mājas lapā 
Animācija un video 
Skaņa 

Programma MS Project Dokumenta veidošana 
Plānu izstrāde 

 

5. Pamatliteratūra  
10. Tambovceva T., Serkova S., Informātika un informāciju tehnoloģijas. Mācību materiāls, 

jēdzieni, prezentācijas un uzdevumi. [tiešsaiste]: http://koledza.siva.gov.lv 
11. Aizpuriete V., Microsoft Excel profesionālai izglītībai.  Rīga : Mācību grāmata, 2002,  

252 lpp. 
12. Jurenoks A., Rikure T. Microsoft Access XP no iesācēja līdz lietpratējam . - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2004,  130 lpp. 
13. Lukažis D., Datu bāzu vadība : Programma Microsoft Access . Rīga : Biznesa augstskola 

"Turība", 2000.  
14. Dukulis I., Apgūsim jauno PowerPoint. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006, 144 lpp.. 
15. Dukulis Ilmārs. Apgūsim jauno EXCEL! : Microsoft Office Excel. - Rīga : Biznesa 

augstskola "Turība", 2004. - 173 lpp. 
16. Dukulis I., I. Gultniece, A. Ivane u. c.; red. V. Vēzis. Datorzinību pamati. Elektroniskās 

tabulas Microsoft Excel,  Rīga: Mācību grāmata, 2000., 160 lpp. 
17. Augucēvičs J., Juris Ozols, Egmonts Treiguts. Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi : 

programmas Microsoft Word un Excel. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2002. - 
175.lpp.   
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18. Jurēnoks Aleksejs, Tatjana Rikure. Microsoft Access XP: No iesācēja līdz lietpratējam. – 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2004., 130 lpp. 

6. Papildliteratūra  

14. Kliedere Inta. Microsoft Access 2000 : Veidosim datu bāzes! - Rīga : Apmācības un 
konsultāciju centrs "Grāda", 2001. - 126 lpp. 

15. Nāgelis Jānis. Microsoft Access 2000 ... no A līdz Z - Rīga : Datorzinību Centrs, 2000. - 
181 lpp.  

16. Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс (+ CD), 
Питер, 2006., 608 с. 

17. Васильев А. Microsoft Office 2007, Питер, 2007., 160 с. 
18. Гурский Ю., Гурская И. Photoshop CS3. Трюки и эффекты, Питер, 2007., 512 с. 
19. Карпов Б. И. Самоучитель Visio 2002: Питер, 2003., 352 c. 
20. Крейнак Д. Microsoft Office XP, АСТ, 2004., 398 с.  
21. Культин Н. Б. Word 2007. Самое необходимое, БХВ-Петербург, 2007., 176 с. 
22. Литвинов Н. Н. Adobe Photoshop CS3. Ретушь, спецэффекты, коллажи и 

карикатуры своими руками, ТРИУМФ, 2007., 224 с. 
23. Родни Э. Все о цветокоррекции для фотографов: Хитрости и трюки работы в 

Photoshop, НТ Пресс, 2007., 484 с. 
24. Стовер Т.С. Microsoft Office Project 2003., Эком, 2007., 1039 с. 
25. Харт-Дэвис Г. Microsoft Excel 2003, АСТ, 2005., 426 с. 
26. Ю. С. Ковтанюк Photoshop CS2. Шаг за шагом, Эксмо, 2007., 400 с. 

7. Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi – 30 %  
Praktisko darbu izpilde – 40 % 
Ieskaite / Eksāmens – 30 % 

8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 

Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  
2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 

 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: Operētājsistēmas 4 KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai apgūtu mācību programmu ir jābūt pamatzināšanām par datora uzbūvi, 

programmatūru, informācijas vienībām, perifērijas ierīcēm vidusskolas informātikas kursa 
līmenī. Vēlamas arī zināšanas angļu valodā, efektīvākai priekšmeta apguvei (palīga 
izmantošanai, sistēmas izdoto pieprasījumu un paziņojumu sapratnei). 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. 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. 
3.2. Uzdevumi 

• sniegt zināšanas par operētājsistēmām, to efektīvu izmantošanu, darbības un 
pārvaldības pamatprincipiem, 

• veidot studentiem prasmi un iemaņas dažādu praktisku uzdevumu veikšanai darbā ar 
operētājsistēmām. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

• veikt skaitļošanas procesa gaitas vadību (organizēt programmu darbību, atmiņas 
sadalījumu, iestatīt dažādus notikumus); 

Operētājsistēmas (OS) galvenie uzdevumi ir : 

• piedāvāt lietotājam iespējas skaitļošanas sistēmas kopējai vadībai. 
Galvenās apgūstamās tēmas, kuras iekļautas mācību programmā, ir sekojošas: 

I.   operētājsistēmu vispārējie jēdzieni; 
II. operētājsistēma MS-DOS; 
III. operētājsistēma MS Windows; 
IV. operētājsistēma UNIX; 

 V. operētājsistēma LINUX. 

• OS attīstības vēsturi, dažādību, klasifikāciju; 
Priekšmeta galveno tēmu mērķi ir sniegt studentiem zināšanas par: 

• sistēmu BIOS, OS galvenajiem moduļiem; 
• failu un katalogu sistēmu, OS komandām, atribūtiem, pāradresēšanu, filtriem; 
• atmiņas sadalījumu un vadību; 
• OS konfigurāciju, sākumielādi, disku inicializāciju, fragmentēšanu, virtuālo disku; 
• rīkiem un to apkalpošanas programmām; 
• perifērijas iekārtu pieslēgšanu un vadību, secīgo un paralēlo interfeisu; 
• sniegt ieskatu tīkla operētājsistēmās. 

Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām. veidot sekojošas iemaņas un prasmi: 
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• OS komandu un draiveru praktiskā pielietošana; 
• efektīvs atmiņas sadalījums un vadība; 
• OS konfigurācija, multikonfigurāciju iespējas; 
• OS sākumielāde; 
• disku inicializācija un fragmentēšana, darbs ar virtuālo disku; 
• darbs ar failiem, kopiju veidošana, pāradresēšana; 
• ārējo ierīču pieslēgšana un vadība; 
• datorsistēmas apkalpošana. 

 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Organizācija un struktūra 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 

Te
or

ija
 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op

ā 

 Pirmais semestris     

I. Operētājsistēmu vispārējie jēdzieni.     
1. Operētājsistēmas jēdziens un attīstības vēsture. 1  1 2 
2. 
2.2. 
2.3 
2.4. 
2.5. 

Operētājsistēmu dažādība un klasifikācija. 
Pēc datora resursu vadības algotitma. 
Pēc izmantojamo aparātlīdzekļu īpatnībām. Pēc 
izmantošanas sfēras. Pēc funkcionālās uzbūves 
īpatnībām. Pēc izmantojamā 
programmnodrošinājuma. 

1  1 2 

Izglītības līmeņa priekšmeti 
Angļu valoda 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 

Datorsistēmu uzbūve 
Datortīkli 

Programmēšanas valodas 

Specializācijas priekšmeti 
Tīkla operētājsistēmas 
Lokālie datortīkli un to 

administrēšana 
Mikroshēmas un 
mikroprocesori 

Tīmekļa tehnoloģija 

Operētājsistēmas 
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3. 
3.1. 
3.2. 

OS izvērtēšana un izvēles kritēriji. 
Prasības operatīvajai atmiņai un disku atmiņai. 
FAT16 un FAT32 raksturlielumi un 
savietojamība. 

2  2 4 

4. OS iegādes iespēļas. 1  1 2 
5. Sistēma BIOS (Basic Input/Output System). 1  1 2 
II. Operētājsistēma ar teksta rindas 

interfeisu(piem. MS-DOS)     

1. OS(operētājsistēmas) sastāvs un galvenie 
moduļi. Datora palaišanas algoritms. 2  2 4 

2. Failu un katalogu sistēma. Faila specifikācija. 1  1 2 
3. OS galveno komandu apskats, to praktiskā 

pielietošana. 1 1 2 4 

4. 
4.1. 
 
4.2. 
 
4.3. 

OS konfigurācija un atmiņas sadalījums. 
Konfigurācijas faili teksta formātā 
(CONFIG.SYS) Speciālo komandu un galveno 
draiveru apskats.  
Fails AUTOEXEC.BAT, tajā izmantojamās 
komandas. Komandu faili.  

   

2 2 4 8 

5. 
5.1. 
 
5.2. 
5.3. 

OS instalācija. 
OS instalācija ar SETUP palīdzību. Sistēmas 
disketes izveidošana.  
OS instalācija uz cietā diska.  
Cieto disku formatēšana un sadalīšana 
loģiskajos diskos. 

2 1 3 6 

III. Operētājsistēmas ar grafisko interfeisu.     

1. Windows evolūcija un virzienu dažādība.  2  2 4 
2. Windows arhitektūras elementi. 1  1 2 
3. Iekārtu draiveri. 1  1 2 
4. Konfigurācijas dispečers. Plug and Play 

tehnoloģijas funkcionālās iespējas. 1  1 2 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 

Virtuālās mašīnas dispečers. Daudzuzdevumu 
laika režīms un procesora laika sadalījums. 
Atmiņas lappušu ielāde. 
MS-DOS režīma uzturēšana. 

2  2 4 

6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
 
6.4. 

Noskaņojamās failu sistēmas. 
Noskaņojamās failu sistēmas dispečers un 
draiveri. 
VFAT failu sistēma. 
NTFS failu sistēma. 
CDFS failu sistēma. 
Bloku ievades un izvades apakšsistēma. levades 
un izvades dispečers un draiveru ielāde. 

2  2 4 
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7. 
7.1. 
 
7.2. 

Sistēmas kodola komponentes. 
Virtuālās atmiņas vadība. 
Windows ielādes fails. 
Grafikas apakšsistēma. Drukāšanas 

 
 

1  1 2 

8. Pielikumu uzturēšana. 1  1 2 
9. Lietotāja interfeiss. 1  1 2 
10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
10.4. 

Windows instalācija. 
Instalācijas sagatavošanas process. 
Windows instalācija. 
lepriekšējās Windows versijas dzēšana. 
Windows komponenšu iestatīšana. 

1 5 6 12 

11. 
11.1. 
11.2. 

Operacionālās sistēmas un datora apkalpošana. 
Disku pārbaude, defragmentācija un saspiešana. 
Sistēmas failu stāvokļa kontrole. 
 

1 3 4 8 

 Kopā : 28 12 40 80 
 Otrais semestris 

     

IV. Operētājsistēma UNIX     
1. OS UNIX attīstības vēsture un atšķirības no 

citām OS. UNIX izmantošana komercsistēmās. 1  1 2 

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

OS UNIX galveniejēdzieni. 
Lietotajs un lietotaja interfeiss. 
Komandas, programmas, procesi. 
Ievades un izvades pāradresēšana. 

1  1 2 

3. 
3.1. 
 
3.2. 

OS UNIX kodols. 
UNIX kodola organizācija, datu struktūra un 
galvenās funkcijas. 
Procesa jēdziens. 

1  1 2 

4. 
4.1. 
4.2. 

Failu sistēma. 
Failu dažādība. 
Katalogi. 

1 1 2 4 

5. Aizsardzības principi. Lietotāju identifikatori. 
Failu aizsardzība. 
 

1  1 2 

6. 
6.1. 
6.2. 

Ieriču vadība. 
Ierīces kā faili, ierīču interfeisi. 
Ierīču draiveri. 
 

1 1 2 4 

7. 
7.1. 
7.2. 
 
7.3. 

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. 

1 2 3 6 
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8. 
8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 
8.5 

Procesu struktūra. 
Atmiņas vadība. Virtuālā atmiņa. 
 Procesu vadība. 
Daudzlietotāju režīma organizācijas principi. 
Ievades un izvades vadība. 
Procesu mijiedarbība 

3 1 4 8 

9. UNIX kodola konfigurēšana. 1 2 3 6 

V. Operētājsistēma LINUX     

1. OS LINUX raksturojums un iespējas. 1  1 2 
2. Prasības aparatūrai. 1  1 2 
3. Programmatūra, kuru uztur OS LINUX. 1  1 2 
4. LINUX pielikumu dažādiba. 1  1 2 
5. 
5.1. 
5.2. 
 
5.3. 

LINUX saderība ar citām OS. 
Citu OS failu sistēmu uzturēšana. 
LINUX saderība ar MS DOS un MS Windows 
pielikumiem. 
 Programmu izpilde no UNIX versijām. 

2  2 4 

6. LINUX iegādes iespējas un izmantošana 
komercsistēmās. 1 1 2 4 

7. 
7.1. 
7.2. 
7.3. 
7.4. 
 
7.5. 
7.6. 
 

LINUX instalācija. 
Instalācijas sagatavošana un vispārējie principi. 
Cietā diska sagatavošana intalācijas procesam. 
Instalācijas diskešu izveidošana. 
LINUX instalācija. 
LINUX sadaļu izveidošana.  
"Swopping" apgabala izveidošana. 
Lietojumprogrammu instalācija. 
 

2 5 7 14 

8. Sistēma X Window. 1  1 2 
9. Galvenās komandas un utilītas. 1 1 2 4 
10. Failu sistēmas izveidošana. 

OS LINUX failu struktūra. 
 

1 1 2 4 

11. OS LINUX uzturēšanas pamatprincipi. 
 

1 1 2 4 
 Kopā : 

 
24 16 40 80 

 Kopā pa priekšmetu 
 

52 28 
 

80 160 
 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – pilna laika klātienes studijas 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
 
 
 l.gads 

 
2.gads 3. gads 

 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 
Teoriļa 28 24 -- -- -- -- 
Praktiskās nodarbības 12 16 -- -- -- -- 
Kopā 40 40 -- -- -- -- 

Mācīšana un mācīšanās 
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Lekcijā ieteicams izmantot: 
• prezentējošas metodes (multimēdiju demonstrācijas, diskusijas ar ekspertu 

piedalīšanos, darbs ar Intemetjaunākās informācijas iegūšanai); 
• grupu darba metodes, kur dalībniekiem jādod savs ieguldījums (audzēkņu referāti, 

diskusijas, pārrunas, kur audzēkņi dalās savās zināšanās un pieredzē); 
• darbības metodes (vmgrinājumi, kas seko tūlīt pēc sistemātiskā izklāsta). 

Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ir jānostiprina praktiskajās nodarbībās, veicot 
patstāvīgus uzdevumus. 

5. Pamatliteratūra: 
1. Современные операционные системыю 2-е издание. Э. Таненбаум, Питер. 2004. 

1040 с. 
2. А. Андреев. Windows 2000: Server и Professional в подлиннике. 
3. Microsoft Windows Server 2003. 2-е изд. 2005 1312 с. 
4. Maurice J.Bach. Архитектура операционный системы UNIX. 
5. UNIX: Руководство системного администратора, ВНV, 1997. 
6. М. Уелш, Ф.Хьюз и др. Руковдство по установке и использованию системы Linux. 
7. А.Робачевский. Операционная система UNIX, С-Пб.: БХВ-Петербург, 2001, 528 с. 
8. А. Песечник. Red Hat Linux 6.2: учебный курс. С-Пб.: Питер, 2000, 560 с. Intemet 

6. Palīgliteratūra: 
9. www.citforum.ru/operating systems 
10. www.windrivers.com 

8.  Studentu novērtēšana 

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. 

9. Pasniedzēji 

Nepieciešami pasniedzēji ar atbilstošu izglītību, zināšanām un pieredzi operētajsistēmu 
instalēšanā un administrēšanā. Pamatā vieslektori nav vajadzīgi, vienīgi, labākai operētājsistēmu 
UNIX un LINUX praktiskā pielietojuma apguvei vajadzētu uzaicināt ekspertus, kas komentētu 
audzēkņiem šo sistēmu praktiskā pielietojuma īpatnības un nestandarta situācijas, kuras rodas šo 
sistēmu apkalpošanas procesā. 

10. Programmas nodrošinājums 

Programmas kvalitatīvai izpildei ir nepieciešams: 
 

Telpas Aprīkojums 
Lekciju auditorija Dators ar Intemet pieslēgumu, ar multimediju un 

demonstrācijas aprīkojumu. Video projektors, 
kodoskops 
Tāfele 
Mācību kompaktdiski un videofilmas. 

Praktiskās nodarbības Datori ar Intemet pieslēgumu Instalētas 
operētājsistēmas: 
- - WindowsXp professional ar VirtualPC, 
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- MS DOS 
- WindowsX 
- UNIX 
- LINUX. OS atbilstoša programmatūra.  
CD-ROM ierīces un dažādu tipu printeri. Dators 
pasniedzējam ar intemet pieslēgumu, multimēdiju un 
demonstrācijas aprīkojumu. 

 

11. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Programmu jāpārskata pēc pirmā mācību gada. Pēc tam, sakarā ar straujo datortehnikas un 
programmatūras attīstību, programmu jāpārskata un jāizvērtē reizi trijos gados. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: Operētājsistēmas 4 KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai apgūtu mācību programmu ir jābūt pamatzināšanām par datora uzbūvi, 

programmatūru, informācijas vienībām, perifērijas ierīcēm vidusskolas informātikas kursa 
līmenī. Vēlamas arī zināšanas angļu valodā, efektīvākai priekšmeta apguvei (palīga 
izmantošanai, sistēmas izdoto pieprasījumu un paziņojumu sapratnei). 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. 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. 
3.2. Uzdevumi 

• sniegt zināšanas par operētājsistēmām, to efektīvu izmantošanu, darbības un 
pārvaldības pamatprincipiem, 

• veidot studentiem prasmi un iemaņas dažādu praktisku uzdevumu veikšanai darbā ar 
operētājsistēmām. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

• veikt skaitļošanas procesa gaitas vadību (organizēt programmu darbību, atmiņas 
sadalījumu, iestatīt dažādus notikumus); 

Operētājsistēmas (OS) galvenie uzdevumi ir : 

• piedāvāt lietotājam iespējas skaitļošanas sistēmas kopējai vadībai. 
Galvenās apgūstamās tēmas, kuras iekļautas mācību programmā, ir sekojošas: 

I.   operētājsistēmu vispārējie jēdzieni; 
II. operētājsistēma MS-DOS; 
III. operētājsistēma MS Windows; 
IV. operētājsistēma UNIX; 

 V. operētājsistēma LINUX. 

• OS attīstības vēsturi, dažādību, klasifikāciju; 
Priekšmeta galveno tēmu mērķi ir sniegt studentiem zināšanas par: 

• sistēmu BIOS, OS galvenajiem moduļiem; 
• failu un katalogu sistēmu, OS komandām, atribūtiem, pāradresēšanu, filtriem; 
• atmiņas sadalījumu un vadību; 
• OS konfigurāciju, sākumielādi, disku inicializāciju, fragmentēšanu, virtuālo disku; 
• rīkiem un to apkalpošanas programmām; 
• perifērijas iekārtu pieslēgšanu un vadību, secīgo un paralēlo interfeisu; 
• sniegt ieskatu tīkla operētājsistēmās. 

Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām. veidot sekojošas iemaņas un prasmi: 
• OS komandu un draiveru praktiskā pielietošana; 
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• efektīvs atmiņas sadalījums un vadība; 
• OS konfigurācija, multikonfigurāciju iespējas; 
• OS sākumielāde; 
• disku inicializācija un fragmentēšana, darbs ar virtuālo disku; 
• darbs ar failiem, kopiju veidošana, pāradresēšana; 
• ārējo ierīču pieslēgšana un vadība; 
• datorsistēmas apkalpošana. 

 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Organizācija un struktūra 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 
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 Pirmais semestris     

I. Operētājsistēmu vispārējie jēdzieni.     
1. Operētājsistēmas jēdziens un attīstības vēsture. 1  1 2 
2. 
2.2. 
2.3 
2.4. 
2.5. 

Operētājsistēmu dažādība un klasifikācija. 
Pēc datora resursu vadības algotitma. 
Pēc izmantojamo aparātlīdzekļu īpatnībām. Pēc 
izmantošanas sfēras. Pēc funkcionālās uzbūves 
īpatnībām. Pēc izmantojamā 
programmnodrošinājuma. 

1  1 2 

3. 
3.1. 
3.2. 

OS izvērtēšana un izvēles kritēriji. 
Prasības operatīvajai atmiņai un disku atmiņai. 
FAT16 un FAT32 raksturlielumi un 

1  3 4 

Izglītības līmeņa priekšmeti 
Angļu valoda 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 

Datorsistēmu uzbūve 
Datortīkli 

Programmēšanas valodas 

Specializācijas priekšmeti 
Tīkla operētājsistēmas 
Lokālie datortīkli un to 

administrēšana 
Mikroshēmas un 
mikroprocesori 

Tīmekļa tehnoloģija 

Operētājsistēmas 
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savietojamība. 

4. OS iegādes iespēļas. 1  1 2 
5. Sistēma BIOS (Basic Input/Output System). 1  1 2 
II. Operētājsistēma ar teksta rindas 

interfeisu(piem. MS-DOS)     

1. OS(operētājsistēmas) sastāvs un galvenie 
moduļi. Datora palaišanas algoritms. 1  3 4 

2. Failu un katalogu sistēma. Faila specifikācija. 1  1 2 
3. OS galveno komandu apskats, to praktiskā 

pielietošana. 1 1 2 4 

4. 
4.1. 
 
4.2. 
 
4.3. 

OS konfigurācija un atmiņas sadalījums. 
Konfigurācijas faili teksta formātā 
(CONFIG.SYS) Speciālo komandu un galveno 
draiveru apskats.  
Fails AUTOEXEC.BAT, tajā izmantojamās 
komandas. Komandu faili.  

   

2 1 5 8 

5. 
5.1. 
 
5.2. 
5.3. 

OS instalācija. 
OS instalācija ar SETUP palīdzību. Sistēmas 
disketes izveidošana.  
OS instalācija uz cietā diska.  
Cieto disku formatēšana un sadalīšana 
loģiskajos diskos. 

1 1 4 6 

III. Operētājsistēmas ar grafisko interfeisu.     

1. Windows evolūcija un virzienu dažādība.  2  2 4 
2. Windows arhitektūras elementi. 1  1 2 
3. Iekārtu draiveri. 1  1 2 
4. Konfigurācijas dispečers. Plug and Play 

tehnoloģijas funkcionālās iespējas. 1  1 2 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 

Virtuālās mašīnas dispečers. Daudzuzdevumu 
laika režīms un procesora laika sadalījums. 
Atmiņas lappušu ielāde. 
MS-DOS režīma uzturēšana. 

1  3 4 

6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
 
6.4. 

Noskaņojamās failu sistēmas. 
Noskaņojamās failu sistēmas dispečers un 
draiveri. 
VFAT failu sistēma. 
NTFS failu sistēma. 
CDFS failu sistēma. 
Bloku ievades un izvades apakšsistēma. levades 
un izvades dispečers un draiveru ielāde  

2  2 4 

7. 
7.1. 
 
7.2. 

Sistēmas kodola komponentes. 
Virtuālās atmiņas vadība. 
Windows ielādes fails. 
Grafikas apakšsistēma. Drukāšanas 

 
 

1  1 2 
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8. Pielikumu uzturēšana. 1  1 2 
9. Lietotāja interfeiss. 1  1 2 
10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
10.4. 

Windows instalācija. 
Instalācijas sagatavošanas process. 
Windows instalācija. 
lepriekšējās Windows versijas dzēšana. 
Windows komponenšu iestatīšana. 

1 3 8 12 

11. 
11.1. 
11.2. 

Operacionālās sistēmas un datora apkalpošana. 
Disku pārbaude, defragmentācija un saspiešana. 
Sistēmas failu stāvokļa kontrole. 
 

1 2 5 8 

 Kopā : 24 8 48 80 
 Otrais semestris 

     

IV. Operētājsistēma UNIX     
1. OS UNIX attīstības vēsture un atšķirības no 

citām OS. UNIX izmantošana komercsistēmās. 1  1 2 

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

OS UNIX galveniejēdzieni. 
Lietotajs un lietotaja interfeiss. 
Komandas, programmas, procesi. 
Ievades un izvades pāradresēšana. 

1  1 2 

3. 
3.1. 
 
3.2. 

OS UNIX kodols. 
UNIX kodola organizācija, datu struktūra un 
galvenās funkcijas. 
Procesa jēdziens. 

1  1 2 

4. 
4.1. 
4.2. 

Failu sistēma. 
Failu dažādība. 
Katalogi. 

1 1 2 4 

5. Aizsardzības principi. Lietotāju identifikatori. 
Failu aizsardzība. 
 

1  1 2 

6. 
6.1. 
6.2. 

Ieriču vadība. 
Ierīces kā faili, ierīču interfeisi. 
Ierīču draiveri. 
 

1 1 2 4 

7. 
7.1. 
7.2. 
 
7.3. 

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. 

1 1 4 6 

8. 
8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 
8.5 

Procesu struktūra. 
Atmiņas vadība. Virtuālā atmiņa. 
 Procesu vadība. 
Daudzlietotāju režīma organizācijas principi. 
Ievades un izvades vadība. 
Procesu mijiedarbība 

2 1 5 8 

9. UNIX kodola konfigurēšana. 1 1 4 6 

V. Operētājsistēma LINUX     
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1. OS LINUX raksturojums un iespējas. 1  1 2 
2. Prasības aparatūrai. 1  1 2 
3. Programmatūra, kuru uztur OS LINUX. 1  1 2 
4. LINUX pielikumu dažādiba. 1  1 2 
5. 
5.1. 
5.2. 
 
5.3. 

LINUX saderība ar citām OS. 
Citu OS failu sistēmu uzturēšana. 
LINUX saderība ar MS DOS un MS Windows 
pielikumiem. 
 Programmu izpilde no UNIX versijām. 

1  3 4 

6. LINUX iegādes iespējas un izmantošana 
komercsistēmās. 1 1 2 4 

7. 
7.1. 
7.2. 
7.3. 
7.4. 
 
7.5. 
7.6. 
 

LINUX instalācija. 
Instalācijas sagatavošana un vispārējie principi. 
Cietā diska sagatavošana intalācijas procesam. 
Instalācijas diskešu izveidošana. 
LINUX instalācija. 
LINUX sadaļu izveidošana.  
"Swopping" apgabala izveidošana. 
Lietojumprogrammu instalācija. 
 

2 2 10 14 

8. Sistēma X Window. 1  1 2 
9. Galvenās komandas un utilītas. 1  3 4 
10. Failu sistēmas izveidošana. 

OS LINUX failu struktūra. 
 

1 1 2 4 

11. OS LINUX uzturēšanas pamatprincipi. 
 

1 1 2 4 
 Kopā : 

 
22 10 48 80 

 Kopā pa priekšmetu 
 

52 28 
 

80 160 
 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – nepilna laika klātienes studijas 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
 
 
 l.gads 

 
2.gads 3. gads 

 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 
Teoriļa 28 24 -- -- -- -- 
Praktiskās nodarbības 12 16 -- -- -- -- 
Kopā 40 40 -- -- -- -- 

Mācīšana un mācīšanās 
Lekcijā ieteicams izmantot: 

• prezentējošas metodes (multimēdiju demonstrācijas, diskusijas ar ekspertu 
piedalīšanos, darbs ar Intemetjaunākās informācijas iegūšanai); 

• grupu darba metodes, kur dalībniekiem jādod savs ieguldījums (audzēkņu referāti, 
diskusijas, pārrunas, kur audzēkņi dalās savās zināšanās un pieredzē); 

• darbības metodes (vmgrinājumi, kas seko tūlīt pēc sistemātiskā izklāsta). 
Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ir jānostiprina praktiskajās nodarbībās, veicot 

patstāvīgus uzdevumus. 
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5. Pamatliteratūra: 
11. Современные операционные системыю 2-е издание. Э. Таненбаум, Питер. 2004. 

1040 с. 
12. А. Андреев. Windows 2000: Server и Professional в подлиннике. 
13. Microsoft Windows Server 2003. 2-е изд. 2005 1312 с. 
14. Maurice J.Bach. Архитектура операционный системы UNIX. 
15. UNIX: Руководство системного администратора, ВНV, 1997. 
16. М. Уелш, Ф.Хьюз и др. Руковдство по установке и использованию системы Linux. 
17. А.Робачевский. Операционная система UNIX, С-Пб.: БХВ-Петербург, 2001, 528 с. 
18. А. Песечник. Red Hat Linux 6.2: учебный курс. С-Пб.: Питер, 2000, 560 с. Intemet 

6. Palīgliteratūra: 
19. www.citforum.ru/operating systems 
20. www.windrivers.com 

8.  Studentu novērtēšana 

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. 

9. Pasniedzēji 

Nepieciešami pasniedzēji ar atbilstošu izglītību, zināšanām un pieredzi operētajsistēmu 
instalēšanā un administrēšanā. Pamatā vieslektori nav vajadzīgi, vienīgi, labākai operētājsistēmu 
UNIX un LINUX praktiskā pielietojuma apguvei vajadzētu uzaicināt ekspertus, kas komentētu 
audzēkņiem šo sistēmu praktiskā pielietojuma īpatnības un nestandarta situācijas, kuras rodas šo 
sistēmu apkalpošanas procesā. 

10. Programmas nodrošinājums 

Programmas kvalitatīvai izpildei ir nepieciešams: 
 

Telpas Aprīkojums 
Lekciju auditorija Dators ar Intemet pieslēgumu, ar multimediju un 

demonstrācijas aprīkojumu. Video projektors, 
kodoskops 
Tāfele 
Mācību kompaktdiski un videofilmas. 

Praktiskās nodarbības Datori ar Intemet pieslēgumu Instalētas 
operētājsistēmas: 
- - WindowsXp professional ar VirtualPC, 
- MS DOS 
- WindowsX 
- UNIX 
- LINUX. OS atbilstoša programmatūra.  
CD-ROM ierīces un dažādu tipu printeri. Dators 
pasniedzējam ar intemet pieslēgumu, multimēdiju un 
demonstrācijas aprīkojumu. 
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11. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Programmu jāpārskata pēc pirmā mācību gada. Pēc tam, sakarā ar straujo datortehnikas un 
programmatūras attīstību, programmu jāpārskata un jāizvērtē reizi trijos gados. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1.  Nosaukums: DATU BĀZU TEHNOLOĢIJAS  4KP 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

 Mācību kursa sekmīgai apgūšanai nepieciešamas angļu valodas zināšanas. Nepieciešamas 
arī relāciju algebras, datu struktūru, lokālo datortīklu priekšzināšanas. 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 
3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. 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. 

 
3.2. Uzdevumi 

3.2.1.jāzina DB struktūras izveides principi; 
3.2.2. jāzina un jāprot veidot relācijas; 
3.2.3. jāprot ievadīt dati DB, kā arī veikt datu importu un eksportu; 
3.2.4. jāprot administrēt DB; 
3.2.5. jāzina DB tipi, to struktūras un izveidošanas principi; 
3.2.6. jāapgūst nozīmīgākās datu bāzes datu manipulāciju valodas (SQL, QBE); 
3.2.7.jāapgūst personālo datu bāzu un vidēja lieluma datu bāzu pārvaldības sistēmu 

pamatfunkcijas. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Mācēt lietot, veidot un administrēt datu bāzes; 
• Prast veikt datu importu un eksportu no datu bāzēm; 
• Ievietot datu bāzes interneta portālos. 

4.  Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Datu bāzu 
tehnoloģijas 

Izglītības līmeņa 
priekšmeti 
Angļu valoda 
Matemātika 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 
Datorsistēmu uzbūve 
Programmēšanas valodas 

Profila priekšmeti 
Programmatūras 
inženierija 

Specializācijas 
priekšmeti 
Lielās datu bāzes 
E-komercija 
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1. Datu abstrakcija.  Datu modeļi .  Studentiem jāzina datu moduļi un to 
abstrakcija.  

2. Datu bāzes un datu bāzu patvaldības sistēmas koncepcija 
Studentiem jāizprot datu bāzes koncepcija. 

3. Datu bāzes veidi.  Studentiem jāzina datu bāzes veidi .  
4. Datu un vaicājuma valodas.  Studentiem jāzina datu un vaicājuma 
valodas.  
5.  Datu bāzes pielietojums datortīklos.  Studentiem jāizprot  datu bāzes 
pielietojums datortīklos.  
6. Datu bāzes izveide.  Studentiem jāprot izveidot datu bāzi.  
7. Datu bāzes publicēšana internetā. Studentiem jāprot  publicēt datu 
bāzi internetā.  
 

4.2. Organizācija un struktūra 
Nr. Tēmas Stundu skaits 
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 Pirmais semestris     
 Ievads: informācija un dati. Informācijas sistēmas 

un to klasifikācija. 
1  1 2 

1. Datu abstrakcija. Datu modeļi 4 2 6 12 
2. Datu bāzes (DB) un datu bāzu patvaldības 

sistēmas (DBPS) koncepcija 
2  2 4 

3. DB veidi 6 2 8 16 
4. Datu valodas 5 4 9 18 
5. Vaicājumu valodas 6 6 12 24 
6. DBPS darbība datortīklos 2  2 4 

 Kopā : 
 

26 14 40 80 
 Otrais semestris 

 
    

7. Lietojumprogrammu veidošana 10 8 18 36 
8. Datu apmaiņa, objektu sasaiste (OLE, ODBC) 6 2 8 16 
9. Datu drošības nodrošināšana. Lietotāji, shēmas, 

tiesības un lomas 
3  3 6 

10. Datu bāzes publicēšana intenetā 5 2 7 14 
11. Daudzbāzu sistēmas 2  2 4 
12. Datu bāzu tehnoloģijas attīstības perspektīvas 2  2 4 

 Kopā: 
 

28 12 40 80 
 Kopā pa priekšmetu 

 
54 26 80 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP (pilna laika studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 1. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
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dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Datu abstrakcija. Datu modeļi 
 

Tests.   

2. Datu bāzes un datu bāzu patvaldības 
sistēmas koncepcija. Datu bāzes veidi. 

Testi.  

3. Datu bāzes izveide. Datu bāzes prezentācija. 
4. Datu imports un eksports no datu bāzēm. Datu bāzes prezentācija. 
5. Datu bāzes publicēšana internetā. Datu bāzes prezentācija. 
6. Dažādu datu bāzes salīdzinājumi. Referāts. 

 
5.  Pamatliteratūra  

 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. Ramez E. Elmasri, Shamkant B. Mavathe. Fundamentals ofDatabase systems. Addison 
Wesley, 1998.-873 p. 

7. Henry Korth. Databases. Database system concepts, 1997,- 768 p. 
8. Г.Штайнер. Access 2000 : шаг за шагом. M. 2000-08-21. 
9.Дж. Веисикас. Access H SQL-cepвep. JIOPИ, 2000-08-21. 
10.Г. Х.Ансен. Базы данних. Разработка и управление БИНОМ 1999. 
11. С. Дунаев. Доступ к базам данных и техника работы в сети. Диалог-Мифи 1999 

 
6.  Papildliteratūra  

1. Eiduks Jānis, rakstu sērija "Datu bāzes" žurnālā "Datorpasaule", R.,1996 - 1998. 

7.  Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi – 20 %  
Praktisko darbu izpilde – 50 % 
Ieskaite / Eksāmens – 30 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1.  Nosaukums: DATU BĀZU TEHNOLOĢIJAS  4KP 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

 Mācību kursa sekmīgai apgūšanai nepieciešamas angļu valodas zināšanas. Nepieciešamas 
arī relāciju algebras, datu struktūru, lokālo datortīklu priekšzināšanas. 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 
3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. 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. 

 
3.2. Uzdevumi 

3.2.1.jāzina DB struktūras izveides principi; 
3.2.2. jāzina un jāprot veidot relācijas; 
3.2.3. jāprot ievadīt dati DB, kā arī veikt datu importu un eksportu; 
3.2.4. jāprot administrēt DB; 
3.2.5. jāzina DB tipi, to struktūras un izveidošanas principi; 
3.2.6. jāapgūst nozīmīgākās datu bāzes datu manipulāciju valodas (SQL, QBE); 
3.2.7.jāapgūst personālo datu bāzu un vidēja lieluma datu bāzu pārvaldības sistēmu 

pamatfunkcijas. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• Mācēt lietot, veidot un administrēt datu bāzes; 
• Prast veikt datu importu un eksportu no datu bāzēm; 
• Ievietot datu bāzes interneta portālos. 

4.  Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Datu bāzu 
tehnoloģijas 

Izglītības līmeņa 
priekšmeti 
Angļu valoda 
Matemātika 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 
Datorsistēmu uzbūve 
Programmēšanas valodas 

Profila priekšmeti 
Programmatūras 
inženierija 

Specializācijas 
priekšmeti 
Lielās datu bāzes 
E-komercija 
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1. Datu abstrakcija.  Datu modeļi .  Studentiem jāzina datu moduļi un to 
abstrakcija.  

2. Datu bāzes un datu bāzu patvaldības sistēmas koncepcija  
Studentiem jāizprot datu bāzes koncepcija. 

3. Datu bāzes veidi.  Studentiem jāzina datu bāzes veidi .  
4. Datu un vaicājuma valodas.  Studentiem jāzina datu un vaicājuma 
valodas.  
5.  Datu bāzes pielietojums datortīklos.  Studentiem jāizprot  datu bāzes 
pielietojums datortīklos.  
6. Datu bāzes izveide.  Studentiem jāprot izveidot datu bāzi.  
7. Datu bāzes publicēšana internetā. Studentiem jāprot  publicēt datu 
bāzi internetā.  
 

4.2. Organizācija un struktūra 
Nr. Tēmas Stundu skaits 

Te
or

ija
 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op

ā 

 Pirmais semestris     
 Ievads: informācija un dati. Informācijas sistēmas 

un to klasifikācija. 
1  1 2 

1. Datu abstrakcija. Datu modeļi 2 2 8 12 
2. Datu bāzes (DB) un datu bāzu patvaldības 

sistēmas (DBPS) koncepcija 
2  2 4 

3. DB veidi 4 2 10 16 
4. Datu valodas 4 3 11 18 
5. Vaicājumu valodas 5 5 14 24 
6. DBPS darbība datortīklos 2  2 4 

 Kopā : 
 

20 12 48 80 
 Otrais semestris 

 
    

7. Lietojumprogrammu veidošana 8 7 21 36 
8. Datu apmaiņa, objektu sasaiste (OLE, ODBC) 4 2 10 16 
9. Datu drošības nodrošināšana. Lietotāji, shēmas, 

tiesības un lomas 
3  3 6 

10. Datu bāzes publicēšana intenetā 2 2 10 14 
11. Daudzbāzu sistēmas 2  2 4 
12. Datu bāzu tehnoloģijas attīstības perspektīvas 2  2 4 

 Kopā: 
 

21 11 48 80 
 Kopā pa priekšmetu 

 
41 23 96 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP (nepilna laika studijas - 48 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 1. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
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dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Datu abstrakcija. Datu modeļi 
 

Tests.   

2. Datu bāzes un datu bāzu patvaldības 
sistēmas koncepcija. Datu bāzes veidi. 

Testi.  

3. Datu bāzes izveide. Datu bāzes prezentācija. 
4. Datu imports un eksports no datu bāzēm. Datu bāzes prezentācija. 
5. Datu bāzes publicēšana internetā. Datu bāzes prezentācija. 
6. Dažādu datu bāzes salīdzinājumi. Referāts. 

 
5.  Pamatliteratūra  

 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. Ramez E. Elmasri, Shamkant B. Mavathe. Fundamentals ofDatabase systems. Addison 
Wesley, 1998.-873 p. 

7. Henry Korth. Databases. Database system concepts, 1997,- 768 p. 
8. Г.Штайнер. Access 2000 : шаг за шагом. M. 2000-08-21. 
9.Дж. Веисикас. Access H SQL-cepвep. JIOPИ, 2000-08-21. 
10.Г. Х.Ансен. Базы данних. Разработка и управление БИНОМ 1999. 
11. С. Дунаев. Доступ к базам данных и техника работы в сети. Диалог-Мифи 1999 

 
6.  Papildliteratūra  

1. Eiduks Jānis, rakstu sērija "Datu bāzes" žurnālā "Datorpasaule", R.,1996 - 1998. 

7.  Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi – 20 %  
Praktisko darbu izpilde – 50 % 
Ieskaite / Eksāmens – 30 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums:  DATORSISTĒMU UZBŪVE 4 kredītpunkti 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām angļu valodā, fizikā, informātikā 
un matemātikā. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Sagatavot kvalificētus programmētājus un datortīklu administratorus ar labām 
zināšanām datorsistēmu uzbūvē. 

3.2. Sasniedzamie specifiskie mērķi un uzdevumi 

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. 

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts - galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā saistība 

Galveno tēmu mērķi : 
-datorsistēmu loģiskie un informacionālie pamati - apgūt informātikas pamatus; 
-datorsistēmu arhitektūra un organizācija - apgūt datoru uzbūves pamatus; 
-apgūt kopnes procesora, atmiņas, diska u.c. ierīču uzbūves, darbības un lietojuma 

principus; 
-iepazīties ar personālajiem datoriem, mikroprocesoriem, lieldatoriem un 

superskaitļotājiem; 
-datorsistēmu veiktspējas novērtējums - apgūt datoru novērtēšanas metodiku; 
-iegūt zināšanas par multiprogrammu un multiapstrādes sistēmu lietojuma iespējām. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
 

Nr. Tēmas Stundu skaits 

Te
or

ija
 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op
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 Pirmais semestris     
1. 
1.1. 
1.2. 

Datorsistēmas un to klasifikācija 
Definīcija 
Klasifikācija 

2 
 
 

 
 

2 4 
 
 

2. 
2.1. 
2.2. 

Datorsistēmu attīstības vēsture 
Bebidža, Harvardas, Neimana sistēmas 
Datorsistēmu paaudzes 

2 
 
 

 
 

2 4 
 
 

3. 
3.1. 

Klasiskā skaitļotāja struktūra 
Galvenās datora sastāvdaļas 

4 4 8 16 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Datu attēlojumi 
Pozicionālās skaitļošanas sistēmas 
Skaitļu attēlošana ar fiksēto un peldošo komatu 
Tiešais, apgrieztais un papildkods 
ASCII un Unicode 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 8 
 
 
 
 

5. 
5.1. 
5.2. 
 
5.3. 
 

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 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 8 
 
 
 
 
 

Datorsistēmu 
uzbūve 

Izglītības līmeņa 
priekšmeti 

  
Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 
Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas 
Datortīkli 
Perifērijas ierīces 

Specializācijas 
priekšmeti 
Programmatūras 
izstrādes rīki un vides 
Datu struktūras un 
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6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 

Operāciju mašīnrealizācija 
Saskaitīšana un atskaitīšana 
Reizināšana un dalīšana 
Loģiskās operācijas 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

4 8 
 
 
 

7. 
7.1. 
7.2. 

Vadības mezgli 
Ieshēmotā vadība 
PLM vadība 

2 
 
 

2 
 
 

4 8 
 
 

8. 
8.1 
8.2 
8.3 
 
8.4 
8.5 

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 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 4 
 
 
 
 

9. 
9.1. 
9.2. 

Procesors 
Instrukciju kopas un adresācijas veidi 
Darbību izpilde vienadresu procesorā. 

2 
 
 

2 
 
 

4 8 
 
 

10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 

Kešatmiņa 
Asociatīvā informācijas meklēšana. 
Ll kešatmiņa 
L2 un L3 kešatmiņa 

2 
 
 
 

 
 
 
 

2 4 
 
 
 

11. 
11.1. 
11.2. 

Maģistrālā kopne 
Sinhronā un asinhronā kopne 
Unibus, ISA, PCI 

1 
 
 

1 
 
 

2 4 
 
 

12. 
12.1. 
12.2. 
12.3. 
12.4. 

Ārējo ierīču pieslēgšana 
Interfeisa kartes 
Aptauja un pārtraukumi 
DMA 
EIDE, USB, SCSI 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 4 
 
 
 

 Otrais semestris     
13. 
13.1. 

Datoru novērtēšana 
Veiktspējas rādītāji 

2 2 4 8 

14. 
14.1. 
14.2. 
14.3. 

Multiprogrammu sistēmas 
Pakešu apstrāde un laikdale 
Atmiņas pārvaldība. 
Virtuālā atmiņa 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 4 
 
 
 

15. 
15.1. 
15.2. 
15.3. 
 
15.4. 

Mikroprocesori 
Mikroprocesoru attīstība 
Intel x86 arhitektūra, līdzprocesori 
Pentium, MMX, PentiumPro, PentiumII, 
PentiumIII, 
Celeron, Xeon 
AMD 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

8 16 
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16. 
16.1. 
16.2. 
16.3. 
16.4. 
16.5. 

Personālie datori 
Vienas kopnes arhitektūra 
Grafikas apakšsistēma 
Mūsdienu klasifikācija 
Daudz kopņu arhitektūras 
Tipi, ražotāji, cenas 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

12 24 
 
 
 
 
 

17. 
17.1. 
17.2. 

RISC procesori 
Pamat īpatnības 
Power, Alpha, SPARC 

2 
 
 

 
 
 

2 4 
 
 

18. 
18.1. 
18.2. 

Multiapstrāde 
Datu paralēlā apstrāde 
Daudz procesoru sistēmas ar koplietojamu un 
dalītu 
atmiņu 

2 
 

2 
 

4 8 
 
 

19. 
19.1. 
19.2. 
19.3. 
19.4 

Darbstacijas un serveri 
PC un Umx darbstacijas 
Serveru pamat īpatnības 
Serveru klases 
Sun, IBM, HP un Compaq, cenas 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 8 
 
 
 
 

20. 
20.1. 
20.2. 
 
20.3. 
20.4. 
20.5. 

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 

2 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 

 

4 8 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kopā: 
 

46 34 80 160 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP  pilna laika klātiene 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

 Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 1. studiju gada 1. un 
2. semestrī, t.sk. 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma. 
 

Pilna laika 
 

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

Teorija 25 21 -- -- -- -- 
Praktiskās nodarbības 15 19 -- -- -- -- 
Kopā 40 40 -- -- -- -- 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
 

Temats Patstāvīgā darba veids  

Pēc programmas Referāts.  

 
5. Pamatliteratūra  
 
J. Greivulis, I. Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga, “Avots”. 
 
6. Papildliteratūra  
 

Autors 
 

Nosaukums 
 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. 

    
 

      
    

   
 

 

1000 и 1 секрет BIOS  
6.Мысак Д.П. 
 

300 проблем вашего ПК и их решений  
7. Асмаков С.В. Железо 2009. КомпьютерПресс рекомендует 
8. Соломенчук В.Г. Железо ПК 2009 
9. Таненбаум Е.С. Аpхитектуpа компьютеpа. 5-е издание 
 

7. Studentu novērtēšana 

 
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%). 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
 Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums:  DATORSISTĒMU UZBŪVE 4 kredītpunkti 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Kursa saturs orientēts uz studentiem ar priekšzināšanām angļu valodā, fizikā, informātikā 
un matemātikā. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Sagatavot kvalificētus programmētājus un datortīklu administratorus ar labām 
zināšanām datorsistēmu uzbūvē. 

3.2. Sasniedzamie specifiskie mērķi un uzdevumi 

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. 

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts - galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā saistība 

Galveno tēmu mērķi : 
-datorsistēmu loģiskie un informacionālie pamati - apgūt informātikas pamatus; 
-datorsistēmu arhitektūra un organizācija - apgūt datoru uzbūves pamatus; 
-apgūt kopnes procesora, atmiņas, diska u.c. ierīču uzbūves, darbības un lietojuma 

principus; 
-iepazīties ar personālajiem datoriem, mikroprocesoriem, lieldatoriem un 

superskaitļotājiem; 
-datorsistēmu veiktspējas novērtējums - apgūt datoru novērtēšanas metodiku; 
-iegūt zināšanas par multiprogrammu un multiapstrādes sistēmu lietojuma iespējām. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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 Pirmais semestris     
1. 
1.1. 
1.2. 

Datorsistēmas un to klasifikācija 
Definīcija 
Klasifikācija 

2 
 
 

 
 

2 4 
 
 

2. 
2.1. 
2.2. 

Datorsistēmu attīstības vēsture 
Bebidža, Harvardas, Neimana sistēmas 
Datorsistēmu paaudzes 

2 
 
 

 
 

2 4 
 
 

3. 
3.1. 

Klasiskā skaitļotāja struktūra 
Galvenās datora sastāvdaļas 

3 3 10 16 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Datu attēlojumi 
Pozicionālās skaitļošanas sistēmas 
Skaitļu attēlošana ar fiksēto un peldošo komatu 
Tiešais, apgrieztais un papildkods 
ASCII un Unicode 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

5 8 
 
 
 
 

5. 
5.1. 
5.2. 
 
5.3. 
 

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 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 8 
 
 
 
 
 

Datorsistēmu 
uzbūve 

Izglītības līmeņa 
priekšmeti 

  
Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 
Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas 
Datortīkli 
Perifērijas ierīces 

Specializācijas 
priekšmeti 
Programmatūras 
izstrādes rīki un vides 
Datu struktūras un 
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6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 

Operāciju mašīnrealizācija 
Saskaitīšana un atskaitīšana 
Reizināšana un dalīšana 
Loģiskās operācijas 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

5 8 
 
 
 

7. 
7.1. 
7.2. 

Vadības mezgli 
Ieshēmotā vadība 
PLM vadība 

1 
 
 

2 
 
 

5 8 
 
 

8. 
8.1 
8.2 
8.3 
 
8.4 
8.5 

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 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 4 
 
 
 
 

9. 
9.1. 
9.2. 

Procesors 
Instrukciju kopas un adresācijas veidi 
Darbību izpilde vienadresu procesorā. 

2 
 
 

1 
 
 

5 8 
 
 

10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 

Kešatmiņa 
Asociatīvā informācijas meklēšana. 
Ll kešatmiņa 
L2 un L3 kešatmiņa 

2 
 
 
 

 
 
 
 

2 4 
 
 
 

11. 
11.1. 
11.2. 

Maģistrālā kopne 
Sinhronā un asinhronā kopne 
Unibus, ISA, PCI 

1 
 
 

1 
 
 

2 4 
 
 

12. 
12.1. 
12.2. 
12.3. 
12.4. 

Ārējo ierīču pieslēgšana 
Interfeisa kartes 
Aptauja un pārtraukumi 
DMA 
EIDE, USB, SCSI 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 4 
 
 
 

 Otrais semestris     
13. 
13.1. 

Datoru novērtēšana 
Veiktspējas rādītāji 

2 2 4 8 

14. 
14.1. 
14.2. 
14.3. 

Multiprogrammu sistēmas 
Pakešu apstrāde un laikdale 
Atmiņas pārvaldība. 
Virtuālā atmiņa 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 4 
 
 
 

15. 
15.1. 
15.2. 
15.3. 
 
15.4. 

Mikroprocesori 
Mikroprocesoru attīstība 
Intel x86 arhitektūra, līdzprocesori 
Pentium, MMX, PentiumPro, PentiumII, 
PentiumIII, 
Celeron, Xeon 
AMD 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

10 16 
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16. 
16.1. 
16.2. 
16.3. 
16.4. 
16.5. 

Personālie datori 
Vienas kopnes arhitektūra 
Grafikas apakšsistēma 
Mūsdienu klasifikācija 
Daudz kopņu arhitektūras 
Tipi, ražotāji, cenas 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

16 24 
 
 
 
 
 

17. 
17.1. 
17.2. 

RISC procesori 
Pamat īpatnības 
Power, Alpha, SPARC 

2 
 
 

 
 
 

2 4 
 
 

18. 
18.1. 
18.2. 

Multiapstrāde 
Datu paralēlā apstrāde 
Daudz procesoru sistēmas ar koplietojamu un 
dalītu 
atmiņu 

1 
 

2 
 

5 8 
 
 

19. 
19.1. 
19.2. 
19.3. 
19.4 

Darbstacijas un serveri 
PC un Umx darbstacijas 
Serveru pamat īpatnības 
Serveru klases 
Sun, IBM, HP un Compaq, cenas 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

5 8 
 
 
 
 

20. 
20.1. 
20.2. 
 
20.3. 
20.4. 
20.5. 

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 

1 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 

 

5 8 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kopā: 
 

38 26 96 160 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP  nepilna laika klātiene 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

 Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 1. studiju gada 1. un 
2. semestrī, t.sk. 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma. 
 

Pilna laika 
 

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

Teorija 25 21 -- -- -- -- 
Praktiskās nodarbības 15 19 -- -- -- -- 
Kopā 40 40 -- -- -- -- 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
 

Temats Patstāvīgā darba veids  

Pēc programmas Referāts.  

 
5. Pamatliteratūra  
 
J. Greivulis, I. Raņķis. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga, “Avots”. 
 
6. Papildliteratūra  
 

Autors 
 

Nosaukums 
 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. 

    
 

      
    

   
 

 

1000 и 1 секрет BIOS  
6.Мысак Д.П. 
 

300 проблем вашего ПК и их решений  
7. Асмаков С.В. Железо 2009. КомпьютерПресс рекомендует 
8. Соломенчук В.Г. Железо ПК 2009 
9. Таненбаум Е.С. Аpхитектуpа компьютеpа. 5-е издание 
 

7. Studentu novērtēšana 

 
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%). 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
 Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums:  DATORTĪKLI  6KP 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Jābūt pamatzināšanām par datorsistēmu uzbūvi, to ievadizvades sistēmu, mijiedarbību ar 
perifērijas ierīcēm, kā arī pamatzināšanām par operētājsistēmām. 

 
3. Mērķis un uzdevumi 

3.1. Mērķis 

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu tehnoloģijām un 
arhitektūrā. 

3.2. Uzdevumi 

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. 

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts - galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā saistība : 

- jāzina eksistējošo tīklu tipi, to uzbūves principi un īpašības; 
- jāsaprot OSI etalonmodeļa organizācijas principi, galvenie jēdzieni un funkcionēšana; 
- jāzina lokālo tīklu galvenās topoloģijas un tehnoloģijas; 
- jāprot uzstādīt un noskaņot tīkla adaptera plates draiveri; 
- jāprot instalēt tīkla operētājsistēma; 
- jāzina, kas ir klientservera tehnoloģija un tās priekšrocības; 
- jāzina tīklu apvienošanas ierīču funkcijas un darbības principi; 
- jāzina tiltu tipi un to darbības algoritmi; 
- jāzina maršrutēšanas principi, algoritmu tipi un populārākie protokoli; 
- jāsaprot tīklu pārvaldības pamati; 
- jāsaprot asinhronās un sinhronās komunikācijas būtība; 
- jāsaprot ķēžu komutācijas un pakešu komutācijas metožu būtība, to atšķirības; 
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- jāzina galvenās globālo tīklu tehnoloģijas: ISDN, X.25, Frame Relay, ATM, to būtība, 
atšķirības, pielietošana, protokoli; 

- jāzina populārākie protokolu steki; 
- jāzina internet tīkla arhitektūras modeli, IP un TCP protokolu darbības principi un 

pakešu struktūra, IP adresācijas principi, maršrutēšanas pamati; 
- jāprot pielietot interneta pakalpojumi; 
- jāsaprot domēnu vārdu sistēmas organizācija. 

 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

4.2. Organizācija un struktūra 
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 Otrais semestris     
1. Tīklu klasifikācija. Tīkla jēdziens un tiklu attīstības 

vēsture. Lokālie, globālie un pilsēttīkli. Vienādranga 
tīkli un tīkli uz servera pamata. 

1 1 2 4 

2. Tīklu bāzes topoloģijas. Maģistrāle. Zvaigzne. 
Gredzens. Kombinētas topoloģijas. 

1 1 2 4 

3. Fizikālā pārraides vide. Kabeļu tipi: koaksiālais, 
vītais pāris, gaismvads. Nemodulētā un modulētā 
signālu pārraide. Kabeļa izvēle. Bezvadu tīkli. 

1 1 2 4 

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. 

2 2 4 8 

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 

 

2 2 4 8 

Datortīkli 
Profila priekšmeti 
Datorsistēmu uzbūve 
Perifērijas ierīces 
Operētājsistēmas 

Specializācijas 
priekšmeti 
Tīmekļa tehnoloģijas 
E k ij  
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6. Protokoli. Protokolu uzdevums un darbība. 
Protokolu steki. Protokolu standarti. Populārāko 
protokolu piemēri. Protokola uzstādīšana. 

1 1 2 4 

7. Vides pieejas metodes. Metožu uzdevums. 
Galvenās vides pieejas metodes: CSMA/CD, 
CSMA/CA, ar marķiera nodošanu un pēc 
pieprasījuma prioritātes. 

1 1 2 4 

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. 

2 2 4 8 

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. 

1 1 2 4 

10. FDDI tīkla tehnoloģija. FDDI tehnoloģijas pamati. 
FDDI specifikācijas. Fizikālie savienojumi un 
topoloģija. Defekttolerances īpašības. Datu bloku 
formāti. 

1 1 2 4 

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. 

1 1 2 4 

12. Virtuālie lokālie tīkli(VPN) Virtuālo tīklu 
veidošanas iekārtas, lietojamie 
standarti(IEEE802.1Q), iekārtu konfigurācija. 

2 2 4 8 

13. 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. 

2 2 4 8 

14. Tikla administrēšanas pamati. Tīkla 
administratora pienākumi. Lietotāju uzskaites 
ierakstu veidošana. Grupu uzskaites ieraksti. Tīkla 
veiktspējas vadība. Tīkla dokumentēšana. 
Informācijas aizsardzība. Datu rezerves kopēšana. 

2 2 4 8 

 Kopā: 20 20 40 80 
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 Trešais semestris     

15. Apvienoto tīklu radīšana. Lokālo tīklu 
paplašināšana. Tīklu apvienošanas iekārtas: 
atkārtotāji, tilti, slēdži (komutatori), maršrutētāji, 
starptīklu interfeisi. To darbības principi, īpašības, 
salīdzināšana. 

1 1 2 4 

16. 
 

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. 

      
 

1 
 

1 
 

2 4 

17. 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. 

2 2 4 8 

18. 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. 

3 3 6 12 

19. 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. 

2 2 4 8 

20. 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. 

2 2 4 8 

21. 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. 

2 2 4 8 
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22. Specifikācija X.25. Tehnoloģijas pamati. Pastāvīgās 
un komutējamās virtuālās ķēdes. Datu bloku 
formāts. Pakešu tipi. Adresācijas lauku formāti. 
Plūsmas vadības procedūras. 

2 2 4 8 

23. 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. 

2 2 4 8 

24. 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. 

3 3 6 12 

25. 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. 

3 3 6 12 

26. DECnet protokolu steks. Tīkla arhitektūra DNA. 
Pieeja videi. Tīkla slānis. DECnet Phase IV 
maršrutēšanas protokols. Adresācija. Maršrutēšanas 
līmeņi. Transporta slāņa protokoli. 

2 2 4 8 

27. NetWare protokoli. Tīkla operētājsistēma Netware. 
NetWare protokolu steks un tā saistība ar OSI 
etalonmodeli. Pieeja videi. Tīkla, transporta un 
augstāko slāņu protokoli. Protokols IPX: 
raksturojums, paketes formāts, maršrutēšana. 

1 1 2 4 

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. 

3 3 6 12 
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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. 

3 3 6 12 

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. 

3 3 6 12 

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. 

2 2 4 8 

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. 

3 3 6 12 

 Kopā : 40 40 80 160 
 
 

Kopā pa priekšmetu: 60 60 120 240 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
6 KP  pilna laika klātiene 120 kontaktstundas un 120 patstāvīgā darba stundas) 
 
4.4. Kursa kalendārs 

 Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 240 stundas 1. studiju gada 2. un 
3. semestrī, t.sk. 120 kontaktstundas un 120 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas 
apguves ātruma. 

 
 1.gads 2. gads 

 
3. gads 

 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 
Teorija -- 20 40 -- -- -- 
Praktiskās nodarbības -- 20 40 -- -- -- 
Kopā -- 40 80 -- -- -- 

 
5. Pamatliteratūra: 
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1.  Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные   сети.   Принципы,   технологии, 
протоколы. Учебник. - СПб: Питер, 2005 864с. 

2. Кулаков Ю. А. Локальные сети. Учебное пособие. - Киев, Юниор, 1998. - 336 с. 
3. Компютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. пер. с англ. БХВ 

Петербург 2001 1008 с. 
4. Rīgas Tehniskā Universitāte, Datortīkli ikvienam. LAN-2-3 2001. g. CD 5. formāts. 

6. Papildliteratūra: 
5. Stallings W. Data and Computer Communications, 5/e, Prentice Hall, 1997. 
6. Новиков Ю. В., Карпенко Д. Г. Аппаратура локальных сетей: функции, выбор, 

разработка. - М.: ЭКОМ, 1998. - 288 с. 
7. Matthijssen R., Truijens J., Doorenspleet H. Computernetworks and 

datacommunication, Academic Service, 1997 
8. Hunt C. TCP/IP Network Administration, 2/e, 0'Reilly & Associates, 1998, 630 p. 
9. Kalnbērziņa A. ievads datoru tīklos. Lekciju konspekts. - Datorvariants, 2000. 
10. Angļu - krievu - latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. R.: 

A/s SWH Informatīvās sistēmas, 1995. - 248 lpp. 

7. Studentu novērtēšana 
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 un darbs grupās 
 10% Patstāvīgais darbs  
 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. 

8. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programmu jāpārskata un novērtē vienu reizi gadā. To nosaka nozares strauja attīstība. 
Programmu pārskatot, tā jāpapildina ar pēdējiem datortīklu tehnoloģiju sasniegumiem. 
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Apstiprināts: 

Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  
2009.gada 25.seprembra N.1 protokols 

 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums:  DATORTĪKLI  6KP 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Jābūt pamatzināšanām par datorsistēmu uzbūvi, to ievadizvades sistēmu, mijiedarbību ar 
perifērijas ierīcēm, kā arī pamatzināšanām par operētājsistēmām. 

 
3. Mērķis un uzdevumi 

3.1. Mērķis 

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu tehnoloģijām un 
arhitektūrā. 

3.2. Uzdevumi 

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. 

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts - galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā saistība : 

- jāzina eksistējošo tīklu tipi, to uzbūves principi un īpašības; 
- jāsaprot OSI etalonmodeļa organizācijas principi, galvenie jēdzieni un funkcionēšana; 
- jāzina lokālo tīklu galvenās topoloģijas un tehnoloģijas; 
- jāprot uzstādīt un noskaņot tīkla adaptera plates draiveri; 
- jāprot instalēt tīkla operētājsistēma; 
- jāzina, kas ir klientservera tehnoloģija un tās priekšrocības; 
- jāzina tīklu apvienošanas ierīču funkcijas un darbības principi; 
- jāzina tiltu tipi un to darbības algoritmi; 
- jāzina maršrutēšanas principi, algoritmu tipi un populārākie protokoli; 
- jāsaprot tīklu pārvaldības pamati; 
- jāsaprot asinhronās un sinhronās komunikācijas būtība; 
- jāsaprot ķēžu komutācijas un pakešu komutācijas metožu būtība, to atšķirības; 
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- jāzina galvenās globālo tīklu tehnoloģijas: ISDN, X.25, Frame Relay, ATM, to būtība, 
atšķirības, pielietošana, protokoli; 

- jāzina populārākie protokolu steki; 
- jāzina internet tīkla arhitektūras modeli, IP un TCP protokolu darbības principi un 

pakešu struktūra, IP adresācijas principi, maršrutēšanas pamati; 
- jāprot pielietot interneta pakalpojumi; 
- jāsaprot domēnu vārdu sistēmas organizācija. 

 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

4.2. Organizācija un struktūra 

 
Nr. Tēmas Stundu skaits 

Te
or

ija
 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

g
ie

 d
ar

bi
 

K
op

ā 

 Otrais semestris     
1. Tīklu klasifikācija. Tīkla jēdziens un tiklu attīstības 

vēsture. Lokālie, globālie un pilsēttīkli. Vienādranga 
tīkli un tīkli uz servera pamata. 

1 1 2 4 

2. Tīklu bāzes topoloģijas. Maģistrāle. Zvaigzne. 
Gredzens. Kombinētas topoloģijas. 

1 1 2 4 

3. Fizikālā pārraides vide. Kabeļu tipi: koaksiālais, 
vītais pāris, gaismvads. Nemodulētā un modulētā 
signālu pārraide. Kabeļa izvēle. Bezvadu tīkli. 

1 1 2 4 

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. 

1 1 6 8 

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 

 

1 1 6 8 

Datortīkli 
Profila priekšmeti 
Datorsistēmu uzbūve 
Perifērijas ierīces 
Operētājsistēmas 

Specializācijas 
priekšmeti 
Tīmekļa tehnoloģijas 
E k ij  
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6. Protokoli. Protokolu uzdevums un darbība. 
Protokolu steki. Protokolu standarti. Populārāko 
protokolu piemēri. Protokola uzstādīšana. 

1 1 2 4 

7. Vides pieejas metodes. Metožu uzdevums. 
Galvenās vides pieejas metodes: CSMA/CD, 
CSMA/CA, ar marķiera nodošanu un pēc 
pieprasījuma prioritātes. 

1 1 2 4 

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. 

2 2 4 8 

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. 

1 1 2 4 

10. FDDI tīkla tehnoloģija. FDDI tehnoloģijas pamati. 
FDDI specifikācijas. Fizikālie savienojumi un 
topoloģija. Defekttolerances īpašības. Datu bloku 
formāti. 

1 1 2 4 

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. 

1 1 2 4 

12. Virtuālie lokālie tīkli(VPN) Virtuālo tīklu 
veidošanas iekārtas, lietojamie 
standarti(IEEE802.1Q), iekārtu konfigurācija. 

1 1 6 8 

13. 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. 

1 1 6 8 

14. Tikla administrēšanas pamati. Tīkla 
administratora pienākumi. Lietotāju uzskaites 
ierakstu veidošana. Grupu uzskaites ieraksti. Tīkla 
veiktspējas vadība. Tīkla dokumentēšana. 
Informācijas aizsardzība. Datu rezerves kopēšana. 

2 2 4 8 

 Kopā: 16 16 48 80 
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 Trešais semestris     

15. Apvienoto tīklu radīšana. Lokālo tīklu 
paplašināšana. Tīklu apvienošanas iekārtas: 
atkārtotāji, tilti, slēdži (komutatori), maršrutētāji, 
starptīklu interfeisi. To darbības principi, īpašības, 
salīdzināšana. 

1 1 2 4 

16. 
 

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. 

      
 

1 
 

1 
 

2 4 

17. 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. 

1 1 6 8 

18. 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. 

2 2 8 12 

19. 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. 

2 2 4 8 

20. 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. 

2 2 4 8 

21. 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. 

2 2 4 8 
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22. Specifikācija X.25. Tehnoloģijas pamati. Pastāvīgās 
un komutējamās virtuālās ķēdes. Datu bloku 
formāts. Pakešu tipi. Adresācijas lauku formāti. 
Plūsmas vadības procedūras. 

2 2 4 8 

23. 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. 

2 2 4 8 

24. 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. 

2 2 8 12 

25. 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. 

2 2 8 12 

26. DECnet protokolu steks. Tīkla arhitektūra DNA. 
Pieeja videi. Tīkla slānis. DECnet Phase IV 
maršrutēšanas protokols. Adresācija. Maršrutēšanas 
līmeņi. Transporta slāņa protokoli. 

2 2 4 8 

27. NetWare protokoli. Tīkla operētājsistēma Netware. 
NetWare protokolu steks un tā saistība ar OSI 
etalonmodeli. Pieeja videi. Tīkla, transporta un 
augstāko slāņu protokoli. Protokols IPX: 
raksturojums, paketes formāts, maršrutēšana. 

1 1 2 4 

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. 

2 2 8 12 
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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. 

2 2 8 12 

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. 

2 2 8 12 

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. 

2 2 4 8 

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. 

2 2 8 12 

 Kopā : 32 32 96 160 
 
 

Kopā pa priekšmetu: 48 48 144 240 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
6 KP  nepilna laika klātiene 96 kontaktstundas un 144 patstāvīgā darba stundas 
 
4.4. Kursa kalendārs 

 Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 240 stundas 1. studiju gada 2. 
un 3. semestrī, t.sk. 96 kontaktstundas un 144 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas 
apguves ātruma. 

 
 1.gads 2. gads 

 
3. gads 

 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 
Teorija -- 20 40 -- -- -- 
Praktiskās nodarbības -- 20 40 -- -- -- 
Kopā -- 40 80 -- -- -- 

 
5. Pamatliteratūra: 
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11.  Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные   сети.   Принципы,   технологии, 
протоколы. Учебник. - СПб: Питер, 2005 864с. 

12. Кулаков Ю. А. Локальные сети. Учебное пособие. - Киев, Юниор, 1998. - 336 с. 
13. Компютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. пер. с англ. БХВ 

Петербург 2001 1008 с. 
14. Rīgas Tehniskā Universitāte, Datortīkli ikvienam. LAN-2-3 2001. g. CD 5. formāts. 

6. Papildliteratūra: 
15. Stallings W. Data and Computer Communications, 5/e, Prentice Hall, 1997. 
16. Новиков Ю. В., Карпенко Д. Г. Аппаратура локальных сетей: функции, выбор, 

разработка. - М.: ЭКОМ, 1998. - 288 с. 
17. Matthijssen R., Truijens J., Doorenspleet H. Computernetworks and 

datacommunication, Academic Service, 1997 
18. Hunt C. TCP/IP Network Administration, 2/e, 0'Reilly & Associates, 1998, 630 p. 
19. Kalnbērziņa A. ievads datoru tīklos. Lekciju konspekts. - Datorvariants, 2000. 
20. Angļu - krievu - latviešu skaidrojošā vārdnīca. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. R.: 

A/s SWH Informatīvās sistēmas, 1995. - 248 lpp. 

7. Studentu novērtēšana 
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 un darbs grupās 
 10% Patstāvīgais darbs  
 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. 

8. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programmu jāpārskata un novērtē vienu reizi gadā. To nosaka nozares strauja attīstība. 
Programmu pārskatot, tā jāpapildina ar pēdējiem datortīklu tehnoloģiju sasniegumiem. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1. protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: PERIFĒRIJAS IERĪCES (pamatkurss) 2KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Pamatzināšanas par datorsistēmu uzbūvi un datoru ievades-izvades apakšsistēmu darbību. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 
 
Sniegt zināšanas par mūsdienīgām informatīvo  sistēmu perifērijas ierīču apakšsistēmām. 

3.2. Sasniedzamie specifiskie mērķi un uzdevumi 

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. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
Sniegt izpratni par modernām datoru perifērijas ierīcēm un to pielietojumu. Sniegt 
priekšstatu par tehniskā nodrošinājuma apakšsistēmu darbības drošuma paaugstināšanas 
tehniskajiem līdzekļiem. 
Iepazīties ar disko, video un citām apakšsistēmām, to darbības principiem un lietojuma 
specifiku. 
Apgūt un prast strādāt ar informācijas ievades un izvades ierīcēm. 
Iegūt pamatzināšanas, kas nepieciešamas darbā ar liela apjoma informācijas glabāšanas 
ierīcēm. 
Apgūt datoru energoapgādes un ekspluatācijas prasības un noteikumus. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
 

Nr. 
 

Tēmas 
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e 
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i 

K
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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 

6 
 

4 
 

10 20 
 

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. 

6 
 

 
 

6 12 
 

Perifērijas 
ierīces 

Profila priekšmeti 
Datorsistēmu uzbūve 
Operētājsistēmas 
Datortīkli 

Specializācijas priekšmeti 
Informācijas sistēmu 
izstrāde 
Biroja darba automatizācija 
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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. 

10 
 

4 
 

14 28 
 

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. 

2 
 

2 
 

4 8 
 

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. 

4 
 

 
 

4 8 
 

6.  
 

Datoru 
ekspluatācija 
Pretvīrusu aizsardzība (ievads) 
Datoru individuālā profilaktiskā 
apkope. Sākotnējā datoru 
atteikumu diagnostika. 
 

 
 

2 
 

2 4 
 

 
 

Kopā: 
 

28 12 40 80 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
2 KP pilna laika klātiene -  40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas 
 
4.4. Kursa kalendārs 

 Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 2. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma. 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 

Temats Patstāvīgā darba veids  

Pēc programmas Referāts.  

 
5. Pamatliteratūra  
Datoru un perifērijas ierīču dokumentācija. 
 
6. Papildliteratūra  

1. Barry Press. PC Upgrade and Repair Bible. IDG Books, 1996. - 670 p. 
2. The Power Protection Handbook, 1996, 1997, APC. 
3. Мысак Д.П. „300 проблем вашего ПК и их решений „ 
4. Асмаков С.В. „Железо 2009. КомпьютерПресс рекомендует” 
5. Соломенчук В.Г. „Железо ПК 2009” 

7. Studentu novērtēšan 
Studentu zināšanas tiek novērtētas ar ieskaiti. Ieskaites saņemšanai jāizpilda praktisko 

darbu uzdevumi un rakstiski ieskaites laikā jāatbild uz teorētiskajiem jautājumiem. 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
 Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: PERIFĒRIJAS IERĪCES (pamatkurss) 2KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Pamatzināšanas par datorsistēmu uzbūvi un datoru ievades-izvades apakšsistēmu darbību. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 
 
Sniegt zināšanas par mūsdienīgām informatīvo  sistēmu perifērijas ierīču apakšsistēmām. 

3.2. Sasniedzamie specifiskie mērķi un uzdevumi 

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. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

 
Sniegt izpratni par modernām datoru perifērijas ierīcēm un to pielietojumu. Sniegt 
priekšstatu par tehniskā nodrošinājuma apakšsistēmu darbības drošuma paaugstināšanas 
tehniskajiem līdzekļiem. 
Iepazīties ar disko, video un citām apakšsistēmām, to darbības principiem un lietojuma 
specifiku. 
Apgūt un prast strādāt ar informācijas ievades un izvades ierīcēm. 
Iegūt pamatzināšanas, kas nepieciešamas darbā ar liela apjoma informācijas glabāšanas 
ierīcēm. 
Apgūt datoru energoapgādes un ekspluatācijas prasības un noteikumus. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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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 

4 
 

2 
 

14 20 
 

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. 

6 
 

 
 

6 12 
 

Perifērijas 
ierīces 

Profila priekšmeti 
Datorsistēmu uzbūve 
Operētājsistēmas 
Datortīkli 

Specializācijas priekšmeti 
Informācijas sistēmu 
izstrāde 
Biroja darba automatizācija 
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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. 

6 
 

4 
 

18 28 
 

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. 

2 
 

2 
 

4 8 
 

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. 

4 
 

 
 

4 8 
 

6.  
 

Datoru 
ekspluatācija 
Pretvīrusu aizsardzība (ievads) 
Datoru individuālā profilaktiskā 
apkope. Sākotnējā datoru 
atteikumu diagnostika. 
 

 
 

2 
 

2 4 
 

 
 

Kopā: 
 

22 10 48 80 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
2 KP  nepilna laika klātiene 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas 
 
4.4. Kursa kalendārs 

 Kursa apguvei nepilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 2. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma. 
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4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 

Temats Patstāvīgā darba veids  

Pēc programmas Referāts.  

 
5. Pamatliteratūra  
Datoru un perifērijas ierīču dokumentācija. 
 
6. Papildliteratūra  

1. Barry Press. PC Upgrade and Repair Bible. IDG Books, 1996. - 670 p. 
2. The Power Protection Handbook, 1996, 1997, APC. 
3. Мысак Д.П. „300 проблем вашего ПК и их решений „ 
4. Асмаков С.В. „Железо 2009. КомпьютерПресс рекомендует” 
5. Соломенчук В.Г. „Железо ПК 2009” 

7. Studentu novērtēšan 
Studentu zināšanas tiek novērtētas ar ieskaiti. Ieskaites saņemšanai jāizpilda praktisko 

darbu uzdevumi un rakstiski ieskaites laikā jāatbild uz teorētiskajiem jautājumiem. 
 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 
 Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums:  Nozares tiesību pamati un standarti 2KP 

2. Prasības kursa apguves  uzsākšanai:  
Iepriekš jāapgūst vai arī paralēli jānotiek apmācība kādā no priekšmetiem 
"Programmatūras inženierija", „Datu bāzu tehnoloģijas” , „Biroja darba automatizācija”, „Tīkla 
operētājsistēmas”, „Tīmekļa  tehnoloģijas”. 

 
3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar likumiem un standartiem, kas jāievēro informācijas sistēmu izstrādē, 
uzturēšanā un lietošanā. 
Iemācīt gatavot līgumus un informācijas sistēmu dokumentāciju atbilstoši likumiem un 
standartiem. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
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. 

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts 
Programmatūras dokumentu piemēru izstrādē var tikt izmantoti priekšmeta 

„Programmatūras inženierija” , "Informācijas sistēmu izstrāde", uzdevumi. 
Mācību priekšmeta apguves rezultātā studentam: 

• jāzina likumdošanas un standartizācijas pamati; 
• jāzina intelektuālā īpašuma aizsardzības pamati; 
• jāzina informācijas tehnoloģijas likumdošanas pamati; 
• jāprot izstrādāt programmatūras izstrādes un darba līgumu specifiskās sadaļas un 

autorlīgumus; 
• jāzina informācijas tehnoloģijas terminoloģijas pamati; 
• jāzina programmatūras izstrādes kvalitātes standartu pamati; 
• jāzina programmatūras dokumentācijas sistēmas principi; jāprot veidot svarīgākie 

programmatūras dokumenti. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4.2. Organizācija un struktūra 

Nr. Tēmas Stundu skaits 
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1  Internets. Domeni. Informācijas tehnoloģijas 
terminoloģija un tās izveides principi. Vārdnīcas un 
datu bāzes. 
 

2 
 

 
 

2 4 
 

2 Likumi un standarti. Kvalitātes sistēma. Standarti 
ISO 9001 un CMM. Kvalitātes rokasgrāmata. 
Projekta kvalitātes plāns. 
 

4 
 

 
 

4 8 

3 
 

Programminženierijas standartu sistēma. 
Programmatūras dokumentācijas kopas izvēle. 

2 
 

 
 

2 4 

4 
 

Datorsistēmas darbināšanas apraksts, 
programmatūras prasību specifikācija ( PPS ). 
 

2 
 

4 
 

6 12 

5 
 

Projektējuma apraksts ( PPA ). 
 

2 
 

2 
 

4 8 
 6 

 
Lietotāja dokumentācija. Testēšanas 
d k ij  
 

2 
 

4 
 

6 12 
7 
 

Datorprogrammas koda noformēšana. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

8 
 

Datorprogrammēšanas līguma īpatnības: 
nodevumi, darbietilpība, autortiesību pāreja. Darba 
līgumi un autorlīgumi. 
 

2 
 

2 
 

4 8 
 

9 
 

Autortiesību likums un datorprogrammas. Datu 
bāzu aizsardzība.   Kibernoziegumi   un   
Krimināllikums. Neatrisinātās problēmas. 
 

2 
 

 2 4 

Nozares tiesību 
pamati un standarti 

Profila priekšmeti 
Datu bāzu tehnoloģijas, 
Programmēšanas valodas 
 

Specializācijas priekšmeti 
Programmatūras inženierija 
(pamatkurss), 
Tīkla operētājsistēmas 
Bi j  d b  i ij   
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10 
 

Programminženierijas ētikas kodekss. Intelektuālā 
īpašuma aizsardzības pamati. Elektroniskais 
d k t  
 

2 
 

2 
 

4 8 

11 
 

Informācijas sistēmu drošība. 
 

2 
 

 
 

2 4 
 

12 
 

Informācijas atklātība un personas datu aizsardzība. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

 
 

Kopā : 
 

24 16 40 80 
 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP – pilna laika klātienes studijas 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 80 stundas un tas iekļauts 3.kursa 5. semestrī, t.sk. 40 auditorijas 
stundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos.. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

 
4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
 Patstāvīgo studiju laikā studējošie iepazīstas ar lekcijās sniegto teoriju un balstoties uz 
iegūtajām zināšanām pilda uzdotos laboratorijas/praktiskos darbus. Pasniedzējs sniedz 
konsultācijas, ja ir neskaidrības teorijas zināšanu pielietojumos praktisko uzdevumu izpildē. 

Šī priekšmeta ietvaros liels uzsvars liekams uz katra studējošā praktisku darbošanos juridisko un 
tehnisko dokumentu piemēru izgatavošanā. Ir tieši ieteicams cieši sasaistīt šajā priekšmetā 
paredzētos praktiskos darbus ar priekšmeta "Informācijas sistēmu izstrāde" praktiskiem darbiem. Šie 
piemēri vēlāk var tikt izmantoti profesionālajā darbībā. Tādējādi ne tikai mācīšana, bet aktīva 
mācīšanās caur praktisku darbošanos ir šī priekšmeta pamatā. 

5. Pamatliteratūra 

Autors 
 

Nosaukums 
 D.Šmite, D.Dosbergs 

J.Borzovs 
 

Informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju nozares tiesību un standartu 
pamati    R.: Latvijas Nacionālā ibliotēka, 2005, LU Akadēmiskais 
apgāds. 
  Autortiesību likums (06.04.2000.) 
  

 
Fizisko personu datu aizsardzības likums (23.03.2000.) 

 Elektronisko dokumentu likums (31.10.2002) 

J.Borzovs 
 

Īsi par informācijas sistēmu drošību. Datortehnika, Nr. 6 (34), Ipp. 37, 
1996 (jūnijs). 
 

J.Borzovs 
 

Kontroljautājumi Cl drošības līmenim. Datortehnika, Nr. 6 (34), Ipp. 
38., 1996 (jūnijs). 
  

 
Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības (MK 
Noteikumi nr. 765, 11.10.2005.) 
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 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās 
prasības” (MK Noteikumi Nr.40, 30.01.2001.) 
 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. 

  Lielā terminu vārdnīca www.termini.lv . 

 
 
6. Papildliteratūra  

D.Ince 
 

Softvvare   Quality   Assurance   -   A   Student   Introductio McGraw-
Hill, 1995, 243 p. 
 J.Borzovs, Ē.Viļums, 

R.Čevere, J.Plūme. 
Ieteikumi    programmatūras    dokumentācijas    komplektam 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. 
  Standarts LVS ISO/IEC 27002:2008 “ Informācijas tehnoloģija. Drošības 
metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai” 

 
 

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" 
 

J.Borzovs Programmatūras projekta darbietilpības prognozēšana -pārvaldības 
vājais punkts. DatorPasaule, jūlijs, 1997., Ipp. 40-42. 

R.S.Pressman 
 

Sofhvare     Engineering:     A     Practitioner's     Approach. 
International Student Edition. McGraw-Hill, 1997. - 852 p. 
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7. Studentu novērtēšana 

Studentam jāuzrāda zināšanas par informācijas tehnoloģijas likumiem un standartiem, kā 
arī iemaņas to praktiskajā lietošanā programmatūras izstrādē. 

Pārbaudes 
veids 
 

Realizācija 
 

Vērtējums 
 

Norises laiks 
 

St
ar

pn
ov

ēr
tē

ju
m

s 
 

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 
 Laboratorijas darbs 

 
10% 
 

13. nedēja 
 

Laboratorijas darbs 
 

10% 
 

14. nedēla 
 

Galīgais 
novērtējums 
 

Ieskaite 
 

30% 
 

15. nedēļā 
 

 

8. Mācību programmas 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.  
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums:  Nozares tiesību pamati un standarti 2KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Iepriekš jāapgūst vai arī paralēli jānotiek apmācība kādā no priekšmetiem 
"Programmatūras inženierija", „Datu bāzu tehnoloģijas” , „Biroja darba automatizācija”, „Tīkla 
operētājsistēmas”, „Tīmekļa  tehnoloģijas”. 

 
3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar likumiem un standartiem, kas jāievēro informācijas sistēmu izstrādē, 
uzturēšanā un lietošanā. 
Iemācīt gatavot līgumus un informācijas sistēmu dokumentāciju atbilstoši likumiem un 
standartiem. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
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. 

4. Saturs 

4.1. Priekšmeta apraksts 
Programmatūras dokumentu piemēru izstrādē var tikt izmantoti priekšmeta 

„Programmatūras inženierija” , "Informācijas sistēmu izstrāde", uzdevumi. 
Mācību priekšmeta apguves rezultātā studentam: 

• jāzina likumdošanas un standartizācijas pamati; 
• jāzina intelektuālā īpašuma aizsardzības pamati; 
• jāzina informācijas tehnoloģijas likumdošanas pamati; 
• jāprot izstrādāt programmatūras izstrādes un darba līgumu specifiskās sadaļas un 

autorlīgumus; 
• jāzina informācijas tehnoloģijas terminoloģijas pamati; 
• jāzina programmatūras izstrādes kvalitātes standartu pamati; 
• jāzina programmatūras dokumentācijas sistēmas principi; jāprot veidot svarīgākie 

programmatūras dokumenti. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4.2. Organizācija un struktūra 

Nr. Tēmas Stundu skaits 
 

Te
or

ija
 

Pr
ak

tis
kie

 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

Ko
pā

 

1  Internets. Domeni. Informācijas tehnoloģijas 
terminoloģija un tās izveides principi. Vārdnīcas un 
datu bāzes. 
 

2 
 

 
 

2 4 
 

2 Likumi un standarti. Kvalitātes sistēma. Standarti 
ISO 9001 un CMM. Kvalitātes rokasgrāmata. 
Projekta kvalitātes plāns. 
 

2 
 

 
 

6 8 

3 
 

Programminženierijas standartu sistēma. 
Programmatūras dokumentācijas kopas izvēle. 

2 
 

 
 

2 4 

4 
 

Datorsistēmas darbināšanas apraksts, 
programmatūras prasību specifikācija ( PPS ). 
 

2 
 

2 
 

8 12 

5 
 

Projektējuma apraksts ( PPA ). 
 

2 
 

2 
 

4 8 
 6 

 
Lietotāja dokumentācija. Testēšanas 
d k ij  
 

2 
 

2 
 

8 12 
7 
 

Datorprogrammas koda noformēšana. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

8 
 

Datorprogrammēšanas līguma īpatnības: 
nodevumi, darbietilpība, autortiesību pāreja. Darba 
līgumi un autorlīgumi. 
 

2 
 

2 
 

4 8 
 

9 
 

Autortiesību likums un datorprogrammas. Datu 
bāzu aizsardzība.   Kibernoziegumi   un   
Krimināllikums. Neatrisinātās problēmas. 
 

2 
 

 2 4 

Nozares tiesību 
pamati un standarti 

Profila priekšmeti 
Datu bāzu tehnoloģijas, 
Programmēšanas valodas 
 

Specializācijas priekšmeti 
Programmatūras inženierija 
(pamatkurss), 
Tīkla operētājsistēmas 
Bi j  d b  i ij   
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10 
 

Programminženierijas ētikas kodekss. Intelektuālā 
īpašuma aizsardzības pamati. Elektroniskais 
d k t  
 

1 
 

1 
 

6 8 

11 
 

Informācijas sistēmu drošība. 
 

2 
 

 
 

2 4 
 

12 
 

Informācijas atklātība un personas datu aizsardzība. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

 
 

Kopā : 
 

21 11 48 80 
 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP – nepilna laika klātienes studijas 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 80 stundas un tas iekļauts 3.kursa 5. semestrī, t.sk. 32 auditorijas 
stundas un 48 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos.. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

 
4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
 Patstāvīgo studiju laikā studējošie iepazīstas ar lekcijās sniegto teoriju un balstoties uz 
iegūtajām zināšanām pilda uzdotos laboratorijas/praktiskos darbus. Pasniedzējs sniedz 
konsultācijas, ja ir neskaidrības teorijas zināšanu pielietojumos praktisko uzdevumu izpildē. 

Šī priekšmeta ietvaros liels uzsvars liekams uz katra studējošā praktisku darbošanos juridisko un 
tehnisko dokumentu piemēru izgatavošanā. Ir tieši ieteicams cieši sasaistīt šajā priekšmetā 
paredzētos praktiskos darbus ar priekšmeta "Informācijas sistēmu izstrāde" praktiskiem darbiem. Šie 
piemēri vēlāk var tikt izmantoti profesionālajā darbībā. Tādējādi ne tikai mācīšana, bet aktīva 
mācīšanās caur praktisku darbošanos ir šī priekšmeta pamatā. 

5. Pamatliteratūra 

Autors 
 

Nosaukums 
 D.Šmite, D.Dosbergs 

J.Borzovs 
 

Informācijas un komunikācijas  tehnoloģiju nozares tiesību un standartu 
pamati    R.: Latvijas Nacionālā ibliotēka, 2005, LU Akadēmiskais 
apgāds. 
  Autortiesību likums (06.04.2000.) 
  

 
Fizisko personu datu aizsardzības likums (23.03.2000.) 

 Elektronisko dokumentu likums (31.10.2002) 

J.Borzovs 
 

Īsi par informācijas sistēmu drošību. Datortehnika, Nr. 6 (34), Ipp. 37, 
1996 (jūnijs). 
 

J.Borzovs 
 

Kontroljautājumi Cl drošības līmenim. Datortehnika, Nr. 6 (34), Ipp. 
38., 1996 (jūnijs). 
  

 
Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības (MK 
Noteikumi nr. 765, 11.10.2005.) 
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 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās 
prasības” (MK Noteikumi Nr.40, 30.01.2001.) 
 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. 

  Lielā terminu vārdnīca www.termini.lv . 

 
 
6. Papildliteratūra  

D.Ince 
 

Softvvare   Quality   Assurance   -   A   Student   Introductio McGraw-
Hill, 1995, 243 p. 
 J.Borzovs, Ē.Viļums, 

R.Čevere, J.Plūme. 
Ieteikumi    programmatūras    dokumentācijas    komplektam 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. 
  Standarts LVS ISO/IEC 27002:2008 “ Informācijas tehnoloģija. Drošības 
metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai” 

 
 

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" 
 

J.Borzovs Programmatūras projekta darbietilpības prognozēšana -pārvaldības 
vājais punkts. DatorPasaule, jūlijs, 1997., Ipp. 40-42. 

R.S.Pressman 
 

Sofhvare     Engineering:     A     Practitioner's     Approach. 
International Student Edition. McGraw-Hill, 1997. - 852 p. 
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7. Studentu novērtēšana 

Studentam jāuzrāda zināšanas par informācijas tehnoloģijas likumiem un standartiem, kā 
arī iemaņas to praktiskajā lietošanā programmatūras izstrādē. 

Pārbaudes 
veids 
 

Realizācija 
 

Vērtējums 
 

Norises laiks 
 

St
ar

pn
ov

ēr
tē

ju
m

s 
 

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 
 Laboratorijas darbs 

 
10% 
 

13. nedēja 
 

Laboratorijas darbs 
 

10% 
 

14. nedēla 
 

Galīgais 
novērtējums 
 

Ieskaite 
 

30% 
 

15. nedēļā 
 

 

8. Mācību programmas 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.  
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: BIROJA DARBA AUTOMATIZĀCIJA 3KP 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Pabeigta vidējā izglītība, izglītības dokumentā ietvertajos priekšmetos jābūt vismaz 
apmierinošam vērtējumam. 

Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentiem nepieciešamas šādas zināšanas: 
• jāpārzina lietojumprogrammu izmantošanas iespējas; 
• jābūt programmēšanas prasmēm; 
• jāpārzina darbs ar datu bāzēm. 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 
 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1.Mērķis  

Iepazīstināt

3.1.1. jāpārzina kopsadarbības (groupware) tipa programmatūru; 

 studentus ar biroja darba automatizācijas principiem un tehnoloģijām, 
iemācīt pielietot tās praktiski. 

3.1.2. jāizprot Workflow vadības sistēmas; 
3.1.3. jāizprot elektroniskās datu apmaiņas (EDI) realizācijas iespējas; 
3.1.4. jāprot strādāt ar Share Poit un izvedot datu un dokumentu apmaiņas vidi; 
3.1.5. jābūt priekšstatam par jaunāko bezvadu un multimediju tehnoloģiju 
pielietošanas iespējas biroja darba produktivitātes uzlabošanai; 
3.1.6. jāpārzina lietojumprogrammu savstarpējās saiknes,  datu glabāšanas 
formātus; 
3.1.7.dažādu formātu un platformu datu konvertēšanu un pārnesamību, datu 
aizsardzību. 

 
3.2.Uzdevumi 
Priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst prasmes un iemaņas groupware izmantošanā, 

darba plūsmas organizācijā un vadībā. 
Studentiem jāiemācās strādāt ar Share Point, jāizprot bezpapīra tehnoloģijas, dokumentu 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas 
valodas 
Lietojumprogrammatūr
a 

   

Biroja darba 
automatizācija 

Standartizācijas 
priekšmeti 

Tīmekļa tehnoloģijas 
E-komercija 
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elektronisko apmaiņu. Iepazīties ar informācijas sistēmu lietojuma iespējām biroja darba 
automatizācijā un dažādu lietojumprogrammu sadarbības organizēšanu. 

Apgūt sadarbības sistēmas un pamatjēdzienus. 
Iepazīties ar kopsadarbības  (Groupware) izmantošanas scenārijiem.  Apgūt darba 

plānošanas vadības sistēmas lietojuma tehnoloģijas. 
Iepazīties ar Share Point programmatūru, lietojuma iespējām un tehnoloģijām, kā arī 

izveidot datu un dokumentu apmaiņas vidi nelielas darba grupas vajadzībām. 
Iepazīties ar datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu automatizāciju Windows, 

UNIX, Linux vidēs. 
Iepazīties ar Audio/video/datu integrētajām sistēmām koloboratīvajam darbam un studijām 
Iepazīties ar jaunākajiem bezvadu un multimediju tehnoloģiju risinājumiem biroja darba 

produktivitātes uzlabošanai. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• jāprot izveidot lietvedības sistēma un tās administrēšana; 
• jāpārzina sadarbības sistēmas; 
• jāzina modernās mūsdienu informāciju sistēmu attīstība; 
 

4. Saturs 
4.1.  Priekšmeta apraksts 

1.Biroja informācijas sistēmas (Office information systems). Studentiem jāizprot 
veidošanas koncepcijas. Lietošanas stratēģija. Vadīšanas iespējas. Sadarbības sistēmu 
arhitektūra.  
2. Sadarbības (Collaborative) sistēmas, pamatjēdzieni. Groupware (kopprogrammatūra). 
No groupware līdz intranetam. Sadarbības sistēmu hardvvare arhitektūra. Sadarbības 
sistēmu attīstības virzieni. Studentiem jāpārzina sadarbību sistēmas. 
3. Groupware aplikāciju veidi. Studentiem jāzina groupware aplikāciju veidi. 
4. Group ware funkcijas. Studentiem jāzina groupware funkcijas. 
5. Audio/video/datu integrētās sistēmas. Studentiem jāpārzina integrētās sistēmas. 
6. Darba plūsmu vadības sistēmas (Workflow Management Systems). Studentiem jāizprot 
darba plūsmas vadības sistēmas. 
7. Groupware un Workflow intranetā un internetā. Sadarbības programmatūra, intranetā 
arhitektūra, aizsardzība. Studentiem jāizprot Groupware un Workflow intranetā un 
internetā. Sadarbības programmatūra, intranetā arhitektūra, aizsardzība. 
8. Share Point. Elektroniskā dokumentu aprite. Studentiem jāzina kā veidot dokumentu 
sistēmu. 
9. Datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu automatizācija. Studentiem jāizprot 
Datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu automatizācija. 
10. Bezpapīra tehnoloģijas. Studentiem jāizprot jaunās tehnoloģijas.  
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4.2. Organizācija un struktūra 
Nr. Tēmas Stundu skaits 
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1. Ievads vispārīgā automatizācijas teorijā 2  2 4 

2. Biroja informācijas sistēmas (Office information 
systems). Veidošanas koncepcijas. Lietošanas 
stratēģija. Vadīšanas iespējas. Sadarbības sistēmu 
arhitektūra. 

4 2 6 12 

3. Sadarbības (Collaborative) sistēmas, pamatjēdzieni. 
Groupware (kopprogrammatūra). No groupware 
līdz intranetam. Sadarbības sistēmu hardvvare 
arhitektūra. Sadarbības sistēmu attīstības virzieni. 

4 2 6 12 

4. Groupware aplikāciju veidi (applications types). 2 2 4 8 

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). 

2 2 4 8 

6. Audio/video/datu integrētās sistēmas 
koloboratīvajam darbam un studijām 

2 2 4 8 

7. Darba plūsmu vadības sistēmas (Workflow 
Management Systems). Kas tas ir workflow? 
Pamatjēdzieni, sistēmu veidi. 

2 2 4 8 

8. Groupware un Workflow intranetā un internetā. 
Sadarbības programmatūra, intranetā arhitektūra, 
aizsardzība. 

2 2 4 8 

9. Share Point. 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. 

8 8 16 32 

10. Datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu 
automatizācija Windows, UNIX, Linux vidēs. 

2 2 4 8 
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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. 

1 1 2 4 

12. Jaunākie bezvadu un multimediju tehnoloģiju 
risinājumi biroja darba produktivitātes uzlabošanai. 

2 2 4 8 

 Kopā : 33 27 60 120 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
3 KP (pilna laika studijas - 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas) 

 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 120 stundas 3. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 60 kontaktstundas un 60 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos.  
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Biroja informācijas sistēmas. Tests. Jāatbild vismaz uz 7 jautājumiem no 10 
 

2. Sadarbības (Collaborative) sistēmas, 
pamatjēdzieni. 

Tests. Jāatbild vismaz uz 7 jautājumiem no 10 

3. Groupware. Tests. Vingrinājums.  
4. Workflow. Pamatjēdzieni, sistēmu veidi. Tests. 
5. Share Point. Lietvedības sistēmas izveide un prezentācija. 
6. Datu apstrādes un sistemadministrēšanas 
procesu automatizācija. 

Referāts. 

5. Pamatliteratūra  
   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. 
9. Dave Chaffey. Groupware, Workflow and Intranets: Reengineering the Enterprise with 

Collaborative Software. Digital Press; ISBN: 1555581846, 1998. - p.250. 
10. Setrag Khoshafian, Marek Buckiewicz. Introduction to Groupware, Workflow, and 

Workgroup Computing. John Wiley & Sons; ISBN: 0471029467, 1995. - p.376. 
11. Brian Benz, Rocky Oliver. Lotus Notes and Domino 6 Programming Bible. Wiley; ISBN: 

0764526111, 2003. – p.1032. 
12. 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. 
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6. Papildliteratūra. 
 

Ulla Koivukoski, Vilho Raisanen. Managing Mobile Services: Technologies and Business 
Practices.; ISBN: 0470021446, 2005.-p. 272. 

Robert L. Sullivan. Electronic Commerce with EDI. Twain, Inc.; ISBN: 0966366107, 1998.-
p.192. 

Daniel Ralph and Stephen Searby. Location and Personalisation: Delivering Online and 
Mobility ServicesISBN:0863413382, 2003. - p.240. 

 

7. Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi – 20 %  
Praktisko darbu izpilde – 50 % 
Ieskaite / Eksāmens – 30 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
4. Nosaukums: BIROJA DARBA AUTOMATIZĀCIJA 3KP 
5. Prasības kursa apguves uzsākšanai: 

Pabeigta vidējā izglītība, izglītības dokumentā ietvertajos priekšmetos jābūt vismaz 
apmierinošam vērtējumam. 

Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentiem nepieciešamas šādas zināšanas: 
• jāpārzina lietojumprogrammu izmantošanas iespējas; 
• jābūt programmēšanas prasmēm; 
• jāpārzina darbs ar datu bāzēm. 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 
 

6. Mērķis un uzdevumi 
6.1.Mērķis  

Iepazīstināt

3.1.1. jāpārzina kopsadarbības (groupware) tipa programmatūru; 

 studentus ar biroja darba automatizācijas principiem un tehnoloģijām, 
iemācīt pielietot tās praktiski. 

3.1.3. jāizprot Workflow vadības sistēmas; 
3.1.3. jāizprot elektroniskās datu apmaiņas (EDI) realizācijas iespējas; 
3.1.4. jāprot strādāt ar Share Poit un izvedot datu un dokumentu apmaiņas vidi; 
3.1.5. jābūt priekšstatam par jaunāko bezvadu un multimediju tehnoloģiju 
pielietošanas iespējas biroja darba produktivitātes uzlabošanai; 
3.1.6. jāpārzina lietojumprogrammu savstarpējās saiknes,  datu glabāšanas 
formātus; 
3.1.7.dažādu formātu un platformu datu konvertēšanu un pārnesamību, datu 
aizsardzību. 

 
3.3.Uzdevumi 
Priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst prasmes un iemaņas groupware izmantošanā, 

darba plūsmas organizācijā un vadībā. 
Studentiem jāiemācās strādāt ar Share Point, jāizprot bezpapīra tehnoloģijas, dokumentu 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas 
valodas 
Lietojumprogrammatūr
a 

   

Biroja darba 
automatizācija 

Standartizācijas 
priekšmeti 

Tīmekļa tehnoloģijas 
E-komercija 
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elektronisko apmaiņu. Iepazīties ar informācijas sistēmu lietojuma iespējām biroja darba 
automatizācijā un dažādu lietojumprogrammu sadarbības organizēšanu. 

Apgūt sadarbības sistēmas un pamatjēdzienus. 
Iepazīties ar kopsadarbības  (Groupware) izmantošanas scenārijiem.  Apgūt darba 

plānošanas vadības sistēmas lietojuma tehnoloģijas. 
Iepazīties ar Share Point programmatūru, lietojuma iespējām un tehnoloģijām, kā arī 

izveidot datu un dokumentu apmaiņas vidi nelielas darba grupas vajadzībām. 
Iepazīties ar datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu automatizāciju Windows, 

UNIX, Linux vidēs. 
Iepazīties ar Audio/video/datu integrētajām sistēmām koloboratīvajam darbam un studijām 
Iepazīties ar jaunākajiem bezvadu un multimediju tehnoloģiju risinājumiem biroja darba 

produktivitātes uzlabošanai. 
 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• jāprot izveidot lietvedības sistēma un tās administrēšana; 
• jāpārzina sadarbības sistēmas; 
• jāzina modernās mūsdienu informāciju sistēmu attīstība; 
 

4. Saturs 
4.1.  Priekšmeta apraksts 

1.Biroja informācijas sistēmas (Office information systems). Studentiem jāizprot 
veidošanas koncepcijas. Lietošanas stratēģija. Vadīšanas iespējas. Sadarbības sistēmu 
arhitektūra.  
2. Sadarbības (Collaborative) sistēmas, pamatjēdzieni. Groupware (kopprogrammatūra). 
No groupware līdz intranetam. Sadarbības sistēmu hardvvare arhitektūra. Sadarbības 
sistēmu attīstības virzieni. Studentiem jāpārzina sadarbību sistēmas. 
3. Groupware aplikāciju veidi. Studentiem jāzina groupware aplikāciju veidi. 
4. Group ware funkcijas. Studentiem jāzina groupware funkcijas. 
5. Audio/video/datu integrētās sistēmas. Studentiem jāpārzina integrētās sistēmas. 
6. Darba plūsmu vadības sistēmas (Workflow Management Systems). Studentiem jāizprot 
darba plūsmas vadības sistēmas. 
7. Groupware un Workflow intranetā un internetā. Sadarbības programmatūra, intranetā 
arhitektūra, aizsardzība. Studentiem jāizprot Groupware un Workflow intranetā un 
internetā. Sadarbības programmatūra, intranetā arhitektūra, aizsardzība. 
8. Share Point. Elektroniskā dokumentu aprite. Studentiem jāzina kā veidot dokumentu 
sistēmu. 
9. Datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu automatizācija. Studentiem jāizprot 
Datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu automatizācija. 
10. Bezpapīra tehnoloģijas. Studentiem jāizprot jaunās tehnoloģijas.  
 

251



4.2. Organizācija un struktūra 
Nr. Tēmas Stundu skaits 
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1. Ievads vispārīgā automatizācijas teorijā 2  2 4 

2. Biroja informācijas sistēmas (Office information 
systems). Veidošanas koncepcijas. Lietošanas 
stratēģija. Vadīšanas iespējas. Sadarbības sistēmu 
arhitektūra. 

2 2 8 12 

3. Sadarbības (Collaborative) sistēmas, pamatjēdzieni. 
Groupware (kopprogrammatūra). No groupware 
līdz intranetam. Sadarbības sistēmu hardvvare 
arhitektūra. Sadarbības sistēmu attīstības virzieni. 

4 2 6 12 

4. Groupware aplikāciju veidi (applications types). 1 1 6 8 

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). 

2 2 4 8 

6. Audio/video/datu integrētās sistēmas 
koloboratīvajam darbam un studijām 

2 2 4 8 

7. Darba plūsmu vadības sistēmas (Workflow 
Management Systems). Kas tas ir workflow? 
Pamatjēdzieni, sistēmu veidi. 

1 1 6 8 

8. Groupware un Workflow intranetā un internetā. 
Sadarbības programmatūra, intranetā arhitektūra, 
aizsardzība. 

2 2 4 8 

9. Share Point. 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. 

6 6 20 32 

10. Datu apstrādes un sistemadministrēšanas procesu 
automatizācija Windows, UNIX, Linux vidēs. 

2 2 4 8 

252



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. 

1 1 2 4 

12. Jaunākie bezvadu un multimediju tehnoloģiju 
risinājumi biroja darba produktivitātes uzlabošanai. 

1 1 6 8 

 Kopā : 26 22 72 120 
 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
3 KP (nepilna laika studijas - 48 kontaktstundas un 72 patstāvīgā darba stundas) 

 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 120 stundas 3. studiju gada 1. 
semestrī, t.sk. 48 kontaktstundas un 72 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos.  
 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Biroja informācijas sistēmas. Tests. Jāatbild vismaz uz 7 jautājumiem no 10 
 

2. Sadarbības (Collaborative) sistēmas, 
pamatjēdzieni. 

Tests. Jāatbild vismaz uz 7 jautājumiem no 10 

3. Groupware. Tests. Vingrinājums.  
4. Workflow. Pamatjēdzieni, sistēmu veidi. Tests. 
5. Share Point. Lietvedības sistēmas izveide un prezentācija. 
6. Datu apstrādes un sistemadministrēšanas 
procesu automatizācija. 

Referāts. 

5. Pamatliteratūra  
   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. 
13. Dave Chaffey. Groupware, Workflow and Intranets: Reengineering the Enterprise with 

Collaborative Software. Digital Press; ISBN: 1555581846, 1998. - p.250. 
14. Setrag Khoshafian, Marek Buckiewicz. Introduction to Groupware, Workflow, and 

Workgroup Computing. John Wiley & Sons; ISBN: 0471029467, 1995. - p.376. 
15. Brian Benz, Rocky Oliver. Lotus Notes and Domino 6 Programming Bible. Wiley; ISBN: 

0764526111, 2003. – p.1032. 
16. 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. 
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6. Papildliteratūra. 
 

Ulla Koivukoski, Vilho Raisanen. Managing Mobile Services: Technologies and Business 
Practices.; ISBN: 0470021446, 2005.-p. 272. 

Robert L. Sullivan. Electronic Commerce with EDI. Twain, Inc.; ISBN: 0966366107, 1998.-
p.192. 

Daniel Ralph and Stephen Searby. Location and Personalisation: Delivering Online and 
Mobility ServicesISBN:0863413382, 2003. - p.240. 

 

7. Studentu novērtēšana  
Kontroldarbi – 20 %  
Praktisko darbu izpilde – 50 % 
Ieskaite / Eksāmens – 30 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Programmatūras inženierija (pamatkurss)  2KP 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Mācību priekšmeta veiksmīgai apgūšanai nepieciešamas zināšanas programmēšanas 
valodās, svešvalodu zināšanas darbam ar speciālo literatūru, jābūt priekšstatam par 
datorsistēmu uzbūvi, jāzina operētājsistēmu raksturojumi un funkcionēšanas pamati, jāzina 
datu bāzu izveides principi un datu bāzu struktūras projektēšanas metodes, kā arī jābūt 
priekšstatam par grafu teorijas pamatiem. 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Sniegt pamatzināšanas programmatūras izstrādes tehnoloģijā un uzbūves principos. Iemācīt 
studentiem pareizi atkļūdot, pārbaudīt programmas, kā arī iemācīt sastādīt nepieciešamo 
dokumentāciju, shēmas un diagrammas. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
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 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Tēmu mērķi studentiem ir : 
• Mācēt definēt programmatūras jēdzienu, pārzināt ar to saistītos terminus 
• Zināt kas ir programmas dzīves cikls, definēt tā fāzes 
• Jāzina kā izstrādāt programmu 
• Jāmāk noteikt programmas atkļūdošanas, verifikācijas, validācijas posmi 
• Jāzina kas ir programma, lietotāja saskarne, pirmkods 
• Jāpārzina programmas implementēšanas un atkļūdošanas procesi 
• Jāzina kas ir testēšana un kā pareizi testēt 
• Jāpārzina programmas uzturēšanas process 
• Jāmāk sastādīt dokumentāciju 
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4.2. Organizācija un struktūra 
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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 
 

6 3 9 18 

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 
 
 
 

4  4 8 

3. 

Lietotāja interfeiss un terminoloģija 
Lietotāja interfeisa projektēšana 
Lietotāja interfeisa projektēšanas posmi 
Informācija komandu un grafiskā izpildījumā 
Informācijas attēlojums 
 

2  2 4 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 
Nozares tiesību pamati un 

standarti 
Operētājsistēmas 

Datu bāzu tehnoloģijas 
Specializācijas priekšmeti 

Programmatūras inženierijas (spec.) 
Objektorientētā programmēšana 

Datu struktūras un algoritmi 

Programmatūras 
inženierija 
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4. 

Komandu interfeiss 
Komandu interfeisa pielietojums 
Komandu interfeisa problemātika 
Komandu interfeisa priekšrocības un trūkumi 
 
 
 

3  3 6 

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 

3 2 5 10 

6. 
Lietotāja rokasgrāmata un palīdzību sistēma 
Sistēmas projektēšana 
Projektējuma apraksts 
 

2 3 5 10 

7. 

Programmas implementēšana 
Sagatavošanās process 
Kodēšanas veidi  
Programmētāja personiskās īpašības 
Shēmu izstrāde 
Pirmteksts 
Programmēšanas stils 

2 2 4 8 

8. 
Programmas atkļūdošana  
Programmas atkļūdošanas metodes 
Kļūdas un to labošana 

2  2 4 

9. 
Verifikācija un validācija 
Veidi 
Pārbaudes process 
 

1  1 2 

10. 
Testēšana 
Testēšanas procesa posmi un iedalījums  
Testēšanas metodes 

2  2 4 

11. 
Programmas prezentēšana un uzturēšana  
Programmas uzturēšanas process 
Programmas uzturēšanas shēma 
 

1 2 3 6 

 Kopā : 28 12 40 80 
 

4.3. Studiju programmas apjoms 
2 KP – pilna laika klātienes studijas 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 80 stundas un tas iekļauts 3. semestrī, t.sk. 40 auditorijas stundas 
un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos 
darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 
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4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 
 

Nr. Tēmas Praktisko darbu tēmas 

1. Programmatūra Prasību dokumenta veidošana 

2. Grafiskais interfeiss Grafiskā interfeisa izstrāde 

3. Lietotāja rokasgrāmata Palīdzību sistēmas vai lietotāja 
rokasgrāmatas izstrāde 

4. Programmatūras implementēšana Shēmu izstrāde 

5. Programmas prezentēšana un 
uzturēšana  
 

Programmas prezentēšana 

 

5. Pamatliteratūra  
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. LVS 65:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

kvalitātes nodrošināšanas plāns 
4. LVS 66:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras lietotāja 

dokumentācija 
5. LVS 67:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras projekta 

pārvaldības plāns 
 

6. Papildliteratūra  

1. Douglas Baldwin, Greg Scragg Algorithms & Data Structures: The Science Of 
Computing (Electrical and Computer Engineering Series) - Charles River Media, 2004.- 
620 p. 

2. Sommerville I. Sofware Engineering. – Addison - Wesley 8 edition 2006. - 864 p. 
3. Shari Lawrence Pfleeger Software Engineering: Theory and Practice - Prentice Hall, 

2001. - 659 p.  
4. John W. Horch Practical Guide to Software Quality Management - Artech House 

Publishers, 2003. - 308 p.  
5. Гультяев А.К.,Машин В.А. Проектирование и дизайн ползовательского 

интерфейса. – СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 325 с. 
6. Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен Тестирование програмного обеспечения. - 

К.: ДиаСофт, 2000. – 544 с. 
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7. LVS 68:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras prasību 
specifikācijas ceļvedis 

8. LVS 69:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 
pārvaldības plāns 

9. LVS 70:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 
testēšanas dokumentācija 

10. LVS 71:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 
verifikācijas un validācijas plāns 

11. LVS 72:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Ieteicama prakse 
programmatūras projektējuma aprakstīšanai 

12. LVS 73:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 
vienībtestēšana 

13. LVS 74:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras apskates 
un auditēšanas  

14. LVS 75:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Sistēmas darbības 
koncepcijas apraksts 

15. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A1:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras 
dzīves cikla procesi 

16. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A2:2005 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras 
dzīves cikla procesi 

17. LVS ISO/IEC 12207:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras dzīves cikla 
procesi 

18. LVS ISO/IEC 12207:2007+A1+A2 L Informācijas tehnoloģija. Programmatūras dzīves 
cikla procesi 

19. LVS ISO/IEC 90003:2005 Programminženierija - Pamatnostādnes ISO 9001:2000 
attiecināšanā uz datorprogrammatūru 

 
8. Studentu novērtēšana 

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 
  
 
 
11. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozaru standartos un tehnoloģiskajā procesā. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Programmatūras inženierija (pamatkurss)  2KP 
 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Mācību priekšmeta veiksmīgai apgūšanai nepieciešamas zināšanas programmēšanas 
valodās, svešvalodu zināšanas darbam ar speciālo literatūru, jābūt priekšstatam par 
datorsistēmu uzbūvi, jāzina operētājsistēmu raksturojumi un funkcionēšanas pamati, jāzina 
datu bāzu izveides principi un datu bāzu struktūras projektēšanas metodes, kā arī jābūt 
priekšstatam par grafu teorijas pamatiem. 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Sniegt pamatzināšanas programmatūras izstrādes tehnoloģijā un uzbūves principos. Iemācīt 
studentiem pareizi atkļūdot, pārbaudīt programmas, kā arī iemācīt sastādīt nepieciešamo 
dokumentāciju, shēmas un diagrammas. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
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 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Tēmu mērķi studentiem ir : 
• Mācēt definēt programmatūras jēdzienu, pārzināt ar to saistītos terminus 
• Zināt kas ir programmas dzīves cikls, definēt tā fāzes 
• Jāzina kā izstrādāt programmu 
• Jāmāk noteikt programmas atkļūdošanas, verifikācijas, validācijas posmi 
• Jāzina kas ir programma, lietotāja saskarne, pirmkods 
• Jāpārzina programmas implementēšanas un atkļūdošanas procesi 
• Jāzina kas ir testēšana un kā pareizi testēt 
• Jāpārzina programmas uzturēšanas process 
• Jāmāk sastādīt dokumentāciju 
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4.2. Organizācija un struktūra 
 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

 
da

rb
i 

K
op

ā 

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 
 

5 3 10 18 

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  5 8 

3. 

Lietotāja interfeiss un terminoloģija 
Lietotāja interfeisa projektēšana 
Lietotāja interfeisa projektēšanas posmi 
Informācija komandu un grafiskā izpildījumā 
Informācijas attēlojums 
 

2  2 4 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 
Nozares tiesību pamati un 

standarti 
Operētājsistēmas 

Datu bāzu tehnoloģijas 
Specializācijas priekšmeti 

Programmatūras inženierijas (spec.) 
Objektorientētā programmēšana 

Datu struktūras un algoritmi 

Programmatūras 
inženierija 
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4. 

Komandu interfeiss 
Komandu interfeisa pielietojums 
Komandu interfeisa problemātika 
Komandu interfeisa priekšrocības un trūkumi 
 
 
 

2  4 6 

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 

2 2 6 10 

6. 
Lietotāja rokasgrāmata un palīdzību sistēma 
Sistēmas projektēšana 
Projektējuma apraksts 
 

2 2 6 10 

7. 

Programmas implementēšana 
Sagatavošanās process 
Kodēšanas veidi  
Programmētāja personiskās īpašības 
Shēmu izstrāde 
Pirmteksts 
Programmēšanas stils 

1 1 6 8 

8. 
Programmas atkļūdošana  
Programmas atkļūdošanas metodes 
Kļūdas un to labošana 

2  2 4 

9. 
Verifikācija un validācija 
Veidi 
Pārbaudes process 
 

1  1 2 

10. 
Testēšana 
Testēšanas procesa posmi un iedalījums  
Testēšanas metodes 

2  2 4 

11. 
Programmas prezentēšana un uzturēšana  
Programmas uzturēšanas process 
Programmas uzturēšanas shēma 
 

1 1 4 6 

 Kopā : 23 9 48 80 
 

4.3. Studiju programmas apjoms 
2 KP – nepilna laika klātienes studijas 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 80 stundas un tas iekļauts 3. semestrī, t.sk. 32 auditorijas stundas 
un 48 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos 
darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 
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4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 
 

Nr. Tēmas Praktisko darbu tēmas 

1. Programmatūra Prasību dokumenta veidošana 

2. Grafiskais interfeiss Grafiskā interfeisa izstrāde 

3. Lietotāja rokasgrāmata Palīdzību sistēmas vai lietotāja 
rokasgrāmatas izstrāde 

4. Programmatūras implementēšana Shēmu izstrāde 

5. Programmas prezentēšana un 
uzturēšana  
 

Programmas prezentēšana 

 

5. Pamatliteratūra  
6. L. Zaiceva Programmatūras izstrādes tehnoloģija. Lekciju konspekts. 2. izdevums - Rīga 

: RTU, 2002. - 245 lpp. 
7. Roger S. Pressman Software Engineering: A Practitioner's Approach - McGraw-Hill 

Comp, 2004. -896 p. 
8. LVS 65:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

kvalitātes nodrošināšanas plāns 
9. LVS 66:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras lietotāja 

dokumentācija 
10. LVS 67:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras projekta 

pārvaldības plāns 
 

6. Papildliteratūra  

20. Douglas Baldwin, Greg Scragg Algorithms & Data Structures: The Science Of 
Computing (Electrical and Computer Engineering Series) - Charles River Media, 2004.- 
620 p. 

21. Sommerville I. Sofware Engineering. – Addison - Wesley 8 edition 2006. - 864 p. 
22. Shari Lawrence Pfleeger Software Engineering: Theory and Practice - Prentice Hall, 

2001. - 659 p.  
23. John W. Horch Practical Guide to Software Quality Management - Artech House 

Publishers, 2003. - 308 p.  
24. Гультяев А.К.,Машин В.А. Проектирование и дизайн ползовательского 

интерфейса. – СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 325 с. 
25. Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен Тестирование програмного обеспечения. - 

К.: ДиаСофт, 2000. – 544 с. 
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26. LVS 68:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras prasību 
specifikācijas ceļvedis 

27. LVS 69:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 
pārvaldības plāns 

28. LVS 70:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 
testēšanas dokumentācija 

29. LVS 71:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 
verifikācijas un validācijas plāns 

30. LVS 72:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Ieteicama prakse 
programmatūras projektējuma aprakstīšanai 

31. LVS 73:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 
vienībtestēšana 

32. LVS 74:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras apskates 
un auditēšanas  

33. LVS 75:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Sistēmas darbības 
koncepcijas apraksts 

34. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A1:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras 
dzīves cikla procesi 

35. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A2:2005 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras 
dzīves cikla procesi 

36. LVS ISO/IEC 12207:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras dzīves cikla 
procesi 

37. LVS ISO/IEC 12207:2007+A1+A2 L Informācijas tehnoloģija. Programmatūras dzīves 
cikla procesi 

38. LVS ISO/IEC 90003:2005 Programminženierija - Pamatnostādnes ISO 9001:2000 
attiecināšanā uz datorprogrammatūru 

 
8. Studentu novērtēšana 

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 
  
 
 
11. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozaru standartos un tehnoloģiskajā procesā. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Programmatūras inženierija (speckurss) 4KP 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Mācību priekšmeta veiksmīgai apgūšanai nepieciešamas labas zināšanas programmēšanas 
valodās, svešvalodu zināšanas darbam ar speciālo literatūru, jābūt priekšstatam par 
datorsistēmu uzbūvi, jāzina operētājsistēmu raksturojumi un funkcionēšanas pamati, jāzina 
datu bāzu izveides principi un datu bāzu struktūras projektēšanas metodes, kā arī jābūt 
priekšstatam par grafu teorijas pamatiem. 
Studentiem jāzina datu struktūras, algoritmi un objektorientēto programmēšanu, ka arī 
programmatūras inženierijas pamatkurss. 

 
3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Sniegt zināšanas programmatūras izstrādes tehnoloģijā un uzbūves principos. Iemācīt 
studentiem pareizi atkļūdot un pārbaudīt programmas, kā arī iemācīt sastādīt nepieciešamo 
dokumentāciju, shēmas un diagrammas. Prast pareizi veidot modeļus, sastādīt plānus un 
izpildes grafikus. Jāpārzina programmatūras kvalitātes kritērijus un jāprot pielietot praksē 
kursa laikā apgūtā teorija. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
 Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

• 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 
• Jāzina LVS informācijas tehnoloģiju jomā. 
• Jāizveido datu modeļi; 
• Jāizstrādā programmatūras arhitektūra; 
• Jāprot uzturēt programmatūra; 

 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
 Tēmu mērķi studentiem ir : 

• Mācēt definēt programmatūras jēdzienu, pārzināt ar to saistītos terminus 
• Zināt kas ir programmas dzīves cikls, definēt tā fāzes 
• Jāzina kā izstrādāt programmu 
• Jāmāk noteikt programmas atkļūdošanas, verifikācijas, validācijas posmi 
• Jāzina kas ir programma, lietotāja saskarne, pirmkods 
• Jāprot modelēt sistēmu un veidot modeļus.  
• Jāpārzina programmas implementēšanas un atkļūdošanas procesi 
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• Jāzina kas ir testēšana un kā pareizi testēt 
• Jāpārzina programmas uzturēšanas process 
• Jāmāk sastādīt dokumentāciju 
• Jāzina projektējuma kvalitātes kritēriji 
• Jāprot pielietot praksē algoritmu un programmu kontroles metodes 
• Jāzina un praktiski jālieto dažādas atkļūdošanas metodes 
• Jāzina un jāprot pielietot testēšanas metodes 
• Jāprot sastādīt projekta kalendārais plāns 
• Jāprot sastādīt projekta izpildes grafiks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Organizācija un struktūra 

Nr. Tēmas 
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i 
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1. 

Programmatūras jēdziens un lietotie termini; 
Programmatūras izstrāde un specifikācija; 
Programmatūras sastāvdaļas; Programmatūras 
klasifikācija; Dzīves cikls; Plānošana; Riski; 
Programmatūras izstrādes modeļi; Programmatūras 
specifikācijas līmeņi; Prasības un prasību specifikācija; 
Specifikācijas līmeņi; Prasību dokumenta struktūra; 
Prasību definēšana; Specifikācijas sagatavošana; 
Prasību definēšanas posmi; Datu modeļi; Datu 
vārdnīcas Prasību apraksta valodas; 
 
 

3 3 6 12 

Profila priekšmeti 
Programmatūras inženierija 

(pamatkurss) 
Programmēšanas valodas 
Nozares tiesību pamati un 

standarti 

Specializācijas priekšmeti 
Objetorientētā 

programmēšana 
Datu struktūras un algoritmi 

Specializācijas priekšmeti 
Programmatūras izstrādes 

rīku un vides 
Tīmekļa tehnoloģijas 

Programmatūras 
inženierija 

Specializācijas priekšmeti 
Informācijas sistēmu izstrāde 

Lielās datu bāzes 

Priekšmeti tiek 
pasniegti vienlaicīgi 

ar mācību 
priekšmetu un ir 

savstarpēji saistīti 
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2. 

Programmatūras projektēšana; Programmatūras 
projektu plānošana; Projektēšanas process un tā posmi; 
Programmatūras projekta pārvaldība; Programmatūras 
projektu pārvaldības modelis; Programmatūras projektu 
pārvaldības metodes; Programmatūras projekta izpildes 
grafika un kalendārā plāna sastādīšana; Diagrammas; 
Programmas uzbūve; Moduļi un modularitāte; Moduļu 
implementēšanas etapi; Lietotāja saskarne; 
Projektēšanas līdzekļi un veidi; Projektēšanas 
stratēģijas; Projektēšanas kvalitāte; Projektējuma 
novērtēšana; Projektējuma apraksts; Kvalitāte un 
vērtēšanas kritēriji; Abstrakcija; Projektēšanas metodes; 
Interfeisa, komponentu un datu struktūru projektēšana; 
 

3 5 8 16 

3. 

Lietotāja interfeiss un terminoloģija; Lietotāja interfeisa 
projektēšana; Lietotāja interfeisa projektēšanas posmi; 
Informācija komandu un grafiskā izpildījumā; 
Informācijas attēlojums; 
 

1 5 6 12 

4. 
Komandu interfeiss; Komandu interfeisa pielietojums; 
Komandu interfeisa problemātika; Komandu interfeisa 
priekšrocības un trūkumi; 
 
 
 

1 4 5 10 

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; 

2 6 8 16 

6. 
Lietotāja rokasgrāmata un palīdzību sistēma; Sistēmas 
projektēšana; Projektējuma apraksts; 
 

2 5 7 14 

 1. semestris 12 28 40 80 

7. 

Programmatūras  implementēšana; Sagatavošanās 
process; Kodēšanas veidi; Programmētāja pienākumi un 
darbs,  personiskās īpašības; Shēmu izstrāde; 
Pirmteksts; Programmēšanas stils; Algoritmu un 
programmu kontroles metodes;  

3 3 6 12 

8. Programmas atkļūdošana; Programmas atkļūdošanas 
metodes; Kļūdas un to labošana; 

2 4 6 12 

9. Verifikācija un validācija; Veidi; Pārbaudes process; 
 

4 4 8 16 

10. 

Testēšana; Testēšanas procesa posmi un iedalījums; 
Testēšanas metodes; Testēšanas stratēģijas; Testēšanas 
plānošana; Programmatūras testēšanas dokumentācija; 
 

3 5 8 16 

267



11. 
Programmas prezentēšana un uzturēšana; Programmas 
uzturēšanas process; Programmas uzturēšanas shēma; 
 

3 5 8 16 

12. Darbu organizēšana programmatūras projekta izstrādē; 
Darbs grupās un komandās; 

1 3 4 8 

 2. semestris 16 24 40 80 

 Kopā : 
 

24 56 80 160 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – pilna laika klātienes studijas 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 3. un 4. semestrī, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 
 

Tēmas Praktisko darbu tēmas 

Programmatūra prasību dokumenta veidošana 

Programmatūras projektēšana 
plānu izstrāde, diagrammu modelēšana, 
kvalitātes novērtēšana 
 

Lietotāja interfeiss lietotāja interfeisa izstrāde 

Komandu interfeiss lietotāja interfeisa izstrāde- komandu 
interfeiss 

Grafiskais interfeiss programmas grafiskā interfeisa izstrāde 

Lietotāja rokasgrāmatas izstrāde 
lietotāja rokasgrāmatas izstrāde, palīdzību 
sistēmas izveidi, sistēmas projektēšanu un 
tā aprakstu 
 

Programmatūras implementēšana programmu shēmu veidošana 

Programmas atkļūdošana programmu atkļūdošana 

Verifikācija un validācija programmu pārbaude 

Testēšana 
programmatūras testēšanu un 
dokumentācijas izveide 

Programmas prezentēšana un 
uzturēšana 

izvēlētās programmas prezentēšana 

Darbu organizēšana 
programmatūras projekta izstrādē 
 

darbu organizēšana 
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5. Pamatliteratūra  
11. L. Zaiceva Programmatūras izstrādes tehnoloģija. Lekciju konspekts. 2. izdevums - Rīga 

: RTU, 2002. - 245 lpp. 
12. Roger S. Pressman Software Engineering: A Practitioner's Approach - McGraw-Hill 

Comp, 2004. -896 p. 
13. LVS 70:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

testēšanas dokumentācija 
14. LVS 71:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

verifikācijas un validācijas plāns 
15. LVS 72:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Ieteicama prakse 

programmatūras projektējuma aprakstīšanai 
16. LVS 73:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

vienībtestēšana 
 

6. Papildliteratūra  

1. Douglas Baldwin, Greg Scragg Algorithms & Data Structures: The Science Of 
Computing (Electrical and Computer Engineering Series) - Charles River Media, 2004.- 
620 p. 

2. Sommerville I. Sofware Engineering. – Addison - Wesley 8 edition 2006. - 864 p. 
3. Shari Lawrence Pfleeger Software Engineering: Theory and Practice - Prentice Hall, 

2001. - 659 p.  
4. John W. Horch Practical Guide to Software Quality Management - Artech House 

Publishers, 2003. - 308 p.  
5. Гультяев А.К.,Машин В.А. Проектирование и дизайн ползовательского 

интерфейса. – СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 325 с. 
6. Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен Тестирование програмного обеспечения. - 

К.: ДиаСофт, 2000. – 544 с. 
7. LVS 65:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

kvalitātes nodrošināšanas plāns 
8. LVS 66:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras lietotāja 

dokumentācija 
9. LVS 67:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras projekta 

pārvaldības plāns 
10. LVS 68:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras prasību 

specifikācijas ceļvedis 
11. LVS 69:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

pārvaldības plāns 
12. LVS 74:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras apskates 

un auditēšanas  
13. LVS 75:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Sistēmas darbības 

koncepcijas apraksts 
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14. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A1:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras 
dzīves cikla procesi 

15. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A2:2005 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras 
dzīves cikla procesi 

16. LVS ISO/IEC 12207:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras dzīves cikla 
procesi 

17. LVS ISO/IEC 12207:2007+A1+A2 L Informācijas tehnoloģija. Programmatūras dzīves 
cikla procesi 

18. LVS ISO/IEC 90003:2005 Programminženierija - Pamatnostādnes ISO 9001:2000 
attiecināšanā uz datorprogrammatūru 

 
7. Studentu novērtēšana 
  

Pārbaudes 
veids Realizācija Tēmas Vērtējums 

Starp 
novērtējums 

Tests 1.-12. Pareiza atbilde vismaz uz 10 jautājumiem no 15. 

Praktiskais darbs 1-12. Praktisko darbu kvalitatīva un savlaicīga izpildīšana 

Kursa darbs * 1.-12. Jāparāda labas zināšanas visos etapos 

Ieskaite ** 1.-6. Ieskaite 4. semestra beigās 

Galīgais 
novērtējums Eksāmens 1.-12. Iekļauj visas apskatītās tēmas 

* - Kursa darbs tiek plānots kā visu tēmu apkopojums, bet pamatā ir programmatūras izveide 
ar visu nepieciešamo dokumentāciju  
** Ieskaite – testa veidā, kur papildpunktus var iegūt izpildot visus praktisko darbus un 
tematiskos testus 

 
 
11. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

 Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozaru standartos un tehnoloģiskajā procesā. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Programmatūras inženierija (speckurss) 4KP 
2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Mācību priekšmeta veiksmīgai apgūšanai nepieciešamas labas zināšanas programmēšanas 
valodās, svešvalodu zināšanas darbam ar speciālo literatūru, jābūt priekšstatam par 
datorsistēmu uzbūvi, jāzina operētājsistēmu raksturojumi un funkcionēšanas pamati, jāzina 
datu bāzu izveides principi un datu bāzu struktūras projektēšanas metodes, kā arī jābūt 
priekšstatam par grafu teorijas pamatiem. 
Studentiem jāzina datu struktūras, algoritmi un objektorientēto programmēšanu, ka arī 
programmatūras inženierijas pamatkurss. 

 
3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Sniegt zināšanas programmatūras izstrādes tehnoloģijā un uzbūves principos. Iemācīt 
studentiem pareizi atkļūdot un pārbaudīt programmas, kā arī iemācīt sastādīt nepieciešamo 
dokumentāciju, shēmas un diagrammas. Prast pareizi veidot modeļus, sastādīt plānus un 
izpildes grafikus. Jāpārzina programmatūras kvalitātes kritērijus un jāprot pielietot praksē 
kursa laikā apgūtā teorija. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
 Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

• 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 
• Jāzina LVS informācijas tehnoloģiju jomā. 
• Jāizveido datu modeļi; 
• Jāizstrādā programmatūras arhitektūra; 
• Jāprot uzturēt programmatūra; 

 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
 Tēmu mērķi studentiem ir : 

• Mācēt definēt programmatūras jēdzienu, pārzināt ar to saistītos terminus 
• Zināt kas ir programmas dzīves cikls, definēt tā fāzes 
• Jāzina kā izstrādāt programmu 
• Jāmāk noteikt programmas atkļūdošanas, verifikācijas, validācijas posmi 
• Jāzina kas ir programma, lietotāja saskarne, pirmkods 
• Jāprot modelēt sistēmu un veidot modeļus.  
• Jāpārzina programmas implementēšanas un atkļūdošanas procesi 
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• Jāzina kas ir testēšana un kā pareizi testēt 
• Jāpārzina programmas uzturēšanas process 
• Jāmāk sastādīt dokumentāciju 
• Jāzina projektējuma kvalitātes kritēriji 
• Jāprot pielietot praksē algoritmu un programmu kontroles metodes 
• Jāzina un praktiski jālieto dažādas atkļūdošanas metodes 
• Jāzina un jāprot pielietot testēšanas metodes 
• Jāprot sastādīt projekta kalendārais plāns 
• Jāprot sastādīt projekta izpildes grafiks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Organizācija un struktūra 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak
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ki

e 
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i 

Pa
ts
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vī
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e 

da
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i 

K
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1. 

Programmatūras jēdziens un lietotie termini; 
Programmatūras izstrāde un specifikācija; 
Programmatūras sastāvdaļas; Programmatūras 
klasifikācija; Dzīves cikls; Plānošana; Riski; 
Programmatūras izstrādes modeļi; Programmatūras 
specifikācijas līmeņi; Prasības un prasību specifikācija; 
Specifikācijas līmeņi; Prasību dokumenta struktūra; 
Prasību definēšana; Specifikācijas sagatavošana; 
Prasību definēšanas posmi; Datu modeļi; Datu 
vārdnīcas Prasību apraksta valodas; 
 
 

2 2 8 12 

Profila priekšmeti 
Programmatūras inženierija 

(pamatkurss) 
Programmēšanas valodas 
Nozares tiesību pamati un 

standarti 

Specializācijas priekšmeti 
Objetorientētā 

programmēšana 
Datu struktūras un algoritmi 

Specializācijas priekšmeti 
Programmatūras izstrādes 

rīku un vides 
Tīmekļa tehnoloģijas 

Programmatūras 
inženierija 

Specializācijas priekšmeti 
Informācijas sistēmu izstrāde 

Lielās datu bāzes 

Priekšmeti tiek 
pasniegti vienlaicīgi 

ar mācību 
priekšmetu un ir 

savstarpēji saistīti 
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2. 

Programmatūras projektēšana; Programmatūras 
projektu plānošana; Projektēšanas process un tā posmi; 
Programmatūras projekta pārvaldība; Programmatūras 
projektu pārvaldības modelis; Programmatūras projektu 
pārvaldības metodes; Programmatūras projekta izpildes 
grafika un kalendārā plāna sastādīšana; Diagrammas; 
Programmas uzbūve; Moduļi un modularitāte; Moduļu 
implementēšanas etapi; Lietotāja saskarne; 
Projektēšanas līdzekļi un veidi; Projektēšanas 
stratēģijas; Projektēšanas kvalitāte; Projektējuma 
novērtēšana; Projektējuma apraksts; Kvalitāte un 
vērtēšanas kritēriji; Abstrakcija; Projektēšanas metodes; 
Interfeisa, komponentu un datu struktūru projektēšana; 
 

3 3 10 16 

3. 

Lietotāja interfeiss un terminoloģija; Lietotāja interfeisa 
projektēšana; Lietotāja interfeisa projektēšanas posmi; 
Informācija komandu un grafiskā izpildījumā; 
Informācijas attēlojums; 
 

1 3 8 12 

4. 
Komandu interfeiss; Komandu interfeisa pielietojums; 
Komandu interfeisa problemātika; Komandu interfeisa 
priekšrocības un trūkumi; 
 
 
 

1 3 6 10 

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; 

2 5 9 16 

6. 
Lietotāja rokasgrāmata un palīdzību sistēma; Sistēmas 
projektēšana; Projektējuma apraksts; 
 

2 5 7 14 

 3. semestris 11 21 48 80 

      

7. 

Programmatūras  implementēšana; Sagatavošanās 
process; Kodēšanas veidi; Programmētāja pienākumi un 
darbs,  personiskās īpašības; Shēmu izstrāde; 
Pirmteksts; Programmēšanas stils; Algoritmu un 
programmu kontroles metodes;  

2 2 8 12 

8. Programmas atkļūdošana; Programmas atkļūdošanas 
metodes; Kļūdas un to labošana; 

2 4 6 12 

9. Verifikācija un validācija; Veidi; Pārbaudes process; 
 

3 3 10 16 

10. 

Testēšana; Testēšanas procesa posmi un iedalījums; 
Testēšanas metodes; Testēšanas stratēģijas; Testēšanas 
plānošana; Programmatūras testēšanas dokumentācija; 
 

2 4 10 16 
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11. 
Programmas prezentēšana un uzturēšana; Programmas 
uzturēšanas process; Programmas uzturēšanas shēma; 
 

3 3 10 16 

12. Darbu organizēšana programmatūras projekta izstrādē; 
Darbs grupās un komandās; 

1 3 4 8 

 4. semestris 13 19 48 80 

 Kopā : 
 

24 40 96 160 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – nepilna laika klātienes studijas 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 3. un 4. semestrī, t.sk. 64 auditorijas 
stundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 
 

Tēmas Praktisko darbu tēmas 

Programmatūra prasību dokumenta veidošana 

Programmatūras projektēšana 
plānu izstrāde, diagrammu modelēšana, 
kvalitātes novērtēšana 
 

Lietotāja interfeiss lietotāja interfeisa izstrāde 

Komandu interfeiss lietotāja interfeisa izstrāde- komandu 
interfeiss 

Grafiskais interfeiss programmas grafiskā interfeisa izstrāde 

Lietotāja rokasgrāmatas izstrāde 
lietotāja rokasgrāmatas izstrāde, palīdzību 
sistēmas izveidi, sistēmas projektēšanu un 
tā aprakstu 
 

Programmatūras implementēšana programmu shēmu veidošana 

Programmas atkļūdošana programmu atkļūdošana 

Verifikācija un validācija programmu pārbaude 

Testēšana 
programmatūras testēšanu un 
dokumentācijas izveide 

Programmas prezentēšana un 
uzturēšana 

izvēlētās programmas prezentēšana 

Darbu organizēšana 
programmatūras projekta izstrādē 
 

darbu organizēšana 

  
 
 

274



 

5. Pamatliteratūra  
17. L. Zaiceva Programmatūras izstrādes tehnoloģija. Lekciju konspekts. 2. izdevums - Rīga 

: RTU, 2002. - 245 lpp. 
18. Roger S. Pressman Software Engineering: A Practitioner's Approach - McGraw-Hill 

Comp, 2004. -896 p. 
19. LVS 70:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

testēšanas dokumentācija 
20. LVS 71:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

verifikācijas un validācijas plāns 
21. LVS 72:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Ieteicama prakse 

programmatūras projektējuma aprakstīšanai 
22. LVS 73:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

vienībtestēšana 
 

6. Papildliteratūra  

19. Douglas Baldwin, Greg Scragg Algorithms & Data Structures: The Science Of 
Computing (Electrical and Computer Engineering Series) - Charles River Media, 2004.- 
620 p. 

20. Sommerville I. Sofware Engineering. – Addison - Wesley 8 edition 2006. - 864 p. 
21. Shari Lawrence Pfleeger Software Engineering: Theory and Practice - Prentice Hall, 

2001. - 659 p.  
22. John W. Horch Practical Guide to Software Quality Management - Artech House 

Publishers, 2003. - 308 p.  
23. Гультяев А.К.,Машин В.А. Проектирование и дизайн ползовательского 

интерфейса. – СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 325 с. 
24. Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен Тестирование програмного обеспечения. - 

К.: ДиаСофт, 2000. – 544 с. 
25. LVS 65:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

kvalitātes nodrošināšanas plāns 
26. LVS 66:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras lietotāja 

dokumentācija 
27. LVS 67:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras projekta 

pārvaldības plāns 
28. LVS 68:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras prasību 

specifikācijas ceļvedis 
29. LVS 69:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras 

pārvaldības plāns 
30. LVS 74:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Programmatūras apskates 

un auditēšanas  
31. LVS 75:1996 Informācijas tehnoloģija - Programminženierija - Sistēmas darbības 

koncepcijas apraksts 
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32. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A1:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras 
dzīves cikla procesi 

33. LVS ISO/IEC 12207:2002 /A2:2005 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras 
dzīves cikla procesi 

34. LVS ISO/IEC 12207:2002 A Informācijas tehnoloģija - Programmatūras dzīves cikla 
procesi 

35. LVS ISO/IEC 12207:2007+A1+A2 L Informācijas tehnoloģija. Programmatūras dzīves 
cikla procesi 

36. LVS ISO/IEC 90003:2005 Programminženierija - Pamatnostādnes ISO 9001:2000 
attiecināšanā uz datorprogrammatūru 

 
7. Studentu novērtēšana 
  

Pārbaudes 
veids Realizācija Tēmas Vērtējums 

Starp 
novērtējums 

Tests 1.-12. Pareiza atbilde vismaz uz 10 jautājumiem no 15. 

Praktiskais darbs 1-12. Praktisko darbu kvalitatīva un savlaicīga izpildīšana 

Kursa darbs * 1.-12. Jāparāda labas zināšanas visos etapos 

Ieskaite ** 1.-6. Ieskaite 4. semestra beigās 

Galīgais 
novērtējums Eksāmens 1.-12. Iekļauj visas apskatītās tēmas 

* - Kursa darbs tiek plānots kā visu tēmu apkopojums, bet pamatā ir programmatūras izveide 
ar visu nepieciešamo dokumentāciju  
** Ieskaite – testa veidā, kur papildpunktus var iegūt izpildot visus praktisko darbus un 
tematiskos testus 

 
 
11. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

 Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozaru standartos un tehnoloģiskajā procesā. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums:  Programmatūras izstrādes rīki un vides 2KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam iepriekš nepieciešamas šādas 
zināšanas un praktiskās iemaņas: 

• zināšanas par programmatūras izstrādes procesa posmiem un praktiskas iemaņas 
programmatūras projektu izstrādē; 

• zināšanas par datu bāzēm un datu bāzu pārvaldības sistēmām, kā arī iemaņas darbā artām; 
• pamatzināšanas par operētājsistēmām; 
• zināšanas par objektorientētās programmatūras izveides principiem; zināšanas par 

datorsistēmu organizācijas pamatiem. 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar dažādiem mūsdienās plaši lietotiem programmatūras (CASE, u.c.) 
rīkiem un vidēm, to īpašībām un lietošanas iespējām dažādos programmatūras dzīves cikla 
posmos. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

• jāaplūko integrētā CASE rīka struktūra, tā raksturojumi un lietošana datu un procesu 
modelēšanai; 

• jāiegūst zināšanas par dažādiem CASE, GRADE, Rational Rose, u.c. rīkiem, to 
funkcijām, lietošanas iespējām programmatūras dzīves cikla posmos; 

• jāiemācās lietot CASE rīkus un vides programmatūras izstrādē. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
• jāzina programmatūras izstrādes rīki sistēmu analīzes un projektēšanas posmu 

izpildei; 
• jāzina programmatūras izstrādes rīki datu bažu projektēšanai; 
• jāzina programmatūras izstrādes rīki implementēšanas posma izpildei; 
• jāzina programmatūras izstrādes rīki testēšanas izpildei 
• jāzina rīki programmatūras projektu pārvaldībai; 
• jāprot veidot un analizēt datu modeļi ar rīku palīdzību; 
• jāprot veidot projektējuma shēmas un diagrammas ar rīku palīdzību; 
• jāprot veidot programmas pirmstekstu ar rīku palīdzību; 
• jāprot sagatavot tehnisko dokumentāciju, lietojot rīkus. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Organizācija un struktūra 
 

Nr. 

Tēmas 

Stundu skaits 
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Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op

ā 

1. Jēdzienu "CASE" un "CASE rīks" definīcijas un    
skaidrojums.    Strukturēto tehniku evolūcija 
CASE tehnoloģijā. Rīku lietošanas pozitīvās 
īpašības un ieviešanas grūtības. 

2  2 4 

2. Rapid   Application   Development   (RAD) 
metodoloģija un CASE rīki. 2  2 4 

3. CASE rīku klasifikācija un programmatūras 
izstrādes posmu atbalsts. 2  2 4 

4. CASE vides struktūra. CASE rīku integrācija: 
datu integrācija, lietotāja interfeisa integrācija, 
darbību integrācija. 

3  3 6 

5. Integrētā CASE vide, prasības tai.  Vides 
arhitektūra. 2  2 4 

6. Datu plūsmu (procesu) modelēšana. 
Metodoloģija IDEFO un rīks BPwin. 2 3 5 10 

7. Datu modelēšana. Metodoloģija IDEF1X un rīks 
ERwin. 2 3 5 10 

8. Rīku   SILVERRUN,   VANTAGE   TEAM 
BUILDER un citu apkats. 2  2 4 

9. Dokumentēšanas rīki. Testēšanas rīku apskats. 1 2 3 6 
10. Rīki programmatūras projekta izstrādes 

plānošanai un izmaksu novērtēšanai. 2 3 5 10 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 

Programmatūras inženierija 
(pamatkurss) 

Specializācijas priekšmeti 
Objektorientētā 
programmēšana 
Lielās datu bāzes 

Programmatūras 
izstrādes rīki un 

vides 

Specializācijas priekšmeti 
Informācijas sistēmu 

izstrāde 
Programmatūras inženierija 
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11. Objektorientēts rīks Rational Rose 1 2 3 6 
12. Rīks GRADE 2 3 5 10 
13. CASE rīku novērtēšana un ieviešana. 1  1 2 
 Kopā : 24 16 40 80 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP – pilna laika klātienes studijas 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 80 stundas un tas iekļauts 5. semestrī, t.sk. 40 auditorijas stundas 
un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos 
darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 
 
Mācīšana un mācīšanās notiek lekcijās, laboratorijas darbu laikā, praktiskajās nodarbībās, 
referātu sagatavošanas gaitā, apspriežot referātus auditorijā, noformējot laboratorijas darbus, 
gatavojoties kontroldarbam un eksāmenam. 
Lekciju materiāls ir orientēts uz teorētisko zināšanu sniegšanu par programmatūras izstrādes 
rīkiem (un vidēm) un atsevišķu CASE rīku raksturojumu no praktiskās lietošanas viedokļa. 
Praktiskās nodarbības aizņem gandrīz pusi no kursa apjoma. Praktisko nodarbību laikā, 
balstoties uz lekciju materiālu, studenti individuāli strādā ar dažādiem rīkiem. Uzdevumi 
studentiem ir saistīti ar programmatūras projektu izstrādi, kas paredzēts arī vienlaicīgi 
apgūstamos mācību priekšmetos . 

 
5. Pamatliteratūra 

J.Bārzdiņš, J.Tenteris, Ē.Vilums. Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 4.0 un 
tās lietošana. R.: Dati, 1998.GRAPES\GRADE 
 
 Вендров А.М. CASE - технологии. Современные методы и 
средства проектированния информационных 
систем. - M.:Финансы и статистика, 1998. - 176 

  
6. Papildusliteratūra 

Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner’s Approach. –International Student 
Edition. – McGraw-Hill Comp, 1997. -852p. 

Sommerville I. Software Engineering. – Addison-Wesley Pub. Comp, 1992. -649 p. 

Isazadeh H., 
Lamb D.A. 

CASE Environment and meta CASE Tools. – 1997. 

Маклаков С.В. Bpwin и Erwin. CASE – средства разработки информационных систем. 
– M.:ДИАЛОГ И МИФИ, 1999. -256 c. 

 IEEE Std 1348 – 1995. IEEE Rcommended Practise for the Adoption of 
CASE Tools. 

 IEEE Std 1209 – 1992. IEEE Recommended Practice for the Evaluation 
and Selection of CASE Tools. 
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Куперштейн В. Современные информационные технологии в делопроизводстве и 
управлении. – С.-Пб: BHV, 1999.- 274 c . 
 

Alter A. Information Svstems: A management perspective. Addison Wesley 
Educational Publishers, 1999. 

 

7. Studentu novērtēšana 

Studentam jāparāda zināšanas par mūsdienu CASE - rīkiem un iemaņas rīku praktiskajā 
lietošanā programmatūras izstrādē, jāvar novērtēt rīku iespējas un priekšrocības. 

 

Pārbaudes veids Realizācija Vērtējums 

Starpno vērtēj ums 
 

Kontroldarbs 
 

10% 
 Starpno vērtēj umi 

 
Laboratorijas darbi 
 

30% 
 Galīgais novērtējums 

 
Eksāmens 
 

60% 
  

Katrs patstāvīgi izpildītais laboratorijas darbs un kontroldarbs tiek vērtēts ar atzīmi. Students 
saņem atzīmi par rakstisku gala eksāmenu. Gala pārbaudījums (eksāmens) sastāv no jautājumiem 
un uzdevumiem, kuri ietver 80% no mācību vielas. 

Students var kārtot gala eksāmenu tikai pie nosacījuma, ka ir izpildītas visas laboratorijas 
darbu prasības. 

8. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Mācību programma jāpārskata ne retāk kā pēc trim gadiem, jo pastāvīgi parādās jaunie 
CASE rīki, par kuriem ziņas jāiekļauj programmā. Tātad būs jāmaina atsevišķo sadaļu apraksts un 
var būt arī saturs. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums:  Programmatūras izstrādes rīki un vides 2KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam iepriekš nepieciešamas šādas 
zināšanas un praktiskās iemaņas: 

• zināšanas par programmatūras izstrādes procesa posmiem un praktiskas iemaņas 
programmatūras projektu izstrādē; 

• zināšanas par datu bāzēm un datu bāzu pārvaldības sistēmām, kā arī iemaņas darbā artām; 
• pamatzināšanas par operētājsistēmām; 
• zināšanas par objektorientētās programmatūras izveides principiem; zināšanas par 

datorsistēmu organizācijas pamatiem. 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar dažādiem mūsdienās plaši lietotiem programmatūras (CASE, u.c.) 
rīkiem un vidēm, to īpašībām un lietošanas iespējām dažādos programmatūras dzīves cikla 
posmos. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

• jāaplūko integrētā CASE rīka struktūra, tā raksturojumi un lietošana datu un procesu 
modelēšanai; 

• jāiegūst zināšanas par dažādiem CASE, GRADE, Rational Rose, u.c. rīkiem, to 
funkcijām, lietošanas iespējām programmatūras dzīves cikla posmos; 

• jāiemācās lietot CASE rīkus un vides programmatūras izstrādē. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
• jāzina programmatūras izstrādes rīki sistēmu analīzes un projektēšanas posmu 

izpildei; 
• jāzina programmatūras izstrādes rīki datu bažu projektēšanai; 
• jāzina programmatūras izstrādes rīki implementēšanas posma izpildei; 
• jāzina programmatūras izstrādes rīki testēšanas izpildei 
• jāzina rīki programmatūras projektu pārvaldībai; 
• jāprot veidot un analizēt datu modeļi ar rīku palīdzību; 
• jāprot veidot projektējuma shēmas un diagrammas ar rīku palīdzību; 
• jāprot veidot programmas pirmstekstu ar rīku palīdzību; 
• jāprot sagatavot tehnisko dokumentāciju, lietojot rīkus. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Jēdzienu "CASE" un "CASE rīks" definīcijas un    
skaidrojums.    Strukturēto tehniku evolūcija 
CASE tehnoloģijā. Rīku lietošanas pozitīvās 
īpašības un ieviešanas grūtības. 

1  3 4 

2. Rapid   Application   Development   (RAD) 
metodoloģija un CASE rīki. 2  2 4 

3. CASE rīku klasifikācija un programmatūras 
izstrādes posmu atbalsts. 1  3 4 

4. CASE vides struktūra. CASE rīku integrācija: 
datu integrācija, lietotāja interfeisa integrācija, 
darbību integrācija. 

2  4 6 

5. Integrētā CASE vide, prasības tai.  Vides 
arhitektūra. 1  3 4 

6. Datu plūsmu (procesu) modelēšana. 
Metodoloģija IDEFO un rīks BPwin. 2 2 6 10 

7. Datu modelēšana. Metodoloģija IDEF1X un rīks 
ERwin. 2 2 6 10 

8. Rīku   SILVERRUN,   VANTAGE   TEAM 
BUILDER un citu apkats. 1  3 4 

9. Dokumentēšanas rīki. Testēšanas rīku apskats. 1 2 3 6 
10. Rīki programmatūras projekta izstrādes 

plānošanai un izmaksu novērtēšanai. 2 3 5 10 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 

Programmatūras inženierija 
(pamatkurss) 

Specializācijas priekšmeti 
Objektorientētā 
programmēšana 
Lielās datu bāzes 

Programmatūras 
izstrādes rīki un 

vides 

Specializācijas priekšmeti 
Informācijas sistēmu 

izstrāde 
Programmatūras inženierija 

282



11. Objektorientēts rīks Rational Rose 1 2 3 6 
12. Rīks GRADE 2 2 6 10 
13. CASE rīku novērtēšana un ieviešana. 1  1 2 
 Kopā : 19 13 48 80 

 
4.3. Studiju programmas apjoms 

2 KP – nepilna laika klātienes studijas 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 80 stundas un tas iekļauts 5. semestrī, t.sk. 40 auditorijas stundas 
un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un praktiskajos 
darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 
 
Mācīšana un mācīšanās notiek lekcijās, laboratorijas darbu laikā, praktiskajās nodarbībās, 
referātu sagatavošanas gaitā, apspriežot referātus auditorijā, noformējot laboratorijas darbus, 
gatavojoties kontroldarbam un eksāmenam. 
Lekciju materiāls ir orientēts uz teorētisko zināšanu sniegšanu par programmatūras izstrādes 
rīkiem (un vidēm) un atsevišķu CASE rīku raksturojumu no praktiskās lietošanas viedokļa. 
Praktiskās nodarbības aizņem gandrīz pusi no kursa apjoma. Praktisko nodarbību laikā, 
balstoties uz lekciju materiālu, studenti individuāli strādā ar dažādiem rīkiem. Uzdevumi 
studentiem ir saistīti ar programmatūras projektu izstrādi, kas paredzēts arī vienlaicīgi 
apgūstamos mācību priekšmetos . 

 
5. Pamatliteratūra 

J.Bārzdiņš, J.Tenteris, Ē.Vilums. Biznesmodelēšanas valoda GRAPES-BM 4.0 un 
tās lietošana. R.: Dati, 1998.GRAPES\GRADE 
 
 Вендров А.М. CASE - технологии. Современные методы и 
средства проектированния информационных 
систем. - M.:Финансы и статистика, 1998. - 176 

  
6. Papildusliteratūra 

Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner’s Approach. –International Student 
Edition. – McGraw-Hill Comp, 1997. -852p. 

Sommerville I. Software Engineering. – Addison-Wesley Pub. Comp, 1992. -649 p. 

Isazadeh H., 
Lamb D.A. 

CASE Environment and meta CASE Tools. – 1997. 

Маклаков С.В. Bpwin и Erwin. CASE – средства разработки информационных систем. 
– M.:ДИАЛОГ И МИФИ, 1999. -256 c. 

 IEEE Std 1348 – 1995. IEEE Rcommended Practise for the Adoption of 
CASE Tools. 

 IEEE Std 1209 – 1992. IEEE Recommended Practice for the Evaluation 
and Selection of CASE Tools. 
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Куперштейн В. Современные информационные технологии в делопроизводстве и 
управлении. – С.-Пб: BHV, 1999.- 274 c . 
 

Alter A. Information Svstems: A management perspective. Addison Wesley 
Educational Publishers, 1999. 

 

7. Studentu novērtēšana 

Studentam jāparāda zināšanas par mūsdienu CASE - rīkiem un iemaņas rīku praktiskajā 
lietošanā programmatūras izstrādē, jāvar novērtēt rīku iespējas un priekšrocības. 

 

Pārbaudes veids Realizācija Vērtējums 

Starpno vērtēj ums 
 

Kontroldarbs 
 

10% 
 Starpno vērtēj umi 

 
Laboratorijas darbi 
 

30% 
 Galīgais novērtējums 

 
Eksāmens 
 

60% 
  

Katrs patstāvīgi izpildītais laboratorijas darbs un kontroldarbs tiek vērtēts ar atzīmi. Students 
saņem atzīmi par rakstisku gala eksāmenu. Gala pārbaudījums (eksāmens) sastāv no jautājumiem 
un uzdevumiem, kuri ietver 80% no mācību vielas. 

Students var kārtot gala eksāmenu tikai pie nosacījuma, ka ir izpildītas visas laboratorijas 
darbu prasības. 

8. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Mācību programma jāpārskata ne retāk kā pēc trim gadiem, jo pastāvīgi parādās jaunie 
CASE rīki, par kuriem ziņas jāiekļauj programmā. Tātad būs jāmaina atsevišķo sadaļu apraksts un 
var būt arī saturs. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Datu struktūras un algoritmi 4KP  

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Nepieciešams zināt programmēšanas valodu Pascal vai C, kā arī teorētiskas zināšanas un 
prasme strādāt ar iebūvētām procedūrām, funkcijām un standartrīkiem lietotāja saskarnes 
veidošanai. Vēlamas zināšanas un prasme strādāt ar programmēšanas sistēmām Delphi, 
Visual Pascal vai Visual C. Jāprot atkļūdot programmproduktus un testēt tos, izvēloties 
dažādus kontrol piemērus. Jābūt zināšanām un iemaņām darbā ar lietojumprogrammām 
Windows vidē, zināšanām par operētājsistēmām, jāzina datorsistēmu organizācijas pamati. 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar datu struktūru modeļiem un tipiem, kā arī apgūt dažādu datu 
struktūru algoritmus. Iemācīt studentus praktiski pielietot kursa laikā apgūtās zināšanas. 

 
3.2. Plānoti studiju rezultāti 

• jāizprot datu tipi, datu klasifikācija un modeļi; 
• jāprot definēt pamatatšķirības starp dažādām datu struktūrām; 
• jāapgūst dažādu datu struktūru pielietojamība un ar to saistītā problemātika; 
• jāprot pielietot praksē kursa laikā apgūtie algoritmi; 

 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Mācību  priekšmets  attīsta jau  esošās  zināšanas  par  datiem  un  programmēšanu, 
pilnveidojot un sistematizējot iegūtās zināšanas un veidojot profesionālās iemaņas un prasmi.  

Mācību priekšmeta apguves rezultātā studentiem: 
• jāizprot datu struktūru lietojuma nozīme un klasifikācijas pamatprincipi; 
• jāizprot un jāzina datu struktūru veidošanas metodes un lietojuma iespējas praksē; 
• jāapgūst plaši lietojamu lineāro un nelineāro datu struktūru modeļu veidošana, 

specificēšana un apstrādes operāciju algoritmu formēšana un izpildes novērtēšana; 
• jāzina un profesionāli jāprot lietot efektīvi meklēšanas un šķirošanas algoritmi; 
• izmantojot objektorientētās programmēšanas zināšanas, jāprot izstrādāt dažādu datu 

struktūru šabloni plaši lietojamu datu struktūru realizācijai un izmantošanai praktiskajā 
programmēšanā; 

• jāprot izvēlēties visoptimālākās datu struktūras un to attēlojuma veidi programmproduktu 
izstrādes procesā. 
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Ceturtais semestris 
 

 
 

 
 

  
1. Biežāk lietotie termini un to skaidrojums saistībā 

ar datu struktūrām un datu tipiem. Dati un 
informācija. Dati un programma. Datu veidi. 
Sākumdati, ievaddati, pirmdati, programma un 
izvaddati – jēdzienu skaidrojums, uzbūve un 
klasifikācija. Programmēšanas priekšnosacījumi 
un „kādai ir jābūt labai programmai?”. Datu tipi 
un domēns. Datu tipu iedalījums. Mainīgie, to 
iedalījums. 

2 2 4 8 

2. Datu struktūra un tās klasifikācija. Populārākās 
datu struktūras, to veidi un uzbūve. Datu 
struktūras elementu identificēšana. 

2 1 3 6 

3. Abstrakcijas jēdziens. Abstraktas datu struktūras. 
Algoritmi, to sarežģītības novērtējums. Fiziskās 
datu struktūras. Loģiskās datu struktūras. Dažādu 
procedūru  un veicamo darbību shematiskais 
attēlojums. 

2 1 3 6 

4. Datu struktūru veidošanas posmi. Specifikācija. 
Projektēšana. Ieviešana. Datu struktūru 
attēlošana. Hafmana kods. 

2 2 4 8 

Speciālie priekšmeti 
Programmatūras 

inženierija 
Programmatūras izstrādes 

vides un rīki 
Informācijas sistēmu 

izstrāde 
Lielās datu bāzes 

Tīmekļa tehnoloģija 

Specializācijas priekšmeti 
Objektorientētā 
programmēšana 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 

Datortīkli 
Programmēšanas valodas 

Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Datu struktūras 
un algoritmi 
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5. Masīvi, to specifikācija. Deskriptors. 
Adresēšana. Vektora jēdziens. Viendimensiju un 
divdimensiju masīvs. Meklēšanas algoritmi. 
Speciālie masīvi. 
 

3 3 6 12 

6. Ieraksti, to būtība un klasifikācija. Adresēšana un 
piekļuve. Masīvu ieraksti. Tabulas. 2 2 4 8 

7. Rādītāji, to uzbūve, veidi un klasifikācija. 
Rādītāju īpašības. Rādītāju masīvi. Rādītāju 
pielietojums. 

2 3 5 10 

8. Faila jēdziens, tā struktūra un definēšana. 
Inicializācija. Faila nolasīšana. Faila izveidošana. 2 4 6 12 

9. Rakstzīmes. Simboli. Rakstzīmju virkne. 
Attēlojuma modeļi. Algoritmi, kas saistīti ar 
dažādu rakstzīmju meklēšanu, salīdzināšanu un 
modificēšanu. Kārtošanas metodes. 

2 3 5 10 

 
 

Kopā: 
 

19 21 40 80 
      
 
 

Piektais semestris 
 

 
 

 
 

  
10. Rinda, tās definējums. Rindu veidi. Vektoriālas 

un saistītas rindas. Cirkulāras rindas. Prioritātes 
rindas. Deks. Steks un steka pāris , to dažādi 
paveidi. Steks. Vektoriāls un saistīts steks. 

4 5 9 18 

11. Koks un tā definīcija. Koka struktūra un veidi. 
Koka pielietošana. Binārais koks. Koka apgaita. 
Izteiksmju koki. AVL koki. Kaudze. B-koki. 

4 4 8 16 

12. Koku apiešanas un meklēšanas, kā arī 
izveidošanas veidi. Iekšējais sakārtojums, 
pirmssakārtojums un pēcsakārtojums. Infikss, 
prefikss un postfikss. 

4 4 8 16 

13. Grafs, tā uzbūve un pielietošana. Algoritmi. 
Tīkli. 3 3 6 12 

14. Ceļu meklēšanas algoritmi. Īsākā karkasa 
atrašana. Kraskāla algoritms. Deikstras 
algoritms. Floida algoritms. Prima algoritms.  

5 4 9 18 

 
 

Kopā : 
 

20 20 40 80 
 
 

Kopa pa priekšmetu 
 

39 
 

41 
 

80 160 
 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – pilna laika klātienes studijas 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 4. un 5. semestrī, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
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praktiskajos darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 
 

Nr. Nodarbību veids Metode 

  
1. Lekcijas un 

praktiskie darbi 
Kursu sākot tiek dots informatīvs izklāsts slaidu veidā. Pēc teorijas apskata 
seko praktiskie darbi. 

2. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā, ko papildina 
programmu  piemēri un shematiskie zīmējumi vai attēli. Praktiskie darbi 
saistīti ar dažādiem vienkāršākajiem algoritmiem un to izpildi.  
 
 3. Lekcijas un 

praktiskie darbi 
Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi saistībā ar shēmu veidošanu 
 
 4. Lekcijas un 

praktiskie darbi 
Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi saistībā ar Hafmana kodu. 

5. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi iekļauj masīvu izveidi. 

6. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas ar slaidu palīdzību un praktiskiem piemēriem. 
Praktiskie darbi saistīti ar ierakstu veidošanu. 
 

7. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Pēc teorijas 
apskata tiek dots praktiskais darbs par rādītājiem un to veidošanu. 

8. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi saistīti ar failu datu struktūru. 
 

9. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas ar slaidu palīdzību un praktiskiem piemēriem. 
Praktiskie darbi saistīti ar rakstzīmju algoritmiem. 
 

10. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi saistīti ar rindu algoritmiem. 

11. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Tiek dots informatīvs izklāsts slaidu veidā. Praktiskie darbi iekļauj datu 
struktūras „koks” izveidi. 

12. 
Lekcijas un 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiek dots informatīvs izklāsts slaidu veidā. Praktiskie darbi iekļauj datu 
struktūras „koks”  algoritmu izpēti. 

13. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas ar slaidu palīdzību un praktiskiem piemēriem. 
Praktiskie darbi saistīti ar grafu izveidi. 
 

14. 
Lekcijas un 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 

Kursu pabeidzot  tiek dots izklāsts slaidu veidā par grafu algoritmiem. . Pēc 
teorijas apskata seko praktiskie darbi par šo tēmu. 
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6. Studentu novērtēšana 

 Studentiem jāapliecina zināšanu, prasmes un praktisku iemaņu apguve mācību 
priekšmeta apgūšanas procesā. Studentam jāparāda izpratne par datu struktūru nozīmi un 
lietojumu datorzinātnē. Studentam jāprot izvēlēties visefektīvāko datu struktūru, to izveidot un 
lietot, dažādu programmproduktu izstrādes procesā. 

Students saņem atzīmi par katru izpildīto un aizstāvēto praktisko darbu, kas noformēts 
pārskata veidā. Nodarbību laikā tiek rosināta un arī vērtēta studentu aktivitāte, iniciatīva, prasme, 
attieksme un aktīva līdzdalība mācību procesā. Students saņem ieskaiti par 4. semestra 
programmā paredzēta darbu izpildi. Gala vērtējumu studenti saņem 5. semestra beigās. Students 
var kārtot gala eksāmenu, ja izpildītas visas prasības saistībā ar teorijas apguvi, praktisko darbu 
izpildi un patstāvīgo darbu. Prasības studentiem tiek izklāstītas un izskaidrotas mācību 
priekšmeta apguves pirmajā nedēļā.  

Eksāmena atzīmi veido: 
- teorija - 60%; 
- praktisko darbu rezultāti - 30%; 
- iniciatīva, aktīva līdzdalība studiju procesā - 10%. 

 
7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

 Studiju programmu pārskata un vērtē mācību procesa kvalitātes komisija, kuras darbā 
tiek uzaicināti arī informācijas tehnoloģijas nozares eksperti. Mācību programma tiek pārskatīta 
saskaņā ar mācību iestādes normatīvajiem aktiem un nolikumiem. Studiju programmu pārskatot 
un vērtējot, jāņem vērā tās atbilstība informācijas tehnoloģijas nozares aprakstam, profesijas 
aprakstam, kā arī datortehnikas un informācijas tehnoloģijas straujā attīstība mūsdienās. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Datu struktūras un algoritmi 4KP  

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Nepieciešams zināt programmēšanas valodu Pascal vai C, kā arī teorētiskas zināšanas un 
prasme strādāt ar iebūvētām procedūrām, funkcijām un standartrīkiem lietotāja saskarnes 
veidošanai. Vēlamas zināšanas un prasme strādāt ar programmēšanas sistēmām Delphi, 
Visual Pascal vai Visual C. Jāprot atkļūdot programmproduktus un testēt tos, izvēloties 
dažādus kontrol piemērus. Jābūt zināšanām un iemaņām darbā ar lietojumprogrammām 
Windows vidē, zināšanām par operētājsistēmām, jāzina datorsistēmu organizācijas pamati. 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar datu struktūru modeļiem un tipiem, kā arī apgūt dažādu datu 
struktūru algoritmus. Iemācīt studentus praktiski pielietot kursa laikā apgūtās zināšanas. 

 
3.2. Plānoti studiju rezultāti 

• jāizprot datu tipi, datu klasifikācija un modeļi; 
• jāprot definēt pamatatšķirības starp dažādām datu struktūrām; 
• jāapgūst dažādu datu struktūru pielietojamība un ar to saistītā problemātika; 
• jāprot pielietot praksē kursa laikā apgūtie algoritmi; 

 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Mācību  priekšmets  attīsta jau  esošās  zināšanas  par  datiem  un  programmēšanu, 
pilnveidojot un sistematizējot iegūtās zināšanas un veidojot profesionālās iemaņas un prasmi.  

Mācību priekšmeta apguves rezultātā studentiem: 
• jāizprot datu struktūru lietojuma nozīme un klasifikācijas pamatprincipi; 
• jāizprot un jāzina datu struktūru veidošanas metodes un lietojuma iespējas praksē; 
• jāapgūst plaši lietojamu lineāro un nelineāro datu struktūru modeļu veidošana, 

specificēšana un apstrādes operāciju algoritmu formēšana un izpildes novērtēšana; 
• jāzina un profesionāli jāprot lietot efektīvi meklēšanas un šķirošanas algoritmi; 
• izmantojot objektorientētās programmēšanas zināšanas, jāprot izstrādāt dažādu datu 

struktūru šabloni plaši lietojamu datu struktūru realizācijai un izmantošanai praktiskajā 
programmēšanā; 

• jāprot izvēlēties visoptimālākās datu struktūras un to attēlojuma veidi programmproduktu 
izstrādes procesā. 
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Ceturtais semestris 
 

 
 

 
 

  
1. Biežāk lietotie termini un to skaidrojums saistībā 

ar datu struktūrām un datu tipiem. Dati un 
informācija. Dati un programma. Datu veidi. 
Sākumdati, ievaddati, pirmdati, programma un 
izvaddati – jēdzienu skaidrojums, uzbūve un 
klasifikācija. Programmēšanas priekšnosacījumi 
un „kādai ir jābūt labai programmai?”. Datu tipi 
un domēns. Datu tipu iedalījums. Mainīgie, to 
iedalījums. 

2 2 4 8 

2. Datu struktūra un tās klasifikācija. Populārākās 
datu struktūras, to veidi un uzbūve. Datu 
struktūras elementu identificēšana. 

1 1 4 6 

3. Abstrakcijas jēdziens. Abstraktas datu struktūras. 
Algoritmi, to sarežģītības novērtējums. Fiziskās 
datu struktūras. Loģiskās datu struktūras. Dažādu 
procedūru  un veicamo darbību shematiskais 
attēlojums. 

1 1 4 6 

4. Datu struktūru veidošanas posmi. Specifikācija. 
Projektēšana. Ieviešana. Datu struktūru 
attēlošana. Hafmana kods. 

2 1 5 8 

Speciālie priekšmeti 
Programmatūras 

inženierija 
Programmatūras izstrādes 

vides un rīki 
Informācijas sistēmu 

izstrāde 
Lielās datu bāzes 

Tīmekļa tehnoloģija 

Specializācijas priekšmeti 
Objektorientētā 
programmēšana 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 

Datortīkli 
Programmēšanas valodas 

Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Datu struktūras 
un algoritmi 
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5. Masīvi, to specifikācija. Deskriptors. 
Adresēšana. Vektora jēdziens. Viendimensiju un 
divdimensiju masīvs. Meklēšanas algoritmi. 
Speciālie masīvi. 
 

2 2 8 12 

6. Ieraksti, to būtība un klasifikācija. Adresēšana un 
piekļuve. Masīvu ieraksti. Tabulas. 2 2 4 8 

7. Rādītāji, to uzbūve, veidi un klasifikācija. 
Rādītāju īpašības. Rādītāju masīvi. Rādītāju 
pielietojums. 

2 2 6 10 

8. Faila jēdziens, tā struktūra un definēšana. 
Inicializācija. Faila nolasīšana. Faila izveidošana. 2 3 7 12 

9. Rakstzīmes. Simboli. Rakstzīmju virkne. 
Attēlojuma modeļi. Algoritmi, kas saistīti ar 
dažādu rakstzīmju meklēšanu, salīdzināšanu un 
modificēšanu. Kārtošanas metodes. 

2 2 6 10 

 
 

Kopā: 
 

16 16 48 80 
      
 
 

Piektais semestris 
 

 
 

 
 

  
10. Rinda, tās definējums. Rindu veidi. Vektoriālas 

un saistītas rindas. Cirkulāras rindas. Prioritātes 
rindas. Deks. Steks un steka pāris , to dažādi 
paveidi. Steks. Vektoriāls un saistīts steks. 

4 4 10 18 

11. Koks un tā definīcija. Koka struktūra un veidi. 
Koka pielietošana. Binārais koks. Koka apgaita. 
Izteiksmju koki. AVL koki. Kaudze. B-koki. 

3 3 10 16 

12. Koku apiešanas un meklēšanas, kā arī 
izveidošanas veidi. Iekšējais sakārtojums, 
pirmssakārtojums un pēcsakārtojums. Infikss, 
prefikss un postfikss. 

3 3 10 16 

13. Grafs, tā uzbūve un pielietošana. Algoritmi. 
Tīkli. 3 3 6 12 

14. Ceļu meklēšanas algoritmi. Īsākā karkasa 
atrašana. Kraskāla algoritms. Deikstras 
algoritms. Floida algoritms. Prima algoritms.  

3 3 12 18 

 
 

Kopā : 
 

16 16 48 80 
 
 

Kopa pa priekšmetu 
 

32 
 

32 96 160 
 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – nepilna laika klātienes studijas 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 4. un 5. semestrī, t.sk. 64 auditorijas 
stundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
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praktiskajos darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 
 

Nr. Nodarbību veids Metode 

  
1. Lekcijas un 

praktiskie darbi 
Kursu sākot tiek dots informatīvs izklāsts slaidu veidā. Pēc teorijas apskata 
seko praktiskie darbi. 

2. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā, ko papildina 
programmu  piemēri un shematiskie zīmējumi vai attēli. Praktiskie darbi 
saistīti ar dažādiem vienkāršākajiem algoritmiem un to izpildi.  
 
 3. Lekcijas un 

praktiskie darbi 
Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi saistībā ar shēmu veidošanu 
 
 4. Lekcijas un 

praktiskie darbi 
Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi saistībā ar Hafmana kodu. 

5. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi iekļauj masīvu izveidi. 

6. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas ar slaidu palīdzību un praktiskiem piemēriem. 
Praktiskie darbi saistīti ar ierakstu veidošanu. 
 

7. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Pēc teorijas 
apskata tiek dots praktiskais darbs par rādītājiem un to veidošanu. 

8. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi saistīti ar failu datu struktūru. 
 

9. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas ar slaidu palīdzību un praktiskiem piemēriem. 
Praktiskie darbi saistīti ar rakstzīmju algoritmiem. 
 

10. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas balstoties uz teorijas izklāstu slaidu veidā. Praktiskie 
darbi saistīti ar rindu algoritmiem. 

11. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Tiek dots informatīvs izklāsts slaidu veidā. Praktiskie darbi iekļauj datu 
struktūras „koks” izveidi. 

12. 
Lekcijas un 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiek dots informatīvs izklāsts slaidu veidā. Praktiskie darbi iekļauj datu 
struktūras „koks”  algoritmu izpēti. 

13. Lekcijas un 
praktiskie darbi 

Lekcijas tiek vadītas ar slaidu palīdzību un praktiskiem piemēriem. 
Praktiskie darbi saistīti ar grafu izveidi. 
 

14. 
Lekcijas un 
praktiskie darbi 
 
 
 
 
 
 
 

Kursu pabeidzot  tiek dots izklāsts slaidu veidā par grafu algoritmiem. . Pēc 
teorijas apskata seko praktiskie darbi par šo tēmu. 
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6. Studentu novērtēšana 

 Studentiem jāapliecina zināšanu, prasmes un praktisku iemaņu apguve mācību 
priekšmeta apgūšanas procesā. Studentam jāparāda izpratne par datu struktūru nozīmi un 
lietojumu datorzinātnē. Studentam jāprot izvēlēties visefektīvāko datu struktūru, to izveidot un 
lietot, dažādu programmproduktu izstrādes procesā. 

Students saņem atzīmi par katru izpildīto un aizstāvēto praktisko darbu, kas noformēts 
pārskata veidā. Nodarbību laikā tiek rosināta un arī vērtēta studentu aktivitāte, iniciatīva, prasme, 
attieksme un aktīva līdzdalība mācību procesā. Students saņem ieskaiti par 4. semestra 
programmā paredzēta darbu izpildi. Gala vērtējumu studenti saņem 5. semestra beigās. Students 
var kārtot gala eksāmenu, ja izpildītas visas prasības saistībā ar teorijas apguvi, praktisko darbu 
izpildi un patstāvīgo darbu. Prasības studentiem tiek izklāstītas un izskaidrotas mācību 
priekšmeta apguves pirmajā nedēļā.  

Eksāmena atzīmi veido: 
- teorija - 60%; 
- praktisko darbu rezultāti - 30%; 
- iniciatīva, aktīva līdzdalība studiju procesā - 10%. 

 
7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

 Studiju programmu pārskata un vērtē mācību procesa kvalitātes komisija, kuras darbā 
tiek uzaicināti arī informācijas tehnoloģijas nozares eksperti. Mācību programma tiek pārskatīta 
saskaņā ar mācību iestādes normatīvajiem aktiem un nolikumiem. Studiju programmu pārskatot 
un vērtējot, jāņem vērā tās atbilstība informācijas tehnoloģijas nozares aprakstam, profesijas 
aprakstam, kā arī datortehnikas un informācijas tehnoloģijas straujā attīstība mūsdienās. 
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Apstiprināts: 

Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  
2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 

 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums:  LIELĀS DATU BĀZES 4KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Mācību kursa apgūšanai nepieciešamas angļu un krievu valodas zināšanas. Nepieciešamas 

ari sekojošas priekšzināšanas: 
• mācību kursa "Datu bāzu tehnoloģijas" apguve; 
• lietojumprogrammu izstrādes pamatkoncepcijas un datortīkla darbības 

pamatprincipus izpratne. 

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar problēmām, uzdevumiem un to risinājumiem, kuri rodas veidojot 
lielas datu bāzes sistēmas. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
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 paplašinājumu PL/SQL un PL/pgSQL  

izmantošanas iespējas, kā arī jāzina sintaksiskās Transact SQL īpatnības. 
• jāzina primārie datu bāzes administrēšanas uzdevumi un to atšķirības PostgreSQL, MySQL, 

Oracle, IBM DB2 un Microsoft SQL DBVS gadījumā. 
• izveidot strādājošu datubāzes serveri ar uz tā izveidotu uzdevuma izpildīšanai nepieciešamo 

datubāzi 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

• pārzināt liela apjoma datu bāžu datu modeļus un to īpašības; 
• apgūt lielo datu bāžu sistēmu arhitektūru; 
• definēt lielo datu bāžu struktūru un veikt datu sākotnēju ielādi; 
• noteikt un, ja nepieciešams, koriģēt datu bāzes un DBPS parametrus; 
• veikt datu bāzes pārvaldības sistēmas darbības optimizāciju; 
• veikt datu bāžu darbības auditorpārbaudes; 
• veikt klienta-servera datu bāzes sistēmas konfigurēšanas procesu; 
• projektēt un definēt lietotājus un to tiesības; 
• veikt datu bāžu kopēšanu un atjaunošanu; 
• vispusīgi izmantot adminstrēšanā vaicājumu valodu SQL un datu bāzes vārdnīcu; 
• izmantot SQL valodas procedurālo paplašinājumu - valodas PL/SQL un PL/pgSQL 

sarežģītu vaicājumu un pārskatu veidošanā; 
• PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2 DBVS programmatūras 
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instalācija, sākotnējā konfigurēšana un administrēšana. 
 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 

 
 
4.2. Organizācija un struktūra 
Nr. 
 

Tēmas Stundu skaits 
 

Te
or

ija
 

 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op

ā 

 
 

Trešais semestris 
 

 
 

 
 

  
1. 
 

Liela apjoma datu bāžu atšķirības no personālajām 
un vidēja izmēra datu bāzēm ("desk top 
databases"). 
 

1 
 

 
 

1 2 

2. 
 

Liela apjoma datu bāzes datu modeļi (hierarhiskie, 
tīklveida, CODASYL, relāciju, objektu). 
 

1 
 

 
 

1 2 

3. 
 

Liela apjoma datu bāzes loģiskie un fiziskie modeļi 
(tabultelpas, segmenti, ekstenti, bloki, klasteri un 
t.t.). 
 

1 
 

 
 

1 2 

4. Lielo datu bāzu sistēmu arhitektūra (klientu 
stacijas, failu serveri, datu bāzes vai SQL serveri, 
lietojumserveri, lokālie un globālie datortīkli). 
 

1  1 2 

5. Lielas DBPS, to atšķirības un īpatnības: 
PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server, 
DB2 utml). 

1 2 3 6 

6. Lielo datu bāzu pārvaldības sistēmas funkcijas. 1  1 2 

7. 
 

DB adminstratora grupa un tās funkcijas. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

8. 
 

DBPS eksemplāri, to konfigurācijas un 
aktivizēšana. 
 

1 
 

 
 

1 2 

Lielās datu bāzes 

Izglītības līmeņa 
priekšmeti 
Angļu valoda 
Matemātika 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 
Datortīkli 
Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Specializācijas priekšmeti 
E-komercija 
Tīmekļa tehnoloģijas 
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9. 
 

Lietotāju, servera un fona procesi, to 
konfigurēšanas varianti un pamatfunkcijas. 
 

1 
 

 
 

1 2 

10. 
 

Izdalīto un koplietošanas serveru konfigurācijas, to 
priekšrocības un trūkumi. 
 

1 
 

 
 

1 2 

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 

2 
 

2 
 

4 8 

12. 
 

Datu bloku struktūra un vadības parametri. 
 

1 
 

 
 

1 2 

13. 
 

DB struktūras definēšana (tabulas, lauki, trigeri, 
saites, skati, indeksi, virknes, klasteri, atrites 
segmenti, sinonīmi). Tabulām un indeksiem 
nepieciešamās atmiņas apjoma aprēķins. 

2 
 

1 
 

3 6 

14. 
 

Žurnāla failu vadība. 
 

1 
 

 
 

1 2 

15. 
 

Vadības faili. 
 

1 
 

 
 

1 2 

16. 
 

DBPS konfigurēšanas parametri un konfigurēšanas 
faili. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

17. 
 

SQL valodas izmantošana lielo datu bāzu sistēmās. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

18. 
 

Datu vaicājumu analīze un optimizācija. 
 

1 
 

 
 

1 2 

19. 
 

Tranzakcijas un kontrolpunkti. 
 

1 
 

 
 

1 2 

20. 
 

Dalīto DB jēdziens un realizācijas pamatidejas. 
 

1 
 

 
 

1 2 

21. 
 

Tranzakciju realizēšanas divu etapa procedūras. 
 

1 
 

 
 

1 2 

22. Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB 
bojājuma  

1 1 2 4 

23. Datu shēmas un lietotāji. Lietotāja tiesību norādīšana. 
Sistēmas un objektu tiesības. Lomas un raksturotāj 
faili  
 

2 
 

1 
 

3 6 

24. 
 

Datu bāzes vārdnīca. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

25. 
 

DBPS auditorpārbaudes. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

 
 

Kopā : 
 

28 
 

12 
 

40 80 

 
 

Ceturtais  semestris 
 

  
 

 
 

 
 25. 

 
DBPS auditorpārbaudes. 
 

 
 

2 
 

2 4 

26. 
 

Lietotāju paralēlās darbības vadība un optimizācija. 1 
 

2 
 

3 6 

27. 
 

Transact SQL sintaksiskās atšķirības no klasiskā 
SQL 
 

.1 
 

 
 

1 2 

28. Vaicājumu valodas SQL procedurālie paplašinājumi 
PL/SOL un PL/pgSQL.  

2 1 3 6 

29. 
 

Dinamiskais SQL. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

30. 
 

DB sistēmas lietojumprogrammas interfeiss (API). 
 

2 
 

 
 

2 4 

31. 
 

PL/SQL valodas procedūras un funkcijas. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
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32. 
 

Kursoru izmantošana. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

33. 
 

Valodas PL/SQL raksti un tabulas. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

34. 
 

Valodas PL/SQL moduli vai pakotnes. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

35. 
 

Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā. 
 

2 
 

 
 

2 4 

36. 
 

Objektu tipi un eksemplāri. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

37. 
 

Metodes, to interfeisu apraksti un ķermeņu 
definējumi. 
 

1 
 

 
 

1 2 

38. 
 

Objekti datu bāzē. Objekti-rindas un objekti-kolonas. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

39. 
 

Iekļautās tabulas (tabula tabulā) un maināmie masīvi. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

40. 
 

SQL (Transact SQL, SQL Plus) un PL/SOL izpildes 
 

 

1 
 

1 
 

2 4 
41. 
 

OLTP ("On-Line Transaction Processing) un 
OLAP ("On-Line Analytical Processing") datu 
bāzes sistēmas. Datu noliktavu, datu vitrīnu 
veidošana, to izmantošanas iespējas. 

2 
 

 
 

2 4 

42. 
 

Datu bāzes darbības un izmatošanas nodrošināšana 
klientservera sistēmās. 
 

2 
 

2 
 

4 8 

43. 
 

Lielo datu bāzu sistēmu un daudzbāzu sistēmu 
pielāgošana un optimizēšana.. 
 

2 
 

 
 

2 4 

 
 

Kopā : 
 

24 
 

16 
 

40 80 
 
 

Kopā pa priekšmetu 
 

52 
 

28 
 

80 160 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – pilna laika klātienes studijas 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 3. un 4. semestrī, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 

Praktiskā darba tēmas : 
• datu bāzes struktūras definēšana, datu sākotnējā ievade. Datu bāzes vārdnīca; 
• lietotāju un tiesību plānošana; 
• datu bāzes kopēšana un atjaunošana; 
• pārskatu veidošana lietojot PL/pgSQL un PL/SQL valodas un SQL*Plus vidi; 
• trigeru, iekļauto procedūru un objektu izmantošana; 
• DB audits; 
• DBPS parametru optimizācija; 
• datu bāzes darbības un izmantošanas nodrošināšana klienta-servera sistēmās 

(SQL*Net izmantošana); 
-     PostgreSQL, MySQL, Oracle vai Microsoft SQL, vai IBM DB2 programmatūras instalācija, 
sākotnējā konfigurācija un administrēšana; 
-     cits, studenta izvēlēts temats. 
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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. Кузнецов С.Д. Основы баз данных. — М.: «Интернет-университет 
информационных технологий - ИНТУИТ.ру», 2005. — 488 с. 
12. Новиков Б.А., Домбровская Г.Р. Настройка приложений баз данных. — СПб.: 
«БХВ-Петербург», 2006. — 240 с. 
13. Oracle oficiālā dokumentācija 
14. IBM oficiālā dokumentācija 
15. Microsoft oficiālā dokumentācija 
16. MySQL oficiālā dokumentācija 
17. PostgreSQL oficiālā dokumentācija 
 

6. Studentu novērtēšana  

Tiek vērtētas studenta spējas praktiski lietot lekcijās izklāstītās un patstāvīgi apgūtās zināšanas. 
 
Vērtējumu skala: 

• praktisko darbu izpildes kvalitāte un regularitāte 50 %; 
• pārbaudes darbi      20 %; 
• eksāmens       20 %; 
• kāda priekšmeta jautājuma padziļināta izpēte  10% 

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. 
7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozaru standartos un būtiskām tehnoloģijas izmaiņām. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums:  LIELĀS DATU BĀZES 4KP 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Mācību kursa apgūšanai nepieciešamas angļu un krievu valodas zināšanas. Nepieciešamas 

ari sekojošas priekšzināšanas: 
• mācību kursa "Datu bāzu tehnoloģijas" apguve; 
• lietojumprogrammu izstrādes pamatkoncepcijas un datortīkla darbības 

pamatprincipus izpratne. 

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar problēmām, uzdevumiem un to risinājumiem, kuri rodas veidojot 
lielas datu bāzes sistēmas. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
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 paplašinājumu PL/SQL un PL/pgSQL  

izmantošanas iespējas, kā arī jāzina sintaksiskās Transact SQL īpatnības. 
• jāzina primārie datu bāzes administrēšanas uzdevumi un to atšķirības PostgreSQL, MySQL, 

Oracle, IBM DB2 un Microsoft SQL DBVS gadījumā. 
• izveidot strādājošu datubāzes serveri ar uz tā izveidotu uzdevuma izpildīšanai nepieciešamo 

datubāzi 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

• pārzināt liela apjoma datu bāžu datu modeļus un to īpašības; 
• apgūt lielo datu bāžu sistēmu arhitektūru; 
• definēt lielo datu bāžu struktūru un veikt datu sākotnēju ielādi; 
• noteikt un, ja nepieciešams, koriģēt datu bāzes un DBPS parametrus; 
• veikt datu bāzes pārvaldības sistēmas darbības optimizāciju; 
• veikt datu bāžu darbības auditorpārbaudes; 
• veikt klienta-servera datu bāzes sistēmas konfigurēšanas procesu; 
• projektēt un definēt lietotājus un to tiesības; 
• veikt datu bāžu kopēšanu un atjaunošanu; 
• vispusīgi izmantot adminstrēšanā vaicājumu valodu SQL un datu bāzes vārdnīcu; 
• izmantot SQL valodas procedurālo paplašinājumu - valodas PL/SQL un PL/pgSQL 

sarežģītu vaicājumu un pārskatu veidošanā; 
• PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2 DBVS programmatūras 

instalācija, sākotnējā konfigurēšana un administrēšana. 
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4.2. Organizācija un struktūra 
Nr. 
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Trešais semestris 
 

 
 

 
 

  
1. 
 

Liela apjoma datu bāžu atšķirības no personālajām 
un vidēja izmēra datu bāzēm ("desk top 
databases"). 
 

1 
 

 
 

1 2 

2. 
 

Liela apjoma datu bāzes datu modeļi (hierarhiskie, 
tīklveida, CODASYL, relāciju, objektu). 
 

1 
 

 
 

1 2 

3. 
 

Liela apjoma datu bāzes loģiskie un fiziskie modeļi 
(tabultelpas, segmenti, ekstenti, bloki, klasteri un 
t.t.). 
 

1 
 

 
 

1 2 

4. Lielo datu bāzu sistēmu arhitektūra (klientu 
stacijas, failu serveri, datu bāzes vai SQL serveri, 
lietojumserveri, lokālie un globālie datortīkli). 
 

1  1 2 

5. Lielas DBPS, to atšķirības un īpatnības: 
PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server, 
DB2 utml). 

1 1 4 6 

6. Lielo datu bāzu pārvaldības sistēmas funkcijas. 1  1 2 

7. 
 

DB adminstratora grupa un tās funkcijas. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

8. 
 

DBPS eksemplāri, to konfigurācijas un 
aktivizēšana. 
 

1 
 

 
 

1 2 

9. 
 

Lietotāju, servera un fona procesi, to 
konfigurēšanas varianti un pamatfunkcijas. 
 

1 
 

 
 

1 2 

Lielās datu bāzes 

Izglītības līmeņa 
priekšmeti 
Angļu valoda 
Matemātika 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 
Datortīkli 
Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Specializācijas priekšmeti 
E-komercija 
Tīmekļa tehnoloģijas 
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10. 
 

Izdalīto un koplietošanas serveru konfigurācijas, to 
priekšrocības un trūkumi. 
 

1 
 

 
 

1 2 

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 

1 
 

1 
 

6 8 

12. 
 

Datu bloku struktūra un vadības parametri. 
 

1 
 

 
 

1 2 

13. 
 

DB struktūras definēšana (tabulas, lauki, trigeri, 
saites, skati, indeksi, virknes, klasteri, atrites 
segmenti, sinonīmi). Tabulām un indeksiem 
nepieciešamās atmiņas apjoma aprēķins. 

1 
 

1 
 

4 6 

14. 
 

Žurnāla failu vadība. 
 

1 
 

 
 

1 2 

15. 
 

Vadības faili. 
 

1 
 

 
 

1 2 

16. 
 

DBPS konfigurēšanas parametri un konfigurēšanas 
faili. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

17. 
 

SQL valodas izmantošana lielo datu bāzu sistēmās. 
 

 
 

1 
 

3 4 

18. 
 

Datu vaicājumu analīze un optimizācija. 
 

1 
 

 
 

1 2 

19. 
 

Tranzakcijas un kontrolpunkti. 
 

1 
 

 
 

1 2 

20. 
 

Dalīto DB jēdziens un realizācijas pamatidejas. 
 

 
 

 
 

2 2 

21. 
 

Tranzakciju realizēšanas divu etapa procedūras. 
 

1 
 

 
 

1 2 

22. Datu bāzes kopiju veidošana un atjaunošana pēc DB 
bojājuma  

1 1 2 4 

23. Datu shēmas un lietotāji. Lietotāja tiesību norādīšana. 
Sistēmas un objektu tiesības. Lomas un raksturotāj 
faili  
 

 
 

1 
 

5 6 

24. 
 

Datu bāzes vārdnīca. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

25. 
 

DBPS auditorpārbaudes. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

 
 

Kopā : 
 

22 
 

10 
 

48 80 

 
 

Ceturtais  semestris 
 

  
 

 
 

 
 25. 

 
DBPS auditorpārbaudes. 
 

 
 

1 
 

3 4 

26. 
 

Lietotāju paralēlās darbības vadība un optimizācija. 1 
 

1 
 

4 6 

27. 
 

Transact SQL sintaksiskās atšķirības no klasiskā 
SQL 
 

.1 
 

 
 

1 2 

28. Vaicājumu valodas SQL procedurālie paplašinājumi 
PL/SOL un PL/pgSQL.  

1 1 4 6 

29. 
 

Dinamiskais SQL. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

30. 
 

DB sistēmas lietojumprogrammas interfeiss (API). 
 

1 
 

 
 

3 4 

31. 
 

PL/SQL valodas procedūras un funkcijas. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

32. 
 

Kursoru izmantošana. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

33. 
 

Valodas PL/SQL raksti un tabulas. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
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34. 
 

Valodas PL/SQL moduli vai pakotnes. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

35. 
 

Objektu lietošanas iespējas PL/SQL valodā. 
 

1 
 

 
 

3 4 

36. 
 

Objektu tipi un eksemplāri. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

37. 
 

Metodes, to interfeisu apraksti un ķermeņu 
definējumi. 
 

1 
 

 
 

1 2 

38. 
 

Objekti datu bāzē. Objekti-rindas un objekti-kolonas. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

39. 
 

Iekļautās tabulas (tabula tabulā) un maināmie masīvi. 
 

1 
 

1 
 

2 4 

40. 
 

SQL (Transact SQL, SQL Plus) un PL/SOL izpildes 
 

 

1 
 

 
 

3 4 
41. 
 

OLTP ("On-Line Transaction Processing) un 
OLAP ("On-Line Analytical Processing") datu 
bāzes sistēmas. Datu noliktavu, datu vitrīnu 
veidošana, to izmantošanas iespējas. 

2 
 

 
 

2 4 

42. 
 

Datu bāzes darbības un izmatošanas nodrošināšana 
klientservera sistēmās. 
 

2 
 

1 
 

5 8 

43. 
 

Lielo datu bāzu sistēmu un daudzbāzu sistēmu 
pielāgošana un optimizēšana.. 
 

1 
 

 
 

3 4 

 
 

Kopā : 
 

20 
 

12 
 

48 80 
 
 

Kopā pa priekšmetu 
 

42 
 

22 
 

96 160 
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – nepilna laika klātienes studijas 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 3. un 4. semestrī, t.sk. 64 auditorijas 
stundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Mācību vielas apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, 
demonstrācijas, praktiskos darbus, kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo studiju organizācija 

Praktiskā darba tēmas : 
• datu bāzes struktūras definēšana, datu sākotnējā ievade. Datu bāzes vārdnīca; 
• lietotāju un tiesību plānošana; 
• datu bāzes kopēšana un atjaunošana; 
• pārskatu veidošana lietojot PL/pgSQL un PL/SQL valodas un SQL*Plus vidi; 
• trigeru, iekļauto procedūru un objektu izmantošana; 
• DB audits; 
• DBPS parametru optimizācija; 
• datu bāzes darbības un izmantošanas nodrošināšana klienta-servera sistēmās 

(SQL*Net izmantošana); 
-     PostgreSQL, MySQL, Oracle vai Microsoft SQL, vai IBM DB2 programmatūras instalācija, 
sākotnējā konfigurācija un administrēšana; 
-     cits, studenta izvēlēts temats. 
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5. Literatūra  
 
1. Steve Bobrowski. 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. Кузнецов С.Д. Основы баз данных. — М.: «Интернет-университет 
информационных технологий - ИНТУИТ.ру», 2005. — 488 с. 
12. Новиков Б.А., Домбровская Г.Р. Настройка приложений баз данных. — СПб.: 
«БХВ-Петербург», 2006. — 240 с. 
13. Oracle oficiālā dokumentācija 
14. IBM oficiālā dokumentācija 
15. Microsoft oficiālā dokumentācija 
16. MySQL oficiālā dokumentācija 
17. PostgreSQL oficiālā dokumentācija 
 

6. Studentu novērtēšana 

Tiek vērtētas studenta spējas praktiski lietot lekcijās izklāstītās un patstāvīgi apgūtās zināšanas. 
 
Vērtējumu skala: 

• praktisko darbu izpildes kvalitāte un regularitāte 50 %; 
• pārbaudes darbi      20 %; 
• eksāmens       20 %; 
• kāda priekšmeta jautājuma padziļināta izpēte  10% 

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. 
7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata līdz ar izmaiņām nozaru standartos un būtiskām tehnoloģijas izmaiņām. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1.  Nosaukums: E-KOMERCIJA 2KP 

2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam iepriekš nepieciešamas šādas 

zināšanas un prasmes: 
• jāzina biznesa pamatprincipi; 
• jāpārzina datu bāzes un to pārvaldības sistēmas; 
• jāpārzina Internet tehnoloģijas; 
• jāprot programmēt valodā Java. (jābūt priekšzināšanām programmēšanas valodās Java un 

PHP) 
3. Mērķis un uzdevumi  
3.1.  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. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• 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. 
4. Saturs 
4.1.  Priekšmeta apraksts 

Priekšmets "E-komercija" satur divas savstarpēji saistītas pamattēmas. Pirmā no tām ir E-
komercijas būtība un sastāvs. Šīs tēmas mērķis ir radīt studentam pareizu priekšstatu par 
E-komercijas sistēmu īpatnībām, attīstības ātrumu un tendencēm. Otrā pamattēma, kas 
tiek apgūta praktisku darbu veidā, - E-komercijas sistēmu programmatūra - paredzēta, lai 
studenti varētu iemācīties realizēt E-komercijas sistēmas gan izmantojot firmu piedāvātās 
izstrādes vides un programmatūraskomponentes, gan izmantojot pašizveidotu 
programmatūru. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 

4.2. Organizācijas struktūra 
Nr. Tēmas Stundu skaits 
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Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 
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T
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1. E-komercijas loma uzņēmējdarbībā. E-komercijas 

sistēmu definīcija un īpatnības. E-komercija un 
likumdošana. Autortiesību nodrošināšanas tehnoloģijas. 

2 2 4 8 

2. E-komercijas programmatūra. 2 4 6 12 

3. Pircēja un pārdevēja lomas E-komercijā. E-komercijas 
modeļi uzņēmējdarbības veidi.. 

2  2 4 

4. E-komercijas sistēmu vērtību ķēde. Pircēju piesaistīšana. 
Sadarbība ar pircēju. Pircēja rīkojumu apstrāde. 
Pēcpārdošanas pakalpojumi. 

 2 2 4 8 

5. Elektroniskais veikals. Elektroniskā banka. Elektroniskā 
pasūtījumu vai rezervēšanas sistēma. Klientu vadības 
sistēma. Satura vadības sistēma. 

4 4 8 16 

E-komercija 

Profila priekšmeti 
Nozares tiesību pamati 
un standarti 

Specializācijas 
priekšmeti 
Objekorientēta 
programmēšana 
Lielās datu bāzes Specializācijas priekšmeti 

Informācijas sistēmu 
izstrāde 
Tīmekļa tehnoloģijas 

Izglītības līmeņa 
priekšmeti 
Uzņēmējdarbības pamati 

Profila priekšmeti 
Datu bāzu tehnoloģijas 
Datortīkli 

306



6. E-komercijas sistēmu arhitektūras. Centralizētās 
arhitektūras. Decentralizētās arhitektūras. 

2 2 4 8 

7. E-komercijas sistēmu komponentes. Informatīvais 
kodols. Transakciju apstrādes sistēma. Drošības 
realizācijas sistēma (lietotāja autentifikācijas veidi un 
maksājumu drošība). Uzskaites sistēma. 

4 4 8 16 

8. Apmaksas veidi E-komercijas sistēmās. Tradicionālie 
apmaksas veidi: maksājumu kartes, čeki, skaidrās 
naudas norēķināšanās. Internet apmaksas veidi: 
elektroniskā nauda, elektroniskie čeki, maksājumu 
uzkrāšana. 

2 2 4 8 

 Kopā : 20 20 40 80 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

2KP - pilna laika studijas - 40 kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 5.semestrī, t.sk. 40 
kontaktstundas un 40 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija: 

Priekšmetā "E-komercija" studenti paralēli apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas. 
Praktisko darbu laikā students tiek iepazīstināts ar dažādām E-komercijas sistēmām. 
Students apgūst to instalēšanu, konfigurēšanu un lietošanu. Students pakāpeniski 
izstrādā vienu E-komercijas sistēmu atbilstoši pasniedzēja dotam uzdevumam. Augot 
teorētiskajām zināšanām students paplašina un pilnveido savu programmatūru. Semestra 
laikā tiek demonstrētas eksistējošās E-komercijas sistēmas un parādīts kā var savienot 
gatavas sistēmu komponentes. 

5. Literatūra 
.Nabil R. Adām, Oktay Dogramaci, Aryya Gangopadhyay, Velēna Yesha, Electronic 
Commerce. Technical, Business, and Legal Issues, Prentice Hall PTR, 1999. 
G. Winfield Treese, Lavvrence C. Stevvart, Designing Systems for Internet Commerce, Addison 
Wesley Longman, Inc., 1998. 
Mike Papazoglou, Manfred Jeusfeld, Electronic Commerce: State of the Art and Research 
Directions, Tilburg University, INFOLAB, 1998. 
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6. Studentu 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. 

 
7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Mācību programma jāpārskata katru gadu, nepieciešamības gadījumā. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

3.  Nosaukums: E-KOMERCIJA 2KP 

4.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam iepriekš nepieciešamas šādas 

zināšanas un prasmes: 
• jāzina biznesa pamatprincipi; 
• jāpārzina datu bāzes un to pārvaldības sistēmas; 
• jāpārzina Internet tehnoloģijas; 
• jāprot programmēt valodā Java. (jābūt priekšzināšanām programmēšanas valodās Java un 

PHP) 
3. Mērķis un uzdevumi  
3.1.  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. 

3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• 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. 
4. Saturs 
4.1.  Priekšmeta apraksts 

Priekšmets "E-komercija" satur divas savstarpēji saistītas pamattēmas. Pirmā no tām ir E-
komercijas būtība un sastāvs. Šīs tēmas mērķis ir radīt studentam pareizu priekšstatu par 
E-komercijas sistēmu īpatnībām, attīstības ātrumu un tendencēm. Otrā pamattēma, kas 
tiek apgūta praktisku darbu veidā, - E-komercijas sistēmu programmatūra - paredzēta, lai 
studenti varētu iemācīties realizēt E-komercijas sistēmas gan izmantojot firmu piedāvātās 
izstrādes vides un programmatūraskomponentes, gan izmantojot pašizveidotu 
programmatūru. 
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Priekšmetu savstarpējā saistība 

4.2. Organizācijas struktūra 
Nr. Tēmas Stundu skaits 
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1. E-komercijas loma uzņēmējdarbībā. E-komercijas 

sistēmu definīcija un īpatnības. E-komercija un 
likumdošana. Autortiesību nodrošināšanas tehnoloģijas. 

2 2 4 8 

2. E-komercijas programmatūra. 2 2 8 12 

3. Pircēja un pārdevēja lomas E-komercijā. E-komercijas 
modeļi uzņēmējdarbības veidi.. 

2 0 2 4 

4. E-komercijas sistēmu vērtību ķēde. Pircēju piesaistīšana. 
Sadarbība ar pircēju. Pircēja rīkojumu apstrāde. 
Pēcpārdošanas pakalpojumi. 

 1 1 6 8 

5. Elektroniskais veikals. Elektroniskā banka. Elektroniskā 
pasūtījumu vai rezervēšanas sistēma. Klientu vadības 
sistēma. Satura vadības sistēma. 

3 3 10 16 

E-komercija 

Profila priekšmeti 
Nozares tiesību pamati 
un standarti 

Specializācijas 
priekšmeti 
Objekorientēta 
programmēšana 
Lielās datu bāzes Specializācijas priekšmeti 

Informācijas sistēmu 
izstrāde 
Tīmekļa tehnoloģijas 

Izglītības līmeņa 
priekšmeti 
Uzņēmējdarbības pamati 

Profila priekšmeti 
Datu bāzu tehnoloģijas 
Datortīkli 
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6. E-komercijas sistēmu arhitektūras. Centralizētās 
arhitektūras. Decentralizētās arhitektūras. 

2 2 4 8 

7. E-komercijas sistēmu komponentes. Informatīvais 
kodols. Transakciju apstrādes sistēma. Drošības 
realizācijas sistēma (lietotāja autentifikācijas veidi un 
maksājumu drošība). Uzskaites sistēma. 

3 3 10 16 

8. Apmaksas veidi E-komercijas sistēmās. Tradicionālie 
apmaksas veidi: maksājumu kartes, čeki, skaidrās 
naudas norēķināšanās. Internet apmaksas veidi: 
elektroniskā nauda, elektroniskie čeki, maksājumu 
uzkrāšana. 

2 2 4 8 

 Kopā : 17 15 48 80 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

2KP - nepilna laika studijas - 32 kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 80 stundas 5.semestrī, t.sk. 32 
kontaktstundas un 48 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija: 

Priekšmetā "E-komercija" studenti paralēli apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas. 
Praktisko darbu laikā students tiek iepazīstināts ar dažādām E-komercijas sistēmām. 
Students apgūst to instalēšanu, konfigurēšanu un lietošanu. Students pakāpeniski 
izstrādā vienu E-komercijas sistēmu atbilstoši pasniedzēja dotam uzdevumam. Augot 
teorētiskajām zināšanām students paplašina un pilnveido savu programmatūru. Semestra 
laikā tiek demonstrētas eksistējošās E-komercijas sistēmas un parādīts kā var savienot 
gatavas sistēmu komponentes. 

5. Literatūra 
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6. Studentu 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. 

 
7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Mācību programma jāpārskata katru gadu, nepieciešamības gadījumā. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: TĪMEKĻA TEHNOLOĢIJAS 4KP  

2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Nepieciešamas zināšanas par objektorientētu programmēšanas stilu; pamatzināšanas valodās 
C++, Java; zināšanas par pārlūkprogrammām. 

3. Mērķis un uzdevumi  

3.1. 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. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
 

• 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. 
• jāzina jēdziena web 2.0 detaļas 
• jāzina modernāko tīmekļa izstrādes rīku iezīmes un pamata sintakse – AJAX 

(google toolbox), Ruby on Rails. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Mērķis - pamatīgi apgūt vairākas tīmekļa tehnoloģijas: 
• 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; 
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• 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. 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 
4.2. Organizācijas struktūra 
 
Nr. 
 

Tēmas Stundu skaits 
 

Te
or

ija
 

 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
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ā  
1. 
 

Ievads tīmeklī. Klienti un serveri. Protokoli HTTP 
un HTTPS. Mājas lappuses kā ASCII datnes. Mājas 
lappuses struktūra. 
 

2 
 

 
 

2 4 
 

2. 
 

Teksts mājas lappusēs. Teksta formatēšana. Fonti. 
Paragrāfi. Sakārtotie un nesakārtotie saraksti. 
Definīciju saraksti. Ieliktie saraksti. 
 

1 
 

2 
 

3 6 
 

3. Tabulas efektīvai informācijas izvietošanai. Tabulu 
rindas un kolonas. 

1 1 2 4 

4. 
 

Dokumenta ķermenis. Iekšējas un ārējas saites. 
Saites ar citiem dokumentiem. Optimālā adresēšana 
mapēs. Rezervētie resursi (mailto un citi). 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

Tīmekļa 
tehnoloģijas 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 
Lietojumprogrammatūra 
Programmatūras inženierija 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Specializācijas priekšmeti 
Objektorientētā 
programmēšana 
Li lā  d t  bā  
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5. 
 

Kadri (frame). Mājas lappuse kā kadru kolekcija. 
Prasības optimālai kadru regulēšanai. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

6. 
 
 

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. 

1 
 
 

2 
 
 

3 6 
 
 

7. 
 

Dinamiskās tīmekļa lapas. CGI, PHP - scenāriji, to 
teorētiskā būtība. Formas valodā HTML. Izvēlnes, 
podziņas, opcijas. Citi interfeisa organizācijas 
jautājumi. 
 

2 
 

4 
 

6 12 

8. 
 

Programmas koda iebūvēšana mājas lappusēs (skripti), 
īsa iespēju analīze. Valodas JavaScript, valodas PHP 
pamati. 

5 
 

6 
 

11 22 
 

9. 
 

Detalizētas PHP valodas izmantošanas iespējas. 2 
 

2 
 

4 8 
 

10. 
 

Galvenās klases (un klašu atribūti un metodes) valodā 
JavaScript. Valodas JavaScript un PHP lietišķā izman-
tošana. Dinamisku mājas lappušu ģenerācija. 
 

4 
 

4 
 

8 16 
 

11. 
 

Notikumi. Notikumu apstrāde valodā  PHP. Notikumu 
apstrādātāji mājas lappusēs. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

12. 
 

Dinamiskā pozicionēšana. Kaskādes stila tabulas (CSS 
- Cascading Style Sheets). Pozicionējamie elementi. 
Dokumentu adaptācija lietotāja vajadzībām. 

2 2 4 8 

13. 
 

Dokumentu struktūra. Dokumentu iezīmēšanas 
jautājumi. Valoda XML (eXtensible Markup 
Language). Konceptuālas atšķirības starp XML un 
HTML. 

2 
 

 
 

2 4 
 

14. 
 

XML komponentes. XML specifikācijas. XML kā 
efektīva iespēja datu aprakstīšanai. Dokumenta 
struktūra. Paplašināšanas iespējas. Praktiskie piemēri 
no XML. 

2 
 

2 
 

4 8 
 

15. 
 

Pieprasījumi pie XML datu bāzēm. Tabulu ģenerācija 
pēc lietotāja vajadzībām. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

16. 
 

CSS valodā XML: argumenti "par" un "pret". Stilu 
vadība valodā XML: valoda XSL (Extensible Style 
Language). 

2 
 

1 
 

3 6 
 

17. 
 

Citi XML pielikumi. Metadati. Arhīvi, zinātniskie 
pielikumi. Bizness - orientētie pielikumi. Izglītojošie 
pielikumi. 
 

1 
 

 
 

1 2 
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18. 
 

Kanāli. Channel Definition Format (CDF). 
Tehnoloģija "push". Aktīvie kanāli (Active Channels). 

1 
 

 
 

1 2 
 

19. 
 

Valoda PHP un datu bāzes.  
 

1 
 

2 
 

3 6 
 

20. Animētas tīmekļa lapas. Flash tehnoloģijas. 1 2 3 6 

21. 
 

Tīmekļa lapu dizains 1 
 

1 
 

2 4 
 22 Jaunākie tīmekļa izstrādes rīki un tehnoloģijas I: 

AJAX un Google toolbox 
2 2 4 8 

23 Jaunākie tīmekļa izstrādes rīki un tehnoloģijas II:  
Ruby on Rails 

2 2 4 8 

24 WEB 2.0 koncepcija un pazīmes 1 1 2 4 
 Kopā : 

 
40 40 80 160 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP - pilna laika studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 

 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 5.semestrī, t.sk. 80 
kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Lekciju materiāls ir orientēts uz koncepciju izskaidrošanu. Nepieciešams dot studentam 
dziļas teorētiskas zināšanas par timekļa tehnoloģijām un to sastāvdaļām. Lekciju laikā 
pasniedzējs demonstrē arī vairākus piemērus. Lekciju daļa notiek datoru klasē, lai studenti 
varētu pārliecināties, kā piemērs strādā un varētu vienkārši nokopēt kodu uz disketi un 
netērēt laiku norakstīšanai no tāfeles. Tādā veidā var krietni paaugstināt mācību materiāla 
uzticamību. Praktiskās nodarbības aizņem vairāk nekā vienu trešdaļu no kursa apjoma. 
Praktisko nodarbību laikā izmanto kā lekciju materiālu, tā arī jaunu papildus informāciju. 
Praktisko darbu uzdevumus studenti izpilda individuāli, maksimāli attīstot savas praktiskās 
iemaņas. Datoru klasē katras nodarbības sākumā - neliels ievads, kurš saistīts ar problēmas 
teorētisko daļu, tam seko vienkārša piemēra demonstrēšana, pēc tam - laboratorijas darbs 
pēc sava individuāla varianta, konsultējoties ar pasniedzēju. Iespējamas arī diskusijas un 
semināri, kuriem studenti sagatavo īsus ziņojumus. Studenta uzdevums - labi saprast 
demonstrācijas piemēru un teorētiskā materiāla loģiku. 

 5.  Literatūra 
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 
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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 
13. Dažādi Internet resursi. 

6. Studentu novērtēšana 

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%). 

7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Mācību programma jāpārskata vienu reizi divos gados (vai atkarīgi no kardināli jaunām 
tehnoloģijām), iekļaujot tajā tēmas, kas atbilst darba tirgus prasībām. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 

1. Nosaukums: TĪMEKĻA TEHNOLOĢIJAS 4KP  

3.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Nepieciešamas zināšanas par objektorientētu programmēšanas stilu; pamatzināšanas valodās 
C++, Java; zināšanas par pārlūkprogrammām. 

3. Mērķis un uzdevumi  

3.1. 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. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
 

• 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. 
• jāzina jēdziena web 2.0 detaļas 
• jāzina modernāko tīmekļa izstrādes rīku iezīmes un pamata sintakse – AJAX 

(google toolbox), Ruby on Rails. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Mērķis - pamatīgi apgūt vairākas tīmekļa tehnoloģijas: 
• 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; 
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• 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. 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 
4.2. Organizācijas struktūra 
 
Nr. 
 

Tēmas Stundu skaits 
 

Te
or

ija
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e 
da

rb
i 
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vī

gi
e 

da
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i 

K
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ā  
1. 
 

Ievads tīmeklī. Klienti un serveri. Protokoli HTTP 
un HTTPS. Mājas lappuses kā ASCII datnes. Mājas 
lappuses struktūra. 
 

2 
 

 
 

2 4 
 

2. 
 

Teksts mājas lappusēs. Teksta formatēšana. Fonti. 
Paragrāfi. Sakārtotie un nesakārtotie saraksti. 
Definīciju saraksti. Ieliktie saraksti. 
 

1 
 

1 
 

4 6 
 

3. Tabulas efektīvai informācijas izvietošanai. Tabulu 
rindas un kolonas. 

1 1 2 4 

4. 
 

Dokumenta ķermenis. Iekšējas un ārējas saites. 
Saites ar citiem dokumentiem. Optimālā adresēšana 
mapēs. Rezervētie resursi (mailto un citi). 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

Tīmekļa 
tehnoloģijas 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 
Lietojumprogrammatūra 
Programmatūras inženierija 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Specializācijas priekšmeti 
Objektorientētā 
programmēšana 
Li lā  d t  bā  
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5. 
 

Kadri (frame). Mājas lappuse kā kadru kolekcija. 
Prasības optimālai kadru regulēšanai. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

6. 
 
 

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. 

1 
 
 

1 
 
 

4 6 
 
 

7. 
 

Dinamiskās tīmekļa lapas. CGI, PHP - scenāriji, to 
teorētiskā būtība. Formas valodā HTML. Izvēlnes, 
podziņas, opcijas. Citi interfeisa organizācijas 
jautājumi. 
 

2 
 

2 
 

8 12 

8. 
 

Programmas koda iebūvēšana mājas lappusēs (skripti), 
īsa iespēju analīze. Valodas JavaScript, valodas PHP 
pamati. 

4 
 

4 
 

14 22 
 

9. 
 

Detalizētas PHP valodas izmantošanas iespējas. 2 
 

2 
 

4 8 
 

10. 
 

Galvenās klases (un klašu atribūti un metodes) valodā 
JavaScript. Valodas JavaScript un PHP lietišķā izman-
tošana. Dinamisku mājas lappušu ģenerācija. 
 

3 
 

2 
 

11 16 
 

11. 
 

Notikumi. Notikumu apstrāde valodā  PHP. Notikumu 
apstrādātāji mājas lappusēs. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

12. 
 

Dinamiskā pozicionēšana. Kaskādes stila tabulas (CSS 
- Cascading Style Sheets). Pozicionējamie elementi. 
Dokumentu adaptācija lietotāja vajadzībām. 

2 2 4 8 

13. 
 

Dokumentu struktūra. Dokumentu iezīmēšanas 
jautājumi. Valoda XML (eXtensible Markup 
Language). Konceptuālas atšķirības starp XML un 
HTML. 

2 
 

 
 

2 4 
 

14. 
 

XML komponentes. XML specifikācijas. XML kā 
efektīva iespēja datu aprakstīšanai. Dokumenta 
struktūra. Paplašināšanas iespējas. Praktiskie piemēri 
no XML. 

2 
 

2 
 

4 8 
 

15. 
 

Pieprasījumi pie XML datu bāzēm. Tabulu ģenerācija 
pēc lietotāja vajadzībām. 
 

1 
 

1 
 

2 4 
 

16. 
 

CSS valodā XML: argumenti "par" un "pret". Stilu 
vadība valodā XML: valoda XSL (Extensible Style 
Language). 

1 
 

1 
 

4 6 
 

17. 
 

Citi XML pielikumi. Metadati. Arhīvi, zinātniskie 
pielikumi. Bizness - orientētie pielikumi. Izglītojošie 
pielikumi. 
 

1 
 

 
 

1 2 
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18. 
 

Kanāli. Channel Definition Format (CDF). 
Tehnoloģija "push". Aktīvie kanāli (Active Channels). 

1 
 

 
 

1 2 
 

19. 
 

Valoda PHP un datu bāzes.  
 

1 
 

2 
 

3 6 
 

20. Animētas tīmekļa lapas. Flash tehnoloģijas. 1 1 4 6 

21. 
 

Tīmekļa lapu dizains 1 
 

1 
 

2 4 
 22 Jaunākie tīmekļa izstrādes rīki un tehnoloģijas I: 

AJAX un Google toolbox 
1 1 6 8 

23 Jaunākie tīmekļa izstrādes rīki un tehnoloģijas II:  
Ruby on Rails 

1 1 6 8 

24 WEB 2.0 koncepcija un pazīmes 1 1 2 4 
 Kopā : 

 
35 29 96 160 

4.3. Studiju priekšmeta apjoms 
4 KP - nepilna laika studijas - 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 

 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 5.semestrī, t.sk. 64 
kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Lekciju materiāls ir orientēts uz koncepciju izskaidrošanu. Nepieciešams dot studentam 
dziļas teorētiskas zināšanas par timekļa tehnoloģijām un to sastāvdaļām. Lekciju laikā 
pasniedzējs demonstrē arī vairākus piemērus. Lekciju daļa notiek datoru klasē, lai studenti 
varētu pārliecināties, kā piemērs strādā un varētu vienkārši nokopēt kodu uz disketi un 
netērēt laiku norakstīšanai no tāfeles. Tādā veidā var krietni paaugstināt mācību materiāla 
uzticamību. Praktiskās nodarbības aizņem vairāk nekā vienu trešdaļu no kursa apjoma. 
Praktisko nodarbību laikā izmanto kā lekciju materiālu, tā arī jaunu papildus informāciju. 
Praktisko darbu uzdevumus studenti izpilda individuāli, maksimāli attīstot savas praktiskās 
iemaņas. Datoru klasē katras nodarbības sākumā - neliels ievads, kurš saistīts ar problēmas 
teorētisko daļu, tam seko vienkārša piemēra demonstrēšana, pēc tam - laboratorijas darbs 
pēc sava individuāla varianta, konsultējoties ar pasniedzēju. Iespējamas arī diskusijas un 
semināri, kuriem studenti sagatavo īsus ziņojumus. Studenta uzdevums - labi saprast 
demonstrācijas piemēru un teorētiskā materiāla loģiku. 

 5.  Literatūra 
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 

321



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 
13. Dažādi Internet resursi. 

6. Studentu novērtēšana 

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%). 

7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Mācību programma jāpārskata vienu reizi divos gados (vai atkarīgi no kardināli jaunām 
tehnoloģijām), iekļaujot tajā tēmas, kas atbilst darba tirgus prasībām. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
5.  Nosaukums: Programmēšanas valodas 4KP  
6.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Mācību priekšmetu "Informātika", "Angļu valoda" zināšanas vidusskolas apjomā. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 
 

-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. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
- 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. 

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Nr. 
 

Tēma 
 

Mērķis 
 1. 

 
Programmēšanas valodas jēdziens. 
Programmēšanas vide. 
Programmēšanas valodu 
klasifikācija un lietojuma sfēra. 

Jāzina dažādu valodu Īpatnības un lietojuma sfēra. 
 

2. 
 

Algoritmu valodu pamatelementi. Jāzina, kas ir konstante, mainīgais, operators, 
komanda, instrukcija, dienesta vārds, u.c. 
 3. 

 
Dati kā informācijas veids. Datu 
tipi un struktūras. Tipu un 
struktūru sintakse. 
 

Jāzina visi datu tipi un biežāk izmantotas datu 
struktūras. 
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4. 
 

Programmēšanas vadības 
konstrukcijas: zarojumi un cikli. 
Grafiskais attēls pēc ISO. 
 

Jāzina zarojumu un ciklu veidi, kā arī prot attēlot šis 
konstrukcijas grafiski. 
 

5. 
 

Algoritmu valoda Pascal. 
 

Jāzina valodas pamatelementi, datu tipi, struktūras. 
Jāprot rakstīt vidējas sarežģītības pakāpes 
programmas. Jāprot izmantot modulārās valodas 
priekšrocības. Apgūt teorētiski un praktiski 
struktūrprogrammēšanas principus. Jāprot komentēt 
programmu. Jāprot veidot un lasīt projektējuma 
shēmas un diagrammas. Jāprot atkļūdot un izpildīt 
vidējas sarežģītības pakāpes programmas. 
 

6. 
 

Programmēšanas valoda C. 
 

Jāzina valodas pamatelementi un pamat 
konstrukcijas. Jāprot lasīt un analizēt vienkāršas 
programmas. 
 7. 

 
Programmēšana Web vidē 
 

Jāzina lietojuma sfēra, Web interfeisu struktūra. 
Lapas izveide HTML valodā. 

8. 
 

Programmēšanas valoda JAVA 
 

Jāzina lietojuma sfēra, programmas struktūra un 
pamat konstrukcijas. 
 9. 

 
Programmu piemēri citās 
programmēšanas valodās. 
Programmēšanas valodu attistības 
perspektlvas. 
 

Gūt priekšstatu par programmēšanas valodu 
attīstības perspektīvām. 
 

 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programmēšanas 
 valodas 

Izglītības līmeņa priekšmeti 
Angļu valoda 
Matemātika 
Lietišķā saskarsme 

Profila priekšmeti 
Operētājsistēmas 
Datorsistēmas uzbūve 

Izglītības līmeņa priekšmeti 
Matemātika 

Profila priekšmeti 
Programmatūras inženierija 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Specializācijas priekšmeti 
Objektorientētā 
programmēšana 
Datu struktūras un algoritmi 
Informācijas sistēmu izstrāde 
Tīmekļa tehnoloģijas 
Datu bāzu tehnoloģijas 
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4.2. Organizācijas struktūra 
 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 
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K
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Pirmais semestris     
1. Programmēšanas valodas jēdziens. 

Programmēšanas vide (apkārtne). 
Programmēšanas valodu klasifikācija un 
lietojuma sfēra. 

1 1 2 4 

2. Algoritmisko valodu pamatelementi 1 1 2 4 
3. Dati kā informācijas veids. Datu tipi un 

struktūras. Tipu un struktūru sintakse. 
2  2 4 

4. Programmēšanas vadības konstrukcijas: 
sazarojumi un cikli. Grafiskais attēls pēc ISO 

1  1 2 

5. Algoritmiskā valoda Pascal.     
5.1. Valodas standarts un versijas, to īpatnības. 1  1 2 
5.2. Datu tipi Pascal valodā. Operators TYPE, 

atslēgvārds VAR. 
1  1 2 

5.3. Sazarojumi Pascal valodā. 1  1 2 
5.4. Cikli Pascal valodā. 1 1 2 4 
5.5. Skaitlisko metožu uzdevumu programmēšana. 1 4 5 10 
5.6. Rakstzīmju virknes apstrāde Pascal valodā. 2  2 4 
5.7. Masīvi Pascal valodā. Definēšana. Meklēšana un 

sakārtošana masīvos. 
4 
 

 
 

4 8 

5.8. Lineārās algebras uzdevumu risināšana.  3 3 6 
5.9. Datu tips "KOPA". Darbības ar kopām. 1 1 2 4 
5.10. Ieraksti Pascal valodā. Datu bāzes izveide un 

vadīšana. 
4 
 

2 
 

6 12 

5.11. Modulis CRT. Skaņa, krāsa, darba režīmi, 
tastatūra. 

1 
 

1 
 

2 4 

5.12. 
 

Statiskā un dinamiskā atmiņa. Dinamiskie 
masīvi. Dinamiskās struktūras (saraksts, rinda, 
steks). 

2 
 

2 
 

4 8 

Kopā: 24 16 40 80 
Otrais semestris     
5.14. 
 

Programmēšanas valoda C. Programmas 
struktūra. Vienkāršu programmu piemēri. 

6 10 16 32 

6. Programmēšana Web vidē. 4 10 14 28 
7. Programmēšanas valoda JAVA 2 2 4 8 
8. Objeketorientētās valodas piemēri 2 2 4 8 
9. 
 

Programmēšanas valodu attīstības 
perspektīvas. Programmu piemēri citās 

2 
 

 
 

2 4 
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programmēšanas valodās. 
 Kopā  16 24 40 80 
 Kopā pa priekšmetu 40 40 80 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP - pilna laika studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 1. studiju gada 1. 
Un 2. semestrī, t.sk. 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas 
apguves ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam 
 
5.Pamatliteratūra 
 
Autors 
 

Nosaukums 
 Кауфман В.Ш Языки программирования: концепции и 
принципы.1993. - 430 .c 

Пилъшиков B.H. 
 

Программирование на ассемблера IBM PC1997. - 
288 c. 
 Crookes, Danny 

 
Introduction to Programming in Prolog. - Prentice Hall, 
1988.-226 p. 
 Sukovskis U. 

 
Ievads programmēšanas valodā C. - R.: RTU,1990. -
1041pp. 
 J. Ziemelis 

 
Ievads programmēšanas valodā C - R.: RTU, 1997. -124 
Ipp. 
 L.Zaiceva, D.Rudzīte. 

 
Laboratorijas darbi programmēšanas valodā C. - R.: 
RTU, 1997.-69.1pp. 
 G.Matisons, L.Zaiceva 

 
Studiju darbu izstrāde. R.: RTU, 2000. 
 J. Zuters Latvijas Unversitātes lektora mājas lapa www. 
Zuters.com C++ darbi 

 
6.Papildusliteratūra 
G.Spalis 
 

TURBO Pascal for Windows ikvienam. R.: DatorzinĪbu 
centrs, 1998.-1221pp 
 Офицеров Д.В, 

Старых В.А 
Программирование в интегрированной среде Турбо 
паскалъ.1996. - 230 c. 
 Уинep P. 

 
Typ6o C. Mocквa, Mиp 1991, - 384 c. 
 БОЧКОВ С.О, 

СУББОТНИК Д.М 
 

Язык программирования С для персонального 
компьютера.- М   1990. - 384 c. 
 Kacaткин A.H., 

Baльвачев A.H. 
 

Профeccионaльнoe nporpaммиpовaниe Ha языке CИ: 
ОT Turbo C k Borland C++. Cnpaвочноеoe nocoōиe. -
MHHCK:, 1992. - 240 c. 
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Справочник по функциям Borland C++ 3.1-4.0. Киев 
1994. - 416 c. 
 Aлen H., Голубь С. 

 
С++. Правила программирования 1996,-272c. 
 

 
 
7. Studentu novērtēšana 
  

 
 

Pārbaudes veids 
 

Norises laiks 
 

% 
 Starpnovērērtē

-šana 
Tests 
 

Katrai tēmai visu semestri. 
 

5 
 Demoprogrammas (gatavas) 

analīze ar aprakstu. 
 

Katrai tēmai visu semestri. 
 

10 
 

Demoprogrammas (gatavas) 
pētīšana ar struktūrshēmas 
zīmēšanu. 
 

Katrai tēmai visu semestri. 
 

10 
 

Demoprogrammas izveide. 
 

 25 
 Galīgais 

vērtējums 
 

Ieskaite 
 

 
 

 
 Eksāmens 

 
 
 

40 
  

8. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 Programma jāpārskata katru mācību gadu, attīstoties programmatūrai. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
7.  Nosaukums: Programmēšanas valodas 4KP  
8.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Mācību priekšmetu "Informātika", "Angļu valoda" zināšanas vidusskolas apjomā. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 
 

-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. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
- 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. 

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Nr. 
 

Tēma 
 

Mērķis 
 1. 

 
Programmēšanas valodas jēdziens. 
Programmēšanas vide. 
Programmēšanas valodu 
klasifikācija un lietojuma sfēra. 

Jāzina dažādu valodu Īpatnības un lietojuma sfēra. 
 

2. 
 

Algoritmu valodu pamatelementi. Jāzina, kas ir konstante, mainīgais, operators, 
komanda, instrukcija, dienesta vārds, u.c. 
 3. 

 
Dati kā informācijas veids. Datu 
tipi un struktūras. Tipu un 
struktūru sintakse. 
 

Jāzina visi datu tipi un biežāk izmantotas datu 
struktūras. 
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4. 
 

Programmēšanas vadības 
konstrukcijas: zarojumi un cikli. 
Grafiskais attēls pēc ISO. 
 

Jāzina zarojumu un ciklu veidi, kā arī prot attēlot šis 
konstrukcijas grafiski. 
 

5. 
 

Algoritmu valoda Pascal. 
 

Jāzina valodas pamatelementi, datu tipi, struktūras. 
Jāprot rakstīt vidējas sarežģītības pakāpes 
programmas. Jāprot izmantot modulārās valodas 
priekšrocības. Apgūt teorētiski un praktiski 
struktūrprogrammēšanas principus. Jāprot komentēt 
programmu. Jāprot veidot un lasīt projektējuma 
shēmas un diagrammas. Jāprot atkļūdot un izpildīt 
vidējas sarežģītības pakāpes programmas. 
 

6. 
 

Programmēšanas valoda C. 
 

Jāzina valodas pamatelementi un pamat 
konstrukcijas. Jāprot lasīt un analizēt vienkāršas 
programmas. 
 7. 

 
Programmēšana Web vidē 
 

Jāzina lietojuma sfēra, Web interfeisu struktūra. 
Lapas izveide HTML valodā. 

8. 
 

Programmēšanas valoda JAVA 
 

Jāzina lietojuma sfēra, programmas struktūra un 
pamat konstrukcijas. 
 9. 

 
Programmu piemēri citās 
programmēšanas valodās. 
Programmēšanas valodu attistības 
perspektlvas. 
 

Gūt priekšstatu par programmēšanas valodu 
attīstības perspektīvām. 
 

 

Priekšmetu savstarpējā saistība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programmēšanas 
 valodas 

Izglītības līmeņa priekšmeti 
Angļu valoda 
Matemātika 
Lietišķā saskarsme 

Profila priekšmeti 
Operētājsistēmas 
Datorsistēmas uzbūve 

Izglītības līmeņa priekšmeti 
Matemātika 

Profila priekšmeti 
Programmatūras inženierija 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Specializācijas priekšmeti 
Objektorientētā 
programmēšana 
Datu struktūras un algoritmi 
Informācijas sistēmu izstrāde 
Tīmekļa tehnoloģijas 
Datu bāzu tehnoloģijas 
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4.2. Organizācijas struktūra 
 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 

T
eo

ri
ja

 

Pr
ak

tis
ki

e 
da

rb
i 

Pa
ts

tā
vī

gi
e 

da
rb

i 

K
op

ā 

Pirmais semestris     
1. Programmēšanas valodas jēdziens. 

Programmēšanas vide (apkārtne). 
Programmēšanas valodu klasifikācija un 
lietojuma sfēra. 

1 1 2 4 

2. Algoritmisko valodu pamatelementi 1 1 2 4 
3. Dati kā informācijas veids. Datu tipi un 

struktūras. Tipu un struktūru sintakse. 
1  3 4 

4. Programmēšanas vadības konstrukcijas: 
sazarojumi un cikli. Grafiskais attēls pēc ISO 

1  1 2 

5. Algoritmiskā valoda Pascal.     
5.1. Valodas standarts un versijas, to īpatnības. 1  1 2 
5.2. Datu tipi Pascal valodā. Operators TYPE, 

atslēgvārds VAR. 
1  1 2 

5.3. Sazarojumi Pascal valodā. 1  1 2 
5.4. Cikli Pascal valodā. 1 1 2 4 
5.5. Skaitlisko metožu uzdevumu programmēšana. 1 2 7 10 
5.6. Rakstzīmju virknes apstrāde Pascal valodā. 2  2 4 
5.7. Masīvi Pascal valodā. Definēšana. Meklēšana un 

sakārtošana masīvos. 
3 
 

 
 

5 8 

5.8. Lineārās algebras uzdevumu risināšana.  2 4 6 
5.9. Datu tips "KOPA". Darbības ar kopām. 1 1 2 4 
5.10. Ieraksti Pascal valodā. Datu bāzes izveide un 

vadīšana. 
2 
 

2 
 

8 12 

5.11. Modulis CRT. Skaņa, krāsa, darba režīmi, 
tastatūra. 

1 
 

1 
 

2 4 

5.12. 
 

Statiskā un dinamiskā atmiņa. Dinamiskie 
masīvi. Dinamiskās struktūras (saraksts, rinda, 
steks). 

1 
 

2 
 

5 8 

Kopā: 19 13 48 80 
Otrais semestris     
5.14. 
 

Programmēšanas valoda C. Programmas 
struktūra. Vienkāršu programmu piemēri. 

6 6 20 32 

6. Programmēšana Web vidē. 4 6 18 28 
7. Programmēšanas valoda JAVA 2 2 4 8 
8. Objeketorientētās valodas piemēri 2 2 4 8 
9. 
 

Programmēšanas valodu attīstības 
perspektīvas. Programmu piemēri citās 

2 
 

 
 

2 4 
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programmēšanas valodās. 
 Kopā  16 16 48 80 
 Kopā pa priekšmetu 40 40 80 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP - nepilna laika studijas - 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 1. studiju gada 1. un 
2. semestrī, t.sk. 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam 
 
5.Pamatliteratūra 
 
Autors 
 

Nosaukums 
 Кауфман В.Ш Языки программирования: концепции и 
принципы.1993. - 430 .c 

Пилъшиков B.H. 
 

Программирование на ассемблера IBM PC1997. - 
288 c. 
 Crookes, Danny 

 
Introduction to Programming in Prolog. - Prentice Hall, 
1988.-226 p. 
 Sukovskis U. 

 
Ievads programmēšanas valodā C. - R.: RTU,1990. -
1041pp. 
 J. Ziemelis 

 
Ievads programmēšanas valodā C - R.: RTU, 1997. -124 
Ipp. 
 L.Zaiceva, D.Rudzīte. 

 
Laboratorijas darbi programmēšanas valodā C. - R.: 
RTU, 1997.-69.1pp. 
 G.Matisons, L.Zaiceva 

 
Studiju darbu izstrāde. R.: RTU, 2000. 
 J. Zuters Latvijas Unversitātes lektora mājas lapa www. 
Zuters.com C++ darbi 

 
6.Papildusliteratūra 
G.Spalis 
 

TURBO Pascal for Windows ikvienam. R.: DatorzinĪbu 
centrs, 1998.-1221pp 
 Офицеров Д.В, 

Старых В.А 
Программирование в интегрированной среде Турбо 
паскалъ.1996. - 230 c. 
 Уинep P. 

 
Typ6o C. Mocквa, Mиp 1991, - 384 c. 
 БОЧКОВ С.О, 

СУББОТНИК Д.М 
 

Язык программирования С для персонального 
компьютера.- М   1990. - 384 c. 
 Kacaткин A.H., 

Baльвачев A.H. 
 

Профeccионaльнoe nporpaммиpовaниe Ha языке CИ: 
ОT Turbo C k Borland C++. Cnpaвочноеoe nocoōиe. -
MHHCK:, 1992. - 240 c. 
 

331



 
 

Справочник по функциям Borland C++ 3.1-4.0. Киев 
1994. - 416 c. 
 Aлen H., Голубь С. 

 
С++. Правила программирования 1996,-272c. 
 

 
 
7. Studentu novērtēšana 
  

 
 

Pārbaudes veids 
 

Norises laiks 
 

% 
 Starpnovērērtē

-šana 
Tests 
 

Katrai tēmai visu semestri. 
 

5 
 Demoprogrammas (gatavas) 

analīze ar aprakstu. 
 

Katrai tēmai visu semestri. 
 

10 
 

Demoprogrammas (gatavas) 
pētīšana ar struktūrshēmas 
zīmēšanu. 
 

Katrai tēmai visu semestri. 
 

10 
 

Demoprogrammas izveide. 
 

 25 
 Galīgais 

vērtējums 
 

Ieskaite 
 

 
 

 
 Eksāmens 

 
 
 

40 
  

8. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 
 Programma jāpārskata katru mācību gadu, attīstoties programmatūrai. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
9.  Nosaukums: Matemātika 6KP  
10.Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Zināšanas matemātikā vidusskolas kursa apjomā. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Kursa mērķis ir dot studiju programmas studentiem šās programmas apguvei nepieciešamās 
zināšanas matemātikā un veidot matemātikas jēdzienu sistēmu, kas ir nepieciešamas 
informācijas apstrādes procesu un algoritmu izpratnei, atbilstoši I līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības standartam, kā arī kalpotu par bāzi tālākai studiju turpināšanai un 
pašizglītībai.  

 
3.2. Plānoti studiju rezultāti 

Attīstītas  studējošo loģiskās un algoritmiskās domāšanas iemaņas sasaistē ar citām studiju 
mācību disciplīnām, veidota izpratne par mūsdienu matemātikas valodu kā līdzekli 
tehnoloģisko un sabiedrisko, ekonomisko procesu modelēšanai un prognozēšanai. 

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

I, II un III semestra viela sastāda nelielu augstākās matemātikas kursu, kas nepieciešams 
visām tehniskajām un ekonomikas specialitātēm. Kursa programmā iekļauti šādi jēdzieni: 

• skaitļu kopas, n-tās kārtas determinanti, matricas, inversā matrica, lineāru 
vienādojumu sistēmu atrisināšanas pamatmetodes, vektoru algebra, matemātiskā 
analīze, atvasinājuma pielietojums, vairākargumentu funkcijas to ekstrēmi, 
integrālis, tā pielietojums, rindas, varbūtību teorija.  

• izprast skaitļu pamat kopas, apgūt skaitīšanas sistēmas un skaitļu attēlojumu 
dažādās skaitīšanas sistēmās; 

• sniegt zināšanas kombinatorikā, polinomu algebrā, lineārajā algebrā un loģikas 
algebrā, iegūt prasmi un iemaņas to lietojumā praktisko uzdevumu risināšanai; 

• sniegt zināšanas un izpratni analītiskajā ģeometrijā, iegūt praktiskās iemaņas 
darbā ar koordinātu sistēmām, taisnēm un plaknēm telpā, otrās kārtas līknēm; 

• apgūt matemātiskās analīzes pamat teoriju, iegūt iemaņas darbā ar elementārām 
funkcijām un funkciju robežām; 

• apgūt atvasināšanas un integrēšanas teoriju un prasmi. Izprast diferenciāļa un 
integrāļa lietojumu dažādu procesu aprakstīšanai;  

• sniegt zināšanas par skaitļu un pakāpju rindām un praktisku to lietojumu;  
• apgūt varbūtības teorijas pamatus un izprast varbūtības teorijas praktisko 

lietojumu. 
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4.2. Organizācijas struktūra 
 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 

T
eo

ri
ja
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K
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 I semestris     
1. Skaitļu kopas.     

Skaitļu kopas, to īpašības, attēlošana.  1 1 2 4 
Kompleksie skaitļi, to algebriskā, 
trigonometriskā un eksponentforma, 
darbības ar tiem.  

1 2 3 6 

2. Kombinatorika.     
Permutācijas, variācijas, kombinācijas, to 
īpašības. 

1 1 2 4 

Ņūtona binoms. 1 1 2 4 
3. N-tās pakāpes polinomi.     

Darbības ar polinomiem, polinomu saknes. 1 2 3 6 
Bezū teorēma, Hornera shēma. Algebrisko 
vienādojmu atrisināšana. 

1 2 3 6 

4. 
 

Lineārā algebra.     
Determinanti, to īpašības, aprēķināšana. 2 2 4 8 
Matricas, to īpašības, darbības ar tām. 
Inversā matrica. 

3 4 7 14 

Lineārās vienādojumu sistēmas, to 
atrisināšanas metodes. 

3 6 9 18 

5. Loģikas algebra. Izteikumi un Būla 
funkcijas. Loģikas algebras pamatformulas. 
Būla funkciju minimizācija. 

2 3 5 10 

 Kopā: 16 24 40 80 
 II semestris     
6. Vektoru algebra.     

Vektori plaknē un telpā, darbības ar tiem.  2 2 4 8 
Taisnes vienādojums plaknē. Otrās kārtas 
līnijas plaknē. Taisne un plakne telpā. 

1 1 2 4 

Lineārās transformācijas. 1 1 2 4 
7. Matemātiskā analīze.     

Pamatjēdzieni par funkcijām. Elementārās 
funkcijas. 

1 2 3 6 

Robežas, to aprēķināšana.     2 2 4 8 
8. Vienargumenta funkciju diferenciālrēķini.      

Elementāro funkciju atvasināšana. 
Atvasinājuma ģeometriskā un mehāniskā 
interpretācija. 

3 4 7 14 

Augstāku kārtu atvasinājumi. Funkciju 
pētīšana, izmantojot atvasinājumus. Teilora 
formula. 

3 5 8 16 
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9. Integrālis.     
Nenoteiktais integrālis. Primitīvā funkcija. 1 1 2 4 
Integrēšanas pamatformulas. Dažādu 
funkciju integrēšanas piemēri. 

3 5 8 16 

 Kopā: 17 23 40 80 
 III semestris     
10. Noteiktais integrālis. Ņūtona – Leibnica 

formula. Noteiktā integrāļa aprēķināšana un 
pielietojums. 

3 3 6 12 

11. Vairāku argumentu funkcijas. 2 2 4 8 
Vairāku argumentu funkcijas, funkcijas 
robežas un nepārtrauktība.. 

1 1 2 4 

Parciālie atvasinājumi un pilnais 
diferenciālis. Ekstrēmi, to aprēķināšana. 

2 2 4 8 

12. Rindas. 2 2 4 8 
Skaitļu rindas, to konverģence. 2 2 4 8 
Pakāpju rindas. Elementāro funkciju 
izvirzījumi. 

1 1 2 4 

13. Diferenciālvienādojumi. 1 1 2 4 
Diferenciālvienādojumu atrisinājumi 2 2 4 8 

14. Varbūtību teorija. 1 1 2 4 
Varbūtibu pamatjēdzieni. 1 1 2 4 
Nosacītā varbūtība. Pilnās varbūtības 
formula. 

1 1 2 4 

Gadījuma lielumi, to sadalījums, vidējā 
vērtība, dispersija. Normālais sadalījuma 
likums. 

1 1 2 4 

 Kopā: 16 24 40 40 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

6KP - pilna laika studijas - 120 kontaktstundas un 120 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 240 stundas 1., 2. un 3.semestrī, 
t.sk. 120 kontaktstundas un 120 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas 
apguves ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Nerādītās teorijas patstāvīgā apgūšana, patstāvīgā darbā  un mājas darbos doto uzdevumu 
risināšana, atbilstoši studiju programmai. 

5.Pamatliteratūra 
1. I.Volodko. Augstākā matemātika. I daļa, Zvaigzne ABC, 2007. 

    I.Volodko. Augstākā matemātika. II daļa, Zvaigzne ABC, 2008. 

2. A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika tehnisko augstskolu studentiem I un II 
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 
 

335



6 .  Papidliteratūra  
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. 

 
8. Studentu novērtēšana 

 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. 
 

11. Mācību programmas 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. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
11.Nosaukums: Matemātika 6KP  
12.Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Zināšanas matemātikā vidusskolas kursa apjomā. 

3. Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Kursa mērķis ir dot studiju programmas studentiem šās programmas apguvei nepieciešamās 
zināšanas matemātikā un veidot matemātikas jēdzienu sistēmu, kas ir nepieciešamas 
informācijas apstrādes procesu un algoritmu izpratnei, atbilstoši I līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības standartam, kā arī kalpotu par bāzi tālākai studiju turpināšanai un 
pašizglītībai.  

 
3.2. Plānoti studiju rezultāti 

Attīstītas  studējošo loģiskās un algoritmiskās domāšanas iemaņas sasaistē ar citām studiju 
mācību disciplīnām, veidota izpratne par mūsdienu matemātikas valodu kā līdzekli 
tehnoloģisko un sabiedrisko, ekonomisko procesu modelēšanai un prognozēšanai. 

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

I, II un III semestra viela sastāda nelielu augstākās matemātikas kursu, kas nepieciešams 
visām tehniskajām un ekonomikas specialitātēm. Kursa programmā iekļauti šādi jēdzieni: 

• skaitļu kopas, n-tās kārtas determinanti, matricas, inversā matrica, lineāru 
vienādojumu sistēmu atrisināšanas pamatmetodes, vektoru algebra, matemātiskā 
analīze, atvasinājuma pielietojums, vairākargumentu funkcijas to ekstrēmi, 
integrālis, tā pielietojums, rindas, varbūtību teorija.  

• izprast skaitļu pamat kopas, apgūt skaitīšanas sistēmas un skaitļu attēlojumu 
dažādās skaitīšanas sistēmās; 

• sniegt zināšanas kombinatorikā, polinomu algebrā, lineārajā algebrā un loģikas 
algebrā, iegūt prasmi un iemaņas to lietojumā praktisko uzdevumu risināšanai; 

• sniegt zināšanas un izpratni analītiskajā ģeometrijā, iegūt praktiskās iemaņas 
darbā ar koordinātu sistēmām, taisnēm un plaknēm telpā, otrās kārtas līknēm; 

• apgūt matemātiskās analīzes pamat teoriju, iegūt iemaņas darbā ar elementārām 
funkcijām un funkciju robežām; 

• apgūt atvasināšanas un integrēšanas teoriju un prasmi. Izprast diferenciāļa un 
integrāļa lietojumu dažādu procesu aprakstīšanai;  

• sniegt zināšanas par skaitļu un pakāpju rindām un praktisku to lietojumu;  
• apgūt varbūtības teorijas pamatus un izprast varbūtības teorijas praktisko 

lietojumu. 
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4.2. Organizācijas struktūra 
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 I semestris     
1. Skaitļu kopas.     

Skaitļu kopas, to īpašības, attēlošana.  1 1 2 4 
Kompleksie skaitļi, to algebriskā, 
trigonometriskā un eksponentforma, 
darbības ar tiem.  

1 1 4 6 

2. Kombinatorika.     
Permutācijas, variācijas, kombinācijas, to 
īpašības. 

1 1 2 4 

Ņūtona binoms. 1 1 2 4 
3. N-tās pakāpes polinomi.     

Darbības ar polinomiem, polinomu saknes. 1 1 4 6 
Bezū teorēma, Hornera shēma. Algebrisko 
vienādojmu atrisināšana. 

1 1 4 6 

4. 
 

Lineārā algebra.     
Determinanti, to īpašības, aprēķināšana. 2 2 4 8 
Matricas, to īpašības, darbības ar tām. 
Inversā matrica. 

2 2 10 14 

Lineārās vienādojumu sistēmas, to 
atrisināšanas metodes. 

3 5 10 18 

5. Loģikas algebra. Izteikumi un Būla 
funkcijas. Loģikas algebras pamatformulas. 
Būla funkciju minimizācija. 

2 2 6 10 

 Kopā: 15 17 48 80 
 II semestris     
6. Vektoru algebra.     

Vektori plaknē un telpā, darbības ar tiem.  1 1 6 8 
Taisnes vienādojums plaknē. Otrās kārtas 
līnijas plaknē. Taisne un plakne telpā. 

1 1 2 4 

Lineārās transformācijas. 1 1 2 4 
7. Matemātiskā analīze.     

Pamatjēdzieni par funkcijām. Elementārās 
funkcijas. 

1 1 4 6 

Robežas, to aprēķināšana.     2 2 4 8 
8. Vienargumenta funkciju diferenciālrēķini.      

Elementāro funkciju atvasināšana. 
Atvasinājuma ģeometriskā un mehāniskā 
interpretācija. 

3 3 8 14 

Augstāku kārtu atvasinājumi. Funkciju 
pētīšana, izmantojot atvasinājumus. Teilora 
formula. 

3 3 10 16 

338



9. Integrālis.     
Nenoteiktais integrālis. Primitīvā funkcija. 1 1 2 4 
Integrēšanas pamatformulas. Dažādu 
funkciju integrēšanas piemēri. 

3 3 10 16 

 Kopā: 16 16 48 80 
 III semestris     
10. Noteiktais integrālis. Ņūtona – Leibnica 

formula. Noteiktā integrāļa aprēķināšana un 
pielietojums. 

2 2 8 12 

11. Vairāku argumentu funkcijas. 1 1 6 8 
Vairāku argumentu funkcijas, funkcijas 
robežas un nepārtrauktība.. 

1 1 2 4 

Parciālie atvasinājumi un pilnais 
diferenciālis. Ekstrēmi, to aprēķināšana. 

1 2 5 8 

12. Rindas. 1 1 6 8 
Skaitļu rindas, to konverģence. 1 2 5 8 
Pakāpju rindas. Elementāro funkciju 
izvirzījumi. 

1 1 2 4 

13. Diferenciālvienādojumi. 1 1 2 4 
Diferenciālvienādojumu atrisinājumi 2 2 4 8 

14. Varbūtību teorija. 1 1 2 4 
Varbūtibu pamatjēdzieni. 1 1 2 4 
Nosacītā varbūtība. Pilnās varbūtības 
formula. 

1 1 2 4 

Gadījuma lielumi, to sadalījums, vidējā 
vērtība, dispersija. Normālais sadalījuma 
likums. 

1 1 2 4 

 Kopā: 15 17 48 40 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

6KP - nepilna laika studijas - 96 kontaktstundas un 144 patstāvīgā darba stundas. 
 
4.4. Kursa kalendārs 

Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 240 stundas 1., 2. un 3.semestrī, 
t.sk. 96 kontaktstundas un 144 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās 
lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas 
apguves ātruma, bet vidēji puse no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Nerādītās teorijas patstāvīgā apgūšana, patstāvīgā darbā  un mājas darbos doto uzdevumu 
risināšana, atbilstoši studiju programmai. 

5.Pamatliteratūra 
1. I.Volodko. Augstākā matemātika. I daļa, Zvaigzne ABC, 2007. 

    I.Volodko. Augstākā matemātika. II daļa, Zvaigzne ABC, 2008. 

2. A.Koliškins, I.Volodko, M.Antimirovs. Matemātika tehnisko augstskolu studentiem I un II 
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 
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6 .  Papidliteratūra  
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. 

 
8. Studentu novērtēšana 

 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. 
 

11. Mācību programmas 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. 
 
 

340



Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Matemātikas speciālās nodaļas 4KP  

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Jābūt labām zināšanām matemātikā, jāprot programmēt vismaz vienā programmēšanas 
valodā. 

 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Sniegt studentiem zināšanas, kas sekmētu specializācijas priekšmetu apgūšanu un nākošā 
izglītības līmeņa sasniegšanu. Parādīt matemātikas dažādu pielietojumu- statistikā, 
optimizācijas problēmu risināšanā. Sniegt studentiem zināšanas, kas būtu nepieciešamas 
darba tirgus prasību realizācijai.  

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
• jāzina kopu teorijas pamatjēdzieni un algebra; 
• jāprot pielietot attieksmes; 
• jāzina grafu pamatveidi un īpašības; 
• jāiegūst priekšstats par grafu algoritmiem; 
• jāzina varbūtības teorijas pamati; 
• jābūt spējīgam noteikt gadījumlieluma sadalījumu (sadalījuma funkcijas, 

sadalījuma blīvums) un raksturlielumi; 
• jāprot pielietot matemātisko statistiku informācijas apstrādei; 
• jāprot atrisināt dažas ekonomiskā rakstura problēmas. 

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
Kursa programmā iekļauti šādi temati: kopu teorija, grafu teorijas pamati, kombinatorikas 
pamati, varbūtību teorija un statistikas elementi, matemātiskā programmēšana Priekšmeta 
apraksts – galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā saistībā. 
 Mācību priekšmeta tēmu galvenie mērķi: 

• jāzina kopu algebra un jāprot pielietot uzdevumu risināšanā; 
• jābūt priekšstatam par grafiem, jāprot veikt vidējās grūtības pakāpes grafa aprēķinu, 

konstruēt grafu; 
• jāizprot savienojumi veidi, jāprot pielietot IT specifiskos uzdevumos; 
• jāizprot salikta un pirmskaitļa jēdzieni, skaitļu sadalījums pirmskaitļos, skaitļu 

kongruence; 
• jāizprot varbūtības jēdziens, jāprot pielietot varbūtības teorēmas praktiskajiem 

uzdevumiem; 
• jāzina LP speciālos uzdevumus ( transporta, ekonomikas optimizācijas problēmu 

risinājums).  
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4.2. Organizācija un struktūra 
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Ceturtais semestris 

 

    

1. Kopu teorijas elementi 5 7 12 24 
1.1. Kopu teorijas pamatjēdzieni     
1.2. Kopu algebra. Eilera - Venna diagrammas     
1.3. Attieksmes     
1.4. Ekvivalences attieksme     
1.5.. Sakārtojumu attieksme     
2. Kombinatorikas pamati 3 5 8 16 
2.1. Savienojumi un to veidi. Permutācijas, 

variācijas, kombinācijas un to īpašības. 
    

2.2. Savienojumi ar atkārtojumiem.     
3. Skaitļu teorija 4 6 10 20 
3.1. Skaitļu teorija. Skaitļu dalāmība-īpašības un 

pazīmes. 
    

3.2. Lielākais kopīgais dalītājs, mazākais 
kopīgais dalāmais. Eiklīda algoritms 

    

3.3. Pirmskaitļi. Skaitļu kongruence.     
3.4. Vienādojumu atrisināšana veselos skaitļos.     
4. Grafu teorijas elementi 3 7 10 20 
4.1. Eilera uzdevums. Grafa definīcija un 

elementi 
    

4.2. Grafu veidi un īpašības     
4.3. Grafs un datu struktūra     
4.4. Grafu lietošana algoritmos (grafu algoritmi)     
4.5. Grafa aprēķins (tīkla aprēķins)     
  15 25 40 80 
 
 

 
Piektais semestris 

 

    

5. Varbūtību   teorijas   un   matemātiskās   
statistikaspamati 

8 12 20 40 

      
5.1. Varbūtību teorijas pamati     
5.2. Notikums. Notikumu algebra     
5.3. Varbūtības jēdziens. Klasiskā, statistiskā un 

ģeometriskā varbūtība. 
    

5.4. Varbūtību teorēmas     
5.5. Pilna varbūtība un Beiesa formula     
5.6. Laplasa lokālā un integrālā teorēma     
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(robežteorēmas) 
5.7. Gadījuma lielumi     
5.8. Diskrētie gadījuma lielumi     
5.9. Nepārtrauktie gadījuma lielumi     
510. Gadījuma lielumu raksturotāji     
5.11. Gadījuma lieluma sadalījums un sadalījuma 

blīvums 
    

5.12. Lielo skaitļu likums. Ļapunova teorēma     
5.13. Matemātiskās statistikas pamati     
5.14. Statistiskie sadalījumi     
5.15 Raksturotāju novērtējumi     
5.16. Hipotēze. Hipotēzes pārbaude. Kritēriji.     
517. Korelācija un regresija     
5.18. Mazāko kvadrātu metode     
5.19. Lineārā korelācija     
6. Matemātiskā programmēšana 8 12 20 40 
6.1. Lineārā programmēšana (LP). Modeļu 

sastādīšana. 
    

6.2. LP uzdevumu grafiskā atrisināšana.     
6.3. LP uzdevumu formas, dualitāte, atbalsta plāns.     
6.4. LP vispārīgs un bāzes uzdevums     
6.5. LP speciālie uzdevumi (transporta, opt uzd.).      
 Kopā: 16 24 40 80 
                   
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – pilna laika klātienes studijas 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 4. un 5. semestrī, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vairāk kā pusi no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. Mācību vielas 
apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskos darbus, 
kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
Mājas darbu, patstāvīgo darbu izpildīšana, norādītās teorijas patstāvīga studēšana, referātu 
uzrakstīšana, atbilstoši mācību programmai.. 

 
5. Mācīšana un mācīšanas 

Izņemot varbūtību teoriju un matemātiskās statistikas pamatus mācīšana un mācīšanas 
notiek pārsvarā lekcijās: 
-lekcijas materiālam jābūt rūpīgi atlasītam, uzskatāmam un sistematizētam; 
studenti jānodrošina ar lekciju plānu - konspektu, jo nav nevienas grāmatas, kur visa viela 
būtu vienkopus; 
- mācot varbūtības teoriju, lekcijās jādod definīcijas, likumi, teorēmas un obligāti piemēri, 
bet semināros jāpievērš uzmanība sarežģītākiem un īpašiem gadījumiem. 
- mācot statistiku, lekcijās jādod piemēri, saistīti ar darba tirgus prasību īstenošanu. 
Praktiskajās nodarbības obligāti jāizmanto datoru (studenti raksta programmu kādā 

343



programmēšanas vidē vai izmanto Excel) aprēķiniem, līkņu (grafiku), histogrammu 
konstruēšanai un zīmēšanai. 

 Visi praktiskie darbi jāveic tikai ar datora palīdzību, ieskaitot sadalījuma blīvuma 
zīmēšanu, modās, mediānas noteikšanu, regresijas taisnes (līknes) konstruēšanu. Tam 
studenti jāsagatavo laicīgi pirmā gada laikā, mācot viņiem "Programmēšanas valodas", 
"Lietojumprogrammatūra" priekšmetus. 

 
6. Pamatliteratūra 
 
I.Strazdiņš Diskrētā matemātika             Zvaigzne ABC , 2001. 

 
 M.Buiķis, J.Carkovs, 

B.Siliņa 
Varbūtību teorijas un statistikas elementi 
Notikumi un varbūtības     Zvaigzne ABC , 1997. 
 
 A.Koliškins, 

I.Volodko 
Varbūtību teorijas un statistikas elementi. Rīga-
2004.RTU 

I.Volodko Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. Rīga-
2004. RTU 

I.Arfipova, S.Bāliņa Statistika ar Excel ikvienam.I un II daļa  
Datorzinību centrs 2000. 

7.Papildusliteratūra 
 
E.Vasermanis 
D.Šķiltere 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika , Rīga, 
SIA”Izglītības soļi” 2003. 

I.Revina Ekonometrija.- Rīga: LU, 2002. 

A.Lasmanis Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas 
un psiholoģijas pētījumos Rīga, SIA”Izglītības soļi”  
2002  M. Xepxarep 

 
Matchcad 2000. Полное руководство M., 2000. 
 

A.Lasmanis   

M.Buiķis, J.Carkovs, 
B.Siliņa 

Varbūtību teorijas un statistikas elementi 
Notikumi un varbūtības     Zvaigzne ABC , 1997. 
 
 

 

Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas 
un psiholoģijas pētījumos             Rīga SIA”Izglītības 
soļi”2002. 

H.Kalis Skaitliskās metodes ar datorprogrammu MAPLE, 
MATHEMATICA lietošanu            Rīga,LU 2001. 

8. Studentu novērtēšana 
  

Starpnovērtējums Tests 10%  
 Kontroldarbs 40%  
 Praktiskais darbs 20%  
Galīgs vērtējums  
30%(ieskaite) 

  

 
9 .  Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Matemātikas speciālās nodaļas 4KP  

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Jābūt labām zināšanām matemātikā, jāprot programmēt vismaz vienā programmēšanas 
valodā. 

 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Sniegt studentiem zināšanas, kas sekmētu specializācijas priekšmetu apgūšanu un nākošā 
izglītības līmeņa sasniegšanu. Parādīt matemātikas dažādu pielietojumu- statistikā, 
optimizācijas problēmu risināšanā. Sniegt studentiem zināšanas, kas būtu nepieciešamas 
darba tirgus prasību realizācijai.  

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 
• jāzina kopu teorijas pamatjēdzieni un algebra; 
• jāprot pielietot attieksmes; 
• jāzina grafu pamatveidi un īpašības; 
• jāiegūst priekšstats par grafu algoritmiem; 
• jāzina varbūtības teorijas pamati; 
• jābūt spējīgam noteikt gadījumlieluma sadalījumu (sadalījuma funkcijas, 

sadalījuma blīvums) un raksturlielumi; 
• jāprot pielietot matemātisko statistiku informācijas apstrādei; 
• jāprot atrisināt dažas ekonomiskā rakstura problēmas. 

 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 
Kursa programmā iekļauti šādi temati: kopu teorija, grafu teorijas pamati, kombinatorikas 
pamati, varbūtību teorija un statistikas elementi, matemātiskā programmēšana Priekšmeta 
apraksts – galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā saistībā. 
 Mācību priekšmeta tēmu galvenie mērķi: 

• jāzina kopu algebra un jāprot pielietot uzdevumu risināšanā; 
• jābūt priekšstatam par grafiem, jāprot veikt vidējās grūtības pakāpes grafa aprēķinu, 

konstruēt grafu; 
• jāizprot savienojumi veidi, jāprot pielietot IT specifiskos uzdevumos; 
• jāizprot salikta un pirmskaitļa jēdzieni, skaitļu sadalījums pirmskaitļos, skaitļu 

kongruence; 
• jāizprot varbūtības jēdziens, jāprot pielietot varbūtības teorēmas praktiskajiem 

uzdevumiem; 
• jāzina LP speciālos uzdevumus ( transporta, ekonomikas optimizācijas problēmu 

risinājums).  
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4.2. Organizācija un struktūra 
 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 

Te
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K
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Ceturtais semestris 

 

    

1. Kopu teorijas elementi 5 5 14 24 
1.1. Kopu teorijas pamatjēdzieni     
1.2. Kopu algebra. Eilera - Venna diagrammas     
1.3. Attieksmes     
1.4. Ekvivalences attieksme     
1.5.. Sakārtojumu attieksme     
2. Kombinatorikas pamati 3 3 10 16 
2.1. Savienojumi un to veidi. Permutācijas, 

variācijas, kombinācijas un to īpašības. 
    

2.2. Savienojumi ar atkārtojumiem.     
3. Skaitļu teorija 4 4 12 20 
3.1. Skaitļu teorija. Skaitļu dalāmība-īpašības un 

pazīmes. 
    

3.2. Lielākais kopīgais dalītājs, mazākais 
kopīgais dalāmais. Eiklīda algoritms 

    

3.3. Pirmskaitļi. Skaitļu kongruence.     
3.4. Vienādojumu atrisināšana veselos skaitļos.     
4. Grafu teorijas elementi 3 5 12 20 
4.1. Eilera uzdevums. Grafa definīcija un 

elementi 
    

4.2. Grafu veidi un īpašības     
4.3. Grafs un datu struktūra     
4.4. Grafu lietošana algoritmos (grafu algoritmi)     
4.5. Grafa aprēķins (tīkla aprēķins)     
  15 17 48 80 
 
 

 
Piektais semestris 

 

    

5. Varbūtību   teorijas   un   matemātiskās   
statistikaspamati 

8 8 24 40 

      
5.1. Varbūtību teorijas pamati     
5.2. Notikums. Notikumu algebra     
5.3. Varbūtības jēdziens. Klasiskā, statistiskā un 

ģeometriskā varbūtība. 
    

5.4. Varbūtību teorēmas     
5.5. Pilna varbūtība un Beiesa formula     
5.6. Laplasa lokālā un integrālā teorēma     
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(robežteorēmas) 
5.7. Gadījuma lielumi     
5.8. Diskrētie gadījuma lielumi     
5.9. Nepārtrauktie gadījuma lielumi     
510. Gadījuma lielumu raksturotāji     
5.11. Gadījuma lieluma sadalījums un sadalījuma 

blīvums 
    

5.12. Lielo skaitļu likums. Ļapunova teorēma     
5.13. Matemātiskās statistikas pamati     
5.14. Statistiskie sadalījumi     
5.15 Raksturotāju novērtējumi     
5.16. Hipotēze. Hipotēzes pārbaude. Kritēriji.     
517. Korelācija un regresija     
5.18. Mazāko kvadrātu metode     
5.19. Lineārā korelācija     
6. Matemātiskā programmēšana 8 8 24 40 
6.1. Lineārā programmēšana (LP). Modeļu 

sastādīšana. 
    

6.2. LP uzdevumu grafiskā atrisināšana.     
6.3. LP uzdevumu formas, dualitāte, atbalsta plāns.     
6.4. LP vispārīgs un bāzes uzdevums     
6.5. LP speciālie uzdevumi (transporta, opt uzd.).      
 Kopā: 16 16 48 80 
                   
4.3. Studiju programmas apjoms 

4 KP – nepilna laika klātienes studijas 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 4. un 5. semestrī, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vairāk kā pusi no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. Mācību vielas 
apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskos darbus, 
kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
Mājas darbu, patstāvīgo darbu izpildīšana, norādītās teorijas patstāvīga studēšana, referātu 
uzrakstīšana, atbilstoši mācību programmai.. 

 
5. Mācīšana un mācīšanas 

Izņemot varbūtību teoriju un matemātiskās statistikas pamatus mācīšana un mācīšanas 
notiek pārsvarā lekcijās: 
-lekcijas materiālam jābūt rūpīgi atlasītam, uzskatāmam un sistematizētam; 
studenti jānodrošina ar lekciju plānu - konspektu, jo nav nevienas grāmatas, kur visa viela 
būtu vienkopus; 
- mācot varbūtības teoriju, lekcijās jādod definīcijas, likumi, teorēmas un obligāti piemēri, 
bet semināros jāpievērš uzmanība sarežģītākiem un īpašiem gadījumiem. 
- mācot statistiku, lekcijās jādod piemēri, saistīti ar darba tirgus prasību īstenošanu. 
Praktiskajās nodarbības obligāti jāizmanto datoru (studenti raksta programmu kādā 
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programmēšanas vidē vai izmanto Excel) aprēķiniem, līkņu (grafiku), histogrammu 
konstruēšanai un zīmēšanai. 

 Visi praktiskie darbi jāveic tikai ar datora palīdzību, ieskaitot sadalījuma blīvuma 
zīmēšanu, modās, mediānas noteikšanu, regresijas taisnes (līknes) konstruēšanu. Tam 
studenti jāsagatavo laicīgi pirmā gada laikā, mācot viņiem "Programmēšanas valodas", 
"Lietojumprogrammatūra" priekšmetus. 

 
6. Pamatliteratūra 
 
I.Strazdiņš Diskrētā matemātika             Zvaigzne ABC , 2001. 

 
 M.Buiķis, J.Carkovs, 

B.Siliņa 
Varbūtību teorijas un statistikas elementi 
Notikumi un varbūtības     Zvaigzne ABC , 1997. 
 
 A.Koliškins, 

I.Volodko 
Varbūtību teorijas un statistikas elementi. Rīga-
2004.RTU 

I.Volodko Diskrētā matemātika uzdevumos un piemēros. Rīga-
2004. RTU 

I.Arfipova, S.Bāliņa Statistika ar Excel ikvienam.I un II daļa  
Datorzinību centrs 2000. 

7.Papildusliteratūra 
 
E.Vasermanis 
D.Šķiltere 

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika , Rīga, 
SIA”Izglītības soļi” 2003. 

I.Revina Ekonometrija.- Rīga: LU, 2002. 

A.Lasmanis Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas 
un psiholoģijas pētījumos Rīga, SIA”Izglītības soļi”  
2002  M. Xepxarep 

 
Matchcad 2000. Полное руководство M., 2000. 
 

A.Lasmanis   

M.Buiķis, J.Carkovs, 
B.Siliņa 

Varbūtību teorijas un statistikas elementi 
Notikumi un varbūtības     Zvaigzne ABC , 1997. 
 
 

 

Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas 
un psiholoģijas pētījumos             Rīga SIA”Izglītības 
soļi”2002. 

H.Kalis Skaitliskās metodes ar datorprogrammu MAPLE, 
MATHEMATICA lietošanu            Rīga,LU 2001. 

8. Studentu novērtēšana 
  

Starpnovērtējums Tests 10%  
 Kontroldarbs 40%  
 Praktiskais darbs 20%  
Galīgs vērtējums  
30%(ieskaite) 

  

 
9 .  Programmas pārskatīšana un novērtēšana  
Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1.  Nosaukums: OBJEKTORIENTĒTĀ PROGRAMMĒŠANA  (4KP) 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam iepriekš nepieciešamas šādas 
zināšanas un prasmes: 

• zināšanas un praktiskas iemaņas programmēšanā kādā no programmēšanas valodām 
(vēlams Pascal vai C); 

• labas iemaņas darbā ar lietojumprogrammām Windows vidē; 
• pamatzināšanas par operētājsistēmām; 
• zināšanas par datorsistēmu organizācijas pamatiem. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Iepazīstināt studentus ar objektorientētās programmēšanas pamatiem, metodēm, 
principiem un tehnoloģijām; 

• Iemācīt tās lietot programmatūras izstrādes procesā, izmantojot objektorientēto 
programmēšanas valodu. 

 
3.2. Uzdevumi 

• saprast objektorientētās programmatūras projektēšanas principus; 
• izprast galvenos operatorus un to pielietojumu; 
• praktiski lietot savas zināšanas par klasēm un objektiem, operatoriem; 
• izveidot vienkāršas programmas C++ programmēšanas vidē; 
• atkļūdot programmas. 
 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 

Operētājsistēmas 

Specializācijas priekšmeti 
Datu struktūras un algoritmi 

Specializācijas priekšmeti 
Informācijas sistēmu 

izstrāde 
Programmatūras inženierija 

Objektorientētā 
programmēšana 
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3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• jāizprot galvenās objektorientētās pieejas koncepcijas; 
• jāiegūst iemaņas darbā ar programmēšanas rīkiem; 
• jāzina objektorientētās programmēšanas valoda C++; 
• jāprot veidot klases, pareizi definēt operatorus; 
• jāprot lietot dažādus objektu veidošanas paņēmienus; 
• jāprot sastādīt algoritmus objektorientētās programmēšanas valodā; 
• jāzina objektorientētās programmēšanas valodas Java pamati. 
 

4.  Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Ievads OOP. Galveno jēdzienu skaidrojums. Struktūra, blokshēmas. Studentiem jāzina 
OOP galvenie jēdzieni, struktūras,  blokshēmas.  

2. C++ operatori. Studentiem jāzina C++ operatori. 
3. Izprast  programmēšanas valodu C++. Studentiem jāprot rakstīt  
programmas. 
4. Ieskats JAVA programmēšanas valodā. Iepazīstināt studentus ar JAVA programmēšanas 
valodām.  

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Ievads OOP. Galveno jēdzienu skaidrojums. 
Struktūra, blokshēmas. Datu tipi, 
pamatoperācijas. Mainīgo definēšana. 
Ievades/izvades operatori., piemēri.  

3 4 7 14 

2. C++ operatori – nosacījumu, pārslēgšanas, cikla. 
Piemēru apskats. 

2 4 6 12 

3. Masīvi – viendimensiju un divdimensiju masīvi, 
vairāku dimensiju masīvi. Pamatfunkcijas. 
Piemēru apskats. 

2 5 7 14 

4. Komentāri. Simbolu virknes izmantošana – 
char, string. String klase. 

2 4 6 12 

5. Masīvi kā funkcijas parametri. Ieliktās, 
pārlādētās, rekursīvās funkcijas un to piemēru 
apskats. 

2 3 5 10 

6. Mantošana, daudzkārtējā mantošana.. 
Polimorfisms. 

3 5 8 16 

7. Darbs ar failiem. Failu piesaistīšana, sintakse. 
Nolasīšana no faila, ierakstīšana un saglabāšana. 

2 7 9 18 

8. Konstruktors. Desktruktors. Klases draugi, 
īpašības, sintakse. 

2 4 6 12 

9. Rādītāji, piemēri, īpatnības. Rādītāji saistībā ar 2 5 7 14 
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funkcijās, masīviem, teksta rindām,. 
10. Funkciju šabloni, klases šablons, piemēri un 

sintakse. 
2 4 6 12 

11. Izņēmumi un īpašās situācijas, to apstrāde un 
kontrole. Kļūdu gadījumi un situācijas. 

2 4 6 12 

12. Ieskats JAVA programmēšanas valodā. 2 5 7 14 
Kopā: 26 54 80 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP (pilna laika studijas - 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 2. studiju gada 1. un 
2. semestrī, t.sk. 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Ievads OOP. Galveno jēdzienu skaidrojums. 
Struktūra, blokshēmas. Datu tipi, 
pamatoperācijas. Mainīgo definēšana. 
 

Uzdevumi. Tests.   

2. C++ operatori. Masīvi. Funkcijas.  
 

Uzdevumi un to prezentācija.  

3. C++ kļūdu atšifrējumi. Uzdevumi. 
4. Java programmēšana. Uzdevumi un to prezentācija. 

5.  Pamatliteratūra  
5.1. Grady Booch. Object Oriented Design With Applications. Kindle Edition. 2007. 
5.1.Victor Shtern. Core C++. Prentice Hall ,2000. 
5.2.David White. Practical Visual C++ 6 Unleashed, 1999. 
5.3.Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, 3 edition, Addison-Wesley 

Professional, 2000 
5.4.Anthony Sintes Sams Teach Yourself Object Oriented Programming in 21 Days, Sams 

Teach Yourself
, 
,

5.5.В.В.Подбельский. Язык С++ (5-е издание). Москва, "Финансы и статистика", 2003. 
 2001 

5.6.Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, and Dave West 

 

Head First Object-Oriented Analysis 
and Design (Head First) , 2006 

6.  Papildliteratūra  
Mācību literatūra:  

6.1.http://www.icce.rug.nl/docs/cplusplus 
6.2.http://www.iut-orsay.fr/~fournier/Cork/OOP.pdf 
6.3.http://www.cppreference.com/cppstring/index.html  

http://anaturb.net/C/string_exapm.htm  

7.  Studentu novērtēšana  
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Kontroldarbi – 20%  
Praktisko darbu izpilde – .30% 
Ieskaite / Eksāmens – 50 % 

 
8. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1.  Nosaukums: OBJEKTORIENTĒTĀ PROGRAMMĒŠANA  (4KP) 
2.  Prasības kursa apguves uzsākšanai:  

Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam iepriekš nepieciešamas šādas 
zināšanas un prasmes: 

• zināšanas un praktiskas iemaņas programmēšanā kādā no programmēšanas valodām 
(vēlams Pascal vai C); 

• labas iemaņas darbā ar lietojumprogrammām Windows vidē; 
• pamatzināšanas par operētājsistēmām; 
• zināšanas par datorsistēmu organizācijas pamatiem. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  Mērķis un uzdevumi  
3.1. Mērķis 

• Iepazīstināt studentus ar objektorientētās programmēšanas pamatiem, metodēm, 
principiem un tehnoloģijām; 

• Iemācīt tās lietot programmatūras izstrādes procesā, izmantojot objektorientēto 
programmēšanas valodu. 

 
3.2. Uzdevumi 

• saprast objektorientētās programmatūras projektēšanas principus; 
• izprast galvenos operatorus un to pielietojumu; 
• praktiski lietot savas zināšanas par klasēm un objektiem, operatoriem; 
• izveidot vienkāršas programmas C++ programmēšanas vidē; 
• atkļūdot programmas. 
 

Profila priekšmeti 
Programmēšanas valodas 

Operētājsistēmas 

Specializācijas priekšmeti 
Datu struktūras un algoritmi 

Specializācijas priekšmeti 
Informācijas sistēmu 

izstrāde 
Programmatūras inženierija 

Objektorientētā 
programmēšana 
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3.3. Plānoti studiju rezultāti 
• jāizprot galvenās objektorientētās pieejas koncepcijas; 
• jāiegūst iemaņas darbā ar programmēšanas rīkiem; 
• jāzina objektorientētās programmēšanas valoda C++; 
• jāprot veidot klases, pareizi definēt operatorus; 
• jāprot lietot dažādus objektu veidošanas paņēmienus; 
• jāprot sastādīt algoritmus objektorientētās programmēšanas valodā; 
• jāzina objektorientētās programmēšanas valodas Java pamati. 
 

4.  Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

1. Ievads OOP. Galveno jēdzienu skaidrojums. Struktūra, blokshēmas. Studentiem jāzina 
OOP galvenie jēdzieni, struktūras,  blokshēmas.  

2. C++ operatori. Studentiem jāzina C++ operatori. 
3. Izprast  programmēšanas valodu C++. Studentiem jāprot rakstīt  
programmas. 
4. Ieskats JAVA programmēšanas valodā. Iepazīstināt studentus ar JAVA programmēšanas 
valodām.  

 
4.2. Organizācija un struktūra 
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1. Ievads OOP. Galveno jēdzienu skaidrojums. 
Struktūra, blokshēmas. Datu tipi, 
pamatoperācijas. Mainīgo definēšana. 
Ievades/izvades operatori., piemēri.  

3 3 8 14 

2. C++ operatori – nosacījumu, pārslēgšanas, cikla. 
Piemēru apskats. 

2 3 7 12 

3. Masīvi – viendimensiju un divdimensiju masīvi, 
vairāku dimensiju masīvi. Pamatfunkcijas. 
Piemēru apskats. 

1 5 8 14 

4. Komentāri. Simbolu virknes izmantošana – 
char, string. String klase. 

2 3 7 12 

5. Masīvi kā funkcijas parametri. Ieliktās, 
pārlādētās, rekursīvās funkcijas un to piemēru 
apskats. 

2 2 6 10 

6. Mantošana, daudzkārtējā mantošana.. 
Polimorfisms. 

3 4 9 16 

7. Darbs ar failiem. Failu piesaistīšana, sintakse. 
Nolasīšana no faila, ierakstīšana un saglabāšana. 

2 5 11 18 

8. Konstruktors. Desktruktors. Klases draugi, 
īpašības, sintakse. 

1 3 8 12 

9. Rādītāji, piemēri, īpatnības. Rādītāji saistībā ar 1 3 10 14 
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funkcijās, masīviem, teksta rindām,. 
10. Funkciju šabloni, klases šablons, piemēri un 

sintakse. 
2 3 7 12 

11. Izņēmumi un īpašās situācijas, to apstrāde un 
kontrole. Kļūdu gadījumi un situācijas. 

2 3 7 12 

12. Ieskats JAVA programmēšanas valodā. 2 4 8 14 
Kopā: 23 41 96 160 

 
4.3. Studiju priekšmeta apjoms 

4 KP (nepilna laika studijas - 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas) 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei pilna laika studiju programmā paredzētas 160 stundas 2. studiju gada 1. un 
2. semestrī, t.sk. 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības 
dalās lekcijās un praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no 
vielas apguves ātruma, bet vidēji divas trešās daļas no laika studentiem jāvelta 
praktiskajam darbam. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija:  
Uzdevumi, testi, grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, situāciju analīzes u.c. 

 Temats Patstāvīgā darba veids  

1. Ievads OOP. Galveno jēdzienu skaidrojums. 
Struktūra, blokshēmas. Datu tipi, 
pamatoperācijas. Mainīgo definēšana. 
 

Uzdevumi. Tests.   

2. C++ operatori. Masīvi. Funkcijas.  
 

Uzdevumi un to prezentācija.  

3. C++ kļūdu atšifrējumi. Uzdevumi. 
4. Java programmēšana. Uzdevumi un to prezentācija. 

5.  Pamatliteratūra 
5.1. Grady Booch. Object Oriented Design With Applications. Kindle Edition. 2007. 
8.1.Victor Shtern. Core C++. Prentice Hall ,2000. 
8.2.David White. Practical Visual C++ 6 Unleashed, 1999. 
8.3.Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, 3 edition, Addison-Wesley 

Professional, 2000 
8.4.Anthony Sintes Sams Teach Yourself Object Oriented Programming in 21 Days, Sams 

Teach Yourself
, 
,

8.5.В.В.Подбельский. Язык С++ (5-е издание). Москва, "Финансы и статистика", 2003. 
 2001 

8.6.Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, and Dave West 

 

Head First Object-Oriented Analysis 
and Design (Head First) , 2006 

9.  Papildliteratūra  
Mācību literatūra:  

9.1.http://www.icce.rug.nl/docs/cplusplus 
9.2.http://www.iut-orsay.fr/~fournier/Cork/OOP.pdf 
9.3.http://www.cppreference.com/cppstring/index.html  

http://anaturb.net/C/string_exapm.htm  

10.Studentu novērtēšana  
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http://www.amazon.com/Teach-Yourself-Object-Oriented-Programming/dp/0672321092/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1223628182&sr=1-1�
http://www.amazon.com/Teach-Yourself-Object-Oriented-Programming/dp/0672321092/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1223628182&sr=1-1�
http://www.amazon.com/Head-First-Object-Oriented-Analysis-Design/dp/0596008678/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1223628182&sr=1-4�
http://www.amazon.com/Head-First-Object-Oriented-Analysis-Design/dp/0596008678/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1223628182&sr=1-4�
http://anaturb.net/C/string_exapm.htm�


Kontroldarbi – 20%  
Praktisko darbu izpilde – .30% 
Ieskaite / Eksāmens – 50 % 

 
11. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Studiju priekšmeta programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju 
programmas saturu jāizskata Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Informācijas sistēmu izstrāde 4KP  

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam iepriekš nepieciešamas šādas 
zināšanas un praktiskās iemaņas: 

• jāprot programmēt; 
• jāprot zīmēt Entity Relationship un Data Flow diagrammas; 
• jāprot izstrādāt prasību specifikācija; 
• jāprot izstrādāt programmatūras dokumentācija; 
• jāprot testēt programmas; 
• jāprot izstrādāt datu bāze; 
• jāprot strādāt Internet un Intranet vidē. 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu izstrādāšanas metodiskajām un tehniskajām 
iespējām, kā arī šo sistēmu izstrādāšanas problēmām. Dot praktiskas iemaņas visu informācijas 
sistēmas projekta uzdevumu izstrādāšanā. Sniegt iemaņas darbam nelielā komandā. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
 
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

• jāpārzina informācijas sistēmu spektrs un vismaz dažas to izstrādāšanas 
metodoloģijas; 

• jāprot izvēlēties noteiktiem informācijas sistēmu veidiem piemērotākās izstrādāšanas 
metodes un rīkus; 

• jāiemācās praktiski izstrādāt un vadīt vidējas sarežģītības informācijas sistēmu 
projektus; 

• jāizveido atbildīga, uz cieņu un iecietību balstīta attieksme pret pasūtītājiem un 
projekta komandas locekļiem un vēlme meklēt radošus risinājumus konflikta 
situācijās. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Priekšmeta apraksts - galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā saistība 

"Informācijas sistēmu izstrāde" kursā var izdalīt 3 galvenās tēmas atbilstoši studiju 
semestriem: 
1. informācijas sistēmu (IS) veidi, to izstrādāšanas nosacījumi un metodoloģijas. Šīs tēmas 

mērķis ir dot studentiem izpratni par informācijas sistēmas lomu organizācijā, tās 
izstrādāšanas plānu un metodoloģiju saistību ar organizācijas attīstības gaitu, kā arī sniegt 
ieskatu informācijas sistēmu spektrā, īpašu vērību pievēršot tiem informācijas sistēmu 
veidiem, kas nav īpaši aplūkoti citos koledžas kursos (multivides sistēmas un ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas); 
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2. informācijas sistēmu projektēšana. Šīs tēmas mērķis ir teorētiski un praktiski iepazīt 
informācijas sistēmas izstrādāšanas projekta gaitu, lai gūtu teorētiskās zināšanas un 
praktiskas iemaņas informācijas sistēmu projektu izstrādāšanai nepieciešamajās 
profesionālajās un saskarsmes prasmēs, kā arī praktiski izjust šādiem projektiem 
raksturīgās grūtības; 

3. informācijas sistēmas izstrādāšana. Šīs tēmas mērķis ir audzināt studentos prasmi izstrādāt 
komandā pietiekami sarežģītu informācijas sistēmu. 

Priekšmets "Informācijas sistēmu izstrāde" praktiski ir saistīts ar visiem citiem 
priekšmetiem. 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Organizācija un struktūra 
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 Trešais semestris     

1. Informācijas jēdziens. Informācijas veidi. 
Informācijas sistēmas jēdziens. Informācijas sistēma 
kā apakšsistēma. Informācijas sistēmu spektrs. 
Informācijas sistēmas dzīves cikls. 

2  2 4 

2. Informācijas sistēmu metodoloģijas: Uzņēmumu 
modelēšanas metodoloģija EKD un GRADE 
modelēšanas vide: Mērķu modelēšana. 
Organizatoriskās struktūras modelēšana. Biznesa 
procesu modelēšana. Informācijas modelēšana. 
Savstarpējā saistība starp organizācijas mērķiem, 
procesu, struktūru un prasībām pret informācijas 
sistēmu. 

3 3 6 12 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 
Programmēšanas valodas 

Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Datortīkli 

Informācijas sistēmu 
izstrāde 

Specializācijas priekšmeti 
Programmatūras inženierija 

Lielās datu bāzes 
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3. Informācijas sistēmu stratēģiskā plānošana. 
2 2 4 8 

4. Informācijas sistēmu veidi (pēc uzdevuma tipa). 
Ražošanas informācijas sistēmas. Tehnisko ierīču 
iekšējās informācijas sistēmas. Transakciju sistēmas. 
Transakcijas jēdziens. Transakciju sistēmu veidi. 
Transakciju sistēmu programmēšana. Transakciju 
sistēmu programmatūras analīze un adaptēšana. 
Uzņēmuma pārvaldības IS. Uzņēmuma funkcionālā un 
pārvaldības sistēmas. Uzņēmuma pārvaldības IS 
galvenās funkcijas. Uzņēmuma pārvaldības IS 
programmēšana. Uzņēmuma pārvaldības IS 
programmatūras analīze un adaptēšana. Lēmuma 
pieņemšanas atbalsta IS. Lēmuma pieņemšanas 
struktūra. Lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmu veidi. 
Lēmuma pieņemšanas atbalsta IS programmēšana 
Lēmuma pieņemšanas atbalsta IS programmatūras 
analīze un adaptēšana. Prasību noskaidrošana pret 
transakciju, uzņēmuma pārvaldības un lēmumu 
pieņemšanas atbalsta IS izmantojot doto organizācijas 
piemēru un EKD un GRADE. 

7 7 14 28 

5. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Ģeogrāfisko 
informācijas sistēmu klasifikācija, komponentes un 
funkcionālās iespējas. Ģeogrāfisko informācijas 
sistēmu izstrādāšana. 

2 2 4 8 

6. Multivides informācijas sistēmas. Multivides sistēmu 
elementi: nekustīgie attēli un teksts, kustīgie attēli, 
krāsa, skaņa. Programmatūras izstrādāšana multivides 
sistēmām. Multivides un Internets. Multivides produktu 
integrēšana. 

5 3 8 16 

7. Grupas darba informācijas sistēmas. Koplietošanas 
vides izveidošana. Groupware sistēmas. Korporatīvās 
informācijas sistēmas. 

2 2 4 8 

8. Informācijas sistēmas projektēšanas galvenie elementi. 
Projekta dibināšana. Lietderības analīze. Projekta 
vadība atbilstoši izvēlētajam dzīves cikla modelim. 
Projekta nodošana lietotājam. 

2  2 4 

9. Informācijas sistēmas projekta dibināšana. Projekta 
dibināšanas aktivitātes. Projekta grupas izveidošana. 
Projekta priekšlikuma izstrādāšana un prezentēšana. 
Projekta vides analīze. Līgumu izstrādāšana. 

4 5 9 18 

10. Projekta vadīšana. Projekta plānošana. Projekta darba 
pārlūkošana (riska faktori, izmaiņu faktori, kvalitātes 
faktori). Projekta izmaiņu vadība. Projekta plāna atbilstība 
IS dzīves cikla modelim. 

2 4 6 12 
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11. Prasību definēšana konkrētai informācijas sistēmai. 
"Cietās un "mīkstās" informācijas analīze strukturizācija 
un apstrāde. Funkcionālo un interfeisa prasību definēšana. 

2 3 5 10 

12. Sadarbība ar informācijas sistēmas pasūtītājiem un darbs 
komandā. 2  2 4 

13. Informācijas sistēmas programmatūras projekta 
izstrādāšana.  4 4 8 

14. Informācijas sistēmas programmatūras izstrādāšana un 
testēšana.  6 6 12 

15. Lietotāju apmācība un programmatūras nodošana 
pasūtītājam. 1 3 4 8 

 Kopā : 36 44 80 160 
 

4.3. Studiju programmas apjoms 
4 KP – pilna laika klātienes studijas 80 kontaktstundas un 80 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 4. semestrī, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vairāk kā pusi no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. Mācību vielas 
apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskos darbus, 
kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
Studentam jāparāda zināšanas un izpratne par informācijas sistēmu izstrādāšanas 

principiem un tehnoloģijām, kā arī zināšanas un darba iemaņas, prasmes praktiskā informācijas 
sistēmu izstrādāšanā, jāvar izvēlēties projektēšanas situācijai atbilstošas informācijas sistēmas 
izstrādāšanas metodes un rīki. 

Semestrī katra studenta patstāvīgi izpildītais laboratorijas darbs tiek vērtēts ar punktiem. 
Students saņem ieskaiti, ja izpildīti visi praktiskie darbi un savākta vairāk kā puse no maksimālā 
punktu skaita. 

Studenti izstrādā informācijas sistēmu grupās pa 3-5 cilvēkiem. Praktiskā darba novērtējumā 
tiek ņemts vērā gan grupas darbs kopumā, gan katra studenta individuālais ieguldījums. 

5.Literatūra 

1. Andersen N.E. et ai. Professional Systems Development, Prentice Hall, 1990. 
2. Alter. S. Information Svstems: A Management Perspective, Addison-Wesley Educational 

Publishers Inc., 1999. 
3. Walker D.W. Computer Based Information Svstems: An Introduction, Prentice Hall, 1994. 
4. Avison D.E. and Fitzgerald G. Information Systems Development: methodologies, Techniques 

and Tools. Blackwell Scientific publications, 1998. 
5. Nickerson R. C. Business and Information Svstems, Addison-Wesley, 1998. 
6. Watson H.G. et ai. Building Executive Information Svstems and other Decision Support 

applications, John Wiley & Sons, 1997. 
7. Lozinsky S. Enterprise-Wide Softvvare Solutions: Integration Strategies and Practices, 

Addison-Wesley, 1998. 
8. Workflo\v Handbook 1997. Lawrence, P. (Ēd), John Wiley & Sons Ltd., Great Britain. 
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9. Internet GIS resources: 
10. Hofstler, Fred T., Multimedia Literacy, 2nd Edition McGraw Hill, New York, NewYorkl998. 

http://www.ssu.runnet.ru/gis/win/igisres.html 

11. Guide to Multimedia Courses: ht
12. Multimedia Educational Materials h

tp://www.wellesley.edu/CS/courses/CS215/mniCourses.html 

13. Papildmateriāli par multivides sistēmām: 
ttp://www.cs.comell.edu/Info/Faculty/bsmith/mmsyl.htm 

 

http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis52/index.html: 
http://www.fit.qut.edu.au/frill/itb257/index: 

6. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Mācību programma jāpārskata katru gadu, ja nepieciešams, tajā iekļaujot jaunas tēmas, kas 
atbilst tekošajām darba tirgus prasībām, īpaša uzmanība jāpievērš sasaistei ar citiem 
priekšmetiem. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
 

STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA 
1. Nosaukums: Informācijas sistēmu izstrāde 4KP  

 

2. Prasības kursa apguves uzsākšanai:  
Lai sekmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, studentam iepriekš nepieciešamas šādas 
zināšanas un praktiskās iemaņas: 

• jāprot programmēt; 
• jāprot zīmēt Entity Relationship un Data Flow diagrammas; 
• jāprot izstrādāt prasību specifikācija; 
• jāprot izstrādāt programmatūras dokumentācija; 
• jāprot testēt programmas; 
• jāprot izstrādāt datu bāze; 
• jāprot strādāt Internet un Intranet vidē. 

3.  Mērķis un uzdevumi 
3.1. Mērķis 

Iepazīstināt studentus ar informācijas sistēmu izstrādāšanas metodiskajām un tehniskajām 
iespējām, kā arī šo sistēmu izstrādāšanas problēmām. Dot praktiskas iemaņas visu informācijas 
sistēmas projekta uzdevumu izstrādāšanā. Sniegt iemaņas darbam nelielā komandā. 

3.2. Plānoti studiju rezultāti 
 
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem : 

• jāpārzina informācijas sistēmu spektrs un vismaz dažas to izstrādāšanas 
metodoloģijas; 

• jāprot izvēlēties noteiktiem informācijas sistēmu veidiem piemērotākās izstrādāšanas 
metodes un rīkus; 

• jāiemācās praktiski izstrādāt un vadīt vidējas sarežģītības informācijas sistēmu 
projektus; 

• jāizveido atbildīga, uz cieņu un iecietību balstīta attieksme pret pasūtītājiem un 
projekta komandas locekļiem un vēlme meklēt radošus risinājumus konflikta 
situācijās. 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts 

Priekšmeta apraksts - galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā saistība 

"Informācijas sistēmu izstrāde" kursā var izdalīt 3 galvenās tēmas atbilstoši studiju 
semestriem: 
4. informācijas sistēmu (IS) veidi, to izstrādāšanas nosacījumi un metodoloģijas. Šīs tēmas 

mērķis ir dot studentiem izpratni par informācijas sistēmas lomu organizācijā, tās 
izstrādāšanas plānu un metodoloģiju saistību ar organizācijas attīstības gaitu, kā arī sniegt 
ieskatu informācijas sistēmu spektrā, īpašu vērību pievēršot tiem informācijas sistēmu 
veidiem, kas nav īpaši aplūkoti citos koledžas kursos (multivides sistēmas un ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas); 
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5. informācijas sistēmu projektēšana. Šīs tēmas mērķis ir teorētiski un praktiski iepazīt 
informācijas sistēmas izstrādāšanas projekta gaitu, lai gūtu teorētiskās zināšanas un 
praktiskas iemaņas informācijas sistēmu projektu izstrādāšanai nepieciešamajās 
profesionālajās un saskarsmes prasmēs, kā arī praktiski izjust šādiem projektiem 
raksturīgās grūtības; 

6. informācijas sistēmas izstrādāšana. Šīs tēmas mērķis ir audzināt studentos prasmi izstrādāt 
komandā pietiekami sarežģītu informācijas sistēmu. 

Priekšmets "Informācijas sistēmu izstrāde" praktiski ir saistīts ar visiem citiem 
priekšmetiem. 
 

Priekšmetu savstarpējā saistība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Organizācija un struktūra 

 

Nr. Tēmas 

Stundu skaits 

Te
or

ija
 

Pr
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e 
da
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i 
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e 

da
rb

i 

K
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 Trešais semestris     

1. Informācijas jēdziens. Informācijas veidi. 
Informācijas sistēmas jēdziens. Informācijas sistēma 
kā apakšsistēma. Informācijas sistēmu spektrs. 
Informācijas sistēmas dzīves cikls. 

2  2 4 

2. Informācijas sistēmu metodoloģijas: Uzņēmumu 
modelēšanas metodoloģija EKD un GRADE 
modelēšanas vide: Mērķu modelēšana. 
Organizatoriskās struktūras modelēšana. Biznesa 
procesu modelēšana. Informācijas modelēšana. 
Savstarpējā saistība starp organizācijas mērķiem, 
procesu, struktūru un prasībām pret informācijas 
sistēmu. 

2 2 8 12 

Profila priekšmeti 
Lietojumprogrammatūra 
Programmēšanas valodas 

Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas 

Datortīkli 

Informācijas sistēmu 
izstrāde 

Specializācijas priekšmeti 
Programmatūras inženierija 

Lielās datu bāzes 
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3. Informācijas sistēmu stratēģiskā plānošana. 
2 2 4 8 

4. Informācijas sistēmu veidi (pēc uzdevuma tipa). 
Ražošanas informācijas sistēmas. Tehnisko ierīču 
iekšējās informācijas sistēmas. Transakciju sistēmas. 
Transakcijas jēdziens. Transakciju sistēmu veidi. 
Transakciju sistēmu programmēšana. Transakciju 
sistēmu programmatūras analīze un adaptēšana. 
Uzņēmuma pārvaldības IS. Uzņēmuma funkcionālā un 
pārvaldības sistēmas. Uzņēmuma pārvaldības IS 
galvenās funkcijas. Uzņēmuma pārvaldības IS 
programmēšana. Uzņēmuma pārvaldības IS 
programmatūras analīze un adaptēšana. Lēmuma 
pieņemšanas atbalsta IS. Lēmuma pieņemšanas 
struktūra. Lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmu veidi. 
Lēmuma pieņemšanas atbalsta IS programmēšana 
Lēmuma pieņemšanas atbalsta IS programmatūras 
analīze un adaptēšana. Prasību noskaidrošana pret 
transakciju, uzņēmuma pārvaldības un lēmumu 
pieņemšanas atbalsta IS izmantojot doto organizācijas 
piemēru un EKD un GRADE. 

5 5 18 28 

5. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Ģeogrāfisko 
informācijas sistēmu klasifikācija, komponentes un 
funkcionālās iespējas. Ģeogrāfisko informācijas 
sistēmu izstrādāšana. 

2 2 4 8 

6. Multivides informācijas sistēmas. Multivides sistēmu 
elementi: nekustīgie attēli un teksts, kustīgie attēli, 
krāsa, skaņa. Programmatūras izstrādāšana multivides 
sistēmām. Multivides un Internets. Multivides produktu 
integrēšana. 

4 3 9 16 

7. Grupas darba informācijas sistēmas. Koplietošanas 
vides izveidošana. Groupware sistēmas. Korporatīvās 
informācijas sistēmas. 

2 2 4 8 

8. Informācijas sistēmas projektēšanas galvenie elementi. 
Projekta dibināšana. Lietderības analīze. Projekta 
vadība atbilstoši izvēlētajam dzīves cikla modelim. 
Projekta nodošana lietotājam. 

2  2 4 

9. Informācijas sistēmas projekta dibināšana. Projekta 
dibināšanas aktivitātes. Projekta grupas izveidošana. 
Projekta priekšlikuma izstrādāšana un prezentēšana. 
Projekta vides analīze. Līgumu izstrādāšana. 

3 3 12 18 

10. Projekta vadīšana. Projekta plānošana. Projekta darba 
pārlūkošana (riska faktori, izmaiņu faktori, kvalitātes 
faktori). Projekta izmaiņu vadība. Projekta plāna atbilstība 
IS dzīves cikla modelim. 

2 4 6 12 
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11. Prasību definēšana konkrētai informācijas sistēmai. 
"Cietās un "mīkstās" informācijas analīze strukturizācija 
un apstrāde. Funkcionālo un interfeisa prasību definēšana. 

2 1 7 10 

12. Sadarbība ar informācijas sistēmas pasūtītājiem un darbs 
komandā. 2  2 4 

13. Informācijas sistēmas programmatūras projekta 
izstrādāšana.  3 5 8 

14. Informācijas sistēmas programmatūras izstrādāšana un 
testēšana.  4 8 12 

15. Lietotāju apmācība un programmatūras nodošana 
pasūtītājam. 1 2 5 8 

 Kopā : 31 33 96 160 
 

4.3. Studiju programmas apjoms 
4 KP – nepilna laika klātienes studijas 64 kontaktstundas un 96 patstāvīgā darba stundas. 
 

4.4. Kursa kalendārs 
Kursa apguvei paredzētas 160 stundas un tas iekļauts 4. semestrī, t.sk. 80 auditorijas 
stundas un 80 patstāvīgā darba stundas. Auditorijas nodarbības dalās lekcijās un 
praktiskajos darbos. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves 
ātruma, bet vairāk kā pusi no laika studentiem jāvelta praktiskajam darbam. Mācību vielas 
apguvei var izmantot sekojošas darba formas: lekcijas, demonstrācijas, praktiskos darbus, 
kontroldarbus, konsultācijas. 

4.5. Patstāvīgo darbu organizācija 
Studentam jāparāda zināšanas un izpratne par informācijas sistēmu izstrādāšanas 

principiem un tehnoloģijām, kā arī zināšanas un darba iemaņas, prasmes praktiskā informācijas 
sistēmu izstrādāšanā, jāvar izvēlēties projektēšanas situācijai atbilstošas informācijas sistēmas 
izstrādāšanas metodes un rīki. 

Semestrī katra studenta patstāvīgi izpildītais laboratorijas darbs tiek vērtēts ar punktiem. 
Students saņem ieskaiti, ja izpildīti visi praktiskie darbi un savākta vairāk kā puse no maksimālā 
punktu skaita. 

Studenti izstrādā informācijas sistēmu grupās pa 3-5 cilvēkiem. Praktiskā darba novērtējumā 
tiek ņemts vērā gan grupas darbs kopumā, gan katra studenta individuālais ieguldījums. 

5.Literatūra 

1. Andersen N.E. et ai. Professional Systems Development, Prentice Hall, 1990. 
2. Alter. S. Information Svstems: A Management Perspective, Addison-Wesley Educational 

Publishers Inc., 1999. 
3. Walker D.W. Computer Based Information Svstems: An Introduction, Prentice Hall, 1994. 
4. Avison D.E. and Fitzgerald G. Information Systems Development: methodologies, Techniques 

and Tools. Blackwell Scientific publications, 1998. 
5. Nickerson R. C. Business and Information Svstems, Addison-Wesley, 1998. 
6. Watson H.G. et ai. Building Executive Information Svstems and other Decision Support 

applications, John Wiley & Sons, 1997. 
7. Lozinsky S. Enterprise-Wide Softvvare Solutions: Integration Strategies and Practices, 

Addison-Wesley, 1998. 
8. Workflo\v Handbook 1997. Lawrence, P. (Ēd), John Wiley & Sons Ltd., Great Britain. 
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9. Internet GIS resources: 
10. Hofstler, Fred T., Multimedia Literacy, 2nd Edition McGraw Hill, New York, NewYorkl998. 

http://www.ssu.runnet.ru/gis/win/igisres.html 

11. Guide to Multimedia Courses: ht
12. Multimedia Educational Materials h

tp://www.wellesley.edu/CS/courses/CS215/mniCourses.html 

13. Papildmateriāli par multivides sistēmām: 
ttp://www.cs.comell.edu/Info/Faculty/bsmith/mmsyl.htm 

 

http://eilat.sci.brooklyn.cuny.edu/cis52/index.html: 
http://www.fit.qut.edu.au/frill/itb257/index: 

7. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana 

Mācību programma jāpārskata katru gadu, ja nepieciešams, tajā iekļaujot jaunas tēmas, kas 
atbilst tekošajām darba tirgus prasībām, īpaša uzmanība jāpievērš sasaistei ar citiem 
priekšmetiem. 
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Apstiprināts: 
Koledžas pētnieciskās un metodiskās padomes sēdē,  

2009.gada 25.seprembra N.1.  protokols 
Kvalifikācijas prakses programma 

 
Mērķi  
 

Kvalifikācijas prakses mērķis ir palīdzēt programmētājam 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. 

 
Uzdevumi 
 

Nr. Tēma 
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. 

 
Laika grafiks 
 

6. semestra beigās 
Prakses īstenošanas ilgums – 10 nedēļas vai 400 stundas 
Kredītpunkti: 10 
Prasības prakses vietas nodrošinātājiem: 

 
• uzņēmumam jābūt ar attīstītu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un darba pieredzi 

informācijas tehnoloģiju lietojumā un risinājumu izstrādē; 
• uzņēmumam jānodrošina darba vieta atbilstoši studenta specialitātei; 
• uzņēmumā jānorīko kvalificēts prakses vadītājs (speciālists atbilstošajā profesijā); 
• uzņēmumam jānodrošina prakses mērķu un uzdevumu izpildi 

 
Uzņēmumam ir tiesības neizpaust informāciju par uzņēmuma stiprajām un vājajām pusēm, 
stratēģiskajiem mērķiem un komercinformāciju. 
 
Prakses novērtēšana  
 
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”. 
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Mācību prakses programma 

 
Mērķi  
 
Mācību prakses laikā programmētājam ir jāiepazīstas ar uzņēmumu informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu tajā, lietoto programmatūru un jāoiedalās programmatūras izstrādē un ekspluatācijā. 
 
Uzdevumi 
 

Nr. Tēma 
1. Iepazīšanās ar drošības noteikumiem 
2. Iegūt praktiskās iemaņas programmatūras izstrādes vides konfigurēšanā, 

piedalīties programmas koda veidošanas, atkļūdošanas un testēšanas procesā; 
3. Iepazīties ar programmatūras projektēšanas nostādnēm un šī darba organizāciju 

prakses vietā; 
4. Iepazīties ar programmatūras uzturēšanas principiem un to0 realizāciju prakses 

vietā; 
5. Iepazīties ar jauniem produktiem informācijas tehnoloģiju nozarē; 
6. Pilnveidot iegūtās teorētiskās zināšanas, iemaņas un prasmi. 

 
Laika grafiks 
 

4.semestra beigās 
 
1. Prakses īstenošanas ilgums – 10 nedēļas vai 400 stundas 
2. Kredītpunkti: 10 
3. Prasības prakses vietas nodrošinātājiem: 

 
- uzņēmumam jābūt ar attīstītu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un darba pieredzi 

informācijas tehnoloģiju lietojumā un risinājumu izstrādē; 
- uzņēmumam jānodrošina darba vieta atbilstoši studenta specialitātei; 
- uzņēmumā jānorīko kvalificēts prakses vadītājs (speciālists atbilstošajā profesijā) 
- uzņēmumam jānodrošina prakses mērķu un uzdevumu izpildi. 

 
Uzņēmumam ir tiesības neizpaust informāciju par uzņēmuma stiprajām un vājajām pusēm, 
stratēģiskajiem mērķiem un citu komercinformāciju. 
 
Prakses novērtēšana  
 
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”. 
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4. PIELIKUMS 
Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugi  
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1.Diploma1.lappuse 

 

 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 
 
 
 
 

Lielā valsts ģerboņa attēls 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMS 
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2.Diploma lappuse  
 

 
 
 

<izglītības iestādes nosaukums> 
 
 
 

 
 

<izglītības iestādes emblēma> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS  

DIPLOMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sērija PK <X> 
Nr.<0000> 
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3.Diploma 3.lappuse 

                                                                               
 
 

                                                                          O 
 
 
 

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
20<00>. gada <00>. <mēneša nosaukums (ģenitīvā)>lēmumu  

Nr.<000> 
 
 

<diploma ieguvēja vārds un uzvārds> 
personas kods <000000-00000> 

 
ieguv<-is/-usi> 

 

<kvalifikācijas nosaukums (ģenitīvā)> 
<kvalifikāciju> 

 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
 
Z.V. 
 
Direktors                                                                 <paraksts un tā atšifrējums>  
 
 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas priekšsēdētājs                                         <paraksts un tā atšifrējums> 
 
 
<Diploma izsniegšanas vietas nosaukums (lokatīvā)> 
20<00>.gada <00>. <mēneša nosaukums (lokatīvā)> 
 
 
Reģistrācijas Nr.< 0000> 
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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. 
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija <XX>< X> <0000> 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju:  
1.1. uzvārds (i)  
1.2. vārds (i)  
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) <00.00.0000>. 
1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods <000000-00000> 

 
2. Ziņas par kvalifikāciju:  
2.1. kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā) programmētājs 
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas 
iegūšanai 

datorsistēmas 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra  

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā nosaukuma un 
statusa) 

skat. punktu 2.3. 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas) 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  
(gados un kredītpunktos),  
programmas apguves sākuma un beigu datums 

3 gadi; 120 kredītpunkti  
(1 kredītpunkts = 1 studiju nedēļa jeb 40 
studiju darba stundas); 
<00.00.20<00>. - <00.00.20<00>. 

3.3. uzņemšanas prasības vidējā izglītība 
 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem:  
4.1. studiju veids pilna laika klātiene 
4.2. programmas prasības  
(programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti) 

obligātie kursi 20 kredītpunktu apjomā, 
nozares specializējošie kursi 72 
kredītpunktu apjomā; prakse 20 
kredītpunkti, programmu noslēdz 
kvalifikācijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana 10 kredītpunktu apjomā 
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4.3. programmas sastāvdaļas (studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti 

Kursi Kredītpunkti 
 

Atzīme 
  

Svešvaloda 4  
Matemātika 6  
Ievads specialitātē 1  
Uzņēmējdarbības pamati 4  
Ekonomikas pamati 2  
Lietišķā saskarsme 2  
Darba aizsardzība un ergonomika 2  
Lietojumprogrammatūra 6  
Programmēšanas valodas 4  
Operētājsistēmas 4  
Datu bāzu tehnoloģijas 4  
Datorsistēmu uzbūve 4  
Datortīkli 6  
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 2  
Matemātikas speciālās nodaļas 4  
Nozares tiesību pamati un standarti 2  
Biroja darba automatizācija 3  
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 2  
Programmatūras inženierija (speckurss) 4  
Programmatūras izstrādes rīki un vides 2  
Objektorientētā programmēšana 4  
Datu struktūras un algoritmi 4  
Informācijas sistēmu izstrāde 4  
Lielās datu bāzes 4  
Tīmekļa tehnoloģijas 4  
E- komercija 2  
Prakse 10  
Kvalifikācijas prakse 10  
Kvalifikācijas darbs 10  
<Kvalifikācijas darba nosaukums> 
4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju 
statistisko sadalījumu 

Atzīmju skala 10 - 1;  
10 – augstākā atzīme,            
4 – minimālā sekmīgā atzīme. 
10 – izcili, 9 – teicami,  
8 – ļoti labi, 7 – labi,  
6 – gandrīz labi,  
5 – viduvēji,  
4 – gandrīz viduvēji 

4.5. kvalifikācijas klase (latviešu valodā) iedalījums klasēs netiek pielietots 
 

5. Ziņas par kvalifikāciju:  
5.1. turpmākās studiju iespējas tiesīgs turpināt studijas programmās, kas 

nodrošina otrā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts) īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālo 
darbu specialitātē 
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7. Pielikuma apstiprinājums:  

7.1. datums <00.00.20<00>. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums  

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats direktore 

7.4. zīmogs vai spiedogs  
 
 

 
 

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

6. Papildinformācija: 

, 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. 

 6.1. sīkāka informācija Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

6.2. papildinformācijas avoti Koledža, Slokas ielā 61, Jūrmalā, LV – 2015,  
tel. 67811759 
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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 

  ļoti augsts 
  10  izcili (with distinction)   A 

  9   teicami (excellent)   A 

  augsts 
  8   ļoti labi (very good)   B 

  7   labi (good)   C 

  vidējs 

  6   gandrīz labi (almost good)   D 

  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. 
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This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient imdependent data to improve the 
international „ transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to 
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or 
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, the reason should be explained. 
 

Diploma Supplement 

 

1. Information identifying the holder of the qualification: 
 

1.1. family name(s)  
1.2. given name(s)  
1.3. date of birth (day/month/year) <00.00.0000>. 
1.4. student identification number or code <000000-00000> 

 
2. Information identifying the qualification:  
2.1. name of qualification and title conferred (in original 
language) 

Programmer 

2.2. main field(s) of study for the qualification Computer systems  
2.3. name(in original language) and status of awarding 
institution  

The Social Integration State 
Agency  

2.4. name(in original language) and status or institution 
administering studies 

See point 2.3. 

2.5. language(s) of instruction/examination Latvian 
 

3. Information on the level of the qualification:  
3.1. level of qualification The first level of higher 

Professional education,correspond
s to the fourth level of Professional 
qualification in accordance with 
items 1.,4.,5. of the Law on 
Professional Education 

3.2. official length of programme (years and credits), 
start and end date of the acquisition of the programme 

3 years; 120 credit points 
(1 credit points = 1 week or 40 
hours of studies); 
<00.00.20<00>. - 00.00.20<00>. 

3.3. Access requirements Secondary edication 
 

4. Information on the contents and results gained:  
4.1. mode of study Full time 
4.2. programme requirements (programme aims and 
planning results of studies) 

Compulsory courses - 20 credit 
points, courses of specialisation - 
70 credit points; praktice –  
20 credit points, the programme is  
accomplished by elaboration and 
defence of  a qualification paper -
10 credit points 
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4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained 

Courses                          Credit points 
Business English 

 Grades 
4  

Mathematics 6  
Introduction into Speciality 1  
Entrepreneurship fundamentals 4  
Economics fundamentals 2  
Business Communication 2  
Labour safety and ergonomics 2  
Application software 6  
Programming languages 4  
Operating systems 4  
Data bases technologies 4  
Computer systems architecture 4  
Computer networks 6  
Peripheral devices (basic course) 2  
Mathematics special chapters 4  
Branch law and standarts 2  
Office work automation 3  
Software engineering (basic course) 2  
Software engineering 
Software development tools and 
environments 

4 
2 

 

Object-oriented programming 4  
Data structures and algorithms 4  
Information system design  4  
Advanced data bases 4  
Web technologies 4  
E-commerce 2  
Intership 10  
Pre – Qualification Paper   10  
Qualification Paper: 10  
<Title of Qualification Paper>   
4.4. grading scheme and, if available, grade distribution 
quidance 

Grading scale 10 - 1;  
10 – with distinction,  
9 – excellent,  
8 – very good, 7 – good,  
6 – almost good, 5 – satisfactory,  
4 – almost satisfactory 

4.5. overall classification of the qualification (in original 
language) 

not used 

 
5. Information on the function of             
the qualification: 

 

5.1. Access to further study with the right to continue studies in programmes ensuring 
the higher Professional education of the second level 

5.2. professional status  
      (if applicable) 

no special professional status, entitled to start professional 
activities in the field of specialization 
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6. Additional information: none 

6.1. additional information The Social Integration State Agency  

6.2. further information sources College, Slokas street 61,  
Jūrmala, LV – 2015, phone 67811759 

 

7. Certification of the supplement:  

7.1. date   
<00.00>.20<00>. 

7.2. signature  
 

7.3. capacity  
director 

7.4. official stampo or seal  
 
 

 
8. Information on the national higher education system 
 
The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders of certificates and 
diplomas the general secondary education or vocational secondary education meet the general admission requirements. 
However, the universities/colleges are free to set specificē admission requirements e.g. additional subjects that had to 
be taken at the school level to quality for admission to a particular programme. 
 

 Higher education (HE) 
 

 
  

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and professional higher 
education programmes. 
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The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an independent research, as well as 
to provide theoretical background for professional activities. 
 
Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits [1] : compulsory part – ≥ 50 (75 
ECTS) credits, electives ≥20 (30 ECTS) credits, thesis ≥10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students as free 
choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters. 
Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which ≥ 20 (30 ECTS) 
credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of the specific field of 
scientific discipline ≥ 30 (45 ECTS) credits and their practical application in solving of actual pr oblems ≥15 (22,5 
ECTS) credits. 
Academic education programmes are implemented according to the state standard of  academic education. 
The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing graduates for 
desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare them for creative, research and 
teaching activities in this field. 
Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure professional 
competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general courses ≥ 20 (30 ECTS) 
credits, theoretical courses of the chosen field ≥36 (54 ECTS) credits, specialization courses ≥60 (90 ECTS) credits, 
optional courses ≥6 (9 ECTS) credits, practical placement ≥26 (39 ECTS) credits, and state examinations including 
thesis ≥12 (18 ECTS) credits. 
Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no less than 40 (60 ECTS) credits: 
up-to-date achievements in the field – in theory and in practice ≥7 (10,5 ECTS) credits, practical placements ≥6 (9 
ECTS) credits, state examinations including thesis ≥20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of 
design, management, psychology etc. 
Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, graduates of the master degree – to 
doctoral studies. 
Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to the master 
degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 
Apart from the programmes, leading to bachelor  and master degrees, there are other types of professional higher 
education programmes. 
 
• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits and lead to 
the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, the 
graduates of the first-level programmes can continue their studies in second-level professional programmes.  
• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such programmes can 
comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor  degree or at least 160 (240 ECTS) credits 
for secondary school leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at least 26 (39 
ECTS) credits and graduation examinations including thesis ≥10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes 
including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor  programme, have access to master studies.  
 
 Doctoral studies 
From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree of master is 
required for admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after public defence of doctoral thesis and 
successfully passed exams in the chosen scientific discipline. The doctoral thesis has to include original results of 
the research and new cognitions in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral 
studies at a higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis may be 
a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. The rights to award the 
doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the 
universities. The procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
 Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 
  
Achievement level Grade  Meaning Approx. ECTS grade 

 very high 10  izcili (with distinction) A 
9  teicami (excellent) A 

 high 
8  ļoti labi (very good) B 

7  labi (good) C 
 

 medium 
6  gandrīz labi (almost good) D 
5  viduvēji (satisfactory) E 
4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

 low 3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
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Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be awarded upon 
completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding a state-approved Satversme (By-
law) or college statute. Decisions on programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on 
institutional accreditation – by the Higher Education Council. 

 
More information: 
1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 
2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 
 

 
 
[1] Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-time study 
year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of 
ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5. 
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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. 
 

Diploma pielikums 
 

Diploma sērija <XX>< X> <0000> 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju:  
1.1. uzvārds (i)  
1.2. vārds (i)  
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) <00.00.0000>. 
1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods <000000-00000> 

 
2. Ziņas par kvalifikāciju:  
2.1. kvalifikācijas nosaukums (latviešu valodā) programmētājs 
2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas 
iegūšanai 

datorsistēmas 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra  

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums 
(latviešu valodā) un statuss (ja tas atšķiras no šī 
pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā nosaukuma un 
statusa) 

skat. punktu 2.3. 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas) 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  
(gados un kredītpunktos),  
programmas apguves sākuma un beigu datums 

3,5 gadi; 120 kredītpunkti  
(1 kredītpunkts = 1 studiju nedēļa jeb 40 
studiju darba stundas); 
<00.00.20<00>. - <00.00.20<00>. 

3.3. uzņemšanas prasības vidējā izglītība 
 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem:  
4.1. studiju veids nepilna laika klātiene 
4.2. programmas prasības  
(programmas mērķi un plānotie studiju rezultāti) 

obligātie kursi 20 kredītpunktu apjomā, 
nozares specializējošie kursi 72 
kredītpunktu apjomā; prakse 20 
kredītpunkti, programmu noslēdz 
kvalifikācijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana 10 kredītpunktu apjomā 
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4.3. programmas sastāvdaļas (studiju kursi, moduļi) un personas iegūtais 
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti 

Kursi Kredītpunkti 
Svešvaloda 

Atzīme 
4  

Matemātika 6  
Ievads specialitātē 1  
Uzņēmējdarbības pamati 4  
Ekonomikas pamati 2  
Lietišķā saskarsme 2  
Darba aizsardzība un ergonomika 2  
Lietojumprogrammatūra 6  
Programmēšanas valodas 4  
Operētājsistēmas 4  
Datu bāzu tehnoloģijas 4  
Datorsistēmu uzbūve 4  
Datortīkli 6  
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 2  
Matemātikas speciālās nodaļas 4  
Nozares tiesību pamati un standarti 2  
Biroja darba automatizācija 3  
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 2  
Programmatūras inženierija (speckurss) 4  
Programmatūras izstrādes rīki un vides 2  
Objektorientētā programmēšana 4  
Datu struktūras un algoritmi 4  
Informācijas sistēmu izstrāde 4  
Lielās datu bāzes 4  
Tīmekļa tehnoloģijas 4  
E- komercija 2  
Prakse 10  
Kvalifikācijas prakse 10  
Kvalifikācijas darbs 10  
<Kvalifikācijas darba nosaukums> 
4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju 
statistisko sadalījumu 

Atzīmju skala 10 - 1;  
10 – augstākā atzīme,            
4 – minimālā sekmīgā atzīme. 
10 – izcili, 9 – teicami,  
8 – ļoti labi, 7 – labi,  
6 – gandrīz labi,  
5 – viduvēji,  
4 – gandrīz viduvēji 

4.5. kvalifikācijas klase (latviešu valodā) iedalījums klasēs netiek pielietots 
 

5. Ziņas par kvalifikāciju:  
5.1. turpmākās studiju iespējas tiesīgs turpināt studijas programmās, kas 

nodrošina otrā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts) īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālo 
darbu specialitātē 
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7. Pielikuma apstiprinājums:  

7.1. datums <00.00.20<00>. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums  

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats direktore 

7.4. zīmogs vai spiedogs  
 
 

 
 

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

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. 

, 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. 

6. Papildinformācija:  6.1. sīkāka informācija  

6.2. papildinformācijas avoti Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Koledža,  
Slokas ielā 61, Jūrmalā, LV – 2015,  
tel. 67811759 
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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 

  ļoti augsts 
  10  izcili (with distinction)   A 

  9   teicami (excellent)   A 

  augsts 
  8   ļoti labi (very good)   B 

  7   labi (good)   C 

  vidējs 

  6   gandrīz labi (almost good)   D 

  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. 

Diploma Supplement 
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This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient imdependent data to improve the 
international „ transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to 
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or 
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, the reason should be explained. 
  

1. Information identifying the holder of the qualification: 
 

1.1. family name(s)  
1.2. given name(s)  
1.3. date of birth (day/month/year) <00.00.0000>. 
1.4. student identification number or code <000000-00000> 

 
2. Information identifying the qualification:  
2.1. name of qualification and title conferred (in original 
language) 

Programmer 

2.2. main field(s) of study for the qualification Computer systems  
2.3. name(in original language) and status of awarding 
institution  

The Social Integration State 
Agency  

2.4. name(in original language) and status or institution 
administering studies 

See point 2.3. 

2.5. language(s) of instruction/examination Latvian 
 

3. Information on the level of the qualification:  
3.1. level of qualification The first level of higher 

Professional education,correspond
s to the fourth level of Professional 
qualification in accordance with 
items 1.,4.,5. of the Law on 
Professional Education 

3.2. official length of programme (years and credits), 
start and end date of the acquisition of the programme 

3,5 years; 120 credit points 
(1 credit points = 1 week or 40 
hours of studies); 
<00.00.20<00>. - 00.00.20<00>. 

3.3. Access requirements Secondary edication 
 

4. Information on the contents and results gained:  
4.1. mode of study Part time 
4.2. programme requirements (programme aims and 
planning results of studies) 

Compulsory courses - 20 credit 
points, courses of specialisation - 
70 credit points; praktice –  
20 credit points, the programme is  
accomplished by elaboration and 
defence of  a qualification paper -
10 credit points 
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4.3. programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits 
obtained 

Courses                          Credit points 
Business English 

 Grades 
4  

Mathematics 6  
Introduction into Speciality 1  
Entrepreneurship fundamentals 4  
Economics fundamentals 2  
Business Communication 2  
Labour safety and ergonomics 2  
Application software 6  
Programming languages 4  
Operating systems 4  
Data bases technologies 4  
Computer systems architecture 4  
Computer networks 6  
Peripheral devices (basic course) 2  
Mathematics special chapters 4  
Branch law and standarts 2  
Office work automation 3  
Software engineering (basic course) 2  
Software engineering 
Software development tools and 
environments 

4 
2 

 

Object-oriented programming 4  
Data structures and algorithms 4  
Information system design  4  
Advanced data bases 4  
Web technologies 4  
E-commerce 2  
Intership 10  
Pre – Qualification Paper   10  
Qualification Paper: 10  
<Title of Qualification Paper> 
4.4. grading scheme and, if available, grade distribution 
quidance 

Grading scale 10 - 1;  
10 – with distinction,  
9 – excellent,  
8 – very good, 7 – good,  
6 – almost good, 5 – satisfactory,  
4 – almost satisfactory 

4.5. overall classification of the qualification (in original 
language) 

not used 

 
5. Information on the function of             
the qualification: 

 

5.1. Access to further study with the right to continue studies in programmes ensuring 
the higher Professional education of the second level 

5.2. professional status  
      (if applicable) 

no special professional status, entitled to start professional 
activities in the field of specialization 
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5. PIELIKUMS 
Vienošanās starp Sociālās integrācijas valsts aģentūru un Latvijas 

Republikas Augstākās izglītības mācību iestādēm 
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6. PIELIKUMS 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studiju 

kursu saraksts, īstenošanas plānojums 
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7. PIELIKUMS 
Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts 

 
1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” studējošo personāllietas – Koledžas lietvedība. 
2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” studējošo aptaujas anketas – Koledžas lietvedība. 
3. Koledžas normatīvie akti u.c. Koledžas dokumentācija – Koledžas lietvedībā, pie 

Koledžas administrācijas. 
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Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

Koledža 
Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2008.gada 28.oktobrī 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore 

___________________________ R.Simsone 

 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
STUDIJU 

PROGRAMMAS 

LIETIŠĶO SISTĒMU PROGRAMMATŪRA 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

 

2007/2008 

 

JŪRMALA 2008 
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IZRAKSTS 
 

Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūras Koledžas Padomes sēde 
 

Sanāksmes 
PROTOKOLS NR. 15 

 
Vieta: Jūrmala, Slokas 68, Mazā zāle                           Datums: 28.10.2008. 
 
Sanāksmē piedalās: Regīna Simsone, Inga Lapiņa, Solveiga Serkova, Aivars Bērziņš,  
Dace Gluščenko, Inamora Zaiceva.  
Neieradās: Aleksejs Averčenko, Ilze Erdmane, Juris Leškovičs 
Uzaicinātie: Ilze Ozola, Signe Mainule-Meidropa, Zane Bonzaka 
 
Sanāksmi vada: Regīna Simsone 
Protokolē: Ilze Ozola 
 
Sanāksmi sāk plkst.: 11:00 
Sanāksmi beidz plkst: 13:30 
Sanāksmes darba kārtība:  
Nr. 
p.k. 

Tēma, jautājums Ziņotājs 

1.  Akadēmiskā personāla vēlēšanas I.Ozola 
2.  Koledžas studiju programmu pašnovērtējuma 

ziņojumu apstiprināšana 
S.Mainule-Meidropa, Z.Bonzaka, 
S.Serkova 

3.  Koledžas akadēmiskā personāla darba 
samaksas noteikšanas kārtības precizēšana 

I.Ozola 

4.  2009./2010. akadēmiskā gada uzņemšanas 
noteikumu apstiprināšana 

I.Ozola 

5.  Kvalifikācijas darbu tēmu apstiprināšana S.Mainule-Meidropa,I .Zaiceva 
6.  Zinātniski pētniecisko tēmu un pasākumu 

apstiprināšana 
S.Mainule-Meidropa, Z.Bonzaka, 
I.Zaiceva 

7.  Dažādi  
 
Sanāksmes gaitā: 
Nr. 
p.k. 

Informācija Uzdevumi/pieņemtie lēmumi Atbildīgais Izpildes 
termiņš 

2. 
 

Koledžas 
studiju 
programmu 
pašnovērtēju
ma ziņojumu 
apstiprināšan
a 

Koledžas padome nolemj: 
Apstiprināt ikgadējos pašnovērtējuma 
ziņojumus šādām studiju programmām: 
1. Cilvēku resursu vadība; 
2. Grāmatvedība un nodokļi; 
3. Mārketings un tirdzniecība; 
4. Viesnīcu servisa vadība; 
5. Informācijas tehnoloģijas; 
6. Lietišķo sistēmu programmatūra. 
Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” 
pašnovērtējuma ziņojumu sagatavot 
iesniegšanai studiju programmas akreditācijai. 

S.Mainule
-
Meidropa, 
Z.Bonzak
a 
J.Leškovič
s 

 

 
Sanāksmes vadītājs:                         (paraksts)                             R.Simsone 
  
Protokolētājs:                                    (paraksts)                             I.Ozola  

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
Koledžas referente               I.Revina 
Jūrmalā, 2009.gada 2.novembrī 
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Ievads 
 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra 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, Sociālās integrācijas valsts aģentūras 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.  

Sociālās integrācijas valsts aģentūra 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. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras struktūrvienības Koledža (turpmāk tekstā 

Koledža) uzdevums ir ar psihologu, mediķu un sociālo pedagogu līdzdalību, nodrošināt 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām līdzvērtīgu, vai pat labāku izglītību kā citās mācību 

iestādēs. Koledža pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īsteno kopš 

1999. gada. 
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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

-  nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai 

sagatavotu studentu programmētāja darbam, atbilstoši ceturtā līmeņa 

profesionālo kvalifikācijas profesijas standartam (reģistrācijas Nr. PS 0001, 

apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2001. gada 12.marta rīkojumu 

Nr. 145, Grozījumi 29.12.2003. Nr.649) un veicinātu studējošo, it īpaši 

personu ar īpašām vajadzībām, iekļaušanos vai atgriešanos darba tirgū; 

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

citām valstīm. 

Studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” 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 31. janvārī Koledža 

saņēma licenci Koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmai „Lietišķo sistēmu programmatūra” (415251) prorammētāja kvalifikācijas 

iegūšanai. 2003. gada 18. jūnijā ar akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 642 programma 

tika akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 000-600).  

Sakarā ar iestādes nosaukuma maiņu 2008. gada 26. aprīlī tika izdota jauna 

akreditācijas lapa – Nr.078-1478. 

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” stratēģiskie mērķi ir: 

- dot iespēju studējošajiem sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo 

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

Studiju programmas mērķi ir: 

- sniegt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un sagatavot augstas 

kvalifikācijas speciālistus lietišķo sistēmu programmatūras 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 

„Programmētājs”, 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 „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” absolventam jāprot: 

• Lietot IT nozares standartus 

• Lietot IT terminoloģiju angļu un latviešu valodā 

• Lietot operētājsistēmas 

• Lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas 

• Lietot ātrrakstīšanas paņēmienus 

• Piedalīties projektu vadīšanā 

• Strādāt komandā (grupā) 

• Veikt darbu patstāvīgi 

• Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes 

• Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus 

• Sagatavot prezentācijas materiālus un pasākumus un vadīt tos 

• Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli 

• Noformēt lietišķos dokumentus 

• Ievērot profesionālās ētikas principus 

• Ievērot darba higiēnas un drošības prasības 

• Spēt sazināties angļu valodā 

• Veidot un atkļūdot programmas 
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• Pielietot projektējuma shēmas un diagrammas 

• Projektēt algoritmus un datu struktūras 

• Izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus un līdzekļus 

• Veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus 

• Konfigurēt darba vietu un darba rīkus 

• Lietot programmatūras izstrādes rīkus 

• Realizēt algoritmus, lietojot programmēšanas valodu 

• Analizēt programmas kodu 

• Realizēt lietotāja interfeisu 

• Programmēt, izmantojot interneta tehnoloģijas 

• Lietot datu pieprasījumu valodas 

• Lietot programmas koda kvalitātes pārbaudes rīkus 

• Mērīt programmatūras veiktspēju 

• Lietot labu programmēšanas stilu 

• Lietot programmatūras testēšanas paņēmienus 

• Veikt sistēmu analīzi un projektēšanu 
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2. Augstākās izglītības programmas organizācija 
  

Augstākās izglītības programmu organizācija Koledžā ir veidota atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studijas Koledžā 

reglamentē iekšējie normatīvie dokumenti: 

- Aģentūras nolikums; 

- Koledžas uzņemšanas noteikumi (tiek apstiprināti katram mācību gadam); 

- Koledžas prakses organizēšanas kārtība; 

- u.c. nolikumi un instrukcijas. 

Ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē studējošo uzņemšanu, prakšu 

organizēšanu var iepazīties Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājas lapā 

www.siva.gov.lv, ar pārējiem normatīvajiem aktiem var iepazīties pie Koledžas 

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.  
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3. Augstākās izglītības programmas anotācija 

 

3.1. Studiju programmas apraksts 
 

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

noteikumiem Nr. 141 

Studiju līmenis 

“Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

Studiju programma „Lietišķo sistēmu programmatūra” tika izstrādāta PHARE 

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

profesionālās izglītības apgūšanu, iegūstot kvalifikāciju „Programmētājs” iegūšanu. 

1. tabula 

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” apraksts 

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 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras 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 Programmētājs 

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 

programmētāju, 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 
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nepieciešams apgūt visus obligātos mācību priekšmetus un izvēles priekšmetus, kopā 

iegūstot 120 kredītpunktus. 

Vispārizglītojošie mācību kursi sastāda - 840 mācību stundas (21KP), (lekcijas, 

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

Nozares mācību kursi - 1760 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. 

Mācību kursi, tai skaitā: 

2. tabula 

Studiju programmas struktūra 
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 

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 
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nepieciešams, izmantojot pastāvīgajiem darbiem paredzēto laiku. 

  

3.3. Studiju programmas saturs 
 

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” 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 

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 
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Matemātikas speciālās nodaļas 4 Ieskaite 

Nozares tiesību pamati un standarti 2 Ieskaite 

Biroja darba automatizācija 3 Eksāmens 

Programmatūras inženierija (pamatkurss) 2 Ieskaite 

Programmatūras inženierija (speckurss) 4 Kursa darbs, eksāmens 

Programmatūras izstrādes rīki un vides 2 Ieskaite 

Objektorientētā programmēšana 4 Eksāmens 

Datu struktūras un algoritmi 4 Eksāmens 

Informācijas sistēmu izstrāde 6 Kursa darbs, 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 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”- 1 kredītpunkts. 
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4. Vērtēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanas Koledžā tiek vērtētas atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 

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

augstākās izglītības standartu” un Koledžas nolikumam „Zināšanu un pārbaudes 

novērtēšanas kārtība” 

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

summējot pozitīvos sasniegumus; 

Studējošie, uzsākot mācību procesu tiek iepazīstināti ar Koledžas 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 ir īpaša nozīme tam, lai 

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

Koledžā tiek realizēti šādi profesionālās augstākās izglītības vērtēšanas 

pamatprincipi: 

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"). 
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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) 
 

. 
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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. 
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5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība, studējošo iesaistīšana 

pētniecības projektos 
 

Ņemot vērā to, ka Koledža 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. 

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 akadēmiskais personāls cenšas 

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

īstenošanas gaitā tiek nodrošināta studiju programmā iekļauto priekšmetu apgūšana. 

Studiju pēdējā mācību gadā studenti veic pētniecisko darbību, kuras rezultāti tiek 

atspoguļoti kvalifikācijas darbā. 

2008. gada maijā notika pirmā Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas 

konference ar nosaukumu – „Informācija. Izglītība. Integrācija.” Konferencē tika iesaistīti 

arī surdotulku grupas studenti ar veiktajiem pētījumiem par izglītības un integrācijas 

jautājumiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.  

2008.gadā docente Solveiga Serkova izstrādā māģistra darbu skolvadībā par tēmu 

„Tālmācības procesa organizēšana cilvēkiem ar invaliditāti Sociālās integrācijas valsts 

aģentūrā”. 
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6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums 
 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās augstākās 

izglītības standartam 
 

Studiju programma „Lietišķo sistēmu programmatūra” ir izveidota atbilstoši 

Koledžas 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 “Lietišķo sistēmu programmatūra” 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 20 KP 
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Nozares mācību kursi Ne mazāk kā 36 KP 70 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 „Lietišķo sistēmu programmatūra” atbilstību profesijas 

standartā ar reģistrācijas Nr. PS 0001 (apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2001. gada 12.marta rīkojumu Nr. 145, Grozījumi 29.12.2003. Nr.649) liecina noteiktās 

zināšanas, kuras nodrošina programmas mācību priekšmeti, kuri ir apkopoti sekojošā 

tabulā. 

5. tabula 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Zināšanas Zināšanu līmenis Apguvei paredzētais 
studiju kurss Priekšstats Izpratne Pielietošana 

Angļu valoda    *** Angļu valoda 
Matemātika  

 *** *** 
Matemātika 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Ekonomika un 
uzņēmējdarbība   ***  

Ekonomikas pamati 
Uzņēmējdarbības 
pamati. E-komercija 

Saskarsme un profesionālā 
ētika    *** Lietišķā saskarsme 
Darba aizsardzība un 
ergonomika  ***   Darba aizsardzība un 

ergonomika 
Lietojumprogrammatūras 
klasifikācija un 
izmantošana  

 *** *** 
Lietojumprogrammatūra 
Biroja darba 
automatizācija 

Programmēšanas valodas  
 *** *** Programmēšanas 

valodas  
Operētājsistēmu 
klasifikācija un 
izmantošana  

 *** *** Operētājsistēmas 

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

Datorsistēmu uzbūve un 
funkcionēšana  *** ***  Datorsistēmu uzbūve 
Datortīklu tehnoloģijas   ***  Datortīkli 
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IT nozares tiesību pamati 
un standarti   *** *** Nozaru tiesību pamati 

un standarti 
Programmatūras 
inženierija  

 ***  

Programmatūras 
inženierija 
(pamatkurss), 
Programmatūras 
inženierija (spec.kurss) 

Programmatūras izstrādes 
tehnoloģijas    *** Programmatūras 

izstrādes rīki un vides 
Objektorientētā 
programmēšana   *** *** Objektorientētā 

programmēšana, 
Datu struktūrās un 
algoritmos   *** *** Datu struktūras un 

algoritmi 
Interneta tehnoloģijās   *** *** Tīmekļa tehnoloģijās 
Programmatūras izstrādes 
projektu vadīšana  ***   Informācijas sistēmu 

izstrāde 
 

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”. 

 

6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas augstākās 

izglītības programmām 
 

Koledžas programma salīdzinājumā ar citu atbilstoša līmeņa un programmas 

augstākās izglītības mācību iestādi. 

6. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Rīgas Tehniskās universitātes studiju 
programmu „Datorsistēmas”. 

Mācību priekšmeti Koledža RTU  
  

KP 
Svešvaloda 4 4 
Matemātika 6 6 
Uzņēmējdarbības pamati 4 4 
Ekonomikas pamati 2 2 
Lietišķā saskarsme 2 2 
Darba aizsardzība un ergonomika 2 2 
Lietojumprogrammatūra 6 6 
Programmēšanas valodas 4 4 
Operētājsistēmas 4 4 

419



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 
Programmatūras inženierija (speckurss) 4 4 
Programmatūras izstrādes rīki un vides 2 2 
Objektorientētā programmēšana 4 4 
Datu struktūras un algoritmi 4 4 
Informācijas sistēmu izstrāde 6 6 
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 un Rīgas Tehniskās universitātes 

programmas pēc satura un īstenošanas veida ir ļoti līdzvērtīgas. 

7. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Liepājas Universitātes studiju programmu 
„Programmēšana un lietišķās datorzinātnes”. 

Koledža Liepājas Universitāte 
Svešvaloda Angļu valoda 
Uzņēmējdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati 
Ekonomikas pamati Ekonomikas pamati 
Lietišķā saskarsme Saskarsmes psiholoģija 
Matemātika Matemātiskā analīze 
Matemātikas speciālās nodaļas Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija 
Lietojumprogrammatūra Lietišķā informātika 
Ievads specialitātē Ievads datorikā 
Programmēšanas valodas Programmēšana 
Operētājsistēmas Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas Datu bāzu tehnoloģijas 
Datorsistēmu uzbūve Datorsistēmu uzbūve 
Datortīkli Datortīkli 
Programmatūras inženierija 
(pamatkurss) Programmatūras inženierija I 
Nozares tiesību pamati un standarti IT nozares tiesību pamati un standarti 
Programmatūras inženierija 
(spec.kurss) Programmatūras inženierija II 
Programmatūras izstrādes rīki un 
vides Programmatūras izstrādes rīki un vides 
Objektorientētā programmēšana Objektorientētā programmēšana 
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Datu struktūras un algoritmi Algoritmi un datu struktūras 
Informācija sistēmu izstrāde Informācijas sistēmu izstrāde 
Tīmekļa tehnoloģijas Tīmekļa tehnoloģijas 
E-komercija E-biznesa sistēmas 

 Atšķirīgie studiju priekšmeti 
Darba aizsradzība un ergonomika Vadības teorijas pamati 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) Projektu izstrāde un vadība 
Biroja darba automatizācija Valodas kultūra 
Lielās datu bāzes Lietvedība 
  Matemātiskā loģika 
  Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 
  Diskrētā matemātika 

 

Tabulā uzskatāmi attēloti salīdzināmo programmu studiju priekšmeti kuri sakrīt 

abās studiju programmās, kā arī tie, kuri atšķirās. Liepājas Univeristātē realizējamās 

programmas kredītpunktu apjoms ir 100 kredītpunkti, savukārt Sociālās integrācijas valsts 

aģentūras Koledžā realizējamās studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti. 

 

6.4. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības 

valstu augstākās izglītības programmām 
 

Eiropā tradicionāli pastāv dalījums universitātes un ne universitātes tipa izglītībā. 

Atšķirība pastāv tikai izglītības iestādes nosaukumā, bet ne iegūstamās kvalifikācijas 

līmenī. 

9. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Alytus Koledžas (Lietuva) studiju 
programmu „Datorprogrammēšana” 

Koledža Alytus Koledža 
Svešvaloda Svešvalodas 
Matemātika Matemātika 
Uzņēmējdarbības pamati Biznesa pamati Plānošana 
Ekonomikas pamati Mikro un makro ekonomika 
Lietojumprogrammatūra Informātika 
Programmēšanas valodas Programmēšana C + + 
Operētājsistēmas Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas Datubāzes 
Datorsistēmu uzbūve Datora arhitektūra 
Datortīkli Ievads datortīklos 
Matemātikas speciālās nodaļas Matemātiskā statistika 
Nozares tiesību pamati un standarti Likums 
Programmatūras inženierija 
(pamatkurss) Programmatūras inženierija 

421



Objektorientētā programmēšana Objektorientētā programmēšana 
Datu struktūras un algoritmi Datu struktūras un algoritmi 
Informācija sistēmu izstrāde Datorizētās informācijas sistēmas 
Lielās datu bāzes Datubāzes II 
Tīmekļa tehnoloģijas Tīmekļa vietņu izveide 
E-komercija E-mārketings 

 
Atšķirīgie studiju kursi 

Lietišķā saskarsme Filozofija 
Ievads specialitātē Datorgrafika I 
Darba aizsradzība un ergonomika Datorgrafika II 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) Finanšu un vadības grāmatvedības 
Biroja darba automatizācija Datorizēta finanšu Grāmatvedība 
Programmatūras inženierija 
(spec.kurss) Interneta mārketings 

Programmatūras izstrādes rīki un vides 
Informācijas meklēšanas sistēmās / Informācijas 
drošība 

  Datorizētās informācijas sistēma 
  Vadība 
  Programmēšana VB 
  Programmēšana (Java, Perl) 

 

Tabulā uzskatāmi attēloti Koledžas un Alytus Koledžas studiju programmu 

salīdzinājums kurās var iegūt programmētāja specializāciju. Abu studiju programmu 

apjoms ir 120 kredītpunkti. Jāatzīmē, ka Alytus Koledžas realizētajā programmā lielāks 

kursu skaits ir veltīts praktiskajai programmēšanai dažādās valodās, kā arī tiek pasniegti 

studiju priekšmeti datorgrafikā, šāds kurss nav ietverts Koledžas studiju programmā. 

10. tabula 

Koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Viļņas Koledžas (Lietuva) studiju 
programmu „Datorprogrammēšana”. 

Koledža Viļņas Koledža 
Svešvaloda Specializētā svešvaloda 
Matemātika Matemātika 
Uzņēmējdarbības pamati Biznesa komunikācijas 
Ekonomikas pamati Ekonomikas teorija 
Lietišķā saskarsme Saskarsme 
Darba aizsardzība un ergonomika Darba drošība, civilā drošība un ekoloģija 
Operētājsistēmas Operētājsistēmas 
Datu bāzu tehnoloģijas Datubāzu izveide 
Datorsistēmu uzbūve Datortehnoloģijas 
Datortīkli Datortīkli 
Programmatūras inženierija (pamatkurss) Ievads programmatūras inženierijā 
Objektorientētā programmēšana Objektorientētā programmēšana 
Nozares tiesību pamati un standarti Likums 
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Datu struktūras un algoritmi Strukturālā Programmēšana un algoritmi 
Atšķirīgie studiju kursi 

Lietojumprogrammatūra Fizika 
Programmēšanas valodas Lietuviešu valoda 
Perifērijas ierīces (pamatkurss) Informācijas tehnoloģijas 
Matemātikas speciālās nodaļas Filozofija 
Biroja darba automatizācija Vadības pamati 
Programmatūras inženierija (speckurss) Varbūtības teorija un statistika 
Programmatūras izstrādes rīki un vides Aprēķināšanas un optimizācijas metodes 
Informācijas sistēmu izstrāde Datorgrafikas pamati 
Lielās datu bāzes Atvērtā pirmkoda programmatūra 
Tīmekļa tehnoloģijas Grāmatvedības pamati 
E-komercija Internets un hiperteksta sistēmas 
  Mākslīgais intelekts un algoritmi 
  Projektu vadība 
  Informācijas resursu programmēšana 
  Grafiskais dizains 
  Datortīklu pārvaldība un telekomunikācija 
  Sistēmu programmatūra 

 

Tabulā uzskatāmi attēloti Koledžas un Viļņas Koledžas realizēto programmu 

salīdzinājums. Abu studiju programmu apjoms ir 120 kredītpunkti.Neraugoties uz to, ka šo 

studiju programmu absolventi iegūst programmētāja specialitāti, programmu lekciju kuris 

ir diezgan atšķirīgi. Koledžā lielāks uzsvars tiek likts uz programmatūras izstrādi,  tās 

inženieriju, perifērijas ierīcēm, tīmekļa tehnoloģijām un lielajām datu bāzēm. Savukārt 

Viļņas Koledžā lielāks akcents tiek lits uz datorgrafiku, telekomunikāciju, varbūtības 

teoriju un mākslīgo intelektu. 

 

 

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. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra 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 Sociālās integrācijas valsts aģentūras centienus sniegt cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām profesionālo rehabilitāciju, dodot viņiem iespēju apgūt piemērotāku profesiju, 

kura atbilst mūsdienu tirgus prasībām. 
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Par programmas nepieciešamību un studentu atbilstību liecina arī darba devēju 

sniegtās atsauksmes par Koledžas 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.  
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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 ir saņēmusi Augstākās izglītības padomes vēstuli, ar kuru tiek atļautas šādas 

izmaiņas uzņemšanas noteikumos. 

2007./2008. gadā Valsts aģentūrā „Sociālās integrācijas centrs” Koledžā „Lietišķo 

sistēmu programmatūras” studiju programmā bija 20 audzēkņi.  

No visiem „Lietišķo sistēmu programmatūras” studiju programmā studējošiem 

studentiem ir viena sieviete, pārējie - vīrieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem.  

Jāatzīmē fakts, ka Koledžā 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 imatrikulēti 11 studenti, absolvējuši 4 studenti. 

Absolventi ir izstrādājuši kvalifikācijas darbus par sekojošām tēmām: 

• Problēmu pieteikumu sistēmas nepieciešamība un izstrāde "Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestā" 

• AJAX tehnoloģijas un to pielietošana Web izstrādē 

• Uzņēmuma "XInfoTech" interneta dizaina studijas izstrāde 

• "Partner Consulting" informatīvā portāla izstrāde 

 

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 
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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 

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

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

studējošie iegūtu pēc iespējas labākas zināšanas. 

Absolventu aptaujas un analīze 

Katru gadu, pēc kādas grupas absolvēšanas tiek veikta absolventu aptauja. Kopumā 

absolventi studiju programmu vertē pozitīvi un uzskata, ka studiju laikā iegūtās zināšanas 

un iemaņas ir noderīgas. Pozitīvi tiek vērtēti priekšmetu pārbaudījumi, kas  pamatā balstīti 

uz praktisko iemaņu atainošanu, nevis tikai teoriju. 

Visi absolventi pēc studijām Koledžā ir iekārtojušies darbā un veiksmīgi strādā 

dažādos uzņēmumos atbilstoši iegūtajai specialitātei. 

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

Koledžas administrācijas. 

 

7.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Koledžā 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”. 
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8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā 

personāla novērtējums 
 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

Studiju programmā „Lietišķo sistēmu programmatūras” kopumā ir nodarbināti 17 

mācībspēki, tai skaitā: 

- maģistri; 

- lektori ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību; 

- asistenti ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību. 

Programmā no nodarbinātajiem pedagogiem 9 Koledža ir pamatdarba vieta. 

Astoņiem lektoriem akadēmiskais darbs Koledžā 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 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. 

11. tabula 

Studiju programmas akadēmiskais personāls 

N.p.k. Docētājs Zinātniskais grāds/ 

kvalifikācija 

Studiju kurss Paredzamais 

amats 

Pamatdarbs/ 

blakusdarbs 

1 Inamora 

Zaiceva 

Izglītības zinātņu 

maģistrs speciālajā 

pedagoģijā    

Ievads 

specialitātē 

Docents Pamata 

2 Solveiga 

Serkova 

Turpina studijas 

maģistra studijas 

Matemātika 

Matemātikas 

Docents Pamata 
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„Skolvadībā”; 

Matemātikas 

skolotāja 

kvalifikācija. 

speciālās nodaļas 

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, 

Ekonomikas 

pamati 

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 

Lektors Pamata 

9 Sergejs 

Vdovins 

Turpina studijas, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Datorsistēmu 

uzbūve; 

Perifērijas ierīces 

(pamatkurss) 

Lektors Pamata 

10 Andris 

Ozols 

Informācijas sistēmu 

menedžmenta 

augstskola, ieguva 

profesionālo 

kvalifikāciju 

informācijas sistēmu 

menedžers 

Darba aizsardzība 

un ergonomika 

Vieslektors Blakus 

11 Juris Augstākā Biroja darba Vieslektors Blakus 
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Leškovičs profesionālā izglītība, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

automatizācija 

 

12 Anita 

Saulīte 

Datorzinību 

Bakalaura grāds 

informācijas 

tehnoloģijā 

Programmēšanas 

valodas; 

Datu bāzu 

tehnoloģijas, 

Programmatūras 

izstrādes rīki un 

vides 

Vieslektore Blakus 

13 Arnis 

Puksts 

Sociālo zinātņu 

Mag.grāds 

vadībzinātnē 

Lielās datu bāzes; 

Tīmekļa 

tehnoloģijas 

Vieslektors Blakus 

14 Jānis 

Kapenieks 

Sociālo zinātņu 

maģistra grāds 

ekonomikā  

E-komercija Vieslektors Blakus 

15 Inese Vīra Inženierzinātņu 

Maģistra grāds 

datorvadībā un 

datortīklos 

Lietojumprogram

-matūra, 

Programmatūras 

inženierija 

(pamatkurss), 

Programmatūras 

inženierija 

(speckurss) 

Vieslektore Blakus 

16 Ilgmārs 

Lustiks 

Rīgas politehniskais 

institūts inženiera-

matemātiķa 

kvalifikācija; 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Nozares tiesību 

pamati un 

standarti 

Vieslektors Blakus 

17 Inese 

Stricka 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

psiholoģijā, turpina 

mācības 

maģistrantūrā 

Lietišķā 

saskarsme 

Vies-

asistents 

Blakus 
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8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Lietišķo 

sistēmu programmatūra” realizēšanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir izstrādājis 

zinātniskos pētījumus un publikācijas, kā arī piedalījušies ar referātiem starptautiskās 

zinātniskās konferencēs.  

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

pedagoģiskais un vadības personāls ir piedalījies profesionālās kompetences 

paaugstināšanas semināros ar vieslektoriem no Vācijas. Koledžā nepārtraukti notiek 

pedagogu tālākizglītība, semināru organizēšana un iesaistīšanās starptautiskos pieredzes 

apmaiņas projektos. Kopš 2006. gada septembra Koledžas 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 un RTU studiju 

programmu salīdzināšana un vienotu programmu izstrādāšana, lai Koledžas studenti varētu 

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

sekojoši Koledžas pedagogi: D.Kurnajeva, S.Oša, S.Serkova, D.Ose, B.Jansone, 

A.Jansone, S.Flugina, S.Mainule-Meidropa, I.GoIdmane. 
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9.  Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka Koledžas 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. 

Finanšu plāns 2004. – 2008. gadam 

12. tabula 

Finansu plāna posteņi 2004 2005 2006 2007 2008 

Personāla darba samaksa 
167.5 tūkst. 
Ls 242.6 tūkst. Ls 243,0 tūkst.Ls 221,7 tūkst Ls 223,3 tūkst Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

40.4 tūkst. 
Ls 58.4 tūkst. Ls 58,5 tūkst Ls 43,0 tūkst Ls 51,2 tūkst Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

120.1 tūkst. 
Ls 152.2 tūkst. Ls 87,2 tūkst.Ls 83,4 tūkst.Ls 89,9 tūkst.Ls 

Mācību procesa 
materiālie izdevumi 6.5 tūkst. Ls 10.7 tūkst. Ls 10,2 tūkst Ls 14,4 tūkst Ls 14,0 tūkst Ls 
Mēbeļu un iekārtu iegāde 10 tūkst. Ls   3,5 tūkst ls 30,0 tūkst Ls 14,0 tūkst Ls 
Telpu rekonstrukcija un 
remonti 4.3 tūkst. Ls 5 tūkst. Ls 43,2 tūkst.Ls 45,0 tūkst Ls 35,0 tūkst Ls 

Kopā 
 348.8 
tūkst.Ls 468.9 tūkst. Ls 445,6 tūkst.Ls 

437,5 tūkst.Ls 
427,4 tūkst.Ls 

 

 

Studijas Koledžā 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 
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mācību ēkas un kopmītnes ir aprīkotas ar uzbrauktuvēm, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām 

varētu iekļūt un pārvietoties tajās.  

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas 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 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 kopētavā. 
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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. Sociālās 

integrācijas valsts aģentūra 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 darba devēji pozitīvi novērtē 

studējošo darbu. Koledžas praktikanti stādā tādos uzņēmumos kā SIA „HANZAS 

ELEKTRONIKA”, SIA „LF DATI”, SIA „INFO NET SISTĒMAS”. Ņemot vērā 

izveidojošos situāciju darba tirgū, ir pietiekošs piedāvājums kvalificētam darbaspēkam. Tā 

rezultātā Koledžas studējošajiem parasti nav sarežģīti atrast sev piemērotu darbu. 

  

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

augstākās izglītības programmas 
 

Koledža 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 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 ir noslēgts līgums ar Rīgas Tehnisko koledžu, kas apliecina, ka gadījumā, 

ja studiju programma tiek likvidēta, studējošajiem tiks nodrošināta iespēja turpināt 

izglītību. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore                             R.Simsone 
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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. 
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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

-  nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai 

sagatavotu studentu programmētāja darbam, atbilstoši ceturtā līmeņa 

profesionālo kvalifikācijas profesijas standartam (reģistrācijas Nr. PS 0001, 

apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2001. gada 12.marta rīkojumu 

Nr. 145, Grozījumi 29.12.2003. Nr.649) un veicinātu studējošo, it īpaši 

personu ar īpašām vajadzībām, iekļaušanos vai atgriešanos darba tirgū; 

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

citām valstīm. 

Studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” 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 31. janvārī Koledža RRC 

saņēma licenci Koledžas RRC 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmai „Lietišķo sistēmu programmatūra” (415251) prorammētāja kvalifikācijas 

iegūšanai. 2003. gada 18. jūnijā ar akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 642 programma 

tika akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 000-600).  

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” stratēģiskie mērķi ir: 

- dot iespēju studējošajiem sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību.  

Studiju programmas mērķi ir: 

1 2007.gada, 21.jūnija IKT studiju direktoru un darba devēju sanāksme 
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- sniegt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un sagatavot augstas 

kvalifikācijas speciālistus lietišķo sistēmu programmatūras 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 

„Programmētājs”, 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 „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” absolventam jāprot: 

• Lietot IT nozares standartus 

• Lietot IT terminoloģiju angļu un latviešu valodā 

• Lietot operētājsistēmas 

• Lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas 

• Lietot ātrrakstīšanas paņēmienus 

• Piedalīties projektu vadīšanā 

• Strādāt komandā (grupā) 

• Veikt darbu patstāvīgi 

• Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes 

• Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus 

• Sagatavot prezentācijas materiālus un pasākumus un vadīt tos 

• Pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli 

• Noformēt lietišķos dokumentus 

• Ievērot profesionālās ētikas principus 

• Ievērot darba higiēnas un drošības prasības 

• Spēt sazināties angļu valodā 

• Veidot un atkļūdot programmas 

• Pielietot projektējuma shēmas un diagram-mas 

• Projektēt algoritmus un datu struktūras 
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• Izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus un līdzekļus 

• Veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus 

• Konfigurēt darba vietu un darba rīkus 

• Lietot programmatūras izstrādes rīkus 

• Realizēt algoritmus, lietojot programmēšanas valodu 

• Analizēt programmas kodu 

• Realizēt lietotāja interfeisu 

• Programmēt, izmantojot interneta tehnoloģijas 

• Lietot datu pieprasījumu valodas 

• Lietot programmas koda kvalitātes pārbaudes rīkus 

• Mērīt programmatūras veiktspēju 

• Lietot labu programmēšanas stilu 

• Lietot programmatūras testēšanas paņēmienus 

• Veikt sistēmu analīzi un projektēšanu 
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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.  
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3. Augstākās izglītības programmas anotācija 

3.1. Studiju programmas apraksts 
 

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

noteikumiem Nr. 141 

Studiju līmenis 

“Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

Studiju programma „Lietišķo sistēmu programmatūra” tika izstrādāta PHARE 

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

augstākās profesionālās izglītības apgūšanu, iegūstot kvalifikāciju „Programmētājs” 

iegūšanu. 

1. tabula 

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” apraksts 

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 Programmētājs 

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 

programmētāju, 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 
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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. 

Mācību kursi, tai skaitā: 

2. tabula 

Studiju programmas struktūra 

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 
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nepieciešams, izmantojot pastāvīgajiem darbiem paredzēto laiku. 

  

3.3. Studiju programmas saturs 
 

Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” 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 

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 
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Matemātikas speciālās nodaļas 4 Ieskaite 

Nozares tiesību pamati un standarti 2 Ieskaite 

Biroja darba automatizācija 3 Eksāmens 

Programmatūras inženierija (pamatkurss) 2 Ieskaite 

Programmatūras inženierija (speckurss) 4 Kursa darbs, eksāmens 

Programmatūras izstrādes rīki un vides 2 Ieskaite 

Objektorientētā programmēšana 4 Eksāmens 

Datu struktūras un algoritmi 4 Eksāmens 

Informācijas sistēmu izstrāde 6 Kursa darbs, 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, kā arī 

studiju kurss „Ievads specialitātē” – 1 kredītpunkta apjomā 
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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” 

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

summējot pozitīvos sasniegumus; 

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: 

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"). 
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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) 
 

. 
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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. 
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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 
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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: 
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- 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.  

 

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. 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. 
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6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums 

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās augstākās 

izglītības standartam 
 

Studiju programma „Lietišķo sistēmu programmatūra” 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 “Lietišķo sistēmu programmatūra” 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 
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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 „Lietišķo sistēmu programmatūra” atbilstību profesijas 

standartā ar reģistrācijas Nr. PS 0001 (apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2001. gada 12.marta rīkojumu Nr. 145, Grozījumi 29.12.2003. Nr.649) liecina noteiktās 

zināšanas, kuras nodrošina programmas mācību priekšmeti, kuri ir apkopoti sekojošā 

tabulā. 

5. tabula 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Zināšanas Zināšanu līmenis Apguvei paredzētais 
studiju kurss Priekšstats Izpratne Pielietošana 

Angļu valoda    *** Angļu valoda 
Matemātika  

 *** *** 
Matemātika 
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

Ekonomika un 
uzņēmējdarbība   ***  

Ekonomikas pamati 
Uzņēmējdarbības 
pamati. E-komercija 

Saskarsme un profesionālā 
ētika    *** Lietišķā saskarsme 
Darba aizsardzība un 
ergonomika  ***   Darba aizsardzība un 

ergonomika 
Lietojumprogrammatūras 
klasifikācija un 
izmantošana  

 *** *** 
Lietojumprogrammatūra 
Biroja darba 
automatizācija 

Programmēšanas valodas   *** *** Programmēšanas 
valodas  

Operētājsistēmu 
klasifikācija un 
izmantošana  

 *** *** Operētājsistēmas 

Datu bāzu tehnoloģijas  
 *** *** Datu bāzu tehnoloģijas. 

Lielās datu bāzes 
Datorsistēmu uzbūve un 
funkcionēšana  *** ***  Datorsistēmu uzbūve 
Datortīklu tehnoloģijas   ***  Datortīkli 
IT nozares tiesību pamati 
un standarti   *** *** Nozaru tiesību pamati 

un standarti 
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Programmatūras 
inženierija  

 ***  

Programmatūras 
inženierija 
(pamatkurss), 
Programmatūras 
inženierija (spec.kurss) 

Programmatūras izstrādes 
tehnoloģijas    *** Programmatūras 

izstrādes rīki un vides 
Objektorientētā 
programmēšana   *** *** Objektorientētā 

programmēšana, 
Datu struktūrās un 
algoritmos   *** *** Datu struktūras un 

algoritmi 
Interneta tehnoloģijās   *** *** Tīmekļa tehnoloģijās 
Programmatūras izstrādes 
projektu vadīšana  ***   Informācijas sistēmu 

izstrāde 
 

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 lietišķo sistēmu programmatūras jomā. 

 

6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas augstākās 

izglītības programmām 
 

Koledžas RRC programma salīdzinājumā ar citu atbilstoša līmeņa un programmas 

augstākās izglītības mācību iestādi. 

6. tabula 

Koledžas RRC studiju programmas salīdzinājums ar Rīgas Tehniskās universitātes studiju 
programmu „Datorsistēmas”. 

Mācību priekšmeti 
Koledža 

RRC 
RTU  

  
KP 

Svešvaloda 4 4 
Matemātika 6 6 
Uzņēmējdarbības pamati 4 4 
Ekonomikas pamati 2 2 
Lietišķā saskarsme 2 2 
Darba aizsardzība un ergonomika 2 2 
Lietojumprogrammatūra 6 6 
Programmēšanas valodas 4 4 
Operētājsistēmas 4 4 
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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 
Programmatūras inženierija (speckurss) 4 4 
Programmatūras izstrādes rīki un vides 2 2 
Objektorientētā programmēšana 4 4 
Datu struktūras un algoritmi 4 4 
Informācijas sistēmu izstrāde 6 6 
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 ļoti līdzvērtīgas. 

 

6.4. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības 

valstu augstākās izglītības programmām 
 

Eiropā tradicionāli pastāv dalījums universitātes un ne universitātes tipa izglītībā. 

Atšķirība pastāv tikai izglītības iestādes nosaukumā, bet ne iegūstamās kvalifikācijas 

līmenī.  

Koledžas RRC studiju programma „Lietišķo sistēmu programmatūra” tika 

salīdzināta ar Somijas, Lahti Polytechnic izglītības programmām. Somijā koledžas izglītību 

var iegūt studējot 3 gadus un iegūstot 120 kredītpunktus, no kuriem 20 KP ir 

vispārizglītojošie priekšmeti, 90 KP nozares mācību priekšmeti un 10 KP izvēles mācību 

priekšmeti. Vispārizglītojošie mācību priekšmeti visās Somijas koledžas studiju 

programmās ir sekojoši: dzimtā valoda, svešvaloda, fizika un ķīmija, sociālās zinātnes, 

veselības mācība, IT, ētika, māksla un kultūra. 

Dotās izglītības programmas izstrādes laikā tika ņemta vērā Beļģijas augstākās 

profesionālās izglītības sistēmas attīstības pieredze (Hogeschool West-Vlaanderen 

izglītības programma MultiMedia & Communication Technology). 
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Koledžas RRC studiju programmas un ārvalstu koledžu studiju programmu analīze 

parādīja, ka koledžas studiju kursa struktūra un raksturs atbilst starptautiskajiem 

standartiem. Programmas galvenokārt atšķiras tajā priekšmetu sadaļā, kas skar 

specializāciju. 

 

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.  
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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 invaliditāti. 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. 

2006./2007. gadā Valsts aģentūrā „Sociālās integrācijas centrs” Koledžā RRC 

„Lietišķo sistēmu programmatūras” studiju programmā bija 10 audzēkņi. No visiem 

„Lietišķo sistēmu programmatūras” studiju programmā studējošiem studentiem ir viena 

sieviete, pārējie - vīrieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem.  

Audzēkņu skaits pa grupām: 

Grupa Audzēkņu skaits 
LSP-3 4 
LSP-2 4 
LSP-V2 2 
Kopā 11 

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 
 

2006./2007. studiju gadā tika imatrikulēti 4 studenti. Absolvēja koledžu 2 studenti 

un izstrādāja un aizstāvēja kvalifikācijas darbus par sekojošām tēmām: 

• Dinamiskās tīmekļa lapas izstrāde zemes mērniekiem; 

• Dinamiskās tīmekļa lapas izstrāde lauku pagastam. 

 

Uz doto brīdi „Lietišķo sistēmu programmatūras” studiju programmu ir beigušas 

trīs  grupas 16 cilvēku sastāvā.  
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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 

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 „Lietišķo sistēmu programmatūras” 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. 
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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”. 
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8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā 

personāla novērtējums 
 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

Studiju programmā „Lietišķo sistēmu programmatūras” kopumā ir nodarbināti 17 

mācībspēki, tai skaitā: 

- maģistri; 

- lektori ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību; 

- asistenti ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību. 

Programmā no nodarbinātajiem pedagogiem 9 Koledža RRC ir pamatdarba vieta. 

Astoņiem 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. 

7. tabula 

Studiju programmas akadēmiskais personāls 

N.p.k. Docētājs Zinātniskais grāds/ 

kvalifikācija 

Studiju kurss Paredzamais 

amats 

Pamatdarbs/ 

blakusdarbs 

1 Inamora 

Zaiceva 

Izglītības zinātņu 

maģistrs speciālajā 

pedagoģijā    

Ievads 

specialitātē 

Docents Pamata 

2 Solveiga 

Serkova 

Turpina studijas 

maģistra studijas 

Matemātika 

Matemātikas 

Docents Pamata 

460



„Skolvadībā”; 

Matemātikas 

skolotāja 

kvalifikācija. 

speciālās nodaļas 

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, 

Ekonomikas 

pamati 

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 

Lektors Pamata 

9 Sergejs 

Vdovins 

Turpina studijas, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Datorsistēmu 

uzbūve; 

Perifērijas ierīces 

(pamatkurss) 

Lektors Pamata 

10 Andris 

Ozols 

Informācijas sistēmu 

menedžmenta 

augstskola, ieguva 

profesionālo 

kvalifikāciju 

informācijas sistēmu 

menedžers 

Darba aizsardzība 

un ergonomika 

Vieslektors Blakus 

11 Juris Augstākā Biroja darba Vieslektors Blakus 
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Leškovičs profesionālā izglītība, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

automatizācija 

 

12 Anita 

Saulīte 

Datorzinību 

Bakalaura grāds 

informācijas 

tehnoloģijā 

Programmēšanas 

valodas; 

Datu bāzu 

tehnoloģijas, 

Programmatūras 

izstrādes rīki un 

vides 

Vieslektore Blakus 

13 Arnis 

Puksts 

Sociālo zinātņu 

Mag.grāds 

vadībzinātnē 

Lielās datu bāzes; 

Tīmekļa 

tehnoloģijas 

Vieslektors Blakus 

14 Jānis 

Kapenieks 

Sociālo zinātņu 

maģistra grāds 

ekonomikā  

E-komercija Vieslektors Blakus 

15 Inese Vīra Inženierzinātņu 

Maģistra grāds 

datorvadībā un 

datortīklos 

Lietojumprogram

-matūra, 

Programmatūras 

inženierija 

(pamatkurss), 

Programmatūras 

inženierija 

(speckurss) 

Vieslektore Blakus 

16 Ilgmārs 

Lustiks 

Rīgas politehniskais 

institūts inženiera-

matemātiķa 

kvalifikācija; 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Nozares tiesību 

pamati un 

standarti 

Vieslektors Blakus 

17 Inese 

Stricka 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

psiholoģijā, turpina 

mācības 

maģistrantūrā 

Lietišķā 

saskarsme 

Vies-

asistents 

Blakus 
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8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Lietišķo 

sistēmu programmatūra” 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. 
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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. 

Finanšu plāns 2004. – 2007. gadam 

8. 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.  
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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. 
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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.  

Prakse ir strādāta sekojošos uzņēmumos: 

• ZPĢC "Unicone" SIA, Mēmeles iela 28, Mārupes pag. 

• SO "Latvijas iepakojuma asociācija", Pils laukums 2-217 

• FMS SIA, Skanstes ielā 13 

  

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. 
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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. 

 

 

 

V/A” Sociālās integrācijas centrs” direktore                                              R.Simsone 
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Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” 
Koledža RRC 

 

 
Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2006.gada 14.decembrī 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore 

___________________________ R.Simsone 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

 

LIETIŠĶO SISTĒMU PROGRAMMATŪRA 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  

2005./2006.studiju gads 

 

 

 

 

JŪRMALA 2006 
IZRAKSTS 
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1.pielikums 

Sanāksmes 
PROTOKOLS  

Vieta: Jūrmala, Slokas 68, Mazā zāle                            Datums: 14.12.2006. 
Sanāksmē piedalās: Regīna Simsone, Dzintra Atstāja, Inga Lapiņa, Ieva Jaunzeme, Signe Mainule-
Meidropa, Solveiga Serkova, Ilze Erdmane, Linda Bedrīte, Aivars Bērziņš 
Uzaicinātie: Daina Kurnajeva, Inamora Zaiceva, Jānis Bērziņš, Sanita Oša 
Sanāksmi vada:  Regīna Simsone 
Protokolē:   Signe Mainule-Meidropa 
Sanāksmi sāk pl.:  09:00 
Sanāksmi beidz pl.:  11:45 
Sanāksmes darba kārtība: 
Nr.p.k. Tēma, jautājums Ziņotājs 
1. Izmaiņas Koledžas RRC un padomes sastāvā R.Simsone 
2. Koledžas RRC normatīvo dokumentu apstiprināšana: 

Akadēmisko amatu apraksti; 
Patstāvīgo darbu organizēšanas kārtība; 
Akadēmiskās slodzes uzskaites žurnālu reģistru aizpildīšanas kārtība; 
Tarifikācijas aprēķina pamatprincipi un metode, ieviešanai ar 2007./2008.mācību gadu. 

R.Simsone 

3.  Daiņa Ozoliņa iesniegums par studiju maksas samazināšanu.  
4. Kvalifikācijas darbu tēmu apstiprināšana Dz.Atstāja 
5. KP pielīdzināšana ESF projekta „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide 

invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās” ietvaros 

D.Kurnajeva 

6. Studiju programmas „Viesnīcu servisa vadība” apstiprināšana 
Studiju programmu „Cilvēku resursu vadība” un „Grāmatvedība un nodokļi” 
pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana 
Studiju programmas „Lietišķo sistēmu programmatūra” pašnovērtējuma ziņojuma 
apstiprināšana 

S.Oša 
D.Kurnajeva 
 
J.Bērziņš 

7. Docentu, viesdocentu, vieslektoru apstiprināšana. Par G.Apeles atbrīvošanu no lektora 
amata 

R.Simsone 

8. Studiju programmas „Surdotulks” izmaiņu apstiprināšana I.Zaiceva 
9. Par problēmām un risinājumiem, sagaidot LSP un IT akreditāciju R.Simsone 
Sanāksmes gaitā: 
Nr. 
p.k. 

Informācija Uzdevumi/ pieņemtie 
lēmumi 

Atbildīg
ais 

Izpildes 
termiņš 

6.1. Tiek izskatīta studiju programma „Viesnīcu servisa vadība”: ir 
uzsākta realizācija, februārī ir licenzēšana, pamatā ir profesijas 
standarts, jāsagatavo pašvērtējuma ziņojums, tiek salīdzināta ar 
Igaunijas un Vācijas programmām. Ieteikums izskatīt programmu 
nosaukumus – piemēram, Pārtikas tehnoloģijas pamati 

Apstiprināt Studiju 
programmu „Viesnīcu 
servisa vadība” 

  

6.2. Koledžas Padome izskata pašnovērtējuma ziņojumus studiju 
programmām „Cilvēku resursu vadība” un „ Grāmatvedība un 
nodokļi”, par kuriem informē UVZD nodaļas vadītāja 
D.Kurnajeva.  
Tiek izteikti priekšlikumi veikt labojumus atsevišķās nodaļās 

Koledžas Padome nolemj 
apstiprināt 
pašnovērtējuma 
ziņojumus ar labojumiem 

  

6.3. Tiek izskatīts studiju programmas „Lietišķo sistēmu 
programmatūra” pašnovērtējuma ziņojums. J.Bērziņam tiek 
norādīts veikt precizējumus atsevišķās nodaļās 

Nolemj apstiprināt 
pašnovērtējuma 
ziņojumu ar labojumiem 

  

Sanāksmes vadītājs:                          (paraksts)                             R.Simsone 
Protokolētājs:                                    (paraksts)                             Signe Mainule-Meidropa 

 
 

V/A „Sociālās Integrācijas Centrs” Koledžas RRC Padomes sēde 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  

Studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” 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. 

Studiju programmas mērķi ir sniegt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību 

un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus profesionālai darbībai lietišķo sistēmu 

programmatūras nozarē. Pie tam izglītības programmai ir jānodrošina : 

• iegūto teorētisko un praktisko zināšanu, iemaņu, prasmes un profesionālās 

attieksmes atbilstība profesijas standartam un mūsdienu darba tirgus 

prasībām; 

• atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam; 

• atbilstība ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

Programmētājs var strādāt uzņēmumos, iestādēs, firmās un citas organizācijās. 

Studiju programmas uzdevumi ir: 

• Nodrošināt iegūto teorētisko un praktisko zināšanu, iemaņu, prasmju 

atbilstību profesijas standartam un darba tirgus prasībām; 

• Radīt studentam motivāciju tālāk izglītībai 
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2. Studiju programmas organizācija 
2003.gada 31. janvārī Koledža RRC saņēma licenci Koledžas 1. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Lietišķo sistēmu programmatūra” 

programmētāja kvalifikācijas iegūšanai. 2003.g. 18. jūnijā ar akreditācijas komisijas 

lēmumu Nr.642 programma tika akreditēta uz sešiem gadiem, līdz 2009.gada 31. 

decembrim (akreditācijas lapa Nr.000-600). Studiju programma tiek realizēta dienas un 

vakara nodaļā. Tās ilgums – 3 gadi jeb 6 semestri (dienas nodaļā) un 3,5 gadi (vakara 

nodaļā), kuru laikā nepieciešams apgūt visus obligātos mācību priekšmetus un izvēles 

priekšmetus, kopā iegūstot 120 kredītpunktus.  

Studiju programmas saturu veido: 

• vispārizglītojošie studiju kursi - 800 stundas (20KP), (lekcijas, praktiskais 

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

• nozares studiju kursi - 2800 mācību stundas (70KP), 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). 

Studiju noslēgumā studentam publiski jāaizstāv kvalifikācijas darbs. 

Kvalifikācijas darbu (10KP) students izstrādā trešajā studiju gadā darba vadītāja vadībā. 

Kvalifikācijas darbu aizstāv studijas programmas noslēgumā komisijas klātbūtnē (3 

cilvēku sastāvā). Komisijas sastāvā ir atbilstošās kvalifikācijas speciālisti - praktiķis, citu 

atbilstoša profila augstskolu (koledžu) pārstāvji. Kvalifikācijas darbs tiek vērtēts 10 ballu 

skalā. Pēc kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas, komisija apspriež aizstāvēšanas rezultātu. 

Atzīmes, ar kādu ir novērtēts kvalifikācijas darbs un lēmumu par kvalifikācijas 

piešķiršanu komisija pieņem atklāti balsojot un atspoguļojot sēdes protokolā, ko paraksta 

komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir 

apguvis programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu iegūstot vērtējumu, kas nav 

mazāks par 5 ballēm (viduvēji). 

 

472



3. Studiju programmas praktiskā organizācija 
Studiju programmas “Lietišķo sistēmu programmatūra” obligātais saturs ietverts 

šādās programmu pamatdaļās: 

• mācību kursi (lekcijas, praktiskie darbi, konsultācijas, patstāvīgais darbs); 

• mācību prakse uzņēmumos; 

• kvalifikācijas darbs. 

Studiju programmas mācību kursu obligāto saturu veido: 

• vispārizglītojošie mācību kursi (humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, 

informācijas tehnoloģijas) 

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

profesijas mācību kursi). 

Programmas un mācību kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir 

uzskaites vienība, kas atbilst studējošo 40 darba stundām. 

Studējošo patstāvīgā darba apjoms atbilstoši mācību kursu nosacījumiem ir 40% 

no mācību kopējā apjoma. 

Studenti praktiskās zināšanas apgūst, piedaloties lietišķajos pētījumos un ar to 

saistītajos projektos RTU Tālmācības studiju centrā. 

Studiju programma satur profesionālās izglītības neatņemamu sastāvdaļu -  praksi 

20 KP.  

Prakses mērķis ir dot studentam iespēju apgūt praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas datorsistēmu un datortīklu administrēšanas uzdevumu sekmīgai izpildei. 

Studiju programmā iekļautas mācību prakse  4.semestrī (10 kredītpunkti) un 

kvalifikācijas prakse 6.semestrī (10 kredītpunkti), kuras tiek realizētas uzņēmumos. 

Ir izpētīts, kādas ir iespējas organizēt praksi un uzsāktas sarunas ar sekojošiem 

uzņēmumiem: 

• SIA "BVB", Gulbenes filiāle 

• RTU "Tālmācības studiju centrs", Āzenes 12 

• Valsts Priekuļu Lauksaimniecības Tehnikums, Ērgļu gatve 9, Priekuļu pagasts 

• VA "Sociālās Integrācijas centrs", Skolas ielā 68 

• SIA "Itraco Baltija", Daugavgrīvas 31b 
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Par iespējamo prakses organizēšanu ir noslēgti jau nodomu līgumi.  

Atbilstoši studiju programmā izvirzītajiem mērķiem, ir izstrādāta prakses 

programma un uzdevumi, kas tiek saskaņoti ar prakses uzņēmumiem. 

Ar katru uzņēmumu par prakses organizēšanu Koledža RRC slēdz prakses 

līgumu. Katram studentam ir norīkots prakses vadītājs, kas koordinē prakses organizāciju 

uzņēmumā. Praksi beidzot, studenti iesniedz noteiktām prasībām atbilstošu atskaiti par 

praksi. 

Studiju programmā tiek uzņemtas personas ar vispārējo vidējo un vidējo tehnisko 

izglītību. Vecums, dzimums, sociālais stāvoklis, reliģiskā pārliecība un pilsonība 

uzņemšanu neietekmē. 

Piesakoties studijām jāiesniedz: 

• iesniegums studijām; 

• iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments; 

• 4 fotokartītes; 

• pases kopija, uzrādot pasi; 

• uzvārda maiņas gadījumā – apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu. 

Par kvalitatīvu studiju procesa organizāciju, atbilstoši īstenojamo izglītības 

programmu mērķiem, atbild koledžas un programmas vadītāji.  

Datorvadības un datorzinību programmas vadītājs organizē studentu uzņemšanu, 

studiju procesa sekmīgu norisi, organizē dokumentācijas izstrādi un arhivēšanu un 

kontrolē visu plānoto pasākumu izpildes grafiku un kvalitāti. 

Mācību metodisko darbu nodaļā vada un plāno programmas vadītājs. Mācību 

metodiskā darba kvalitatīvai nodrošināšanai ir izveidota metodiskā padome, kas sastāv no 

metodisko komisiju vadītājiem, un kas tiek sasaukta vismaz divas reizes semestrī. 

Metodiskās padomes mērķis ir paaugstināt vispārējo un profesijas apguvi nodrošinošo 

mācību priekšmetu pedagogu darba kvalitāti un profesionalitāti, izmantojot pieredzi un 

jaunāko informāciju, pilnveidot mācīšanas metodiku un nodrošināt mācību procesa 

kvalitāti. 

Pedagogi ir profesionāļi savā jomā. Vairāki pedagogi studē, lai iegūtu 

pedagoģisko izglītību, maģistra vai doktora grādu (skat. nodaļu Ziņas par mācībspēkiem). 
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Koledža RRC organizē kursus pedagogiem darbam ar dažādām 

datorprogrammām, kas varētu nodrošināt mācību un metodisko materiālu kvalitatīvāku 

izstrādi; paaugstināt pedagogu kvalifikāciju, piedaloties semināros un apmaiņas 

braucienos dažādu projektu ietvaros.  

 Jaunāko informāciju specialitātē un par dažādiem piedāvātajiem kursiem 

iespējams iegūt, izmantojot Internet pieslēgumu, kas ir pieejams visiem pedagogiem. 

Mācīšana un mācīšanās tiek realizēta lekciju, patstāvīgo darbu un praktisko darbu 

formā. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: 

studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieņem 

lēmumus. 

Studējot studiju programmā “Lietišķo sistēmu programmatūra”, studenti iegūst: 

1. Vispārējās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai izprastu ekonomisko 
sistēmu un tās funkcionēšanas galvenās likumsakarības tirgus ekonomikas 
apstākļos; prastu saredzēt uzņēmuma vietu un lomu šai sistēmā; saprastu, ka 
arī katrs uzņēmums ir vienota sistēma, kas darbojas kā apakšsistēma vienotajā 
ekonomiskajā sistēmā.  

2. Praktiskās, profesionālās prasmes – spēju pielietot zināšanas izvēlētajā 
specialitātē praktiskajā darbā uzņēmumā; 

3. Prasmes radoši domāt, spēju pieiet darbam ar iniciatīvu, attīstīt spēju 
patstāvīgi apgūt zināšanas, saistīt mācības ar reālo situāciju. 
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4. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
Pasaules ekonomiskā un sociālā attīstība, informācijas sabiedrības veidošanās ir 

radījusi nozīmīgas pārmaiņas darba tirgū, kas paver jaunas iespējas attīstīt uz zināšanām 

balstītu sabiedrību. 

Augsts pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem pasaulē, kā 

arī darbaspēka un pakalpojumu tirgus globalizācija paver Latvijai iespēju specializēties 

tieši informācijas tehnoloģiju nozarē, kas veicinās plašu Latvijas tautsaimniecības 

attīstību nākotnē. Ne Latvijas sabiedrība kopumā, ne lielākā daļa tās invalīdu šīs iespējas 

pagaidām nav pilnīgi atskārtusi un novērtējusi. Pašlaik nepieciešami nevis šauras nozares 

speciālisti, bet kvalificēti speciālisti ar plašām zināšanām un prasmēm, kas spēj 

piemēroties mainīgajam darba tirgum un straujai tehnoloģiskai attīstībai1

• Studiju programmas apjoms kredītpunktos; 

. 

Šīs izglītības programmas attīstīšana sniegs būtisku ieguldījumu cilvēkresursu 

attīstībai un nodarbinātības veicināšanai (tai skaitā invalīdiem) Latvijā.  

Studiju programmas atbilstība profesiju standartam un profesionālās 

izglītības standartam 

Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu 

un Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Programma ir izstrādāta balstoties uz Phare 

projekta ietvaros Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūras, Profesionālās 

izglītības centra RTU Datorzinātņu un Informācijas tehnoloģiju fakultātes (agrāk 

Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte) izstrādāto pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmu “Lietišķo sistēmu programmatūra”. Šī programmas ir 

izstrādāta un aktualizēta saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002.gada 8.janvārī 

apstiprināto datorsistēmu un datortīklu administratora standartu.  

Koledžas RRC studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” ir 

salīdzināta ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs pēc šādiem 

kritērijiem: 

• Studiju ilgums; 

1 Andris Virtmanis. Informātika Latvijā: kritiskās masas veidošana. II pasaules Latviešu Zinātnieku 
kongress, 600.lpp. 
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• Profila un specializācijas kursu īpatsvars; 

• Studējošo individuālā pētniecības darba īpatsvars; 

• Prakšu īpatsvars. 

Koledžas RRC studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” tika 

salīdzināta ar: 

• Rīgas Tehniskās koledžas studiju programmu “Lietišķo sistēmu programmatūra”.; 

• Vidzemes Augstskolas studiju programmu “Lietišķo sistēmu programmatūra”.; 

• Somijas, Lahti Polytechnic izglītības programmām; 

 
 

Kopīgais Atšķirīgais 
• Visas minētās studiju programmas 

sagatavo speciālistus, informācijas 

tehnoloģijās. Latvijas izglītības iestāžu 

studiju programmas dod iespēju 

turpināt studijas otrā līmeņa 

profesionālās izglītības iegūšanai 

• Koledžā RRC un Rīgas Tehniskās 

koledžas studiju programmās ir 

vislielākais kredītpunktu apjoms (120 

KP), kas atbilst 3 gadu studijām. Citās 

studiju programmās tie ir 2 gadi. 

• Galvenās priekšmetu grupas visās 

salīdzinātajās studiju programmās ir 

līdzīgas. Visās studiju programmās ir 

līdzvērtīgs prakses apjoms (26 KP). 

• Koledžā RRC pilnvērtīgāk tiek 

nodrošināta iespēja studentiem pēc 

izglītības programmas pabeigšanas 

turpināt studija otrā līmeņa 

profesionālās izglītības iegūšanai Rīgas 

Tehniskās universitātes Datorzinātņu un 

Informācijas Tehnoloģiju fakultātes 

izglītības programmā „Datorsistēmas” 

• Visās studiju programmās jāizstrādā 

kvalifikācijas darbs, kas ir 10 KP 

apjomā 

• Koledžā RRC tiek specificēti studiju 

priekšmeti, kuros ir obligāti veicams 

studentu lietišķie pētījumi 

• Visās studiju programmās ir iekļauta 

kvalifikācijas prakse 

• Salīdzinātajās Latvijas izglītības iestāžu 

studiju programmās ir iekļauta arī 

mācību prakse. Koledžā RRC mācību 
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prakses apjoms ir 10 KP. 
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5. Zināšanu vērtēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos 

studiju darbos un pārbaudījumos. 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir: 

• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

• pārbaudes obligātuma princips: studenti saņem vērtējumu par programmu obligātā 

satura apguvi; 

• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips: atbilstoši izvirzītajiem 

programmas un mācību kursu mērķiem ir noteikts pamatprasību kopums iegūtās 

izglītības vērtēšanai; 

• vērtēšanas formu dažādības princips: programmas apguves vērtēšanā izmanto 

dažādas pārbaudījumu formas un veidus; 

• pārbaudījuma pieejamības princips: studentam ir jādod iespēja apliecināt 

analītiskās spējas, zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes visiem apguves 

līmeņiem atbilstošos uzdevumos un situācijās, pārbaudēs iekļaujamais izglītības 

satura apjoms atbilst studiju programmā noteiktajam saturam. 

• Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. 

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā, 

atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 14.04.1998. rīkojumam Nr.208 “Par 

studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti”: 

10 – izcili -  studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pārsniedz studiju programmas 

prasības, liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu dziļu izpratni; 

9 – teicami -  studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pilnībā atbilst studiju programmas 

prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas; 

8 – ļoti labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pilnā mērā atbilst studiju 

programmas prasībām, taču reizēm  trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas 

patstāvīgi piemērot sarežģītākiem jautājumiem; 

7 – labi - studenta zināšanas un  prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, bet 

vienlaikus konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē; 
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6 – gandrīz labi - studenta zināšanas un  prasmes visumā atbilst studiju programmas 

prasībām, tomēr konstatējamas atsevišķas lielākas problēmas, nepietiekami dziļa 

izpratne;  

5 – viduvēji - studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, 

kaut arī konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne (teorijas 

pārzināšanā, izpratnē, izklāstā un mākā to saistīt ar praksi); 

4 – gandrīz viduvēji - studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst minimālajām studiju  

programmas prasībām, konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un 

grūtības iegūto zināšanu praktiskai izmantošanai (nepietiekama teorijas pārzināšana, kā 

arī prasmju trūkums tipveida praktisku uzdevumu patstāvīgai un pareizai izpildei); 

3 – vāji – students ir tikai daļēji apguvis studiju programmas jautājumus un viņa 

zināšanas un prasmes ir nepietiekamas; 

2 – ļoti vāji – students apguvis virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām 

problēmām, taču citās svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas; 

1 – ļoti, ļoti vāji – studentam nav izpratnes par priekšmeta pamat problemātiku (Ar 

labojumiem, kas izdarīti pamatojoties uz IZM Rīkojumu Nr.208 no 14. 04.1998). 

Vērtējuma iedalījums: 

10 balles – vērtējums augstāks par studiju programmas prasībām, 

6 – 9 balles – labs vērtējums studiju programmas prasību ietvaros 

4 – 5 balles – apmierinošs vērtējums programmas prasību ietvaros, 

1 – 3 balles – vērtējums zemāks par studiju programmas prasībām. 

 

Studenti, kas mācību gada laikā ar vērtējumu, ne zemāku par 4 ballēm, ir 

apguvuši vismaz 90% no studiju plānā ietvertajiem kursiem un nokārtojuši līgumā 

paredzēto mācību maksu par šo mācību gadu, tiek pārcelti uz nākošo studiju gadu. Lai 

studiju noslēgumā varētu saņemt paredzētos izglītības dokumentus, trūkstošie obligātie 

vērtējumi studentam individuāli jāiegūst nākošā mācību gada laikā. 

Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” 

vai “neieskaitīts”. Katra studiju kursa noslēgumā ir jākārto ieskaite vai eksāmens. 

Pārbaudījuma formu nosaka studiju programma. Bez noslēguma pārbaudījumiem studiju 

kursā ir arī kārtējie pārbaudījumi – ieskaites, studiju patstāvīgie darbi, referāti u.c.  
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Prakse tiek vērtēta divdaļīgā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav 

bijis zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 
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6. Informācija par studējošiem 
Studējošo skaits programmā – 22. 

1.kursā imatrikulēti 9 studenti. Koledžu absolvējuši  – 3 „Lietišķo sistēmu 

programmatūras” studenti. Studējošie visi ir vīrieši – vecuma diapazons no 19 līdz 51 

gadiem. 

Koledžā RRC darbojas studentu pašpārvalde, kura ir koledžas studējošo augstākā 

institūcija. Pašpārvaldes tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, koledžas 

nolikums un studējošo pašpārvaldes nolikums. No katras “Koledža RRC” studējošo 

grupas pašpārvaldē darbojas 2 studenti. Pašpārvaldes darbības mērķis ir veicināt 

pasniedzēju, administrācijas un studentu sadarbību, lai sekmētu pēc iespējas plašāku 

studentu loka aktīvu līdzdalību koledžas darbā. “Koledža RRC” studējošo pašpārvaldes 

funkcijas ir: 

• saskaņot “Koledžas RRC “ studentu un administrācijas intereses akadēmiskā 

mācību procesa uzlabošanai; 

• ar priekšlikumiem un ierosinājumiem piedalīties normatīvo aktu izstrādē, kas 

saistoši “Koledža RRC” studentiem; 

• sagatavot un sniegt priekšlikumus par “Koledža RRC” studentu profesionālās 

sagatavošanas stratēģiju; 

• atbalstīt “Koledža RRC” reklāmas pasākumus un to popularizāciju Latvijā un 

ārvalstīs. 

Absolventi izstrādāja kvalifikācijas darbus par tēmām: 

• SIA „SPA” darbinieku datu bāze Lotus Notes vidē; 

• Apmācības diska izveide par mājas lapu veidošanu ar HTML valodas palīdzību ’’; 

• Iekšējās dinamiskās mājas lapas izstrāde. Servera uzstādīšana un konfigurēšana. 

 

Visi absolventi darbus veiksmīgi aizstāvēja, iegūstot labu vērtējumu – vidējā 

atzīme virs 7 ballēm. 

482



7. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija 
Par studiju programmas mācībspēku var būt personas ar augstāko izglītību 

(akadēmiskais vai zinātniskais grāds). Nozares priekšmetu pasniedzēji var būt arī praktiķi 

ar darba pieredzi attiecīgajā disciplīnā un augstāko izglītību.  

 Mācībspēku pieņem darbā un noslēdz ar viņu darba līgumu VA „Sociālās 

integrācija centrs” Koledžas RRC direktore.  Šobrīd studiju programmā „Informāciju 

tehnoloģijas” strādā 16 mācībspēki, no kuriem 9 mācībspēkiem (56%) tā ir 

pamatdarbavieta. 2 pasniedzēji studē doktorantūrā, bet 9 pasniedzējiem ir maģistra grāds.  

Atšķirībā no universitātes tipa izglītības, neuniversitātes tipa augstākajai izglītībai 

nav raksturīga plaša vispārizglītojoša akadēmisko zināšanu daļa un tai nav raksturīgs 

zinātniski pētnieciskais elements. Koledžas RRC mācībspēki attīsta savas zinātniskās 

intereses, uzskatot to par būtiski svarīgu sava darba sastāvdaļu. 

 7. tabula 

Studiju programmas akadēmiskais personāls 2005./2006.gadā 

N.p.k. Docētājs Zinātniskais grāds/ 

kvalifikācija 

Studiju kurss Paredzamais 

amats 

Pamatdarbs/ 

blakusdarbs 

1 Inamora 

Zaiceva 

Izglītības zinātņu 

maģistrs speciālajā 

pedagoģijā    

Ievads 

specialitātē 

Docents Pamata 

2 Solveiga 

Serkova 

Turpina studijas 

maģistra studijas 

„Skolvadībā”; 

Matemātikas 

skolotāja 

kvalifikācija. 

Matemātika 

Matemātikas 

speciālās nodaļas 

Docents Pamata 

3 Ilona 

Goldmane 

Filoloģijas Mag.grāds 

angļu filoloģijā 

Angļu valoda Lektore Pamata 

4 Signe 

Mainule-

Humanitāro zinātņu 

maģistra grāds 

Vācu valoda Lektore Pamata 
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Meidropa filoloģijā 

5 Nenona 

Kalēja 

Dabaszinātņu 

Maģistra grāds 

matemātikā 

Matemātika, 

Matemātikas 

speciālās nodaļas 

Lektore Pamata 

6 Biruta 

Jansone 

Augstākā 

profesionālā izglītība, 

arodpedagoga 

kvalifikācija 

Uzņēmējdarbības 

pamati, 

Ekonomikas 

pamati 

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 

Lektors Pamata 

9 Sergejs 

Vdovins 

Turpina studijas, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Datorsistēmu 

uzbūve; 

Perifērijas ierīces 

(pamatkurss) 

Lektors Pamata 

10 Andris 

Ozols 

Informācijas sistēmu 

menedžmenta 

augstskola, ieguva 

profesionālo 

kvalifikāciju 

informācijas sistēmu 

menedžers 

Darba aizsardzība 

un ergonomika 

Vieslektors Blakus 

11 Juris 

Leškovičs 

Augstākā 

profesionālā izglītība, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Biroja darba 

automatizācija 

 

Vieslektors Blakus 

12 Anita 

Saulīte 

Datorzinību 

Bakalaura grāds 

Programmēšanas 

valodas; 

Vieslektore Blakus 
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informācijas 

tehnoloģijā 

Datu bāzu 

tehnoloģijas, 

Programmatūras 

izstrādes rīki un 

vides 

13 Arnis 

Puksts 

Sociālo zinātņu 

Mag.grāds 

vadībzinātnē 

Lielās datu bāzes; 

Tīmekļa 

tehnoloģijas 

Vieslektors Blakus 

14 Jānis 

Kapenieks 

Sociālo zinātņu 

maģistra grāds 

ekonomikā  

E-komercija Vieslektors Blakus 

15 Ēriks 

Anuškāns 

Augstākā 

profesionālā izglītība, 

Profesionālā pieredze 

IT jomā un 

pedagoģijā 

Lietojumprogram

-matūra, 

Programmatūras 

inženierija 

(pamatkurss), 

Programmatūras 

inženierija 

(speckurss) 

Vieslektore Blakus 

16 Ilgmārs 

Lustiks 

Rīgas politehniskais 

institūts inženiera-

matemātiķa 

kvalifikācija; 

Profesionālā pieredze 

IT jomā 

Nozares tiesību 

pamati un 

standarti 

Vieslektors Blakus 
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Koledžas RRC akadēmiskais personāls, kas veicis zinātnisko vai 

pētniecisko darbu ārvalstīs 
 
Vārds, uzvārds 

 
Ārvalstu izglītības iestāde Veiktā darba raksturojums 

Solveiga 
Serkova; 
Ilze Erdmane 

Kauņas Tehnoloģijas 
universitāte (Lietuva); 
Vestminsteres Univeritātes 
datormācības centrs 

Datormācības un psiholoģijas 
kursa izstrāde un pielietošana 
darbā invalīdiem ar fiziskiem 
traucējumiem – starptautisks 
projekts Leonrdo da Vinci 
programmas ietvaros Nr. 
LT/98/1/88003/P1/I.1.1.e/FPI 

Ginta Štāle; 
Solveiga 
Serkova; 
Ēriks 
Annuškāns 

Brno universitāte (Čehija); 
Sofijas universitāte (Bulgārija) 
Baltijas datoru akadēmija 
(Lietuva) 

IT kursa izstrāde un pielietošana 
darbā invalīdiem ar fiziskiem 
traucējumiem – starptautisks 
projekts Leonrdo da Vinci 
programmas ietvaros Nr. 
CZ04BFNT-168025  

Aivars Bērziņš; 
Sergejs 
Vdovins; 
Zigmunds 
Voicehovičs 

Kauņas Tehnoloģijas 
universitāte (Lietuva); Kieļces 
Tehnoloģiskā universitāte 
(Polija), Stokholmas karaliskā 
tehnoloģiskā universitāte 
(Zviedrija) 

Tālmācības kursa izstrāde 
informāciju tehnoloģijā  „ADIS” 
– starptautisks projekts Socrates 
programmas ietvaros Nr.71189-
CP-1-1999-1-LT-ODL-ODL 

Ilze Erdmane,  
Gunta Apele, 
Biruta Jansone 

Keskuspuisto profesionālās 
rehabilitācijas institūts 
(Somija). 

Inovāciju ieviešana sociāli- 
psiholoģiskajā darbā ar 
studentiem; komandas darbs, 
pedagogu un sociālo darbinieku 
sadarbības pilnveidošana. 
Starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
DM/032/LV/00/305 
 

Aivars Bērziņš; 
Sergejs 
Vdovins; 
Zigmunds 
Voicehovičs 

Hamburgas profesionālās 
rehabilitācijas centrs (Vācija) 

Informācijas tehnoloģiju un 
telekomunikāciju studiju 
programmas pilnveidošana. 
Starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
DM/81/LV/01/313 
 

Biruta Jansone, 
Aina Mikukste 

Hessenes apgabala 
profesionālās rehabilitācijas 
centrs (Vācija) 

Jaunu studiju programmu izstrāde 
invalīdiem grāmatvedības un 
uzņēmējdarbības jomā. 
Starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
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DM/152/LV/02/308 
 

 
 

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 

attīstības politika 
Koledžas RRC akadēmiskais personāls tiek atlasīts un atjaunots atbilstoši 

pastāvošajam pieprasījumam pēc speciālistiem attiecīgajās izglītības programmās, ņemot 

vērā kandidātu profesionālo pieredzi, izglītību, pedagoģiskā darba stāžu, vēlmi radoši 

strādāt, tālāk izglītoties, iesaistīties zinātniski pētnieciskajā darbā un veicināt Koledžas 

RRC turpmāko izaugsmi. 

Koledžā RRC plaši tiek realizēta sistēmpieejas un multidisciplināro komandu 

(sadarbības starp studentiem, sociālpedagogiem, psihologu, medicīnisko personālu, 

priekšmetu pasniedzējiem) darba ieviešana un nepārtraukta pilnveidošana. 

Liela uzmanība tiek veltīta pasniedzēju izaugsmei un izglītošanai, lai tie varētu 

iegūt akadēmiskos vai zinātniskos grādus, kas nodrošinātu koledžas kvalitatīvu darbu un 

atbilstību akadēmiskā personāla prasībām.   

Koledžā RRC nepārtraukti notiek pedagogu tālākapmācība, semināru 

organizēšana un iesaistīšana starptautiskajos pieredzes apmaiņas projektos.  

Sākot ar Koledžas RRC dibināšanu, kopš 1992. gada Koledžai ir izveidojusies 

plaša sadarbība ar vairākām mācību iestādēm Vācijā. Lai paaugstinātu koledžas pedagogu 

darba kvalitāti un sniegtu nepieciešamo apmācību nepārtrauktai personāla attīstībai un 

radošai izaugsmei, regulāri tiek organizēti semināri gan Vācijā, gan uz vietas koledžā ar 

vācu lektoru piedalīšanos. 
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8. 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. 

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. 

Finansu plāns 2005. un 2006. gadam 
 

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

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

nodarbību laikā, bet arī ārpus tā., bet pavisam kopā ir 7 datorklases un 84 datori..  

Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: Pentium IV, 

Pentium III,  Pentium I un II, 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 
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datortīklā. Drukāšanas darbus nodrošina lokālie printeri HP LaserJet 1010, HP LaserJet 

1020 un tīkla printeri LaserJet 4000N.  

Bibliotēkas fonds iespēju robežās tiek papildināts, pamatojoties uz attiecīgās 

specialitātes pedagogu pieprasījumu.  

Visiem RRC audzēkņiem un studentiem ir iespējams bez maksas izmantot 6 

Jūrmalas bibliotēku mācību grāmatu fondus. Centrālā bibliotēka sniedz informāciju (1 

reizi ceturksnī) par RRC bibliotēku interesējošo grāmatu fonda papildinājumu.  

2005/2006.g. bibliotēka abonē šādus preses izdevumus: 

RRC bibliotēka Jūrmalas Centrālā bibliotēka 
Diena  Kopsolī 
Izglītība un Kultūra Dienas Bizness 

Kapitāls Lauku avīze 
Skolotājs  Kapitāls 

Latvijas Ekonomists Klubs 

Bilance LR Saeimas un MK Ziņotājs 
Sakaru Pasaule Mērķis 

E - pasaule National Geogrphics 
Santa  GEO 
Mērķis  Аргументы и факты 
Digital Times  Час 

Radio  Бизнес Балтия 
Auto  Весtи сегодня 

Sociālais Darbinieks Латвияс Экономист 
Grāmatvedība un Revīzija Знание Сила 

Latvijas Tirgotājs Наука и жизнь 
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RRC bibliotēka Jūrmalas Centrālā bibliotēka 
Kvalitāte Новый мир 

Next Радио 
Psiholoģijas Pasaule Смена 

Gastromāns Техника – молодежи 
 

Ar šiem preses izdevumiem var iepazīties RRC bibliotēkas lasītavā un Jūrmalas 

pilsētas 6 bibliotēkās. RRC bibliotēkas lasītavā ir iespējams strādāt arī ar datoru, 

nepieciešamo informāciju iegūstot Internet.  
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9. Ārējie sakari 
 

Ziņas par akadēmiskā personāla apmaiņu (darbs, stažēšanās un cita darbība 
ārvalstīs) 

 
Valsts Augstskola Zinātnes nozare (studiju programma) Personu skaits 
Vācija BFW Hamburg Lietišķo sistēmu programmatūra 3 
Lietuva Kauņas Tehnoloģiju 

universitāte 
Lietišķo sistēmu programmatūra 

 
3 

Lietuva Baltijas datoru 
akadēmija 

Lietišķo sistēmu programmatūra 
 

3 

Čehija Brno universitāte Lietišķo sistēmu programmatūra 3 
Polija Kieļces Tehnoloģiskā 

universitāte 
Lietišķo sistēmu programmatūra 2 

Bulgārija Sofijas universitāte Lietišķo sistēmu programmatūra 3 

 

 
 

 

V/A „Sociālās integrācijas centrs” direktore         R.Simsone 
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Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” 
Koledža RRC 

 

 
Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2005.gada 5.septembrī, Protokols Nr.8  
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore 

___________________________ R.Simsone 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

 

LIETIŠĶO SISTĒMU PROGRAMMATŪRA 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  

2004./2005.studiju gads 

 

 

 

 

JŪRMALA 2005 

 

492



IZRAKSTS 
V/A „Sociālās integrācijas centrs” Koledžas RRC Padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr. 13 
 

05.09.2005. 
 
Piedalās: R.Simsone, I.Lapiņa, I.Erdmane, G.Apele, A.Bērziņš, I.Misūna, A.Kārkliņš 
 
Dienas kārtība:

1.  

  
 

Lēmuma pieņemšana par programmas akreditāciju: „Informācijas tehnoloģijas” ar kvalifikāciju 
„Datorsistēmu un datortīklu administrators” Nr.415252 

2. Lēmuma pieņemšana par programmas akreditāciju: „Mārketings un tirdzniecība” ar kvalifikāciju 
„Mārketinga un tirdzniecības speciālists” Nr.413414 

3.  Par lektoru amatu kandidātiem 
4. Par jauna konkursa izsludināšanu nepieciešamības gadījumā 
5. Izmaiņas padomes personāla sastāvā 
6. Par nodaļu vadītāju amatiem un iespējamo konkursu 
7. Par studiju programmu „Cilvēku resursu vadība”, „Grāmatvedība un nodokļi” un „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšanu 
 
Sanāksmes gaitā: 
 
Nr.pk. Informācija Uzdevumi/ pieņemtie 

lēmumi 
Atbildīgais Izpildes 

termiņš 
7. Koledžas Padome izskata studiju 

programmu ”Cilvēku resursu 
vadība”, „Grāmatvedība un 
nodokļi” un „Lietišķo sistēmu 
programmatūra” pašnovērtējuma 
ziņojumus 

Koledžas Padome apstiprina 
pašnovērtējuma ziņojumus ar 
labojumiem. 

  

 
 

R.Simsone:                           (paraksts)                              

I.Lapiņa:                                     (paraksts)      

I.Misūna                    (paraksts)                              

I.Erdmane    (paraksts)                              

G.Apele         (paraksts)                              

A.Bērziņš      (paraksts)                              

A.Kārkliņš         (paraksts)                              

     

 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
Koledžas referente                                             
I.Revina 
Jūrmalā, 2009.gada 2.novembrī 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  

Studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” 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. 

Studiju programmas mērķi ir sniegt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un 

sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus profesionālai darbībai lietišķo sistēmu programmatūras 

nozarē. Pie tam izglītības programmai ir jānodrošina : 

• iegūto teorētisko un praktisko zināšanu, iemaņu, prasmes un profesionālās attieksmes 

atbilstība profesijas standartam un mūsdienu darba tirgus prasībām; 

• atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam; 

• atbilstība ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

Programmētājs var strādāt uzņēmumos, iestādēs, firmās un citas organizācijās. 

Studiju programmas uzdevumi ir: 

• Nodrošināt iegūto teorētisko un praktisko zināšanu, iemaņu, prasmju atbilstību 

profesijas standartam un darba tirgus prasībām; 

• Radīt studentam motivāciju tālāk izglītībai 
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2. Studiju programmas organizācija 

2003.gada 31. janvārī Koledža RRC saņēma licenci Koledžas 1. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmai „Lietišķo sistēmu programmatūra” programmētāja 

kvalifikācijas iegūšanai. 2003.g. 18. jūnijā ar akreditācijas komisijas lēmumu Nr.642 programma 

tika akreditēta uz sešiem gadiem, līdz 2009.gada 31. decembrim (akreditācijas lapa Nr.000-600). 

Studiju programma tiek realizēta dienas un vakara nodaļā. Tās ilgums – 3 gadi jeb 6 semestri (dienas 

nodaļā) un 3,5 gadi (vakara nodaļā), kuru laikā nepieciešams apgūt visus obligātos mācību 

priekšmetus un izvēles priekšmetus, kopā iegūstot 120 kredītpunktus.  

Studiju programmas saturu veido: 

• vispārizglītojošie studiju kursi - 800 stundas (20KP), (lekcijas, praktiskais darbs, 

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

• nozares studiju kursi - 2800 mācību stundas (70KP), 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). 

Studiju noslēgumā studentam publiski jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas darbu 

(10KP) students izstrādā trešajā studiju gadā darba vadītāja vadībā. Kvalifikācijas darbu aizstāv 

studijas programmas noslēgumā komisijas klātbūtnē (3 cilvēku sastāvā). Komisijas sastāvā ir 

atbilstošās kvalifikācijas speciālisti - praktiķis, citu atbilstoša profila augstskolu (koledžu) pārstāvji. 

Kvalifikācijas darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā. Pēc kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas, komisija 

apspriež aizstāvēšanas rezultātu. Atzīmes, ar kādu ir novērtēts kvalifikācijas darbs un lēmumu par 

kvalifikācijas piešķiršanu komisija pieņem atklāti balsojot un atspoguļojot sēdes protokolā, ko 

paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir apguvis 

programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu iegūstot vērtējumu, kas nav mazāks par 5 ballēm 

(viduvēji). 
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3. Studiju programmas praktiskā organizācija 

2004./2005.gadā tika veikta studiju programmas pilnveide, atbilstoši LR Ministru Kabineta 

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

standartu”. 

Studiju programmas “Lietišķo sistēmu programmatūra” obligātais saturs ietverts šādās 

programmu pamatdaļās: 

• mācību kursi (lekcijas, praktiskie darbi, konsultācijas, patstāvīgais darbs); 

• mācību prakse uzņēmumos; 

• kvalifikācijas darbs. 

Studiju programmas mācību kursu obligāto saturu veido: 

• vispārizglītojošie mācību kursi (humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, informācijas 

tehnoloģijas) 

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

kursi). 

Programmas un mācību kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites 

vienība, kas atbilst studējošo 40 darba stundām. 

Studējošo patstāvīgā darba apjoms atbilstoši mācību kursu nosacījumiem ir 40% no mācību 

kopējā apjoma. 

2004./2005.m.g. tika ieviestas apmācība e-studiju metodes, kas papildus klātienes 

nodarbībām paredz patstāvīgo darbu apmācības vidē Blackboard internetā. Šajā vidē studentiem ir 

iespēja patstāvīgi papildināt savas zināšanas papildus pasniedzēja lekcijās izklāstītajam materiālam. 

Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centru Blackbord vidē studentiem ir 

pieejami interaktīvi multimediju materiāli zināšanu nostiprināšanai un atsevišķu tēmu patstāvīgai 

apguvei. 

Akadēmiskais personāls veic lietišķos pētījumus par sekojošām tēmām: 
• Informācijas sistēmu izveide balstoties uz Web tehnoloģijām; 

• Kontenta atkarīgās datu plūsmas piegādes optimizācija; 

• Programmaturas izstrādes procesa metodoloģijas un līdzekļi; 

• Datu strukturu, tai skaita objektu, pielietojums praktiskajos uzdevumos; 

• Lotus Notes izmantošana biroja darba automatizācijai; 

• Informācijas sistēmu izstrādes metodoloģijas; 

• Web tehnoloģiju iespējas un to izmantošana; 
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• Lietojumprogrammatūras pielietojums praktiskajā darbā; 

• Datoru arhitektūras attīstības tendencies; 

• Datu bāzu tehnoloģiju attīstība; 

• Perifērijas ierīču  attīstības tendences; 

• Datortīklu optimizācija. 

Studenti praktiskās zināšanas apgūst, piedaloties lietišķajos pētījumos un ar to saistītajos 

projektos RTU Tālmācības studiju centrā. 

Studiju programma satur profesionālās izglītības neatņemamu sastāvdaļu -  praksi 20 KP.  

Prakses mērķis ir dot studentam iespēju apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas 

datorsistēmu un datortīklu administrēšanas uzdevumu sekmīgai izpildei. Studiju programmā 

iekļautas mācību prakse  4.semestrī (10 kredītpunkti) un kvalifikācijas prakse 6.semestrī (10 

kredītpunkti), kuras tiek realizētas uzņēmumos. 

Ir izpētīts, kādas ir iespējas organizēt praksi un uzsāktas sarunas ar sekojošiem 

uzņēmumiem: 

• SIA “Itraco Baltija”, 

• SIA „NĪA”, 

• Rīgas Tehniskās Universitātes Tālmācības studiju centru. 

Par iespējamo prakses organizēšanu ir noslēgti jau nodomu līgumi.  

Atbilstoši studiju programmā izvirzītajiem mērķiem, ir izstrādāta prakses programma un 

uzdevumi, kas tiek saskaņoti ar prakses uzņēmumiem. 

Ar katru uzņēmumu par prakses organizēšanu Koledža RRC slēdz prakses līgumu. Katram 

studentam ir norīkots prakses vadītājs, kas koordinē prakses organizāciju uzņēmumā. Praksi beidzot, 

studenti iesniedz noteiktām prasībām atbilstošu atskaiti par praksi. 

Studiju programmā tiek uzņemtas personas ar vispārējo vidējo un vidējo tehnisko izglītību. 

Vecums, dzimums, sociālais stāvoklis, reliģiskā pārliecība un pilsonība uzņemšanu neietekmē. 

Piesakoties studijām jāiesniedz: 

• iesniegums studijām; 

• iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments; 

• 4 fotokartītes; 

• pases kopija, uzrādot pasi; 

• uzvārda maiņas gadījumā – apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu. 
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Eiropā tradicionāli pastāv dalījums universitātes un neuniversitātes tipa izglītībā. Atšķirība 

pastāv tikai izglītības iestādes nosaukumā, bet ne iegūstamās kvalifikācijas līmenī.  

Par kvalitatīvu studiju procesa organizāciju, atbilstoši īstenojamo izglītības programmu 

mērķiem, atbild nodaļas vadītāja.  

Datorvadības un datorzinību nodaļas vadītāja organizē studentu uzņemšanu, studiju procesa 

sekmīgu norisi, organizē dokumentācijas izstrādi un arhivēšanu un kontrolē visu plānoto pasākumu 

izpildes grafiku un kvalitāti. 

Mācību metodisko darbu nodaļā vada un plāno nodaļas vadītājs. Mācību metodiskā darba 

kvalitatīvai nodrošināšanai ir izveidota metodiskā padome, kas sastāv no metodisko komisiju 

vadītājiem, un kas tiek sasaukta vismaz divas reizes semestrī. Metodiskās padomes mērķis ir 

paaugstināt vispārējo un profesijas apguvi nodrošinošo mācību priekšmetu pedagogu darba kvalitāti 

un profesionalitāti, izmantojot pieredzi un jaunāko informāciju, pilnveidot mācīšanas metodiku un 

nodrošināt mācību procesa kvalitāti. 

Pedagogi ir profesionāļi savā jomā. Vairāki pedagogi studē, lai iegūtu pedagoģisko izglītību, 

maģistra vai doktora grādu (skat. nodaļu Ziņas par mācībspēkiem). 

Šogad tika jau organizēti semināri pedagogiem par mērķu definēšanu un to sasniegšanu 

studiju programmās un apskatītas mācību metodes un to pielietošana mācību stundu organizācijā. 

Koledža RRC organizē kursus pedagogiem darbam ar dažādām datorprogrammām, kas varētu 

nodrošināt mācību un metodisko materiālu kvalitatīvāku izstrādi; paaugstināt pedagogu 

kvalifikāciju, piedaloties semināros un apmaiņas braucienos dažādu projektu ietvaros.  

 Jaunāko informāciju specialitātē un par dažādiem piedāvātajiem kursiem iespējams iegūt, 

izmantojot Internet pieslēgumu, kas ir pieejams visiem pedagogiem. 

Mācīšana un mācīšanās tiek realizēta lekciju, patstāvīgo darbu un praktisko darbu formā. 

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti patstāvīgi 

apgūst teorētisko materiālu, analizē un vērtē situācijas, pieņem lēmumus. 

Studējot studiju programmā “Lietišķo sistēmu programmatūra”, studenti iegūst: 

1. Vispārējās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai izprastu ekonomisko sistēmu un 
tās funkcionēšanas galvenās likumsakarības tirgus ekonomikas apstākļos; prastu saredzēt 
uzņēmuma vietu un lomu šai sistēmā; saprastu, ka arī katrs uzņēmums ir vienota sistēma, 
kas darbojas kā apakšsistēma vienotajā ekonomiskajā sistēmā.  

2. Praktiskās, profesionālās prasmes – spēju pielietot zināšanas izvēlētajā specialitātē 
praktiskajā darbā uzņēmumā; 

3. Prasmes radoši domāt, spēju pieiet darbam ar iniciatīvu, attīstīt spēju patstāvīgi apgūt 
zināšanas, saistīt mācības ar reālo situāciju. 
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4. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

Pasaules ekonomiskā un sociālā attīstība, informācijas sabiedrības veidošanās ir radījusi 

nozīmīgas pārmaiņas darba tirgū, kas paver jaunas iespējas attīstīt uz zināšanām balstītu sabiedrību. 

Augsts pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem pasaulē, kā arī 

darbaspēka un pakalpojumu tirgus globalizācija paver Latvijai iespēju specializēties tieši 

informācijas tehnoloģiju nozarē, kas veicinās plašu Latvijas tautsaimniecības attīstību nākotnē. Ne 

Latvijas sabiedrība kopumā, ne lielākā daļa tās invalīdu šīs iespējas pagaidām nav pilnīgi atskārtusi 

un novērtējusi. Pašlaik nepieciešami nevis šauras nozares speciālisti, bet kvalificēti speciālisti ar 

plašām zināšanām un prasmēm, kas spēj piemēroties mainīgajam darba tirgum un straujai 

tehnoloģiskai attīstībai1

• Studiju programmas apjoms kredītpunktos; 

. 

Šīs izglītības programmas attīstīšana sniegs būtisku ieguldījumu cilvēkresursu attīstībai un 

nodarbinātības veicināšanai (tai skaitā invalīdiem) Latvijā.  

Studiju programmas atbilstība profesiju standartam un profesionālās izglītības 

standartam 

Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas 

Republikas Augstskolu likumu. Programma ir izstrādāta balstoties uz Phare projekta ietvaros 

Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūras, Profesionālās izglītības centra RTU 

Datorzinātņu un Informācijas tehnoloģiju fakultātes (agrāk Automātikas un skaitļošanas tehnikas 

fakultāte) izstrādāto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Lietišķo sistēmu 

programmatūra”. Šī programmas ir izstrādāta un aktualizēta saskaņā ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2002.gada 8.janvārī apstiprināto datorsistēmu un datortīklu administratora standartu.  

Koledžas RRC studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” ir salīdzināta ar 

citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs pēc šādiem kritērijiem: 

• Studiju ilgums; 

• Profila un specializācijas kursu īpatsvars; 

• Studējošo individuālā pētniecības darba īpatsvars; 

• Prakšu īpatsvars. 

Koledžas RRC studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” tika salīdzināta ar: 

• Rīgas Tehniskās koledžas studiju programmu “Lietišķo sistēmu programmatūra”.; 

1 Andris Virtmanis. Informātika Latvijā: kritiskās masas veidošana. II pasaules Latviešu Zinātnieku kongress, 600.lpp. 
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• Vidzemes Augstskolas studiju programmu “Lietišķo sistēmu programmatūra”.; 

• Somijas, Lahti Polytechnic izglītības programmām; 

• Vācijas, Berufs-Förderungs-Werk-Hamburg (BFW Hamburg) izglītības programmu 
 

Kopīgais Atšķirīgais 
• Visas minētās studiju programmas 

sagatavo speciālistus, informācijas 

tehnoloģijās. Latvijas izglītības iestāžu 

studiju programmas dod iespēju 

turpināt studijas otrā līmeņa 

profesionālās izglītības iegūšanai 

• Koledžā RRC un Rīgas Tehniskās 

koledžas studiju programmās ir 

vislielākais kredītpunktu apjoms (120 

KP), kas atbilst 3 gadu studijām. Citās 

studiju programmās tie ir 2 gadi. 

• Galvenās priekšmetu grupas visās 

salīdzinātajās studiju programmās ir 

līdzīgas. Visās studiju programmās ir 

līdzvērtīgs prakses apjoms (26 KP). 

• Koledžā RRC pilnvērtīgāk tiek 

nodrošināta iespēja studentiem pēc 

izglītības programmas pabeigšanas 

turpināt studija otrā līmeņa 

profesionālās izglītības iegūšanai Rīgas 

Tehniskās universitātes Datorzinātņu un 

Informācijas Tehnoloģiju fakultātes 

izglītības programmā „Datorsistēmas” 

• Visās studiju programmās jāizstrādā 

kvalifikācijas darbs, kas ir 10 KP 

apjomā 

• Koledžā RRC tiek specificēti studiju 

priekšmeti, kuros ir obligāti veicams 

studentu lietišķie pētījumi 

• Visās studiju programmās ir iekļauta 

kvalifikācijas prakse 

• Salīdzinātajās Latvijas izglītības iestāžu 

studiju programmās ir iekļauta arī 

mācību prakse. Koledžā RRC mācību 

prakses apjoms ir 10 KP. 
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5. Zināšanu vērtēšanas sistēma  
 

Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos studiju darbos 

un pārbaudījumos. 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir: 

• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 

• pārbaudes obligātuma princips: studenti saņem vērtējumu par programmu obligātā satura 

apguvi; 

• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips: atbilstoši izvirzītajiem programmas un 

mācību kursu mērķiem ir noteikts pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

• vērtēšanas formu dažādības princips: programmas apguves vērtēšanā izmanto dažādas 

pārbaudījumu formas un veidus; 

• pārbaudījuma pieejamības princips: studentam ir jādod iespēja apliecināt analītiskās spējas, 

zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes visiem apguves līmeņiem atbilstošos uzdevumos 

un situācijās, pārbaudēs iekļaujamais izglītības satura apjoms atbilst studiju programmā 

noteiktajam saturam. 

• Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Eksāmenā 

programmas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā, atbilstoši Izglītības un 

zinātnes ministrijas 14.04.1998. rīkojumam Nr.208 “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu 

uzskaiti”: 

10 – izcili -  studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina 

par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu dziļu izpratni; 

9 – teicami -  studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pilnībā atbilst studiju programmas prasībām, 

iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas; 

8 – ļoti labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaņas pilnā mērā atbilst studiju programmas 

prasībām, taču reizēm  trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot 

sarežģītākiem jautājumiem; 

7 – labi - studenta zināšanas un  prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, bet vienlaikus 

konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē; 

6 – gandrīz labi - studenta zināšanas un  prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, tomēr 

konstatējamas atsevišķas lielākas problēmas, nepietiekami dziļa izpratne;  
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5 – viduvēji - studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas prasībām, kaut arī 

konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne (teorijas pārzināšanā, izpratnē, 

izklāstā un mākā to saistīt ar praksi); 

4 – gandrīz viduvēji - studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst minimālajām studiju  

programmas prasībām, konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un grūtības 

iegūto zināšanu praktiskai izmantošanai (nepietiekama teorijas pārzināšana, kā arī prasmju trūkums 

tipveida praktisku uzdevumu patstāvīgai un pareizai izpildei); 

3 – vāji – students ir tikai daļēji apguvis studiju programmas jautājumus un viņa zināšanas un 

prasmes ir nepietiekamas; 

2 – ļoti vāji – students apguvis virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču 

citās svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas; 

1 – ļoti, ļoti vāji – studentam nav izpratnes par priekšmeta pamat problemātiku (Ar labojumiem, kas 

izdarīti pamatojoties uz IZM Rīkojumu Nr.208 no 14. 04.1998). 

Vērtējuma iedalījums: 

10 balles – vērtējums augstāks par studiju programmas prasībām, 

6 – 9 balles – labs vērtējums studiju programmas prasību ietvaros 

4 – 5 balles – apmierinošs vērtējums programmas prasību ietvaros, 

1 – 3 balles – vērtējums zemāks par studiju programmas prasībām. 

 

Studenti, kas mācību gada laikā ar vērtējumu, ne zemāku par 4 ballēm, ir apguvuši vismaz 

90% no studiju plānā ietvertajiem kursiem un nokārtojuši līgumā paredzēto mācību maksu par šo 

mācību gadu, tiek pārcelti uz nākošo studiju gadu. Lai studiju noslēgumā varētu saņemt paredzētos 

izglītības dokumentus, trūkstošie obligātie vērtējumi studentam individuāli jāiegūst nākošā mācību 

gada laikā. 

Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai 

“neieskaitīts”. Katra studiju kursa noslēgumā ir jākārto ieskaite vai eksāmens. Pārbaudījuma formu 

nosaka studiju programma. Bez noslēguma pārbaudījumiem studiju kursā ir arī kārtējie 

pārbaudījumi – ieskaites, studiju patstāvīgie darbi, referāti u.c.  

Prakse tiek vērtēta divdaļīgā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis 

zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 
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6. Informācija par studējošiem 

Studējošo skaits programmā – 15. 

1.kursā imatrikulēti 2 studenti. Koledžu absolvējuši  – 4 „Lietišķo sistēmu programmatūras” 

studenti. Studējošie visi ir vīrieši – vecuma diapazons no 20 līdz 45 gadiem. 

Par budžeta līdzekļiem mācās 9 studenti, bet par studijām maksā 6 studenti. 

No 9 budžeta studentiem 1 ir 1.grupas invalīds, 3 ir 2.grupas invalīdi, bet pārējie – 3.grupas 

invalīdi. Studijas ar darbu apvieno 4 studenti. 

Koledžā RRC darbojas studentu pašpārvalde, kura ir koledžas studējošo augstākā institūcija. 

Pašpārvaldes tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, koledžas nolikums un studējošo 

pašpārvaldes nolikums. No katras “Koledža RRC” studējošo grupas pašpārvaldē darbojas 2 studenti. 

Pašpārvaldes darbības mērķis ir veicināt pasniedzēju, administrācijas un studentu sadarbību, lai 

sekmētu pēc iespējas plašāku studentu loka aktīvu līdzdalību koledžas darbā. “Koledža RRC” 

studējošo pašpārvaldes funkcijas ir: 

• saskaņot “Koledžas RRC “ studentu un administrācijas intereses akadēmiskā mācību procesa 

uzlabošanai; 

• ar priekšlikumiem un ierosinājumiem piedalīties normatīvo aktu izstrādē, kas saistoši 

“Koledža RRC” studentiem; 

• sagatavot un sniegt priekšlikumus par “Koledža RRC” studentu profesionālās sagatavošanas 

stratēģiju; 

• atbalstīt “Koledža RRC” reklāmas pasākumus un to popularizāciju Latvijā un ārvalstīs. 

Absolventi izstrādāja kvalifikācijas darbus par tēmām: 

• Līvānu mākslas skolas portāla papildinājumu plānošana un realizēšana Lotus 

Notes vidē;      

• SIA „Eurolink” mājas lapas izstrāde;          

• Jauna metode autortiesību aizsardzībai zināšanu sabiedrībā (prototips);        

• Bibliotēkas informācijas sistēma „Ludzas Biblio”.    

Visi absolventi darbus veiksmīgi aizstāvēja, iegūstot labu vērtējumu – vidējā atzīme virss 7 

ballēm. 
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7. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija 
Par studiju programmas mācībspēku var būt personas ar augstāko izglītību (akadēmiskais vai 

zinātniskais grāds). Nozares priekšmetu pasniedzēji var būt arī praktiķi ar darba pieredzi attiecīgajā 

disciplīnā un augstāko izglītību.  

 Mācībspēku pieņem darbā un noslēdz ar viņu darba līgumu VA „Sociālās integrācija centrs” 

Koledžas RRC direktore.  Šobrīd studiju programmā „Informāciju tehnoloģijas” strādā 15 

mācībspēki, no kuriem 8 mācībspēkiem (60%) tā ir pamatdarbavieta. 5 pasniedzēji studē  

doktorantūrā, bet 7  pasniedzējiem ir maģistra akadēmiskais grāds.  

Atšķirībā no universitātes tipa izglītības, neuniversitātes tipa augstākajai izglītībai nav 

raksturīga plaša vispārizglītojoša akadēmisko zināšanu daļa un tai nav raksturīgs zinātniski 

pētnieciskais elements. Koledžas RRC mācībspēki attīsta savas zinātniskās intereses, uzskatot to par 

būtiski svarīgu sava darba sastāvdaļu. 

 Vairāki Koledžas RRC mācībspēki veic zinātniski pētnieciskos darbus, turpinot studijas: 

A.Koļesovs – LU doktorantūra 

I.Goldmane – LU doktorantūra 

R.Gulbis – RTU doktorantūrā 

G.Štāle – RTU doktorantūrā 

B.Žuga -  RTU doktorantūrā 
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Akadēmiskais personāls 

       

Nr.p.k. 
Vārds, uzvārds Personas kods Izglītības iestāde Izglītība, specialitāte Amats Priekšmets 

1. Biruta Jansone 190748-11210 

RTU **augstākā profesionālā izglītība, arodpedagoga 
kvalifikācija (2002.) Pamatdarbs 

Uzņēmējdarbības pamati                                                           
Ekonomikas pamati 

RPI **inženiera – ekonomista kvalifikācija (1981.) 

lektors-līdz 
27.06.2010-darba 
līgums Nr. 
67/07.07.2004 

2. Rūdolfs Gulbis 071168-10307 LU fizikas ziņātņu maģistra grāds 

docents-līdz 
27.06.2010-darba 
līgums Nr. 
68/01.09.2004 

Lokālie un globālie 
datortīkli,                                                          
Tīkla operētājsistēmas,                                                           
Perifērijas ierīces 

3. Nenona Kalēja 220850-11507 LU dabasznātņu maģistra grāds matemātikā 
lektors-līdz 
01.03.2010-darba 
līgums Nr. 18.03.2004 

Matemātika,                                                                    
Matemātikas speciālās 
nodaļas 

4. Aivars Bērziņš 270378-11510 Rīgas politehniskais 
institūts 

radioparatūras konstruēšanas un ražošanas 
specialitāte 

lektors- līdz 
01.03.2010- darba 
līgums 
nr.576/31.03.2004 

Operētājsistēmas,                                     
Datortīkli 

5. Ginta Štāle 270378-11510 RTU inženiera kvalifikācija datorsistēmās 

lektors-  līdz 
01.03.2010-darba 
līgums Nr. 574/ 
31.03.2004 

Programmēšanas 
valodas 

6. Sergejs Vdovins 180370-11498 RTU elektrosakaru inženieru kvalifikācija, automātisko 
elektrosakaru specialitāte 

lektors- līdz 
01.03.2010-darba 
līgums Nr. 575/ 
31.03.2003 

Datorsistēmu uzbūve,                                                            
Perifērijas ierīces 
(pamatkurss) 

7. Zigmunds 
Voicehovičs 041036-10927 

Pētera Stučkas 
Latvijas  valsts 

universitāte 
fiziķa kvalifikācija vieslektors 

Darba aizsardzība un 
ergonomika,      
Elektrotehnika un 
elektronika                                              

8. Ēriks Annuškāns 050165-11490 
Daugavpils 
pedagoģiskā 
universitāte 

maģistra grāds pedagoģijā lektors Lietojumprogrammatūra,                         
Datu bāzu tehnoloģijas 
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9. Bruno Žuga 040972-12550 RTU inženierzinātņu maģistra grāds elektronikā vieslektors Biroja darba 
automatizācija  

10. Ilona Goldmane 300969-11500 LU filoloģijas maģistra grāds angļu filoloģijā lektors- nav saņemts 
Padomes protokols Angļu valoda 

11. Aleksanrds Koļesovs 310571-13068 LU sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā vieslektors Lietišķā saskarsme 

12. Mārtiņš Kupčs 250958-11501 RPI inženiera -elektriķa kvalifikācija lektors Lielās datu bāzes,                                 
Tīmekļa tehnoloģijas 

13. Jānis Kapenieks 230578-11835 LU maģistra grāds soc. zin. vieslektors E-komercija 

14. Jānis Salmiņš 300851-11516 LU fiziķa kvalifikācija vieslektors Mikroshēmas un 
mikroprocesori 

15. 
 
Atis Meiers 
 

260683-12357 RTU bak. grāds inženierzin., studē maģistratūrā vieslektors Tīkla orerētājsistēmas 
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Koledžas RRC akadēmiskais personāls, kas veicis zinātnisko vai 

pētniecisko darbu ārvalstīs 
 
Vārds, uzvārds 

 
Ārvalstu izglītības iestāde Veiktā darba raksturojums 

Gunta Apele; 
Dace Krasta 

Salpaus tālākizglītības 
institūts, Opeko pedagogu 
tālākizglītības akadēmija 
(Somija) 

Mācību metodes un studentu 
apmācības organizācija koledžas 
izglītības programmās. 

Solveiga 
Serkova; 
Ilze Erdmane 

Kauņas Tehnoloģijas 
universitāte (Lietuva); 
Vestminsteres Univeritātes 
datormācības centrs 

Datormācības un psiholoģijas 
kursa izstrāde un pielietošana 
darbā invalīdiem ar fiziskiem 
traucējumiem – starptautisks 
projekts Leonrdo da Vinci 
programmas ietvaros Nr. 
LT/98/1/88003/P1/I.1.1.e/FPI 

Ginta Štāle; 
Solveiga 
Serkova; 
Ēriks 
Annuškāns 

Brno universitāte (Čehija); 
Sofijas universitāte (Bulgārija) 
Baltijas datoru akadēmija 
(Lietuva) 

IT kursa izstrāde un pielietošana 
darbā invalīdiem ar fiziskiem 
traucējumiem – starptautisks 
projekts Leonrdo da Vinci 
programmas ietvaros Nr. 
CZ04BFNT-168025  

Ilze Erdmane; 
Mārīte 
Pumpure; 
Dace Krasta 

Viļnas universitāte (Lietuva), 
Hessenes apgabala 
profesionālās rehabilitācijas 
centrs (Vācija) 

Socializācijas rokasgrāmatas 
izstrāde darbam ar invalīdiem - 
starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
LT/99/1/088102/P1/I.1.1.e/CONT 

Aivars Bērziņš; 
Sergejs 
Vdovins; 
Zigmunds 
Voicehovičs 

Kauņas Tehnoloģijas 
universitāte (Lietuva); Kieļces 
Tehnoloģiskā universitāte 
(Polija), Stokholmas karaliskā 
tehnoloģiskā universitāte 
(Zviedrija) 

Tālmācības kursa izstrāde 
informāciju tehnoloģijā  „ADIS” 
– starptautisks projekts Socrates 
programmas ietvaros Nr.71189-
CP-1-1999-1-LT-ODL-ODL 

Dace Krasta, 
Gunta Apele, 
Ilze Erdmane, 
Mārīte Pumpure 

Malakovas tālākizglītības 
koledža (Norvēģija); 
Keskuspuisto profesionālās 
rehabilitācijas institūts 
(Somija); Jauniešu kamera 
(Francija) 

Sistēmpieejas iesviešana mācību 
procesa organizācijā; mentorings 
un koledžas absolventu 
ievadīšana darba tirgū. 
Starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
LV/99/1/087604/P1/III.3.a/FPI 

Dace Krasta Malakovas tālākizglītības 
koledža (Norvēģija); 
Hamburgas profesionālās 

Augstākās profesionālās izglītības 
mācību programmu izveide 
invalīdiem uzņēmējdarbībā; 
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rehabilitācijas centrs un 
Hamburgas universitāte 
(Vācija) 

mācību metodoloģijas izstrāde. 
Starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
DM/003/LV/99/303 
 

Ilze Erdmane, 
Dace Krasta 

Hamburgas profesionālās 
rehabilitācijas centrs (Vācija) 

Profesionālās piemērotības 
noteikšanas metodoloģijas 
izstrāde. 
 

Ilze Erdmane,  
Gunta Apele, 
Biruta Jansone 

Keskuspuisto profesionālās 
rehabilitācijas institūts 
(Somija). 

Inovāciju ieviešana sociāli- 
psiholoģiskajā darbā ar 
studentiem; komandas darbs, 
pedagogu un sociālo darbinieku 
sadarbības pilnveidošana. 
Starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
DM/032/LV/00/305 
 

Aivars Bērziņš; 
Sergejs 
Vdovins; 
Zigmunds 
Voicehovičs 

Hamburgas profesionālās 
rehabilitācijas centrs (Vācija) 

Informācijas tehnoloģiju un 
telekomunikāciju studiju 
programmas pilnveidošana. 
Starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
DM/81/LV/01/313 
 

Inta Duka,  
Aina Mikiukste 

Keskuspuisto profesionālās 
rehabilitācijas institūts 
(Somija). 

Inovāciju ieviešana mācību un 
audzināšanas darbā. Starptautisks 
projekts Leonrdo da Vinci 
programmas ietvaros Nr. 
DM/209/LV/03/405 
 

Biruta Jansone, 
Aina Mikukste 

Hessenes apgabala 
profesionālās rehabilitācijas 
centrs (Vācija) 

Jaunu studiju programmu izstrāde 
invalīdiem grāmatvedības un 
uzņēmējdarbības jomā. 
Starptautisks projekts Leonrdo da 
Vinci programmas ietvaros Nr. 
DM/152/LV/02/308 
 

 
Koledžas RRC bibliotēkā ir iespējams iepazīties ar sekojošiem starptautisko 

projektu rezultātā izstrādātajiem mācību, metodiskajiem un zinātniskajiem materiāliem, 

kuru veidošanā piedalījušies Koledžas RRC pedagogi: 

1. grāmata „Preventive Procedures into Practice” – izstrādāts Leonardo da Vinci 

projekta Nr. FIN/96/1/03024/PI/I.1.1.e/FPI ietvaros; 
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2. grāmata „Mentoring Appeal Initiative” - izstrādāts Leonardo da Vinci projekta Nr. 

F/96/1/05357/PI/I.1.1.e/CONT ietvaros; 

3. rokasgrāmata skolotājiem „Sociālā profilakse praksē” - izstrādāts Leonardo da 

Vinci projekta Nr. LV/99/1/87604/PI/III.3.a/FPI ietvaros; 

4. rokasgrāmata skolotājiem „Nepiespiestas iniciatīvas audzināšana” - izstrādāts 

Leonardo da Vinci projekta Nr. LV/99/1/87604/PI/III.3.a/FPI ietvaros; 

5. rokasgrāmata skolotājiem „Handlungsorientierte Ausbildung” ar tulkojumu 

latviešu valodā „Uz audzēkni orientēta apmācība” - izstrādāts Leonardo da Vinci 

projekta Nr. LV/98/DM/c12 ietvaros; 

6. rokasgrāmata skolotājiem „Soziales Lernen” ar tulkojumu latviešu un lietuviešu 

valodās „Sociālās mācības” un „Socialines elgsenos vadovas” CD-ROM un 

grāmatas formā - izstrādāts Leonardo da Vinci projekta Nr. 

LT/99/1/088102/PI/I.1.1.e/CONT ietvaros; 

7. datorapmācības kurss, mācību, metodiskie materiāli un studijvedis 

datorapmācības programmā „Basics of Computer Literacy for the Disabled” CD-

ROM un grāmatu formā - izstrādāts SOCRATES projekta Nr. 71189-CP-1-1999-

1-LT-ODL-ODL ietvaros; 

8. tālmācības kurss „Datormācības pamati” un mācību palīglīdzeklis tā pielietošanai 

CD-ROM un grāmatu formā - izstrādāts SOCRATES projekta Nr. 71189-CP-1-

1999-1-LT-ODL-ODL ietvaros; 

9. 12 moduļu tālmācības materiāls mazajā biznesā un vadīšanā „Small Business 

Management Individual Learning series”, iespiests Business Divison Mohawk 

College of Applied Arts & Technology,1991 – dāvinājums no Prof. Dr. Tade 

Tramm, Univesitat Hamburg pēc RRC pedagogiem sniegtā semināru cikla 

2000.gadā; 

10. Rūpniecības uzņēmuma atsevišķu nodaļu darba simulācija SIMBA 2 sējumos un 

klāt pievienotu datorprogrammu 6 disketēs „Zur Theorie und Praxis des SIMBA-

Einsatzes in der kaufmannischen Aus- und Weiterbildung. Werkstattberichte – 

Unternehmensbschreibung Designermobel GmbH” un „Kundenorientierung und 

Marketing”- – dāvinājums no Prof. Dr. Tade Tramm, Univesitat Hamburg pēc 

RRC pedagogiem sniegtā semināru cikla 2000.gadā. 
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Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 

attīstības politika 
Koledžas RRC akadēmiskais personāls tiek atlasīts un atjaunots atbilstoši 

pastāvošajam pieprasījumam pēc speciālistiem attiecīgajās izglītības programmās, ņemot 

vērā kandidātu profesionālo pieredzi, izglītību, pedagoģiskā darba stāžu, vēlmi radoši 

strādāt, tālāk izglītoties, iesaistīties zinātniski pētnieciskajā darbā un veicināt Koledžas 

RRC turpmāko izaugsmi. 

Koledžā RRC plaši tiek realizēta sistēmpieejas un multidisciplināro komandu 

(sadarbības starp studentiem, sociālpedagogiem, psihologu, medicīnisko personālu, 

priekšmetu pasniedzējiem) darba ieviešana un nepārtraukta pilnveidošana. 

Liela uzmanība tiek veltīta pasniedzēju izaugsmei un izglītošanai, lai tie varētu 

iegūt akadēmiskos vai zinātniskos grādus, kas nodrošinātu koledžas kvalitatīvu darbu un 

atbilstību akadēmiskā personāla prasībām.   

Koledžā RRC nepārtraukti notiek pedagogu tālākapmācība, semināru 

organizēšana un iesaistīšana starptautiskajos pieredzes apmaiņas projektos.  

Sākot ar Koledžas RRC dibināšanu, kopš 1992. gada Koledžai ir izveidojusies 

plaša sadarbība ar vairākām mācību iestādēm Vācijā. Lai paaugstinātu koledžas pedagogu 

darba kvalitāti un sniegtu nepieciešamo apmācību nepārtrauktai personāla attīstībai un 

radošai izaugsmei, regulāri tiek organizēti semināri gan Vācijā, gan uz vietas koledžā ar 

vācu lektoru piedalīšanos. 
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8. 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. 

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. 

Finansu plāns 2004. un 2005. gadam 
 

Valsts aģentūra ''Sociālās integrācijas centrs '' 
Finanšu plāns (Koledžas ) 

Finansu plāna posteņi 2001 2002 2003 2004 2005 

Personāla darba samaksa 
266 tūkst. 
Ls 

297.2 tūkst. 
Ls 

265.1 tūkst. 
Ls 

167.5 tūkst. 
Ls 

242.6 tūkst. 
Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

68 tūkst. 
Ls 

75.8 tūkst. 
Ls 

63.9 tūkst. 
Ls 

40.4 tūkst. 
Ls 

58.4 tūkst. 
Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

115.4 
tūkst. Ls 

176.4 tūkst. 
Ls 

174.0 tūkst. 
Ls 

120.1 tūkst. 
Ls 

152.2 tūkst. 
Ls 

Mācību procesa materiālie 
izdevumi 

10 tūkst. 
Ls 

11.2 tūkst. 
Ls 

10.5 tūkst. 
Ls 

6.5 tūkst. 
Ls 

10.7 tūkst. 
Ls 

Mēbeļu un iekārtu iegāde 
35.5 
tūkst. Ls 

23.5 Tūkst. 
Ls 

15.1 tūkst. 
Ls 10 tūkst. Ls   

Telpu rekonstrukcija un remonti 
94 tūkst. 
Ls 71 tūkst. Ls   

4.3 tūkst. 
Ls 5 tūkst. Ls 

Kopā 
588.9 
tūkst. Ls 

655.1 tūkst. 
Ls 

528.6 tūkst. 
Ls 

348.8 tūkst. 
Ls 

468.9 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.  

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,  Pentium I un II, kā arī atbilstošu licencētu programmatūru: Windows 2000, 
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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.  

RRC bibliotēkas grāmatu fonds ir 5178 grāmatas ( 30.06.2005. ). Fonda 

grāmatas sadalītas pa nodaļām, kuras atbilst RRC apgūstamajām specialitātēm.  

NODAĻA GRĀMATU SKAITS  

datori  781 

grāmatvedība 161 

lietvedība 62 

ekonomika 392 

tirdzniecība 120 

komercdarbība 269 

psiholoģija 54 

likumdošana 63 

elektronika 61 

komunikācija 97 

svešvalodas ( angļu, vācu, krievu )  885 

vārdnīcas 161 

literatūra par Eiropas Savienību 44 

autovadītāju apmācība 49 

 

Bibliotēkā ir 331 lasītāji (30.06.2005.) - audzēkņi, studenti, pedagogi un RRC 

darbinieki.  

Bibliotēkas fonds iespēju robežās tiek papildināts, pamatojoties uz attiecīgās 

specialitātes pedagogu pieprasījumu.  

Visiem RRC audzēkņiem un studentiem ir iespējams bez maksas izmantot 6 

Jūrmalas bibliotēku mācību grāmatu fondus. Centrālā bibliotēka sniedz informāciju (1 

reizi ceturksnī) par RRC bibliotēku interesējošo grāmatu fonda papildinājumu.  
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2004/2005.g. bibliotēka abonē šādus preses izdevumus: 

RRC bibliotēka Jūrmalas Centrālā bibliotēka 
Diena  Kopsolī 
Izglītība un Kultūra Dienas Bizness 

Kapitāls Lauku avīze 
Skolotājs  Kapitāls 

Latvijas Ekonomists Klubs 

Bilance LR Saeimas un MK Ziņotājs 
Sakaru Pasaule Mērķis 

E - pasaule National Geogrphics 
Santa  GEO 
Mērķis  Аргументы и факты 
Digital Times  Час 

Radio  Бизнес Балтия 
Auto  Весtи сегодня 

Sociālais Darbinieks Латвияс Экономист 
Grāmatvedība un Revīzija Знание Сила 

Latvijas Tirgotājs Наука и жизнь 
Kvalitāte Новый мир 

Next Радио 
Psiholoģijas Pasaule Смена 

Gastromāns Техника – молодежи 
Labu Apetīti  

 

Ar šiem preses izdevumiem var iepazīties RRC bibliotēkas lasītavā un Jūrmalas 

pilsētas 6 bibliotēkās. RRC bibliotēkas lasītavā ir iespējams strādāt arī ar datoru, 

nepieciešamo informāciju iegūstot Internet.  
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9. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
Reklāmas un informatīvajos izdevumos par studiju iespējām Koledžā RRC  uzsvars ir uz 

cilvēku ar invaliditāti informēšanu par izglītības iespējām. Ir notikušas šādas aktivitātes: 

1. Atvērto durvju dienas katru pavasari – 2005. gadā 8. aprīlī,   

2. Piedalīšanās izstādē „Skola 2005” Ķīpsalā,  

3. Izgatavoti bukleti ar informāciju par piedāvātajām studiju programmām, 

4. Izgatavotas informācijas lapas par katru studiju programmu atsevišķi,  

5. Izgatavotas un nosūtītas informācijas lapas VDEĀK ārstiem par koledžas studiju 

programmām,  

6. 2005. gadā nosūtīta informācija Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, 

kuru aprūpē ir invalīdi,  

7. Nosūtīta informācija invalīdu biedrībām,  

8. Notikušas informācijas dienas Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās, 2004.gadā – 

arī apkārtējos rajonos  

9. Informācija par koledžas studiju programmām tiek izplatīta SIC Sociālās un 

medicīniskās rehabilitācijas nodaļas klientiem un viņu ģimenes locekļiem, 

10. Ievietota informācija izdevumā „Izglītības ceļvedis”,  

11. Informācija specifiskajos invalīdu biedrību izdevumos („Kopsolī”).  

12. Veidoti maksas sižeti Latvijas TV raidījumā „Labirints” un Latvijas TV raidījumā 

„Rīts”.  

13. 2004. g. veidots raidījums Latvijas radio I programmā par invalīdu izglītības 

iespējām koledžā,  

14. Publicēta informācija Labklājības ministrijas izdevumā „Sociālās palīdzības 

vēstis”,  

15. Publikācija „Latvijas Avīzē” un „SM Segodņa” pielikumā „Rabota i Učoba” 

2005.gadā.  

16. Nepārtraukti aktualizēta informācija interneta mājas lapā www.koledzarrc.lv – 

par studiju programmām, par uzņemšanas noteikumiem, u.c.  

17. 2005. g. sniegta informācija interneta portālā www.social.lv 
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18. Publicēti sludinājumi par piedāvātajām studiju programmām centrālajos 

laikrakstos (Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Lauku Avīze, Rīgas Balss), kā arī 

reģionālajos laikrakstos (2004. – praktiski visos rajonos, 2005. arī specifiskos 

reklāmas izdevumos, piem., „Ielūkojies” Gulbenes, Alūksnes, Madonas raj.)  

19. Publicēti sludinājumi par Jūrmalas iedzīvotājiem pieejamajām studiju 

programmām (tai skaitā vakara grupām) „Rīgas Balss” Jūrmalas pielikumā un 

„Jūrmalas Ziņās”.  

20. Pārraidīti reklāmas audioklipi Radio Jūrmala,  

21. Informāciju par koledžas pasākumiem (piem. 1. septembri un izlaidumu) ar preses 

relīžu starpniecību izplata caur ziņu aģentūrām, 2005. gadā Latvijas TV krievu 

ziņu dienests sagatavoto sižetu.  
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10. Ārējie sakari 
Programmas „Informācijas Tehnoloģijas” ietvaros tiek veicināta sadarbība ar 

darba devējiem, organizējot darba devēju tikšanos, kā arī aptaujājot darba devējus un 

analizējot darba devēju atsauksmes par studentu darba rezultātiem prakses vietās. 

Ir izpētīts, kādas ir  iespējas organizēt praksi un uzsāktas sarunas ar atbilstošiem 

uzņēmumiem (SIA “Itraco Baltija”, SIA „NĪA”, Rīgas Tehniskās Universitātes 

Tālmācības studiju centru) par iespējamo prakses organizēšanu, un noslēgti jau nodomu 

līgumi.  

Koledža RRC plaši piedalās starptautiskajos projektos Leonardo da Vinci un 

Socrates programmu ietvaros gan kā projektu koordinators, gan partneris. 

Leonardo da Vinci pilot projektu un multiplikatora efekta projektu un Socrates 

Minerva ietvaros koledžas pedagogi ir veikuši zinātniski pētniecisko darbu, izstrādājuši 

mācību un metodiskos materiālus par sekojošām tēmām: 

1. „Jaunāko informāciju tehnoloģiju apmācība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, izmantojot jaunākos sasniegumus mācību procesa plānošanā un 

organizācijā” – sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti Lietuvā un Vestminsteres 

Universitātes datorapmācības centru Anglijā (projekts Leonrdo da Vinci programmas 

ietvaros Nr. LT/98/1/88003/P1/I.1.1.e/FPI); 

2. „Mācību kvalitāte, tās plānošana, organizēšana un vadīšana”- sadarbībā ar 

Šauļu Universitāti Lietuvā un Hessenes Invalīdu profesionālās izglītības iestādi Vācijā 

(projekts Leonrdo da Vinci programmas ietvaros Nr.LT/99/1/088102/P1/I.1.1.e/CONT); 

3. „Sistēmpieeja apmācības procesa plānošanā un mācību efektivitātes 

paaugstināšanā” un „Efektīva sadarbības veidošana starp mācību iestādēm un darba 

devējiem; iniciatīvas audzināšana studentos” – sadarbībā ar Malakovas koledžu  un 

Ostfoldas zemes pārvaldes institūtu Norvēģijā, Keskuspuisto profesionālās apmācības 

institūtu un Izglītības ministriju Somijā, Limožas Jauniešu kameru un Limožas 

tehnoloģijas institūtu Francijā (Starptautisks projekts Leonrdo da Vinci programmas 

ietvaros Nr. LV/99/1/087604/P1/III.3.a/FPI); 

4. „Informāciju tehnoloģijas mācību metodika klātienes un tālmācību studiju 

organizāšanai” – sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti, Lietuvas Fiziskās 

Izglītības Akadēmiju, Lietuvas Darba tirgus mācību organizāciju, Utenas medicīnas 
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koledžu Lietuvā, Kieļces Tehnoloģisko universitāti Polijā, Rīgas Tehnisko universitāti 

Latvijā, Nacionālo Tālmācības universitāti Spānijā, Castel-y-Dail Telecentru Lielbritānijā 

un Limerikas Universitāti Īrijā (starptautisks projekts Socrates programmas ietvaros 

Nr.71189-CP-1-1999-1-LT-ODL-ODL). 

5. „Informāciju tehnoloģiju pielietošana invalīdu apmācībā un nodarbinātībā” - 

sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti, Baltijas datoru akadēmiju, Brno 

universitāti, Sofijas universitāti (starptautisks projekts Leonrdo da Vinci programmas 

ietvaros Nr. CZ04BFNT-168025). 

 
Ziņas par noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un līdzdalību starptautiskajos 

projektos un programmās 
 

Valsts Augstskola Līgumu, projektu skaits 
Vācija BFW Hamburg 2 
Vācija BBW Sudhessen 1 
Somija Keskuspuisto Vocational Institute 2 

Īrija National Vocational Training Institute 2 
Īrija Limerikas universitāte 1 

Lietuva Kauņas Tehnoloģiju universitāte 2 
Lietuva Utenas medicīnas koledža 1 
Lietuva Šauļu universitāte 1 
Lietuva Baltijas datoru akadēmija 1 
Čehija Brno universitāte 1 
Spānija Nacionālā tālmācības universitāte 1 
Polija Kieļces Tehnoloģiskā universitāte 1 

Zviedrija Stokholmas Karaliskā Universitāte 2 
Igaunija Tallinn University of Educational 

Sciences 
1 

Dānija Jutland Open University 1 
 

Ziņas par akadēmiskā personāla apmaiņu (darbs, stažēšanās un cita darbība 
ārvalstīs) 

 
Valsts Augstskola Zinātnes nozare (studiju programma) Personu skaits 
Vācija BFW Hamburg Mārketings un tirdzniecība; 

Grāmatvedība un nodokļi 
4 

Vācija BFW Hamburg Lietišķo sistēmu programmatūra 3 
Somija Keskuspuisto 

Vocational Institute 
Mārketings un tirdzniecība; 
Grāmatvedība un nodokļi 

4 

Lietuva Kauņas Tehnoloģiju 
universitāte 

Lietišķo sistēmu programmatūra 
 

3 

Lietuva Šauļu universitāte Cilvēku resursu vadība 2 
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Lietuva Baltijas datoru 
akadēmija 

Lietišķo sistēmu programmatūra 
 

3 

Īrija National Vocational 
Training Institute 

Cilvēku resursu vadība 
 

1 

Čehija Brno universitāte Lietišķo sistēmu programmatūra 3 
Polija Kieļces Tehnoloģiskā 

universitāte 
Lietišķo sistēmu programmatūra 2 

Vācija BBW Sudhessen Cilvēku resursu vadība 2 

Bulgārija Sofijas universitāte Lietišķo sistēmu programmatūra 3 

 

Koledžā RRC 2004.gadā strādāja vieslektors no Pakistānas, kurš pasniedza 

angļu valodas mācību stundas.  

2004.gada vasarā Koledžas pasniedzējiem bija iespēja viesoties Vācijā 

Donauešingenas institūtā pieredzes apmaiņā un gūt jaunus iespaidus seminārā, kurā 

piedalījās pārstāvji no vairākām valstīm par invalīdu integrāciju sabiedrībā un mācību 

procesa dažādošanu.  

2005.gada maijā Koledžas RRC pasniedzēji bija pieredzes apmaiņā Helsinku 

koledžā „Keskuspuiston ammatiopisto”. 

Šajā koledžā pasniedzēji ieguva informāciju, ka jebkurš students var izvēlēties 

sev piemērotu laika posmu studiju apguvei. Piemēram, ja studentam veselības stāvoklis 

neatļauj mācīties pilnu noteikto koledžas kursu, tad  par to laika posmu, kurā viņš studēja 

un sakrāja kādus noteiktus kredītpunktus, saņem sertifikātu. Pēc mūsu domām, tā ir ļoti 

laba pieredze un to noteikti vajadzētu ieviest arī Latvijā.   

Tā kā šajā koledžā mācās tikai audzēkņi ar īpašām vajadzībām, tad grupas ir 

nelielas no 8-12 studentu vienā grupā. Bieži vien, vienā lekcijā atrodas divi pedagogi. 
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11. Studiju programmas 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 

nodaļa.   Pēc vairākkārtējiem studentu ierosinājumiem, ir plānots 2006./2007. 

studiju gadā uzsākt studiju procesa organizēšanu sestdienās. 

 

 

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

 
Apstiprināts Koledžas Padomes sēdē  

2004.gada 3.septembrī, Protokols Nr.8  
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore 

___________________________ R.Simsone 

 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

LIETIŠĶO SISTĒMU PROGRAMMATŪRA 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  

 

2003./2004.studiju gads 

 

 

 

 

JŪRMALA 2004 
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IZRAKSTS 

 
Koledžas RRC Padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr.8 
 

Jūrmalā 
 

03.09.2004.                                                                                                                          
 
Piedalās: R.Simsone, I.Erdmane, G.Apele, A.Bērziņš, I.Misūna 
 
Dienas kārtības apstiprināšana  

Nolemj: Apstiprināt esošo dienas kārtību: 
• Par V/A „Sociālās integrācijas centra” izveidošanu 
• Par izmaiņām Koledžas Padomes sastāvā 
• Pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana 
• Par dalību Eiropas struktūrfondu projektos 
 

2. 
Koledžas Padomei apstiprināšanai iesniegti studiju programmu „Mārketings un 

tirdzniecība”, „Grāmatvedība un nodokļi”, „Cilvēku resursu vadība” un Lietišķo sistēmu 
programmatūra” pašnovērtējuma ziņojumi. 
 

Lēmumi:  
2. Apstiprināt studiju programmu „Mārketings un tirdzniecība”, „Grāmatvedība un 

nodokļi”, „Cilvēku resursu vadība” un Lietišķo sistēmu programmatūra” pašnovērtējuma 
ziņojumus. 

 
R.Simsone:                           (paraksts)                              

I.Erdmane:                                     (paraksts)      

G.Apele            (paraksts)                              

A.Bērziņš           (paraksts)                              

I.Misūna                    (paraksts)                                             

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
Koledžas referente                                             
I.Revina 
Jūrmalā, 2009.gada 2.novembrī 
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1.Studiju programmas pilnveidošana, akreditācijas komisijas 
ieteikumu iestrāde 

2003.gada 31. janvārī Koledža RRC saņēma licenci Koledžas 1. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmai „Lietišķo sistēmu programmatūra” programmētāja 

kvalifikācijas iegūšanai. 2003.g. 18. jūnijā ar akreditācijas komisijas lēmumu Nr.642 programma 

tika akreditēta uz sešiem gadiem, līdz 2009.gada 31. decembrim (akreditācijas lapa Nr.000-600). 

Koledžas RRC pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lietišķo 

sistēmu programmatūra” atbilst apstiprinātajam profesiju standartam. Koledžā mācības tiek 

organizētas pilna (dienā) un nepilna (vakarā) laika studijās.   

Koledžā RRC 2003.gada jūnijā notika studiju programmu akreditācija. Akreditācijas 

laikā akreditācijas komisija izteica ieteikumus studiju programmas „Lietišķo sistēmu 

programmatūra” pilnveidošanai un, ņemot vērā šos ieteikumus, ir: 

- iegādāta programmu pakete MS VisualStudio, kas nodrošina studentu iemaņu 

padziļināšanu lietojumprogrammu izstrādē,  izmantojot mūsdienīgus programmēšanas 

rīkus un vides; 

-  iegādāta objektorientēta programmēšanas valoda Delfi 7 Professional, kas nodrošina 

iespēju studentiem apgūt padziļinātas iemaņas objektorientēto programmēšanas 

valodu apguvē un praktiskā pielietošanā; 

- atbilstoši programmas prasībām datorklasēs ir uzstādīts Internet Information Service 

un My SQL datu bāze, kas ļauj apgūt datu bāzu veidošanu piekļuvei Internet vidē; 

- ņemot vērā ekspertu ieteikumu par tīkla operētājsistēmu Linux, Windows 200/XP, 

NetWare 5*/6* apmācības uzlabošanu, plānojam iegādāties programmatūru 

VMWare, kas nodrošinātu darbu ar šīm operētājsistēmām katram studentam atsevišķi 

nevis grupās, kā tas bija līdz šim; 

- iegūta licence studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” realizācijai un 

nākošajā mācību gadā ir plānota šīs programmas aktualizācija. 
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2. Programmas darbs 

1.tabulā ir atainots studiju priekšmetu uzskaitījums un katrai programmai atbilstošais 

kredītpunktu skaits. 

1.tabula 

 
           
              
          
          
            

 
  

  
   

        
      
    
     

    
    

 
 
A OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 86KP 
1. Matemātika 6KP 
2. Perifērijas ierīces (pamatkurss) 2KP 
3. Lietojumprogrammatūra 6KP 
4. Datorsistēmu uzbūve 4KP 
5. Datortīkli 6KP 
6. Operētājsistēmas 4KP 
7. Programmēšanas valodas 4KP 
8. Datu bāzu tehnoloģijas 4KP 
9. Programmatūras inženierija (pamatkurss) 2KP 
10. Programmatūras inženierija 4KP 
11. Nozares tiesību pamati un standarti 2KP 
12. Uzņēmējdarbības pamati 4KP 
13. Lietišķā saskarsme 2KP 
14. Ekonomikas pamati 2KP 
15. Darba aizsardzība un ergonomika 2KP 
16. Objektorientētā programmēšana 4KP 
17. Datu struktūras un algoritmi 4KP 
18. Matemātikas speciālās nodaļas 4KP 
19. E-komercija 2KP 
20. Lielās datu bāzes 4KP 
21.  Tīmekļa tehnoloģijas 4KP 
22. Programmatūras izstrādes rīki un vides 2KP 
23. Biroja darba automatizācija 2KP 
24. Informācijas sistēmu izstrāde 6KP 
B IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 4KP 
1. Valodas 12KP 
1.1. Angļu valoda 4KP 
1.2. Vācu valoda 4KP 
C PRAKSE 20 KP 
1. Prakse 10KP 
2. Kvalifikācijas prakse 10KP 
D GALA PĀRBAUDĪJUMI 10KP 
1. Kvalifikācijas darbs 10KP 
 KOPĀ 120KP 
 

         
 

          

 

2.1. Statistikas dati studiju programmas „Lietišķo sistēmu 
programmatūra” 2003./2004.m.g. 

2003./2004.m.g. 
uzņemto 

studentu skaits 

Studējošo/ 
akadēmiskajā 
atvaļinājumā 

esošo studentu 
skaits 

Atskaitīto 
studentu skaits 

Beigušo 
skaits 

22 27/5 10 7 
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2.2. Darba organizācija 

Mācīšana un mācīšanās tiek realizēta lekciju, diskusiju, patstāvīgo darbu, praktisko darbu 

un projektu formā. Akadēmiskais gads sastāv no 40 mācību nedēļām, t.sk., 2 sesijas, kurās tiek 

kārtotas ieskaites, eksāmeni un aizstāvēti kursa darbi. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas 

apguvē un praktisko darbu vadīšanā: studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, analizē un 

vērtē situācijas, pieņem lēmumus. 

Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos, patstāvīgajos studiju 

darbos un pārbaudījumos, kursa darbos. Studenti, beidzot mācību programmu, izstrādā 

kvalifikācijas darbus, kuri tiek aizstāvēti kvalifikācijas komisijas klātbūtnē. Kvalifikācijas darbu 

izstrādes gaitu kontrolē kvalifikācijas darbu vadītāji. 2003./2004.mācību gadā ir izstrādāti 

kvalifikācijas darbi par sekojošām tēmām: 

- Dinamisku mājas lapu veidošana; 

- Programmatūras izstrāde pārbaudes darbu sagatavošanai; 

- Studentu zināšanu pārbaudes sistēmas izstrāde; 

- Multimediju izmantošana e-studijās; 

- Bibliotēkas Web projekta izveide Koledžā RRC; 

- Internet lapas izveide Koledžai RRC; 

- Latvijas Policijas akadēmijas studējošo pētniecisko darbu informācijas 

sistēma; 

- Videokonferenču izmantošana e-studijās. 

 Koledžā RRC tiek pastāvīgi papildinātas datu bāzes ar prakses vietām un kvalifikācijas 

darbu tēmām. 

Kontroles un analīzes darba ietvaros tiek veikta obligātās dokumentācijas (mācību 

žurnāli, ieskaites, eksāmenu protokoli) aizpildīšanas pārbaude atbilstoši pastāvošām normām, kā 

arī veikta studentu anketēšana par pasniedzēja darbu. Anketēšanas rezultāti atklāja studentu 

pozitīvo vērtējumu par pasniedzēju darbu.  

2.3. Sadarbība ar darba devējiem un citām organizācijām 

Sadarbībā ar darba devējiem studentiem tiek sniegta iespēja - savas zināšanas nostiprināt 

praksē dažādās organizācijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās. 2003./2004.m.g. studentu 

prakses vietas bija gan Rīgā, gan Jūrmalā, jāmin tādas kā:  

• SIA "Itraco Baltija", Daugavgrīvas 31b 
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• RTU "Tālmācības studiju centrs", Āzenes 12 

• BOV SIA "Koledža RRC", Skolas ielā 68 

• SIA BO "Alūksnes Nami" 

• Datorfirma SIA "ProLine D", Dārzu iela 21 

• SIA "NĪA", Cēsu iela 33 

• SIA "Alfa Links", Kurzemes pr.15b 

• Latvijas Policijas akadēmija, Ezermalas ielā 8 

• Jūrmalas pilsētas dome 

Darba devēji aktīvi piedalās kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijā. 

2.4. Starptautiskā sadarbība (projekti, zinātniskie darbi, publikācijas) 

2003.gadā Koledža RRC ir piedalījusies starptautiskajos projektos Phare, Leonardo da 

Vinci, Jaunatnes un Socrates programmu ietvaros gan kā projektu koordinators, gan partneris. 

Koledžas RRC akadēmiskais personāls aktīvi piedalījās Leonardo da Vinci programmas 

mobilitātes projektos. Izglītotāji  ir braukuši pieredzes apmaiņā un izpētes vizītēs uz sekojošām 

valstīm: 

1. Somija, Helsinku invalīdu profesionālās izglītības centrs – projektā „Studentu ar dzirdes 

traucējumiem iesaistīšana profesionālajā apmācībā un nodarbinātības veicināšana”;  

2. Īrija, Nacionālais rehabilitācijas institūts - projektā „Invalīdu profesionālā rehabilitācija un 

nodarbinātība” ; 

3. Vācija, Hamburgas profesionālās rehabilitācijas centrs un Hamburgas universitāte – 

projektos „Invalīdu apmācības un nodarbinātības veicināšana”  un  „Informāciju tehnoloģiju 

studijas” ; 

4. Vācija, Hesenes profesionālās rehabilitācijas centrs - projektā „Eiropas valstu pieeja invalīdu 

apmācības un nodarbinātības veicināšanā” . 

Jaunatnes programmas ietvaros 2003.gadā Koledžā RRC tika realizēti 2 starptautiski 

projekti: 

1. Izpētes un sadarbības veicināšanas vizīte Īrijā projekta „Invalīdu sociālās integrācijas 

veicināšana” ietvaros; 

2. Studentu apmaiņas projekts ar Grieķiju „Baltijas un Vidusjūras reģioni – satikšanās punkti, 

iepazīšanās iespējas”. 

Leonardo da Vinci pilot projektu, Phare Baltijas jūras valstu sadarbības programmas un 

Socrates Minerva un Grundtvig programmu ietvaros izglītotāji ir veikuši zinātniski pētniecisko 

darbu, izstrādājuši mācību un metodiskos materiālus par sekojošām tēmām: 
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1. „Jaunāko informāciju tehnoloģiju apmācība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izmantojot 

e-studiju metodes” – sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti Lietuvā; 

2. „Cilvēku ar īpašām vajadzībām socializācijas procesa organizēšana un vadīšana”- 

sadarbībā ar Šauļu Universitāti Lietuvā un Hessenes Invalīdu profesionālās izglītības 

iestādi Vācijā; 

3. turpinājusies sadarbība un izstrādāto materiālu papildināšana par tēmu „Informāciju 

tehnoloģijas mācību metodika klātienes un tālmācību studiju organizēšanai” – sadarbībā 

ar Kauņas Tehnoloģijas universitāti, Lietuvas Fiziskās Izglītības Akadēmiju, Lietuvas 

Darba tirgus mācību organizāciju, Utenas medicīnas koledžu Lietuvā, Kieļces 

Tehnoloģisko universitāti Polijā, Rīgas Tehnisko universitāti Latvijā, Nacionālo 

Tālmācības universitāti Spānijā, Castel-y-Dail Telecentru Lielbritānijā un Limerikas 

Universitāti Īrijā. 

4. „EKD modelēšanas metode un tās pielietošana organizācijas darbības un projektu 

plānošanā” – sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Zviedrijas Karalisko 

universitāti. 
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3. Materiāltehniskā bāze 

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.  

Personālam un studentiem ir brīva pieeja pie datoriem un internetam arī ārpus nodarbību 

laika. Koledžas vestibilā ir dators ar interneta pieslēgumu, bet pavisam kopā ir 76 datori un 6 

datorklases.  

Datortehnikas kabineti ir nodrošināti ar mūsdienīgu tehniku: Pentium II 233, Celeron 

300, Duron 800 un atbilstošu licencētu programmatūru: Windows, MS Office XP, VISIO, 

KENTAURS Pro, Workbenc. 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 jebkuras datorklases. Drukāšanas darbus 

nodrošina lokālie printeri un tīkla printeri Laser Jet 4000N.  

Koledžas RRC bibliotēkā ir normatīvie dokumenti, mācību grāmatas un periodiskie 

izdevumi, lasītavā ir dators ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkas grāmatu fonds ir 4407 grāmatas 

(06.01.2004.). Fonda grāmatas sadalītas pa nodaļām, kuras atbilst Koledžā RRC apgūstamajām 

specialitātēm (sk. 3.1.tabulu). 

3.1.tabula 

Grāmatu skaits bibliotēkā 

NODAĻA GRĀMATU SKAITS 

Datori  850 

Grāmatvedība 197 

Lietvedība 67 

Cilvēku resursi 452 

Mārketings, uzņēmējdarbība 475 

Kulinārija 82 

Psiholoģija 59 

Likumdošana 87 

Elektronika 41 

Komunikācija 123 

Svešvalodas ( angļu, vācu, krievu )  890 

Vārdnīcas 154 
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Mācību grāmatas prof. vidusskolai 718 

Literatūra par Eiropas Savienību 44 

Autovadītāju apmācība 21 

Bibliotēkā ir 350 lasītāji. Bibliotēkas fonds iespēju robežās tiek papildināts, saskaņā ar 

attiecīgās specialitātes pedagogu pieprasījumu.  

Visiem Koledžas RRC studentiem ir iespējams bez maksas izmantot 6 Jūrmalas 

bibliotēku mācību grāmatu fondus.  Centrālā bibliotēka sniedz informāciju (1 reizi ceturksnī) par 

Koledžas RRC bibliotēku interesējošo grāmatu fonda papildinājumu (sk. 3.2.tabulu). 

3.2.tabula 

2004.gadā abonējamie preses izdevumi 

Koledžas RRC bibliotēka Jūrmalas Centrālā bibliotēka 

 Diena  
 Izglītība un Kultūra  
 Psiholoģijas Pasaule 
 Skolotājs  
 Latvijas Ekonomists  
 Bilance 
 Sakaru Pasaule  
 E - pasaule  
Santa  
Mērķis  
Digital Times  
Radio  
Auto  
Tirgotājs 
Kapitāls 
Grāmatvedība un Revīzija 
Kopsolī 
Gastromāns 
Labu Apetīti! 

Dienas Bizness 
Lauku avīze 
Kapitāls 
Klubs 
LR Saeimas un MK Ziņotājs 
Mērķis 
National Geogrphics 
GEO 
Аргументы и факты 
Час 
Бизнес Балтия 
Вести сегодня 
Латвияс Экономист 
Знание Сила 
Наука и жизнь 
Новый мир 
Радио 
Смена 
Техника – молодежи 

Ar šiem preses izdevumiem var iepazīties Koledžas RRC bibliotēkas lasītavā un 

Jūrmalas pilsētas 6 bibliotēkās. Koledžas RRC bibliotēkas lasītavā ir iespējams strādāt arī ar 

datoru, nepieciešamo informāciju iegūstot Internet, kā arī ir iespēja iepazīties ar dažādiem 

starptautisko projektu rezultātā izstrādātiem mācību, metodiskajiem un zinātniskajiem 

materiāliem, kuru veidošanā piedalījušies Koledžas RRC pedagogi. 

Materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti uzlabota. 
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4. Akadēmiskais personāls  

Programmas realizēšanā piedalās kvalificēti mācību spēki un personāls. Darbā Koledžā 

RRC iesaistīti arī pieaicinātie pasniedzēji - maģistri, zinātņu doktori. 2003./2004.studiju gadā 

Koledžā RRC strādāja 2 doktori, 3 maģistri, 8 pasniedzēji ar augstāko profesionālo izglītību un 1 

bakalaurs (sk. 4.1.tabulu). Pamata darba vieta Koledža RRC ir 9 pasniedzējiem (64%), bet 

vieslektori ir 5 pasniedzēji (36%). 

4.1.tabula 

Akadēmiskais personāls 

Np.
k. Vārds, uzvārds Izglītība, specialitāte Amats Priekšmeti 

1 Zigmunds 
Voicehovičs Augst. - fiziķis Pamatdarbs Darba aizsardzība un 

ergonomika 
2 
 

Dzintra Kaugere Augst.-angļu val.,liter. pasn, Pamatdarbs Angļu valoda 
  filologs, tulks lektors   

3 
 

Solvita Maizīte Augst.- Sociālo zinātņu Pamatdarbs Lietišķā saskarsme 
  maģistra grāds psiholoģijā lektore   

4 
 
 

Solveiga Serkova Augst.-matemātikas skolot; Pamatdarbs 
matemātika, 
matemātikas speciālās 
nodaļas 

  Kval.celš.instit.-informātikas   lektore   
  skolotāja     

5 
 

Sergejs Vdovins Augst.-elektrosakaru inženieris Pamatdarbs datorsistēmu uzbūve, 
perifērijas ierīces 

    asistents lietojumprogrammatūra 

6 
 

Aivars Bērziņš Augst.-inženieris, radioapar.  Pamatdarbs 
Programmēšanas 
valodas, 
operētājsistēmas, 

  konstruktors-tehnologs asistents 
objektorientētā 
programmēšana, 
datortīkli 

7 
 

Irēna Zandere Augst.-angļu val.,liter. pasn, Pamatdarbs Vācu valoda 
    lektore   

8 
 

Aigars Rava Augst.-inženieris,  Pamatdarbs Darba aizsardzība un 
ergonomika 

  mehānikas kvalifikācija lektors   

9 Gunta Apele 
Ekonomikas zin.Maģ.grāds 
uzņēmējdarb.vadīšanā 

Pamatdarbs uzņēmējdarbības 
pamati,  

lektore ekonomikas pamati 

Augst.-inž.-ekonomiste;     

10 
 
 

Tālis Celmiņš Inženierzinātņu doktora grāds viespasniedzējs perifērijas ierīces, datu 
struktūras un algoritmi 

  Augst.-elektrosakaru inženieris     
     tīmekļa tehnoloģijas 
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11 
 

Viktorija 
Vinogradova inženierzinātņu bakalaurs  viespasniedzēja Datu bāzu tehnoloģijas, 

lielās datu bāzes 
  datorvadībā un datorzinātnēs   e-komercija 

12 
 

Jānis Eiduks inženierzinātņu doktors viespasniedzējs Datu bāzu tehnoloģijas, 
lielās datu bāzes 

      e-komercija 

13 Indulis Rupenheits fiziķis, specializācija elektronikā viespasniedzējs Biroja darba 
automatizācija 

14 
 
 

Jekaterina Bule inženierzinātņu maģistrs 
datorsistēmās viespasniedzēja 

programmatūras 
inženierija (pamatkurss 
un 

      
speckurss), 
programmatūras rīki un 
vides 

      informācijas sistēmu 
izstrāde 
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5. Tālākizglītība 

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk RTU) Koledžā RRC tika rīkoti 

tālākizglītības kursi pedagogiem un studentiem. Šīs sadarbības ietvaros daudzi studenti un 

pedagogi apguva tālmācības kursus: „Profesionālā saziņa” un „Dators lietpratējiem”, „Internet 

lapu veidošana”, „E-komercija”.  

Saskaņā ar abpusēji noslēgto sadarbības līgumu, Koledžas RRC studenti var turpināt 

mācības  RTU un Informācijas sistēmu augstskolā. 

 Koledžas RRC pedagogi tālākizglītības ietvaros ir apguvuši šādas kursu tēmas: 

• „Pedagoģiskā saskarsme” 

• „Sociālā vide un personības socializācija” 

• „Dokumentu pārvaldība” 

• „Lietišķā etiķete” 

• „ECDL” sertifikāts 
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6. Zinātniski pētnieciskais un metodiskais darbs  

Zinātniski pētnieciskā un metodiskā darba ietvaros Koledžas RRC pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Lietišķo sistēmu programmatūra” tika 

rīkots zinātniskais seminārs „E-studiju apmācības vides”. Seminārā studenti prezentēja 

izstrādātos kursa darbus un diskutēja par saviem veiktajiem pētījumiem E-studiju jomā. 

Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros studenti izmantojot mūsdienu multimediju iespējas ir 

izstrādājuši interaktīvu apmācības materiālu priekšmeta „Programmēšanas valodas” apguvei. 

Saskaņā ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, katrs 

students izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. 2003./2004.mācību gadā studiju programmā 

„Lietišķo sistēmu programmatūra”  tika izstrādātas un sekmīgi aizstāvētas šādas kvalifikācijas 

darbu  tēmas: 

- Dinamisku mājas lapu veidošana; 

- Programmatūras izstrāde pārbaudes darbu sagatavošanai; 

- Studentu zināšanu pārbaudes sistēmas izstrāde; 

- Multimediju izmantošana e-studijās; 

- Bibliotēkas Web projekta izveide Koledžā RRC; 

- Internet lapas izveide Koledžai RRC; 

- Latvijas policijas akadēmijas studējošo pētniecisko darbu informācijas 

sistēma; 

- Videokonferenču izmantošana e-studijās. 
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7. Koledžas RRC finanses 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka 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. 

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 (sk. 7.1.tabulu). 

7.1.tabula 

Finanšu plāns 

Finansu plāna posteņi 2000 2001 2002 2003 2004 

Personāla darba samaksa 
235 tūkst. 
Ls 

266 tūkst. 
Ls 

297.2 
tūkst. Ls 

265.1 
tūkst. Ls 

167.5 
tūkst Ls 

Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

62,1 tūkst. 
Ls 

68 tūkst. 
Ls 

75.8 tūkst. 
Ls 

63.9 tūkst. 
Ls 

40.4 tūkst. 
Ls 

Telpu uzturēšanas un 
komunālie maksājumi 

238 tūkst. 
Ls   115.4 

tūkst. Ls 
176.4 
tūkst. Ls 

Mācību procesa materiālie 
izdevumi 

10,2 tūkst. 
Ls 

10 tūkst. 
Ls 

11.2 tūkst. 
Ls 

10.5 tūkst. 
Ls 

6.5 tūkst. 
Ls 

Mēbeļu un iekārtu iegāde 
2,5 tūkst. 
Ls 

35.5 tūkst. 
Ls 

23.5 
Tūkst. Ls 

15.1 tūkst. 
Ls 

10 tūkst. 
Ls 

Telpu rekonstrukcija un 
remonti 

284 tūkst. 
Ls 

94 tūkst. 
Ls 

71 tūkst. 
Ls  4.3 tūkst. 

Ls 

Kopā 
831,8 
tūkst. Ls 

588.9 
tūkst. Ls 

655.1 
tūkst. Ls 

528.6 
tūkst. Ls 

348.8 
tūkst. Ls 

 
 
 
Koledžas RRC direktore      R.Simsone 
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