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STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS

1. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA 
Mūsdienās  grūti  iedomāties  kādu  tehnikas  nozari,  kurā  nebūtu  mehānismi  un 

mehāniskas  sistēmas  ar  elektronikas  un  datortehnikas  pielietojumu.  Mehānismus  un 
mehāniskās  sistēmas  ar  elektronikas  un  datortehnikas  pielietojumu  apzīmē  ar  jēdzienu 
mehatroniskās sistēmas, un mācību par šīm sistēmām sauc par mehatroniku. Attīstoties arvien 
jaunākām  un  sarežģītākām  tehnoloģijām,  pieaug  mehatronikas  nozīmīgums  un  līdz  ar  to 
mehatroniķa profesija kļūst aizvien pieprasītāka. Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit 
jaunajām  tehnoloģijām,  kas  mainīs  pasauli.  Prognozētais  darba  pieauguma  temps 
mehatronikas speciālistiem aikā no 2007.g. līdz 2012.g. svārstās no 9% līdz 31%.

Studiju programma Mehatronika ir izstrādāta nolūkā sniegt uz zinātniskiem pamatiem 
balstītu  un  praktiski  orientētu  augstāko  profesionālo  izglītību  un  tādējādi  sagatavot 
kvalificētus, universālus speciālistus profesionālai darbībai mehatronikas nozarē. Tā paredz 
iegūt  pirmā  līmeņa  profesionālo  augstāko  izglītību un  ceturtā  līmeņa  profesionālo 
kvalifikāciju  mehatroniķis. Studiju  programma  Mehatronika  ietver  mūsdienu  darba  tirgū 
pieprasītu  zināšanu,  prasmju  un  iemaņu  kopumu  –  mehatronisko  iekārtu  projektēšanu, 
mehatronisko  iekārtu  uzbūvi  un  ekspluatāciju,  elektrotehnisko  un  elektronisko  elementu 
pielietošanu, datortehnikas pielietošanu, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. 
Programmā uzsvars ir likts uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu 
un kvalifikācijas darba starpniecību. 

Studiju  programma  ir  izstrādāta  sadarbojoties  ar  Latvijas  uzņēmumu  speciālistiem. 
Programmas  izstrādes  gaitā  analizēts  darba  tirgus  pieprasījums,  analizētas  Latvijas 
augstskolās realizētās profesionālo studiju programmas mehatronikas nozarē.

Studiju  programmu  paredzēts  realizēt  pilna  laika  studiju  formā.  Iespējamā 
mērķauditorija  ir  vispārējo  vidējo  izglītību  ieguvuši  jaunieši  ar  īpašām  interesēm  par 
mehatronikas pielietojumu dažādās jomās. 

2. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2. 1. Programmas mērķis:
Sagatavot kvalificētus  speciālistus  –  mehatroniķus  profesionālai  darbībai 

tautsaimniecības  nozarēs,  kurās  tiek  veikta  mehānismu  vadība  ar  elektronikas  un 
datortehnikas palīdzību un kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas 
un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām, un kuri spētu uzņemties un veikt šīs 
profesijas standartā noteiktos pienākumus:

– mehatronisko  sistēmu  projektēšanu,  uzstādīšanu,  ieviešanu  un  ekspluatāciju; 
mehatronisko  iekārtu  parametru  mērīšanu,  iestādīšanu,  regulēšanu  un  ilgstošas, 
efektīvas ekspluatācijas nodrošināšanu.

2. 2. Programmas uzdevumi:
Lai  īstenotu  izvirzīto  mērķi,  programma  paredz  sniegt  zināšanas,  veidot  un  attīstīt 

profesionālās  darbības  veikšanai  nepieciešamo  prasmju,  iemaņu  un  attieksmju  kopumu 
atbilstoši mehatroniķa kvalifikācijai.

Zināšanas – 
ekonomikas  pamatos,  praktiskā  personāla  vadībā,  loģistikā,  teorētiskajā  mehānikā, 

programmēšanā,  mašīnu  mehānismu  teorijā,  materiālzinībās,  mašīnu  mehānismu  teorijā, 
elektroapgādē un metālapstrādē.

Prasmes ietver speciālās prasmes mehatroniķa profesijā – 
prasmes  orientēties  mehāniskajās,  pneimatiskajās,  hidrauliskajās,  elektriskajās  un 

elektroniskajās sistēmās,  automātiskās regulēšanas tehnikā un to shēmās,  atrast  un novērst 
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bojājumus un apkalpot mehatroniskās sistēmās, prasmes lietot diagnosticēšanas iekārtas un 
mērinstrumentus, pārzināt un programmēt programmējamos loģiskos kontrolierus (PLK).

Kopīgās prasmes mehatronikas nozarē – 
prast  lietot  nozares  tehnisko,  tehnoloģisko  un  konstruktoru  dokumentāciju  un 

standartus, prast lietot instrumentus un iekārtas mehatronisko sistēmu uzstādīšanā, regulēšanā 
un apkalpē, ievērot iekārtu ekspluatācijas, darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un 
apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

Kā, arī vispārējās prasmes un spējas – 
komunikatīvā  prasme,  darbs  komandā,  informācijas  meklēšanas  un  atlases  līdzekļu 

pielietošana, prezentācijas materiālu sagatavošana un pasākumu vadīšana, lietišķo dokumentu 
noformēšana,  darba higiēnas  un drošības  prasību ievērošana,  profesionālās  ētikas  principu 
ievērošana un sazināšanās spējas angļu valodā.

3. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS UN ORGANIZĀCIJA

3. 1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamā kvalifikācija 
Studiju programmas  nosaukums  ir  Mehatronika (IZM klasifikatora  kods 41523).  Tā 

paredz  iegūt  pirmā  līmeņa  profesionālo  augstāko  izglītību un ceturtā  līmeņa  profesionālo 
kvalifikāciju mehatroniķa  profesijā  (profesijas  standarts;  reģistrācijas  numurs  PS  0235; 
apstiprināts ar IZM 2004.g.27.februāra rīkojumu Nr.116).

3. 2. Nosacījumi studiju uzsākšanai
Pilna  laika  studijām uzņem  personas  ar  pabeigtu  vispārējo  vidējo  vai  pabeigtu 

profesionālo vidējo izglītību.

3. 3. Imatrikulācijas noteikumi
Pilna  laika  studijas  -  uzņemšana  studiju  programmā  notiek  pēc  valsts  centralizēto 

eksāmenu rezultātiem atbilstoši ViA Uzņemšanas noteikumiem. 

3. 4. Studiju apjoms un ilgums
Pilna  laika  studijas  –  studiju  apjoms  ir  80  kredītpunkti,  studiju  ilgums  2gadi 

(4 semestri). 

3. 5. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību 
regulējošiem dokumentiem 
Studiju  programma  izstrādāta  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  Izglītības  likumu  un 

Latvijas  Republikas  Augstskolu  likumu.  Tā  atbilst  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta 
apstiprinātajiem  noteikumiem  (Nr.  141,  20.  03.  2001.)  par  pirmā  līmeņa  profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu, kā arī mehatroniķa profesijas standartam un šai profesijā 
nodarbināto  ceturtā  profesionālās  kvalifikācijas  līmeņa  speciālistu  profesionālās  darbības 
raksturojumam  pēc  Latvijas  Republikas  profesiju  klasifikatora  (Pielikums  Nr.9).  Studiju 
programmu izstrādājot, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti. 
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3. 6. Studiju programmas struktūra 
Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti. Studiju programmas struktūra 

ir veidota atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam.

Studiju programmas struktūra
Noteikumi par valsts pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 

standartu.
Vispārizglītojošie mācību kursi – 20  
kredītpunkti  

Vispārizglītojošie mācību kursi – ne mazāk  
kā 20 kredītpunkti 

Nozares mācību kursi – 36 kredītpunkti Nozares mācību kursi – ne mazāk kā 36 
kredītpunkti

Prakses - 16 kredītpunkti Prakses – ne mazāk kā 16 kredītpunkti

Kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti Kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti, bet  
nepārsniedzot 10%  programmas apjoma

Vispārizglītojošajā daļā – 20 kredītpunkti, iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi: 
svešvaloda;  matemātika;  ievads  saskarsmē;  datorzinības;  praktiskā  personālvadība;  
ekonomikas pamati; loģistika; darba un vides aizsardzība.

Nozares  studiju daļa  – 36 kredītpunkti,  iekļauti  nozares  profesionālās  specializācijas 
inženierzinātņu kursi:
materiālu  mācība;  teorētiskā  mehānika;  mašīnbūves  rasēšana; elektriskās  dokumentācijas  
izveide;  elektrotehnika;  elektronika;  elektroapgāde un elektriskie  aparāti;  elektropiedziņa;  
pneimatikas  un  hidraulikas  pamati;  mašīnu  mehānismu  teorija;  metālapstrāde;  
programmēšana;  programmējamie  loģiskie  kontrolieri  (PLK),  to  pielietojums  un  
programmēšana;  automātikas  elementi,  to  uzbūve,  darbība  pielietošana;  industriālo  
automatizēto procesu vizualizācija.

3. 7. Studiju programmas satura raksturojums
Saskaņā  ar  valsts  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  un  mehatroniķa 

profesijas standartu studiju programmas saturs ir šāds:
Mācību kursu kopējais apjoms 56kredītpunkti (70% no programmas kopējā apjoma).
Prakses - 16 kredītpunkti (20% no programmas kopējā apjoma)
Kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti (10% no programmas kopējā apjoma)

Mehatronikas  profesijas  standartā  noteiktās  zināšanas  nodrošina  programmas  studiju 
kursi,  kuru nosaukumi  un saturs  faktiski  sakrīt  ar  standartā  noteiktām zināšanu prasībām. 
Informācija uzskatāmi apkopota sekojošā tabulā

Zināšanas Zināšanu līmenis Apguvei paredzētais 
studiju kurss

Priekšstats Izpratne Pielietošana
Svešvalodā *** Svešvaloda
Augstākā matemātikā *** Matemātika
Ievads saskarsmē *** Ievads saskarsmē
Loģika *** Matemātika
Datoru mācība *** Datorzinības
Personāla vadības teorija *** Praktiskā 

personālvadība
Ekonomika *** Ekonomikas pamati
Loģistika *** Loģistika
Darba un vides 
aizsardzība

*** *** Darba un vides 
aizsardzība

Materiālu mācība *** Materiālu mācība
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Mašīnbūves rasēšana *** Mašīnbūves rasēšana
Shēmu rasēšana *** Elektriskās 

dokumentācijas izveide
Salāgojumi pielaides un 
tehniskie mērījumi

*** Mašīnbūves rasēšana

Elektrotehnika *** Elektrotehnika
Elektronika *** Elektronika
Elektriskie aparāti *** Elektroapgāde un 

elektriskie aparāti
CNC darbgaldu 
tehnoloģiskā procesa 
programmēšana

*** Programmēšana

Pneimatikas un 
hidraulikas pamati

*** Pneimatikas un 
hidraulikas pamati

Teorētiskā mehānika *** Teorētiskā mehānika
Materiālu pretestība *** Teorētiskā mehānika
Mašīnu mehānismu 
teorija un to elementi

*** Mašīnu mehānismu 
teorija 

Elektropiedziņa un 
piedziņas automātika

*** Elektropiedziņa un 
piedziņas automātika

Elektroapgāde *** Elektroapgāde un 
elektriskie aparāti

Metālapstrādes darbu 
tehnoloģija un 
instrumenti

*** Metālapstrāde

Metināšanas un 
lodēšanas darbu 
tehnoloģija

*** Metālapstrāde

Salikšanas darbu 
tehnoloģija

*** Automātikas elementu 
uzbūve, darbība un 
pielietošana

PLK un to pielietojums *** PLK un to pielietojums
PLK un to 
programmēšana

*** PLK un to pielietojums

Automātikas elementu 
uzbūve, darbība un 
pielietošanas iespējas

*** Automātikas elementu 
uzbūve, darbība un 
pielietošana

Automātiskās 
regulēšanas tehnikas 
pielietošana 
tehnoloģisko procesu 
vadībā un regulēšanā

*** Automātikas elementu 
uzbūve, darbība un 
pielietošana

Kvalitātes vadības 
pamati

*** Industriālo automatizēto 
procesu vizualizācija

Problēmu risināšanā 
lietojamās metodes un 
līdzekļi

Automātikas elementu 
uzbūve, darbība un 
pielietošana

Vispārizglītojošie studiju kursi ietver humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskos kursus 
un kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas. Nozares mācību 
kursi ir atbilstoši mehatroniķa profesijai. 
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3.  8.  Studiju  programmas  izvērtējums  no  Latvijas  valsts,  Vidzemes 
reģiona un ViA interešu viedokļa 
Pasaules  ekonomiskā  un  sociālā  attīstība,  jaunu  tehnoloģiju  ieviešana  ir  radījusi 

nozīmīgas  pārmaiņas  darba  tirgū,  pieaugot  mehatronisko  iekārtu  izmantošanai  Latvijas. 
uzņēmumos  un  arī  Vidzemes  reģionā.  Vidzemes  reģionā  ļoti  daudzu  uzņēmumu 
tehnoloģiskajos procesos tiek pielietotas un ieviestas jaunas mehatroniskās sistēmas.

Valmierā esošie ražošanas uzņēmumi, piemēram, A/S „Valmieras Stikla šķiedra", A/S 
„Valpro Corp", SIA „Valmieras Mēbeles", SIA „V.L.T." u.c. ievieš jaunus uz mehatronikas 
pielietošanu  balstītus  tehnoloģiskos  procesus,  kas  ļauj  ar  saražoto  produkciju  konkurēt 
pasaules tirgū. Aptuveni 80-90% saražotās produkcijas eksportē uz dažādām pasaules valstīm. 
Jāpiebilst,  ka  Valmiera  2007.gada  sākumā ierindojās  5.vietā  pēc  ārvalstu  tiešo  investīciju 
pieplūduma,  jo gada sākumā pilsētā  esošajos uzņēmumos investēti  vairāk nekā 22 miljoni 
latu. 

Valmieras  pilsētas  pašvaldība  nemitīgi  strādā pie  labvēlīgu  apstākļu  radīšanas  jaunu 
uzņēmumu ar palielinātu pievienoto vērtību attīstības. 2007.gadā izveidots Valmieras Biznesa 
un  Inovāciju  inkubators.  Inkubatora  būtība  ir  dot  iespēju  jaunajiem  uzņēmējiem  sākt 
patstāvīgu komercdarbību,  tādejādi  sekmējot  uzņēmējdarbības  attīstību reģionā.  Inkubatorā 
tiek  attīstīta  uzņēmējdarbība  informācijas  tehnoloģiju,  elektronikas,  mašīnbūves 
projektēšanas, aparātbūves un plaša pielietojuma dizaina sfērā. Pašlaik inkubatorā darbojas 
vairāk nekā 20 uzņēmumi.  2009.gadā tiks uzsākta jaunas Biznesa un inovāciju inkubatora 
ražošanas  un  biroja  ēkas  būvniecība,  kurā  2010.gada  nogalē  darbību varēs  uzsākt  vēl  30 
jaunie komersanti.

Šādā  situācijā  Vidzemes  reģionā  strauji  pieaug  darba  tirgus  pieprasījums  pēc 
mehatronikas  speciālistiem  un  jau  šobrīd  ir  jūtams  kvalificētu  speciālistu  trūkums 
mehatronikas nozarē, par ko liecina ar uzņēmumiem noslēgtie prakses vietu līgumi.

ViA  stratēģiskā  attīstības  plāna  pamatā  ir  atziņa,  ka  jauno  tehnoloģiju  iespējamā 
ietekme  uz  novada  ekonomisko,  politisko  un  sociālo  attīstību  vispārīgā  nozīmē  ir 
nenoliedzama  (ViA pašvērtējuma  ziņojums).  Vidzemes  Augstskolai  līdz  2013.gadam tiks 
uzcelts  jauns  moderns  inženierzinātņu  centrs  ar  jaunām  modernām  laboratorijām 
mehatronikas  speciālistu  sagatavošanai.  ViA  ir  izveidojusies  laba  sadarbība  ar  darba 
devējiem, par ko liecina darba devēju ieinteresētība studiju programmas saturā.

3. 9. Nosacījumi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas ieguvei
Lai iegūtu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa mehatroniķa 

profesionālo kvalifikāciju, jāiegūst:
1) studiju programmā noteiktais minimālais kredītpunktu skaits atbilstoši MK noteikumiem 
(Nr.141 Rīgā 2001.g.20.martā)par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības koledžas 
programmu (ne mazāk kā 80 kp.),
2) jāapgūst studiju kursi vismaz 56 kredītpunktu apjomā,
3) jānokārto prakse vismaz 16 kredītpunktu apjomā,
4) jānokārto valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 
ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

4. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA

4. 1. Studiju programmas organizācija
Studiju programma paredz  apgūt  80 kredītpunktu apjomu 2 gados,  jeb 4 semestros 

pilna laika studijās. Studējošo patstāvīgā darba apjoms atbilstoši mācību kursu nosacījumiem 
ir  35  līdz  40  procentu  mācību  kursa  kopējā  apjoma.  Viens  kredītpunkts  atbilst  40 
akadēmiskajām stundām, vai vienai prakses nedēļai.

9



Studiju programma Mehatronika 

Kursa nosaukums Kredītpunkti Pārbaudes 
forma

Vispārizglītojošie mācību kursi 20
Svešvaloda 4 Eksāmens
Matemātika 4 Eksāmens
Ievads saskarsmē 2 Eksāmens
Datorzinības 2 Eksāmens
Praktiskā personālvadība 2 Eksāmens
Ekonomikas pamati 2 Eksāmens
Loģistika 2 Eksāmens
Darba un vides aizsardzība 2 Eksāmens

Nozares Mācību kursi 36
Materiālu mācība 2 Eksāmens
Teorētiskā mehānika 2 Ieskaite
Mašīnbūves rasēšana 2 Eksāmens
Elektriskās dokumentācijas izveide 2 Eksāmens
Elektrotehnika 4 Eksāmens
Elektronika 4 Eksāmens
Elektroapgāde un elektriskie aparāti 2 Eksāmens
Elektropiedziņa 2 Eksāmens
Programmēšana 2 Ieskaite
PLK pielietojums un programmēšana 2 Eksāmens
Automātikas elementi, to uzbūve, darbība, 
pielietošana

4 Eksāmens

Industriālo automatizēto procesu 
vizualizācija 

2 Eksāmens

Pneimatikas un hidraulikas pamati 2 Ieskaite
Mašīnu un mehānismu teorija 2 Ieskaite
Metālapstrāde 2 Eksāmens

Prakse 16(4+12) Ieskaite ar 
atzīmi

Kvalifikācijas darbs 8 Kvalifikācijas 
eksāmens

Studijas  reglamentē studiju  programma,  kuras  saturs  un  struktūra  veidota  atbilstoši 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un mehatronikas profesijas 
standartam  (Pielikums  Nr.9).  Studiju  plāns  nosaka  apgūstamo  studiju  kursu,  praktisko 
nodarbību un prakšu sadalījumu pa semestriem. 
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Studiju plāns 
Pilna laika studiju plānojums mehatronikas programmā

N.
p.k Kursi 

semestri

1 2 3 4

1 Svešvaloda 2 2
2 Matemātika 4
3 Ievads saskarsmē 2
4 Datorzinības 2
5 Praktiskā personālvadība 2
6 Ekonomikas pamati 2
7 Loģistika 2
8 Darba un vides aizsardzība 2
9 Materiālu mācība 2
10 Teorētiskā mehānika 2
11 Mašīnbūves rasēšana 2
12 Elektriskās dokumentācijas izveide 2
13 Elektrotehnika 2 2
14 Elektronika 2 2
15 Elektroapgāde un elektriskie aparāti 2
16 Elektropiedziņa 2
17 Programmēšana 2
18 PLK pielietojums un programmēšana 2
19 Automātikas elementi, to uzbūve, 

darbība, pielietošana 4
20 Industriālo automatizēto procesu 

vizualizācija 2
21 Pneimatikas un hidraulikas pamati 2
22 Mašīnu un mehānismu teorija 2
23 Metālapstrāde 2
24 Prakse 4 12
25 Kvalifikācijas darbs 8

kopā 22 18 20 20
kopā 80

Pirmajā  studiju  gadā  studiju  programmā  studenti  apgūst  vispārizglītojošos  studiju 
kursus un nozares teorētiskos pamatkursus. Ņemot vērā studiju programmas lietišķo ievirzi, 
īpaša  uzmanība  tiek  pievērsta  docētāja  noteiktajiem  laboratorijas  darbiem,  kurus  studenti 
patstāvīgi veic laboratorijās.

Otrajā studiju gadā studenti turpina apgūt nozares studiju kursus. 
Otrā mācību gada studenti dodas ievada praksē uzņēmumos. Ceturtajā semestrī studenti 

iziet  pirmskvalifikācijas  darba  praksi,  strādā  praksē  konkrētā  uzņēmumā  un  atbilstoši  šī 
uzņēmuma specifikai kvalifikācijas darba izstrādei paredzētajā laikā, izstrādā kvalifikācijas 
darbu mehatronikā.

Otrā mācību gada noslēgumā studenti kārto kvalifikācijas eksāmenu, kura sastāvdaļa ir 
kvalifikācijas  darba  aizstāvēšana,  kurā  tiek  risinātas  mehatronikas  nozares  problēmas, 
profesionāli izmantojot iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmi. 

Studiju  programmas apguve notiek  praktizējot  kā  pasīvās,  tā  aktīvas  studiju  darba 
formas.  Teorētiskās zināšanas studenti  apgūst lekcijās,  semināru nodarbībās un patstāvīgās 
literatūras studijās. Mehatroniķa profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas tiek veidotas un 
attīstītas  mehatronikas  nozares  speciālistu  vadībā  laboratorijas  darbos,  praktiskajās 
nodarbībās, mācību ekskursijās, kā arī praksēs ārpus augstskolas.

Kvalifikācijas  darbs ir  studentu  patstāvīgs  darbs.  Kvalifikācijas  darbu students  veic 
darba  vadītāja  uzraudzība.  Darba  vadītāju  apstiprina  Inženierzinātņu  fakultātes  dome.  To 
izstrādes  gaitā  studenti  apkopo  dažādos  studiju  kursos  apgūtās  teorētiskās  zināšanas. 
Balstoties  uz  šīm  zināšanām,  studenti  veic  praktiskus  pētījumus  un  izdara  secinājumus. 
Kvalifikācijas darbam jāapliecina studenta spēja un prasme integrēt dažādos studiju kursos 
apgūtās  teorētiskās  zināšanas,  studiju  procesa  iegūtas  prasmes  un  iemaņas,  izmantot  tās 
praktiskos pētījumos, izstrādāt ieteikumus pētījuma rezultātu ieviešanai praksē.
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Prakse notiek  ārpus  augstskolas  uzņēmumos  un  iestādēs  mehatronikas  jomā 
pieredzējušu  speciālistu  vadībā.  Prakses  mērķis  ir  studiju  procesa  ietvaros  radīt  iespēju 
studentam praktizēties mehatroniķa profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā 
mehatronikas  speciālista  darba  vidē,  vienlaikus  apgūstot  arī  jaunas  profesionālajā  darbībā 
nepieciešamas teorētiskās zināšanas saistība ar konkrēto darba vidi. Par studentu informēšanu 
par  praksi,  prakses atskaitēm un prakses  pieņemšanu atbild  studiju programmas  direktors. 
Studiju programma paredz divas prakses.

Ievada prakse tiek plānota otrā studiju gada 3 semestrī ar apjomu 4 nedēļas. Tās mērķis 
ir nodrošināt praktikantu ar darbu uzņēmumā, lai praktikants gūtu ieskatu uzņēmuma darbībā, 
iepazītos ar mehatronisko sistēmu lietošanu, pieredzi mehatroniķa darbā un tā organizēšanā, 
profesionālu iemaņu apguvē un mārketingā.

Pirmskvalifikācijas darba prakse plānota otrā studiju gada ceturtajā semestrī ar apjomu 
12  nedēļas.  Tās  mērķis  ir  radīt  iespēju  praktikantam  vienā  no  inženierzinātņu  nozarēm 
mehatronikā  strādājošu  speciālistu  vadībā  praktizēties  profesionālu  iemaņu  apguvē  un 
piedalīties  reālā  uzņēmuma  darbā  saskaņā  ar  profesijas  standartā  noteiktiem  mehatroniķa 
darbības  pienākumiem.  Tās  mērķis  ir  radīt  iespēju  praktikantam  piedalīties  konkrēta,  ar 
uzņēmumu saistīta projekta izstrādē, atbilstošās dokumentācijas veidošanā, kā arī automātisko 
iekārtu uzstādīšanā un ekspluatācijā. 

Praksē  students  aizpilda  dienasgrāmatu,  gatavo  attiecīgo  dokumentāciju  un  raksta 
atskaiti  atbilstoši  prakses  nolikumam.  Prakses  vērtējumu  dod  attiecīgās  institūcijas  vai 
organizācijas  pārstāvis vai augstskolu mācībspēks.  Inženierzinātņu fakultātes  mehatronikas 
studiju programmas studentiem ir plānota prakse vairāk kā 5 Vidzemes reģiona un Latvijas 
uzņēmumos.

Dialogs starp docētāju un studentu ir īpaša studiju darba forma, kuras mērķis ir radīt 
darba vidi, ko raksturo koleģialitāte, savstarpēja sapratne un tolerance, lai veicinātu iespējami 
optimālu  docētāju  zināšanu  un  praktiskās  pieredzes  nodošanu  studentiem.  Studiju 
programmas īstenošanas gaitā izveidotās dialoga formas ir:

• studentu iepazīstināšana ar detalizētiem kursu aprakstiem 
• studijas mazās grupās, kas ļauj sarunā vienlaikus iesaistīt ikvienu studentu
• kvalifikācijas darba publiska aizstāvēšana un izvērtēšana
• iknedēļas individuālas konsultācijas
• kumulatīva studiju darba vērtēšanas sistēma un rezultātu analīze
• prakses publiska aizstāvēšana un tās rezultātu analīze
• prakses izvērtēšana, iesaistot studentus un prakses vadītājus 
• studentu aptauju organizēšana par studiju programmas kursiem

4. 2. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma sistēma 
Studiju  programma  tiek  apstiprināta  ViA  Inženierzinātņu  fakultātes  domes  sēdē,  to 

izvērtē un ieteic Senātam izskatīšanai Senāta studiju un zinātniskā darba komisijā. Lēmumu 
par  studiju  programmas  darbības  uzsākšanu  pieņem ViA Senāts.  Par  studiju  programmas 
īstenošanu pēc tās akreditācijas ir  atbildīgs  programmas direktors.  Ik semestri  tiek veiktas 
studējošo aptaujas un to rezultāti apspriesti Inženierzinātņu fakultātes sēdē.  Izmaiņas studiju 
programmā  var  tikt  izdarītas  pēc  Inženierzinātņu  fakultātes  docētāju,  Senāta  studiju  un 
zinātnes komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina ViA Senāts. 

Studiju  darba  norisi  studiju  programmas  īstenošanas  gaitā  programmas  direktors 
pārrunā  ar  docētājiem.  Programmas  direktors  izlases  veidā  piedalās  lekciju  un  semināru 
nodarbībās, pēc kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo nodarbību izvērtējumu. 
Docētāju  pienākums  ir  izstrādāt  detalizētus  kursu  aprakstus.  Katra  semestra  noslēgumā 
studenti aizpilda aptauju anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Vērtējums tiek dots 5 
ballu skalā. Aptauju organizē Inženierzinātņu fakultātes vecākais speciālists. Katra docētāja 
pienākums ir iepazīties ar aptaujas rezultātiem. Studiju programmas direktors un docētāji veic 
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aptaujas  rezultātu  izvērtēšanu.  Aptauju  rezultāti  ir  pieejami  Inženierzinātņu  fakultātē  pie 
vecākā speciālista.

4. 3. Studiju rezultātu kontroles formas un vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti:

- semestra laikā, 
- pārbaudījumos pēc studiju kursu pilnīgas apguves,
- pēc pilnas studiju programmas apguves - valsts pārbaudījums.

Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt,  kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās 
zināšanas  un  ieguvis  prasmes  un  iemaņas  pielietot  teorētiskās  zināšanas  mehatroniķa 
profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai.

Semestra  laikā  studentu  teorētiskās  zināšanas  tiek  pārbaudītas  un  vērtētas  pēc 
individuālā  studiju  darba  rezultātiem:  kontroldarbi,  referāti,  prezentācijas,  līdzdalība 
diskusijās,  zināšanu  pārbaudes  testi.  Praktisko  iemaņu  apguve  tiek  kontrolēta  izmantojot 
praktiskus uzdevumus, laboratorijas darbus, organizējot prakses. Ikviena zināšanu un prasmju 
pārbaudes forma ir komponente kopējā pārbaudes sistēmā un tai ir noteikts īpatsvars kopējā 
gala vērtējumā. Pārbaudījumu formas semestra laikā ir izvēlētas tā, lai studenti tiktu motivēti 
regulāri  un sistemātiski  strādāt  un,  piedaloties  pārbaudījumā,  pierādītu,  ka studiju kurss ir 
apgūts  pilnībā.  Šādos  gadījumos  students  saņem  novērtējumu  par  visu  studiju  kursu. 
Vērtējums tiek dots summējot atsevišķos pārbaudes posmos iegūto vērtējumu un ņemot vērā 
katra atsevišķā komponenta īpatsvaru kopējā vērtējuma sistēmā. 

Pārbaudījums  pēc  studiju  kursa  pilnīgas  apguves tiek  organizēts  pēc  pilna  kursa 
apguves. Šāds pārbaudījums var tikt organizēts kā rakstiski, tā mutiski. Pēc praksēm studenti 
iesniedz prakses atskaiti, kas ietver prakses laikā veiktā darba aprakstu un rezultātu analīzi. 
Prakses aizstāvēšana notiek piedaloties Inženierzinātņu fakultātes nozīmētai komisijai. 

Valsts pārbaudījums sastāv no kvalifikācijas eksāmena, kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas 
darbs. Kvalifikācijas darbs ir individuāls darbs ar praktisku ievirzi. Tam jāatspoguļo prasme 
atlasīt un sistematizēt materiālu, prasme pamatot materiāla atlasi un noformēt kvalifikācijas 
darbu. 

Šāda  pārbaudes  sistēma  ļauj  veiksmīgi  izpausties  katra  studējošā  individuālajām 
dotībām, tā motivē sistemātiskam darbam, kā arī  rada iespēju vispusīgi pārbaudīt  studenta 
zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Kvalitātes  rādītājs.  Studentu  zināšanu,  prasmju  un  iemaņu  kvalitatīvais  rādītājs  ir 
novērtējums ballēs  10 ballu  sistēmā.  Zemākais  pozitīvais  vērtējums ir  4 balles.  Vērtējums 
valsts pārbaudījumā nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm.

Tiesības iegūt diplomu ar izcilību ir tad, ja neviens vērtējums nav zemāks par 8 ballēm 
un vērtējumi ar 9 un 10 ballēm sastāda ne mazāk kā 75 % no kopējā vērtējumu skaita.  

4.4. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek īstenota  pa studiju semestriem.  Pilna laika  studijās semestrī 

studentam jāapgūst 20 kredītpunkti. 
Kredītpunkts ir atsevišķu studiju priekšmetu, kursu vai citu studiju veidu, kā arī studiju 

programmas izpildes, studenta darba apjoma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst studenta 
40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam vai vienai prakses nedēļai. No kurām studējošo 
patstāvīga  darba  apjoms  atbilstoši  mācību  kursu  nosacījumiem  ir  35%  līdz  40%  -  16 
akadēmisko stundu. Lekcijas ir vismaz 40%, bet semināri, grupu darbi, praktiskās nodarbības 
u.c. līdz 60%.

Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu kursu vai citu studiju veidu, ieskaitot praksi 
(viena prakses nedēļa atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums pārbaudījumā 10 punktu 
sistēmā nav zemāks par četri (gandrīz viduvēji) vai arī ir “ieskaitīts” (ja pārbaudījums bijusi 
ieskaite).  Studenta  darba  apjoms  mācību  gada  laikā  pilna  laika  studijām  ir  vismaz  40 
kredītpunkti.
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Studiju  programmu  realizācija  notiek  ar  dažādu  studiju  formu  palīdzību,  kas  ietver 
lekcijas, seminārus, diskusijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbus, literatūras studijas, 
studentu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli  un grupās),  kā arī  praktisku problēmu un 
situāciju analīzi. Svarīgākā vieta studijās ierādīta praktisko un teorētisko zināšanu, prasmju un 
iemaņu integrēšanai. 

Katra kursa laikā studentiem paredzēti pārbaudes darbi, bet kursa noslēgumā studenti 
kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu/ieskaiti. Studiju darba kopējais novērtējums tiek veidots 
pēc kumulatīvās sistēmas, kur eksāmena vai ieskaites vērtējums nedod vairāk par 70%. 

Studiju  programmas  likvidācijas  gadījumā  studējošie  var  turpināt  studijas 
Inženiermehānikas  programmā Rīgas Tehniskajā  koledžā  saskaņā ar  līgumu starp ViA un 
Rīgas Tehnisko koledžu 

Pēc  sekmīgi  pabeigtām  divu  gadu  pilna  laika  studijām  tiek  iegūta  pirmā  līmeņa 
profesionālā  augstākā  izglītība  un  4.līmeņa  mehatroniķa  profesionālā  kvalifikācija. 
Absolventam ir iespējas sākt strādāt vai turpināt studijas bakalaura līmenī (atbilstoši LIZM 
rīkojumam nr.700 “Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās 
izglītības iegūšanas” 5.02.97. un MK 29.05.2007. noteikumiem nr. 347)

5. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS

5.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības 
standartam
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības mehatronikas studiju programma tiek 

īstenota saskaņā ar profesionālās augstākās izglītības standartu. Studiju programmas mērķis ir 
sagatavot  augstas  kvalifikācijas  speciālistus  –  mehatroniķus  profesionālai  darbībai 
mehatronikas nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un 
attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām, un kuri  spētu uzņemties šīs profesijas 
standartā  noteiktos  pienākumus  un spētu veikt  uzdevumus  šo pienākumu izpildei.  Studiju 
kursa saturs tiek veidots saskaņā ar ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas mehatroniķa 
profesijas standartu.

5.2. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju 
programmām
Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  un  augstas  kvalifikācijas 

speciālistu  sagatavošana  informācijas  tehnoloģiju  nozarē,  Latvijā  vēl  ir  samērā  jauns, 
profesionālo studiju modelis.  Pirmās mehatronikas  studijas pasaulē uzsāka 1993.g.  Vācijā. 
Latvijā  Rīgas  Tehniskā  universitāte  pirmā  uzsāka  mehatronikas  speciālistu  sagatavošanu. 
2002. gadā. 

Vidzemes  Augstskolas  pirmā  līmeņa  augstākās  profesionālās  izglītības  studiju 
programma  mehatronikā  salīdzināta  ar  citām  līdzīgām  studiju  programmām  pēc  šādiem 
kritērijiem: 

1. Studiju programmas apjoms kredītpunktos 
2. Studiju ilgums
Vidzemes Augstskolas profesionālā pirmā līmeņa augstākās izglītības programma tiek 

salīdzināta  ar  Rīgas  Tehniskās  koledžas  (RTK)  studiju  programmu.  Informācija  par 
mehatronikas  studiju  mācību  kursu  un  prakšu  īpatsvaru  studiju  programmā  RTK 
pašnovērtējuma ziņojumā nav parādīta
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Kritērijs Vidzemes 
Augstskolas 
studiju 
programma 
Mehatronika 

Rīgas tehniskās 
koledžas studiju 
programma 
Inženiermehānika

Studiju 
programmas 
apjoms 
kredītpunktos

80 kp 100 kp

Studiju ilgums 2 gadi 2,5 gadi
Rīgas Tehniskās koledžas studiju programmas apjoms ir lielāks par Vidzemes 

Augstskolas studiju programmas apjomu un sastāda 100 kredītpunktus, studiju ilgums RTk - 
2,5 gadi. 
Mehatronikas bakalaura līmeņa studiju programmas Latvijā tiek realizētas RTU un Rēzeknes 
Augstskolā.
Kritērijs Rēzeknes 

Augstskolas 
bakalaura studiju 
programma 
Mehatronika

Rīgas Tehniskā 
universitātes 
bakalaura 
profesionālo 
studiju 
programma 
Mehatronika

Studiju 
programmas 
apjoms 
kredītpunktos

180 kp 180 kp

Studiju ilgums 4,5 gadi 4,5 gadi

Visas minētās programmas sagatavo mehatronikas speciālistus. 

5.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem 
sešiem gadiem
G.Strazdiņš: SIA”Valpro” enerģētiķis.
Iepazīstoties   ar  Vidzemes  Augstskolā  izstrādāto  pirmā  līmeņa  profesionālo  studiju 

programmu  „Mehatronika”,  atzīstam  ka  tēma  ir  ļoti  aktuāla,  tehnikai  un  tehnoloģijām 
attīstoties šāda profila speciālisti  ir ļoti  pieprasīti  un tautsaimniecībā ir jūtams to trūkums. 
Studiju  programma  ir  izstrādāta  kvalificēti,  atbilstoši  LR  likumdošanai  un  normatīvajiem 
aktiem.  Studiju programma ietver  sevī  prasmes  un iemaņas,  lai  studijas  beigušais  jaunais 
speciālists,  varētu sākt  patstāvīgu darba dzīvi,  integrēties  darba kolektīvā  un būt  noderīgs 
valstij  un  sabiedrībai.  Ieguvējs  būs  arī  Vidzemes  reģions,  jo  tieši  šeit  jūtams  kvalificētu 
attiecīgās nozares speciālistu deficīts.

M.Celms: AS „Valmieras piens”  ražošanas direktors:
Iepazīstoties  ar  Vidzemes  Augstskolas  izstrādāto  pirmā  līmeņa  profesionālo  studiju 

programmu „ Mehatronika”, ir jāatzīst, ka tā pašlaik ir ļoti aktuāla un nepieciešama. Pašlaik 
mūsu ražošanas procesu vadībā ļoti  strauji  ienāk jaunās tehnoloģijas,  kurās tiek izmantoti 
programmējamie loģiskie kontrolieri, dažādi elektroniskie mērinstrumenti, sarežģītas pneimo 
un cita veida automātiskās vadības sistēmas.

To  uzstādīšanai,  regulēšanai,  apkopei  un  remontam  ir  nepieciešamas  ļoti  plašas  un 
specifiskas  zināšanas,  kādas  varētu  sniegt  augšminētā  Vidzemes  Augstskolas  programma 
„Mehatronika”. Pašlaik atrast šajā jomā zinošu speciālistu ir praktiski nereāli un Mehatronikas 
programmas ieviešana Vidzemes augstskolā varētu šo problēmu risināt.

Petrovics: SIA „Valmieras mēbeles”  ražošanas direktors.
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Iepazīstoties ar Vidzemes Augstskolas izstrādāto pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības  studiju  programmu  „Mehatronika”,  atzīstam  to  par  nepieciešamu  un  aktuālu, 
sekmējot  augstas  kvalifikācijas  speciālistu  sagatavošanu  darbībai  mehatronikas  nozarē. 
Vēlamies  atzīmēt,  ka  attīstoties  arvien  jaunākām  un  sarežģītākām  tehnoloģijām,  pieaug 
mehatronikas  nozīmīgums  un  līdz  ar  to  mehatroniķa  profesija  kļūst  aizvien  pieprasītāka. 
Pozitīvi  vētējams  tas,  ka  programma  izstrādāta  sadarbojoties  ar  Latvijas  uzņēmumu 
speciālistiem un uzsvars  likts  uz lietišķo  zināšanu apguvi  ar  praktisko nodarbību,  mācību 
prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību. Uzskatām, ka programmas ieviešana veicinās gan 
profesionalitātes  līmeņa  paaugstināšanos  uzņēmumos,  gan  jaunu,  augsti  kvalificētu 
profesionāļu piesaisti reģionam.

6. STUDĒJOŠIE

Profesionālā  koledžas  studiju  programma  „Mehatronika”   ViA  šobrīd  tiek  īstenota 
saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada izsniegto licenci.

Pašlaik mehatronikas studiju programmu apgūst 41 pilna laika studenti. Pirmajā kursā 
26 studenti (23 budžetā), otrajā kursā 15 (13 budžetā) studenti. Par valsts līdzekļiem studē visi 
36 studenti.

6.1. Studentu aptauja un tās analīze
Katra studiju semestra noslēgumā tiek veiktas studentu aptaujas. To mērķis ir, ar dialoga 

starp studentiem un docētājiem starpniecību, konstatēt problēmas un tās risināt, tā garantējot 
studiju kvalitātes kontroli. 

Katra kursa beigās studenti aizpilda divas anketas: par kursu un par docētāju. Anketās ir 
iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto zināšanu un 
prasmju noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes novērtējums, iespējas 
konsultēties ar pasniedzēju, tehniskā nodrošinājuma vērtējums un iespēja brīvā formā veidot 
savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par docētāja darbu studenti izvērtē docētāju no 
profesionālās kompetences viedokļa, prasmes izraisīt interesi par mācību kursu, spēju sasaistīt 
teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi pret studentiem un citas. Anketas ļauj 
izvērtēt studentu vērtējumu par kursu, tā saturu un docētāja sadarbību ar studentiem, kā arī 
atbilstību konkrētā kursa lasīšanai no studentu viedokļa. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem 
izteikt ierosinājumus, norādīt uz docētāja vājajām un stiprajām vietām, kam pievērst papildus 
uzmanību.  2009./2010. Studiju gadā aptājās par studiju kursu kvalitāti piedalījās līdz 50% 
studējošo.  Studentu  aktivitāti  studiju  kursu  vērtēšanā  mazina  aptaujas  elektroniskā  forma. 
Visu aptaujāto studiju kursu vērtējums ir robežās no 2,5 līdz 4,33 (5 baļļu sistēmā). Aptaujāto 
kursu vidējais vērtējums 3,9. Viena kursa vidējais vērtējums bija 2,5 balles. Ar docētāju tika 
veiktas  individuālas  pārrunas par kursa satura un metožu pilnveidošnu, kuru rezultātā  tika 
atrasts  optimāls  risinājums.  Anketu  kopsavilkumi  atrodas  pie  Inženierzinātņu  fakultātes 
vecākā speciālista.

6.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo  līdzdalībai  studiju  procesa  pilnveidošanā  viena  no  aktivitātēm ir  studentu 

aptaujas  anketas  par  kursu  kvalitāti.  Atvērtie  anketas  jautājumi  ļauj  studentiem  izteikt 
ierosinājumus,  kuri  uzlabotu  studiju  kursā  izklāstīto  materiālu  kvalitāti  un  palielinātu 
ieguvumu no studiju programmas kopumā. Anketās studentiem ir iespēja norādīt uz docētāju 
stiprajām iezīmēm kursos, kā arī norādīt aspektus, kuriem pievērst papildus uzmanību

7. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Pirmā līmeņa augstākās profesionālas izglītības studiju programmā mehatronika strādās 
13 docētāji.

To skaitā: 1 profesors; 2 docenti; 10 lektori 
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Pamatdarbā ViA strādā 7 docētāji, kas ir ievēlēti amatā uz sešiem gadiem. Lai uzlabotu 
teorijas  sasaisti  ar  praksi,  atsevišķu  kursu  lasīšanai  tiek  piesaistīti  augstas  kvalifikācijas 
profesionāli speciālisti no vadošiem uzņēmumiem.

Akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbību raksturo zinātniskās publikācijas, 
iesaistīšanās  dažādos  projektos,  doktorantūras  studijas.  Vairāki  docētāji,  atbilstoši  to 
profesionālajai darbībai iesaistīti citu augstskolu pētnieciskajās darba grupās. 

8. STUDIJU PROGRAMMAS TEHNISKĀ BĀZE UN FINANSĒJUMS

Materiāli tehniskā bāze

Vidzemes  Augstskola  ir  neliela  reģionālā  augstskola,  kas  realizē  15  studiju 
programmas, kurās pašlaik studē 1039 pilna laika studenti un tai skaitā 141 maģistranti, 279 
nepilna laika studenti un tai skaitā 4 maģistranti. Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli 
tehnisko bāzi un finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai. Pašreizējā studiju bāze 
atrodas  Cēsu  ielā  4  un  Tērbatas  ielā  10..  Studiju  procesā  tiek  izmantotas  23  auditorijas 
ieskaitot  konferenču zāli  ar  kopējo platību  1445 m2  t.sk.  3  datoru auditorijas  ar  93 darba 
vietām  un  Interneta  pieslēgumu  (220  m2.),  datortehnikas  laboratorija,  elektrotehnikas 
laboratorija, RFID laboratorija un tulkošanas auditorija ar 15 datoriem. Visi datori ir pieslēgti 
lokālajam  tīklam,  kas  nodrošina  vienotu  informācijas  apriti  un  ir  nodrošināta  pieeja 
Internetam, intranetam un abonētajām datu bāzēm.

Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, 
kā arī veikt grupu darbu. 

Vidzemes Augstskolas budžeta ienākumus 2010.gadam 2 868 138 Ls apmērā veido 
sekojošie finansējuma avoti: 

-         valsts budžeta dotācija  22% jeb 625 118 Ls, 

-         pašu ieņēmumi 30% jeb 867 880 Ls, no kuriem lielākais pašu ienākumu avots ir studiju 
maksa  624 362 Ls (72%), 

-         Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums  3 % jeb 79 483 Ls, 

-         projektu finansējums  45 % jeb 1 295 657 Ls. 

Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes Augstskolas Senāts saskaņā ar 
valstī noteiktajām studiju izmaksām.
Auditorijas

Visas  auditorijas  aprīkotas  ar  stacionāru  datoru  un  stacionāru  projektoru,  kā  arī 
skaļruņiem un prezentācijas tālvadības pulti, taimeri un lāzera rādītāj koku vienā. No visiem 
datoriem augstskolā ir pieejams internets,  kā arī  abonētās pilnteksta datubāzes.  Abonētajās 
pilnteksta datubāzes studenti var lietot arī kopmītnēs, kā arī autorizējoties no jebkuras vietas 
kur ir pieejams internets. Visās auditorijās studentiem pieejams bezvadu internets. 

Tērbatas iela gb Papildaprīkojums
Lielā auditorija (T103) ar 80 vietām 1 TV
Parastās auditorijas (T101, T102, T204, 
T205, T206) apmēram 35-50 vietas 

5

Datorauditorija (T207) ar 30 + 1 vietu 1 31 dators
Kamīntelpa (T106) semināriem 1
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KOPĀ Tērbatas ielā 8 (auditoriju 
platība 470 m²)

Cēsu iela
B korpuss
Parastās auditorijas (C229, C230, C310, 
C311) Aprīkotas ar galdiem un krēsliem

4

Datorauditorija (C309) ar 14 + 1 datora 
darbavietām un 25 vietām pie galda

1 15 datori

A korpuss
Pagrabstāvs
Datorlaboratorija (C005), elektrotehnikas 
laboratorija (C011) un RFID laboratorija 
(C009) ar 5-10 vietām IT studentu 
apmācībai

3 10 (C005) + 5 (C009) 
datori

Datorauditorija (C008) ar 28 + 1 datoriem 1 29 datori
Multimediju klase (C010) 10 sēdvietas tai 
skaitā 6 datora darbvietas

1 6 datori

1.stāvs
Foajē (C101) ar 4 brīvpieejas 15 minūšu 
datoriem

4 datori

Reprezentācijas un semināru telpa Interaktīvā tāfele
Bibliotēka (C115) ar 2 datoriem 
informācijas meklēšanai datu bāzēs, 2 
datoriem digitālo karšu apskatei un 
maršrutu plānošanai, 1 dators cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām

5 datori

Konferenču zāle (C129) ar 225 vietām 
( krēsli ar galdiņu paliktņiem.) 

1 Papildus 1 projektors, 
Profesionāla skaņas 
aparatūra 

2.stāvs
Datorlasītava (C216) bibliotēkā ar 24 
datoriem

24 datori

Bibliotēka (C218) ar 4 datoriem 
informācijas meklēšanai datu bāzēs.

4 datori

Bibliotēkas klusā datorlasītava (C226) ar 1 
datoru

1 dators

Bibliotēkas klusā datorlasītava (C227) ar 1 
datoru

1 dators

Bibliotēkas semināru telpa (C223) 1 TV + DVD atskaņotājs un 
skandas

3.stāvs
Datorauditorija (C301) ar 31 + 1 datoriem 1 32 datori
Transformējama auditorija (C304 + C305) 
ar 100 vietām aprīkota ar krēsliem ar 
paliktņiem

1

KOPĀ Cēsu ielā 14 (auditoriju 
platība 971 m²) 

Ausekļa iela 25A
Zāle (A zāle) 1
KOPĀ Ausekļa ielā 25A 1 (auditorijas 

platība 100 m²)
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Pieejamo datoru skaits:
• Studentiem – 167 gab.
• Akadēmiskajam personālam – 45 gab. 
• Administratīvajam personālam – 55 gab. 

Stacionāro datoru skaits auditorijās – 18 (Neskaitot datorauditorijas)
Portatīvie datori – 34 gab.
Multimediju projektori – 31 gab.

Bibliotēka
Vidzemes  Augstskolas  bibliotēka  dibināta  1996.gadā.  2002.gadā  iestājās  Latvijas 

akadēmisko  bibliotēku  asociācijā.  Kopš  2003.gada  30.janvāra  ir  Pasaules  Tūrisma 
organizācijas  depozītbibliotēka.  2005.gadā  tika  izveidots  Baltijas  valstu  un  Ziemeļvalstu 
apvienoto/integrēto  bibliotēku  sadarbības  tīkls,  kurā  darbojas  arī  Vidzemes  Augstskolas 
bibliotēka  un  Valmieras  bibliotēka.  2005.gada  pavasarī  VIA bibliotēka  tika  akreditēta  un 
ieguva vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.

Pēc  bibliotēkas  rekonstrukcijas  2007.gada  rudenī  pilnībā  ir  pabeigta  Valmieras 
integrētās  bibliotēkas  izveide.  Valmieras  integrētā  bibliotēka  ir  Valmieras  bibliotēkas  un 
Vidzemes  Augstskolas  bibliotēkas  ilglaicīgs  sadarbības  projekts,  kas  apvieno  juridiski  un 
finansiāli  neatkarīgas  bibliotēkas,  koordinējot,  sapludinot  un  racionāli  izmantojot 
informatīvos un personāla resursus, paplašinot piedāvātos pakalpojumus.

Valmieras  integrētā  bibliotēka  ir  izvietota  2  stāvos.  Starp  Valmieras  bibliotēku  un 
Vidzemes  Augstskolas  bibliotēku  pastāv  vienošanās  par  telpu  un  lasītāju  vietu  skaitu 
sadalījumu, bet lietotājus tas tikpat kā neskar, jo bibliotēku var izmantot gan VIA studenti, 
gan citi lietotāji.

1.stāva lasītavā (455,10m2) studentiem ir pieejami 180 preses izdevumi papīra formātā 
latviešu,  krievu  un  angļu  valodās.  No  tiem  VIA  bibliotēka  abonē  47.  Pieejama  arī 
daiļliteratūra.un atsevišķu periodisko izdevumu arhīvs.

2.stāvā atrodas datorlasītava (67,80m2) ar 26 darba vietām, no kurām VIA studentiem 
pieejamas  13.  Vēl  otrajā  stāvā  izvietotas  2  lasītavas  (katra  14,50  m2)  grupu  darbam,  4 
individuālās lasītavas (katra 5,20 m2), un klusā lasītava (79, 20 m2). 2.stāva bibliotēkas telpa 
ir  776,00  m2.  Šeit  izvietota  nozaru  literatūra,  pieejams  Valmieras  pilsētas  un  rajona 
novadpētniecības materiālu krājums un Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct, 
kas sniedz informāciju par Eiropas Savienību, kā arī Vidzemes Augstskolas studentu labāko 
diplomdarbu  arhīvs  un  Lielbritānijas  padomes  atbalstītais  Angļu  valodas  mācību  centra 
krājums.

Mazāk pieprasītās grāmatas tiek uzglabātas krātuvē, kas atrodas ēkas pagrabstāvā. 
Vidzemes Augstskolas bibliotēka studijām nepieciešamo zinātnisko literatūru, mācību 

grāmatas  un mācību  metodiskos  materiālus  studiju  programmu nodrošinājumam papildina 
katru gadu, sadarbojoties ar studiju programmas direktoru un fakultātes dekānu. Ir speciāli 
izstrādāta grāmatu pieprasījumu veidlapa, kuru apstiprina attiecīgās fakultātes dekāns.

Kopējais Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) kopskaits (dati 
uz 30.06.2010.) ir 21746, tai skaitā grāmatas – 20510, seriālizdevumi – 2286 (01.01.2010) , 
audiovizuālie un elektroniskie dokumenti – 445, kartogrāfiskie izdevumi – 85, datu bāzes -11

VIA abonētās datu bāzes. 
Pilntekstu datu bāzes: Emerald, , SAGE, EBSCO. 

Līdz 2010.gada janvārim bija pieejamas datu bāzes  SpringerLink un Science Direct.
Vēl  pieejamas  Eiropa.lv,  likumi.lid.lv,  Cambridge  Journals online,  LETA, nozare.lv, 

NAIS,  „LURSOFT”  laikrakstu  arhīvs  un  arī  izdevumu  The  Baltic  Times,  ЧАС,  Dienas 
Bizness, Latvijas Vēstnesis elektroniskā versija. Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku lasītājiem 
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pieejama arī datu bāze Letonika un filmu  DVD kolekcija. Minētās datu bāzes ir pieejamas no 
visiem Vidzemes Augstskolas datu pārraides tīklā strādājošajiem datoriem. Virknei datu bāžu 
ir  iespējams piekļūt,  saņemot  īpašu atļauju:  NAIS,  Latvijas  Vēstnesis,  Dienas  Bizness  un 
citas. 

Bibliotēkā pieejams pastāvīgais un bezvadu Interneta pieslēgums.
ViA  bibliotēkā  visi  bibliotekārie  procesi  ir  automatizēti,  izmantojot  bibliotēku 

informācijas sistēmu ALISE. No 2006. gada janvāra ir pieejama i-bibliotēka, kas dod iespēju 
no Valmieras integrētās bibliotēkas elektroniskā kataloga veikt grāmatu pasūtīšanu, pieteikties 
rindā uz jau izsniegtām grāmatām, prasīt grāmatu termiņu pagarinājumu, apskatīt datus par 
izsniegtajām/  laikā  nenodotajām/  rezervētajām  grāmatām.  Tas  ļauj  studentiem  efektīvāk 
izmantot  bibliotēkas  krājumu.  Informācija  par  bibliotēkā  pieejamajiem  resursiem  un 
pakalpojumiem ir atrodama Vidzemes Augstskolas mājas lapā, sadaļā „Bibliotēka”.

Bibliotēkas krājums inženierzinātnēs

Gadi Jaunieguvumi 
2009. g. 

Kopā 2009.g. 
jūnijs.

Jaunieguvumi 
2010.g.

Kopā 2010.g. 
oktobris

Nozares Eks. Nos. Eks. Nos. Eks. Nos. Eks. Nos.
Datorzinātnes 65 27 1061 503 19 16 1080 519
Matemātika 26 24 243 119 5 5 248 124
Pētijumu metod. 12 10 125 77 7 5 132 82
STATistika + 
rādītāji 61 49 975 724 23 19 937 724
Tehnika, 
inženierzinātnes 82 13 175 64 13 8 188 72
Projektu vadība     5 4 143 76
Kopā 246 123 2579 1487 72 57 2728 1597
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9. ĀRĒJIE SAKARI

Saistība ar darba devējiem.
Studiju programmā studējošo nodrošināšanai  ar  prakses  vietām noslēgti  savstarpējas 

sadarbības  līgumi  ar  organizācijām  un  uzņēmumiem.  Savstarpējās  sadarbības  līgumi  par 
praktikantu praktizēšanās iespēju noslēgti ar SIA „REML Rūpnīca”; AS „Valmieras Piens”; 
SIA „EDS Plus”; SIA „Valmieras Mēbeles”; SIA „Valpro” (Pielikums Nr.13).
Sadarbības formas:

1. Studiju programmas satura izstrāde sadarbībā ar Inženierzinātņu nozares speciālistiem
2. Inženierzinātņu nozares speciālistu iesaistīšanās atsevišķu studiju kursu sagatavošanā 

un vadīšanā.
3. Studentu prakšu vietu nodrošināšana.
4. Finansiālais atbalsts. 

10. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Izvērtējot  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmu 
mehatronika, ir noteiktas programmas stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi, kā arī to 
risināšanas ceļi.
Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas:

 studiju programmā ir  apvienotas  teorētiskās  zināšanas un praktiski  orientēti  studiju 
kursi,  kas ļaus tās beidzējiem vieglāk uzsākt  savu profesionālo karjeru pēc studiju 
noslēguma,

 ir izveidota sistēma, kas ļauj kontrolēt studiju kvalitāti
 studentiem  ir  pieejama  mūsdienīga,  strauji  augoša  bibliotēka,  aizvien  pieaugoša 

interneta datu bāze;
 studentiem ir iespēja strādāt laboratorijās un nostiprināt praktiskās iemaņas;
 visu kursu lekciju materiāli ir pieejami elektroniskā vidē;
 tiek nodrošināti radošam un sekmīgam studiju procesam atbilstoši apstākļi;
 iespējas aktīvi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, attiecīgi attīstot studiju programmu;
 veiksmīga  sadarbība  ar  metālapstrādes,  kokapstrādes,  pārtikas  rūpniecības  u.c. 

uzņēmumiem, kas nodrošinās aktīvu studiju atgriezenisko saiti; 
 notiek augstskolas docētāju kvalifikācijas celšana, apmeklējot dažādus profesionālos 

kursus,  studijas  augstākajās  mācību  iestādēs  un  tās  kontekstā  nodaļas  docētāju 
kvalifikācijas pilnveides programma visam ievēlēšanas periodam. 

Studiju programmas vājās puses:
 Perspektīvā nepieciešama laboratoriju izveide ViA, jo uz līguma pamata izmantotās 

Vidzemes Profesionālās izglītības centra laboratorijas noveco.
 Programmas disciplīnās trūkst mūsdienīga literatūra, žurnāli, kurus ierobežotu finanšu 

dēļ nav iespējams iegādāties.
 Daļā programmas disciplīnās nav pietiekošs nodrošinājums ar datorprogrammām

Studiju programmas tālākās attīstības plāns 2010 -2013 gadiem:
 Vidzemes  Augstskolas  projektā  „Vienota  moderna  un  personām  ar  funkcionāliem 

traucējumiem  piemērota  prioritāro  studiju  virzienu  studiju  kompleksa  izveide 
Vidzemes Augstskolā” nodrošinās kopumā 25 jaunas telpas un jaunas laboratorijas:

1. Elektrotehnikas laboratorija
2. Mehatronikas laboratorija
3. Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes laboratorija
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4. 4 jaunas datorklases
5. E-apmācību un studiju vadības sistēma

 tiks  palielināts  finansējumu  Inženierzinātņu  studiju  programmas  tehniskajam 
nodrošinājumam

 turpināsies  mācību  spēku  akadēmiskās  kvalifikācijas  celšana  un  mācību  spēku 
piesaiste  pamatdarbā  ar  pilna  laika  darba  slodzi  ViA nosakāma par  vienu no ViA 
prioritātēm.

 inženiermehānikas nozarē, tāpat, kā citās inženierzinātņu zinātņu nozarēs informācija 
ātri noveco, tādēļ tiks veidota atbalsta programma zinātniskās un mācību literatūras 
fonda ikgadējai atjaunināšanai. 

 turpināsies  jau  uzsākto  studiju  kursu  materiālu  sagatavošanu  elektroniskajai 
komunikāciju videi.
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1.pielikums

LĪGUMS AR RĪGAS TEHNISKO KOLEDŽU
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2.pielikums

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO STUDIJU KURSU 
APRAKSTI
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – SVEŠVALODA

Studiju kursa 
autors:

Daina Lārmane

Kursa apjoms: 4 kredītpunkti
Stundu skaits: 48 akadēmiskās stundas, tajā skaitā 6 akadēmiskās 

stundas kontroldarbiem un 6 - prezentācijām
Studiju gads: 1.studiju gads, 1.; 2. studiju semestri
Kursa statuss: A (obligāts studiju kurss)
Kursa valoda: Angļu valoda
Kursa 
anotācija:

Kursa mērķis ir uzlabot studentu kompetences līmeni 
angļu valodā, apgūstot augstākā vidējā līmeņa (upper-
intermediate) angļu valodu specialitātei radniecīgās un 
vispārizglītojošās jomās. 
Attīstīt runas plūdumu un saturisko precizitāti, 
atbilstošā formālās valodas lietošanas līmenī. 
Aktivizēt rakstīšanas prasmes, atbilstoši organizējot 
informācijas pasniegšanu. Apgūt publiskās runas 
pamatprincipus angļu valodā un pielietot iemaņas 
publiski uzstājoties. Aktivizēt un attīstīt diskusiju 
iemaņas angļu valodā.
Paplašināt un aktivizēt vārdu krājumu. Nostiprināt 
gramatikas zināšanas un valodas struktūru lietošanas 
prasmes

Studiju rezultāti: apgūta augstākā līmeņa (advanced) angļu valoda 
specialitātei radniecīgās un vispārizglītojošās jomās. 

Kursa saturs: Materiāli. Mehānismi. Automātiskās sistēmas. Roboti. 
Datortehnoloģiju izmantošana mehānikā un 
elektrotehnikā. Procesu kontrole. Darba vide un darba 
drošība. Karjeras veidošana. Darba pieteikums. 
Kompānijas struktūra. 

Prasības 
kredītpunktu 
ieguvei:

Obligāti jāapmeklē 50 % lekciju; sekmīgi jāuzraksta 
visi kontroldarbi; jāiesniedz 2 rakstiskie darbi un 
jāveic 4 publiskās uzstāšanās.

Gala vērtējums: Kursa gala vērtējums sastāv no semestru darba 
vērtējuma (70%) un gala eksāmena vērtējuma (30%).

Obligātā 
literatūra: 

1) Eric H. Glendinning, Norman Glendinning, Oxford English for 
Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 
2006 

2) Raksti no interneta un angļu valodā iznākošajiem žurnāliem
3) John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University 

Press 1999
Papildu 
literatūra: 

1) John&Liz Soars, HEADWAY Upper  Intermediate, Oxford 
University Press 1998

2) John Langan, College Writing Skills and Readings, McGraw-Hill 
Inc.

3) Shelly Cashman Series Discovering Computers 2000, Course 
Technology ITP 1999

4) Mark Powell, Presenting in English, Language Teaching 
Publications 1997
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – MATEMĀTIKA

Studiju kursa autors: Zinta Skrastiņa

Studiju kursa veids: A daļa 

Studiju kursa forma: Pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads, semestris: 1.studiju gads, 1.studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4.kredītpunkti un 48 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: kursa mērķis ir apgūt matemātikas tēmas, kas nepieciešamas 
informācijas apstrādes procesu un algoritmu izpratnei:

• lineārā algebra;
• vektori;
• analītiskā ģeometrija;
• matemātiskā loģika;
• kopu teorija,
kā arī statistikā nepieciešamos matemātiskās analīzes elementus, t.i., funkciju īpašības un 
pētīšanu:
• funkcijas robežu aprēķināšanu; 
• funkcijas atvasinājumu aprēķināšanu.

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

Nepieciešamās  priekšzināšanas  (t.sk.  iepriekš  apgūstamie  studiju  kursi):  vidusskolas 
matemātikas kurss

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

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

noteiktajam eksāmena datumam.

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: 

1. Individuālais darbs praktiskajos darbos – 10%
2. Vērtējums kontroldarbos – 30%
3. Vērtējums eksāmenā – 60%
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Studiju kursa saturs:
1.  Lekcija. Algebras elementi. Lineāru vienādojumu sistēma. Gausa metode. 
Determinanti. Lineāras vienādojumu sistēmas atrisināšana, lietojot determinantus. 
Krāmera formulas.
2.  Pr.d. Uzdevumi.
3. Lekcija. Matricas. Lineāras vienādojumu sistēmas atrisināšana, izmantojot inverso 
matricu. Kronekera – Kapelli teorēma.
4. Pr.d. Uzdevumi.
5. Lekcija. Vektori, to reizinājums. Analītiskās ģeometrijas elementi – taisne plaknē un 
telpā, sfēras vienādojums, plaknes vienādojums.
6. Pr.d. Uzdevumi.
7. Lekcija. Loģikas elementi.
8. Pr.d. Kontroldarbs. Uzdevumi.
9. Lekcija. Kopas, darbības ar kopām.
10. Pr.d. Uzdevumi.
11. Lekcija. Kopu Dekarta reizinājums. Atbilstības starp kopu elementiem. Attieksmes 
starp kopas elementiem.
12. Pr.d. Uzdevumi.
13. Lekcija. Grafi, to īpašības.
14. Pr.d. Uzdevumi.
15. Lekcija. Funkcijas robežas. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas funkcijas. Teorēmas 
par funkciju robežām. Pirmā un otrā ievērojamā robeža. 
16. Pr. d. Kontroldarbs. Uzdevumi.
17. Lekcija. Funkcijas nepārtrauktības jēdziens. Atvasinājumu definīcija. Atvasinājuma 
ģeometriskā un fizikālā jēga. Atvasinājuma eksistence. Funkcijas grafika pieskares 
vienādojums.
18. Pr.d. Uzdevumi.
19. Lekcija. Atvasināšanas formulas un kārtulas. Augstāku kārtu atvasinājumi. Funkcijas 
diferenciāļa jēdziens. Diferenciāļa izmantošana tuvinātiem aprēķiniem.
20. Pr.d. Uzdevumi.
21. Lekcija. Diferenciālrēķinu pamatteorēmas (Fermā, Rolla, Lagranža, Košī). 
Nenoteiktību atklāšana. Lopitāla kārtula.
22. Pr.d. Kontroldarbs. Uzdevumi.
23. Lekcija. Funkciju pētīšana.
24. Pr.d. Uzdevumi.
25. Eksāmens.
Studiju kursa literatūra:
1. K. Šteiners, B. Siliņa “Augstākā matemātika”. I daļa. 1997. g., R., Zvaigzne ABC. (3-
94)
2. K. Šteiners, B. Siliņa “Augstākā matemātika”. II daļa. 1998. g., R., Zvaigzne ABC. (3-
14, 49-62)
3. K. Šteiners “Augstākā matemātika”. III daļa. 1998. g., R., Zvaigzne ABC (3-141)
4. I. Strazdiņš “Diskrētā matemātika”. 2001., R., Zvaigzne ABC (4-114)
5. A. Piškalo, L. Stoilova, N. Irošņikovs, D. Zelcers 
“Elementārās matemātikas teorētiskie pamati”. 1978., R., Zvaigzne. (5-133)
6. J. Mencis, B. Bērztīse, P. Būmeistere, K. Dobelis, E. Ģingulis, V. Kārkliņa, Dz. 
Krūče, Ņ. Petrauska, V. Sprūde, A. Vaivode “Matemātika”. 1993., R., Zvaigzne. (5-69)
7. J. Dambītis „Modernā grafu teorija”. 2002. g., R., Datorzinību Centrs.
8. I. Revina, M. Peļņa, M. Gulbe, S. Bāliņa „Matemātika ekonomistiem”. 2006.g., R., 
SIA Izglītības soļi.
9. I. Volodko „Augstākā matemātika”. I daļa. 2007. g., R., Zvaigzne ABC.
10. J. Cīrulis „Matemātiskā loģika un kopu teorija”. 2007.g., R., Zvaigzne ABC.
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Papildu literatūra:
1. I. Revina, M. Gulbe, M. Peļņa, G. Bāliņa “Uzdevumu krājums matemātikā 
ekonomistiem”. 1997.g., R., Zvaigzne ABC.
2. Dz. Bože, L. Biezā, B. Siliņa, A. Strence “Uzdevumu krājums augstākajā 
matemātikā”. 1996.g., R., Zvaigzne ABC.
3. Kompendijs.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – IEVADS SASKARSMĒ

Studiju kursa autors: Sandra Gudzuka

Studiju kursa veids: A daļa

Studiju kursa forma: Pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads, semestris: 2 studiju gads, 3 semestris

Studiju valoda :latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju  kursa metodes: (lekcijas,  semināri  un  praktiskie  darbi,  laboratorijas  darbi,  pārbaudes 
darbi)

Studiju kursa anotācija: 
Saskarsmes pamati ir mācību priekšmets, kas pilnveido studentu komunikatīvo kompetenci, 
attīsta  izpratni  par  cilvēku saskarsmes ētiskajiem,  kultūras un psiholoģiskajiem aspektiem, 
sniedz informāciju par komunikācijas funkcijām un veidiem. Kursa formāts veidots ar nolūku 
veicināt  studentu spēju analizēt  saskarsmes  situācijas  un apzināties  personiskā saskarsmes 
stila stiprās un vājās puses.

Studiju rezultāti: 
Apgūstot kursu, studenti pilnveido komunikatīvo kompetenci:

Zināšanas par komunikatīvā procesa nozīmi , norises būtību un veidiem sabiedrībā;

Izpratni par efektīvas saskarsmes nosacījumiem un personisko saskarsmes stilu;
Prasmes analizēt dažādas saskarsmes situācijas.

Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi):
Mācību priekšmets  papildina  vidējās  mācību iestādēs  iegūtās  zināšanas  humanitārajās  zinātnēs. 
Priekšmetam  ir  integrējoša  saikne  ar  citiem  augstskolā  apgūstamajiem  sociālajiem  un 
humanitārajiem priekšmetiem.

Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei:

Līdzdalība praktiskajos darbos;
Pozitīvs pārbaudes darba vērtējums;
Pozitīvs ieskaites darba vērtējums.

Gala pārbaudījuma veids: ieskaite
Gala vērtējumu veido: 

1. Darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā (līdzdalība grupu darbā un diskusijās,1 
pārbaudes darba izpilde) - 30%

2. Ieskaite – rakstiska  un prezentācija (2 uzdevumu izpilde) – 70%
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Studiju kursa saturs:

1.Saskarsmes jēdziens.
Jānoskaidro saskarsmes definējums, procesa psiholoģiskie, ētiskie un kultūras aspekti..
2. Komunikācijas funkcijas un veidi.
Jāizprot komunikācija kā informācijas apmaiņas process, kā cilvēku savstarpējā mijiedarbība.
3. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības.
Jāizprot  cilvēku  savstarpējo  attiecību  pamatnosacījumi  un  izpausmes.  Jāprot  analizēt 
saskarsmes situatīvie un cilvēciskie faktori.
4. Verbālā komunikācija un neverbālā komunikācija.
Jāpārzina verbālās un neverbālās saskarsmes elementi, to nozīme.
5. Efektīvas saskarsmes priekšnosacījumi.
Jāprot analizēt saskarsmes situācijas, noteikt efektīvas saskarsmes traucējošie faktori. Jāspēj 
analizēt konflikta situācijas.
6. Individuālais saskarsmes stils.
Jāapzinās  personiskais  saskarsmes  stils,  jāzina  stila  ietekmējošie  faktori,  stiprās  puses  un 
trūkumi.
7.Saskarsmes ētiskie aspekti.
Jāizprot morālās vērtības, pozīcija, rīcība. Jāzina tikumiskās kultūras elementi to izpausmes.
8.Uzvedības un saskarsmes kultūra.

Jāzina etiķetes funkcijas un veidi. Jāizprot saskarsme multikulturālā vidē: uzvedības normas 
un manieres. Jāizprot uzvedības normas augstskolā. Jāapzinās ārējā izskata nozīme, apģērba 
funkcijas komunikācijā.

9. Saskarsme grupā: komandas sadarbības principi; grupas procesi; cilvēka pozīcija un lomas 
grupā.
Jāprot analizēt grupas darbību un struktūru. Jāapzinās personiskās uzvedības modelis grupā.

Studiju kursa literatūra:

1. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R., 2003

2. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R., 2000

3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. R., 1996

4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. R., 2000

5. Pīzs A. Ķermeņa valoda. R., 1994

6. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1., 2. daļas. R., 2000

Papildu literatūra: 

1. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R., 2000

2. Pīzs A. Ķermeņa valoda. R., 1994
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – DATORZINĪBAS

Studiju 
kursa 
autors

Arnis Cīrulis

Studiju kursa veids A (obligāts studiju kurss)
Studiju kursa 
apjoms

2 kredītpunkti 24 kontaktstundas

Studiju kursa 
forma

Pilna laika studijas

Studiju kursa 
līmenis

Koledžas

Studiju gads, 
semestris

1.studiju gads, 1.studiju semestris

Studiju valoda: Latviešu valoda
Nepieciešamās 
priekšzināšanas

Darbs ar failiem un direktorijām. Interneta izmantošana.

Studiju kursa 
anotācija

Iepazīstināt  studentus  ar  dažāda  tipa  operētājsistēmām,  to 
kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm,  attīstības  tendencēm.  Sniegt 
izpratni  par  datora  lietošanu  lietišķu  dokumentu  noformēšanai. 
Veidot  praktiskas  iemaņas  darbam  ar  datoru.  Ievads  sistēmu 
administrēšanā.

Studiju kursa 
metodes

Lekcijas, praktiskie darbi un pārbaudes darbi.

Studiju rezultāti Studenti  prot  instalēt dažādas  operētājsistēmas.  Prot  veikt  datoru 
saslēgšanu tīklā un koplietojamo resursu izmantošanu. Nostiprinātas 
iemaņas darbā ar lietišķo programmatūru. Orientējas  atvērtā koda 
un komerciālajā programmatūrā.

Studiju kursa 
saturs - Operētājsistēma Windows un Linux. Atvērtā koda programmatūra. 

OS funkcijas  un  uzdevumi.  Windows XP Professional  un  Linux 
Fedora  instalēšana. Automatizētā  instalēšana. 
Lietojumprogrammatūras  jēdziens.  MS  Office  un  Open  Office 
lietojumprogrammu klasifikācija. 

- Programmatūras instalēšana. Vadības panelis. Instalācijas vednis. 
Pakotņu  pārvaldība:  instalēšana,  noinstalēšana,  uzlabošana, 
pieprasījumu veikšana, pārbaudīšana.  Programmatūras instalēšana 
no pirmkoda:  atarhivēšana,  konfigurēšana,  būvēšana, kompilēšana 
un instalēšana.  

- Datora ierīču konfigurēšana. Iekārtu instalēšana un konfigurēšana. 
Darbs  ar  draiveriem.  Iekārtu  problēmas  un  to  novēršana.  Disku 
vadība. Konfigurācijas faili.. 
-  Lokālie  tīkli.  Pārraides  vides:  vītais  pāris,  bezvadu  tīkli.  Tīkla 
protokoli  un  informācijas  iekapsulēšanas  process.  IP  adresācija. 
Tīkla  kartes  nokonfigurēšana.  Koplietojamās  direktorijas  un 
printeri. 

- E-pasta darbības pamatidejas. Ienākošais/izejošais pasts. E-pasta 
aizsardzība:  vīrusi,  surogātpasts,  u.c.  Elektroniskie  paraksti  un e-
pasta šifrēšana. Klienta programmatūras nokonfigurēšanas opcijas. 
Vēstuļu grupēšana.
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-  Attālinātās  vadības  sistēmas.  Virtuālie  privātie  tīkli  un  to 
pielietošana.  Drošu  Interneta  savienojumu  izmantošana.  Paroļu 
politikas, šifrētās un nešifrētās datu plūsmas un Interneta vietnes.  

Prasības 
kredītpunktu 
ieguvei

– Sekmīgi jānokārto kontroldarbs un eksāmens
– Jāievēro akadēmiskā ētika

Gala pārbaudījums Eksāmens
Gala vērtējumu 
veido

- Kontroldarbs (50%) - Eksāmens (50%)

Studiju kursa 
literatūra 

1. Andrew,  S.  Tanenbaum.  (2003).  Computer  Networks,  Fourth 
Edition, Pearson 
Education, 891

2. Christopherm,  Negus.  (2005).  Linux  Bible.  Wiley 
Publishing, 802 

3. http://apg.liis.lv
4. http://www.openoffice.org

5. http://www.liis.lv/mspamati/
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – PRAKTISKĀ PERSONĀLVADĪBA

Studiju kursa autors: Jūlija Sokolova

Studiju kursa veids: A  daļa 

Studiju kursa forma: Pilna laika,

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads, semestris: 2.studiju gads, 3.studiju semestris

Studiju valoda: Latviešu 

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: 
Kursa  Programma  ir  izstrādāta,  pamatojoties  uz  aktuālākajām tendencēm personāla  vadībā  un 
starptautiski atzītām teorijām un praksi.
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar personāla vadības teoriju un tās jēdzieniem, sniegt 
iespēju  praktiski  apgūt  personāla  vadības  funkcijas  un  metodes  un  novērtēt  personāla  vadības 
nozīmi.
Studiju  rezultāti:  studenti  iepazīstināti  ar  personāla  vadības  teoriju  un  tās  jēdzieniem,  izprot 
personāla vadības nozīmi. Studenti praktiski apguvuši personāla vadības funkcijas un metodes. 
Prasības kredītpunktu ieguvei

1. Aktīva darbība nodarbībās
2. Individuālā darba atskaite
3. Sekmīgi jānokārto eksāmens

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: 

1. Individuālais darbs praktiskajos darbos –40%
2. Vērtējums eksāmenā – 60%

Aktīva dalība nodarbībās, individuālā darba atskaite, sekmīgs eksāmena vērtējums.

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Studiju kursa saturs:
1.Personāla plānošana un atlase, 
2.Personāla pieņemšana un  ievadīšana darbā;
3.Darbinieku motivēšana;
   -Netradicionālās motivācijas shēmas;
4.Personāla novērtēšana,
5. Personāla apmācības un attīstība;
6.Organizācijas kultūra;
7. Vadītāja loma personālvadībā.
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Studiju kursa literatūra:
1. http://www.likumi.lv/  Darba likums 
2. http://www.likumi.lv/  Darba aizsardzības likums
3. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība.-Rīga: Merkūrijs LAT, 2004
4. Ermsone D.,Bleiere S. Darba devēju rokasgrāmata.-Rīga, 2003
5. Forands I. Stratēģija kvalitāte.-Rīga: Elpa-2, 2000
6. Pikeringa P. Personāla vadība.-Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002
7. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. – Rīga: Vaidelote, 2001
8. Vorončuka I. Personāla vadība.-Rīga: Vaidelote, 2001
9. Caune J.,Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana.-Rīga: SIA „Kamene”,2000
10. Thomas S.BatemanManagement Function and Strategy, Boston 1990
Papildu literatūra: 
1. Raksti no preses.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – EKONOMIKAS PAMATI

 Studiju kursa autors: lektors Jānis Bikše

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 1.studiju gads, 1.studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas(L) – teorētiskā informācija ar studentu iesaistīšanu 
diskusijās, semināri(S) – grupu darbs, pārbaudes darbi(P) – katras nodarbības sastāvā

Studiju kursa anotācija: Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par ekonomiku vispār, 
ekonomiku inženiermehānikas nozarē, ekonomiku Latvijā

Studiju  rezultāti:  Studenti  apguvuši  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  par  ekonomiku 
Latvijā,  ekonomiku  inženiermehānikas  nozarē.  Prot  pielietot  iegūtās  zināšanas  praktiskā 
darbībā.
Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. jābūt ieskaitītiem vismaz septiņiem pārbaudes darbiem,
2. jābūt ieskaitītiem mājas darbiem
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido: 
pārbaudes darbiem(P) – 60%
eksāmena(E) – 40%

Studiju kursa saturs:.
Tēma Apmācības 

veids
Stundas

Ievads. Ekonomikas priekšmets. L, P 2
Darba dalīšana. Starptautiskā darba dalīšana. ZTR L, P,S 2
Ražīgums. Progresīvā un regresīvā atdeve. Galējā 
derīguma mazināšanās efekts.

L, P 2

Lielas un mazas firmas. L, P,S 2
Pieprasījums un piedāvājums. L, P 2
Pieprasījums un piedāvājums. Uzdevumi. L, P,S 2
Patērētāji un ekonomika. L, P 2
Komercdarbības sākšana. Uzņēmumu veidi: 
Individuālais komersants, SIA, A/S

L, P,S 2

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

L, P 2

Biznesa plāns L, P,S 2
Reklāma un sabiedriskās attiecības. L, P 2
Eksāmens 2

Studiju kursa literatūra: 
1. David Campbell Business for Non-Business students, DP Publications Ltd, London, 
1994
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2. David C.Colander „Macroeconomics” Second edition Irwin 1994
3. David C.Colander „Economics” Therd edition, Irwin 1998
4. Viktors Nešpors „Ievads ekonomikā” kamene 2002
5. Uģis Gods „Mikroekonomika II” 
6. Uģis Gods „Makroekonomika” Turība 2002
7. Dž.F. Steinliks „Ekonomikas pamati” Zvaigzne ABC 1997
8. Mihails Siņicins „Bizness ekonomiskie pamati 10-12 klasei”RaKa 2001
9. Ekonomikas pamatjēdzienu mācīšanas struktūra, Rīga, kamene, 1998
10. Ekonomikas pamati. Jumava, 2002
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – LOĢISTIKA

Studiju kursa autors: Viesdocents, mag. soc. zin. Vadims Ivaščuks 

Studiju kursa veids: A daļa 

Studiju kursa forma: Pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads, semestris: 1. studiju gads, 2.semestris

Studiju valoda: Latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas un praktiskie darbi

Studiju  kursa  anotācija:  sniegt  zināšanas  par  loģistikas  teoriju  un  parādīt  tās  praktisko 
pielietošanu  uzņēmējdarbībā.  Iemācīt  klausītājus  formulēt  loģistikas  uzdevumus  un  pieņemt 
lēmumus par šī procesa optimizāciju ņemot vērā konkrētas firmas mērķus, kā arī dot priekšstatu par 
to, kā organizēt un izmantot specializēto firmu pakalpojumus šajā sfērā.
Studiju  rezultāti:  Loģistikas  pamatkategoriju  zināšanas.  Studenti  pratīs  plānot  loģistikas 
operācijas plānošana. Studenti iegūs prasmi veidot loģistiskas operācijas cenu.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei:      1. Viens klases kontroldarbs

      2. Viens patstāvīgais darbs
      3. Eksāmens

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido:      Klases darbs  20%

     Patstāvīgais darbs  10%
     Eksāmens  70%

Studiju kursa saturs: 1. Loģistikas būtība un funkcijas
2. Loģistikas funkcionālās nozares
3. Loģistikas darbību nodrošināšanas veidi
4. Loģistikas informatīvais nodrošinājums
5. Loģistikas dokumentālais nodrošinājums
6. Loģistisko operāciju plānošana un vadīšana
7.  Ekonomisko  likumsakarību  izpausmes  specifika  loģistikas 
pakalpojumu tirgū.
8. Tarifi un cenu veidošana loģistikā

Studiju kursa literatūra: 
1. Praude V., Beļčikovs I., Loģistika. – R.: „Vaidelote”, 2003. – 540 lpp.
2. Sprancmanis N., Biznesa loģistika – R.: „Vaidelote”, 2003. – 360 lpp.
Papildu literatūra: 
1. Benson D., Bugg R., Whitehead G., Transport and Logistics. – Woodhead – Failkner
2. Ballo R.H. Business Logistics and Management, - Prentice – Hall International, Inc.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Studiju kursa autors: Lektors Ojārs Bāliņš

Studiju kursa veids: A daļa

Studiju kursa forma: Pilna laika

Studiju kursa līmenis: Koledža

Studiju gads, semestris 1.gada I semestris

Studiju valoda: Latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: (lekcijas, referāts, semināri)

Studiju kursa anotācija:  Sniegt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu nodrošināt 
pienācīgo  darba  un  apkārtējās  vides  aizsardzību,  un  darba  vietas  iekārtojumu  saskaņā  ar 
rekomendācijām, noteikumiem un normatīvajām prasībām.

Studiju rezultāti: Studenti iegūst nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanai. Studenti orientējas normatīvajos aktos 
un prot tos pielietot darba tiesiskajās s attiecībās, darba aizsardzības prasībās darba vietās, 
darba un vides aizsardzībā.
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi):

Pirms šī kursa apmeklēšanas, studentiem būtu nepieciešams zināt vispārējo tiesību sistēmu 
Latvijā

Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei:
1. Obligāti jāapmeklē lekcijas un semināri
2. Seminārā jānolasa vismaz viens referāts par izvēlēto tēmu.
3. Par referātu nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.

Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba vērtējums
• Gala atzīme par referātu – 30%.
2. Vērtējuma eksāmenā – 70%
3. Par regulāru apmeklējumu studentam ir iespēja nopelnīt papildus balli.

Studiju kursa saturs:
1. Darba aizsardzības likums, darba aizsardzības sistēma, apmācība un instruktāža:

• Eiropas un valsts politika darba aizsardzībā. Likumdošana darba aizsardzībā.
• Darba aizsardzības likums.
• Pārvaldes un uzraudzības sistēma. Atbildības sadalījums.
• Darbinieku instruēšana un apmācība darba aizsardzībā.
• Darba  aizsardzības  instrukciju  struktūra,  saturs,  Darba  aizsardzības  instrukciju 

sastādīšana.
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2. Darba vides iekšējā uzraudzība, aprīkojums, darba vietas, darba drošības prasības dažādu 

darbu veikšanai, kolektīvā un individuālā aizsardzība, darba vides riska faktori:

• Darba vides iekšējā uzraudzības veikšanas kārtība. Prasības darba aprīkojumam.
• Prasības darba vietām. Prasības organizējot darbus ar elektroiekārtām.
• Prasības dažādu darbu organizēšanā.
• Darba vietu iekārtojums, aprīkojums ar aizsarglīdzekļiem, drošības zīmes. Kolektīvie 

un individuālie aizsardzības līdzekļi.
• Darba vides riska faktoru iedalījums. Traumēšanas riska faktori. Fizikālie riska faktori. 

Fizikālo darba vides faktoru parametru mērīšana.

3. Vides aizsardzība:

• Vides aizsardzības jēdziens, priekšnosacījumi.
• Valsts politika vides aizsardzībā.
• Vides aizsardzības vispārējie principi.
• Vides aizsardzības likums
• Ar vides likumu saistītie normatīvie akti vides aizsardzībā.

4. Kompetence vides aizsardzībā:

• Starptautiskā sadarbība vides aizsardzība.
• Valsts kompetence vides aizsardzībā
• Pašvaldību kompetence vides aizsardzībā
• Ekonomiskie regulēšanas līdzekļi, dabas resursu nodoklis.
• Vides aizsardzības kontrole.

5. Darba likumdošana, darba līgums, koplīgums.

• Darba  tiesisko  attiecību  vispārīgie  principi.  Darbinieku  pārstāvība.  Koplīgums,  tā 
saturs, forma, puses un termiņi. Ģenerālvienošanās. Darba līgums.

• Nodarbināšanas ierobežojumi un aizliegumi.  Darba tiesisko attiecību ilgums. Darba 
līgumi uz noteiktu un nenoteiktu laiku. Darbinieka pienākumi, tiesības un atbildība.

• Neparedzēta  darba  veikšana.  Darbinieka  atstādināšana  no  darba.  Darba  tiesisko 
attiecību izbeigšanās. Darbinieka un darba devēja uzteikums.

• Darba devēja pienākumi. Darbinieka aizsardzība, izbeidzot darba tiesiskās attiecības. 
Darba laiks. Normālais un nepilnais darba laiks. Virsstundu un nakts darbs.

• Darba  laika  organizācija.  Atpūtas  laiks.  Diennakts  un  nedēļas  atbūta.  Pārtraukumi 
darbā Atvaļinājumi.

6. Pirmā palīdzība, elektrodrošība, ugunsdrošība:

• ABC  –  shēma  viskritiskāko  stāvokļu  novērtēšanai,  dzīvības  saglabāšanai  un 
uzturēšanai.

• Traumas, to veidi, pirmā palīdzība.
• Elektriskās  ķēdes  raksturlielumi,  to  iedarbība  uz  cilvēka  organismu.  Elektrisko 

kontaktu veidi. Strāvas iedarbības bīstamības analīze dažādajos elektriskajos tīklos.
• Aizsardzības  tehniskie  pasākumi.  Organizatoriskie  pasākumi  elektrodrošības 

nodrošināšanai.
• Rīcība  dažādās  ugunsgrēka  situācijās.  Brīdināšana,  ugunsdzēsēju  izsaukšana  un 

sagaidīšana. Evakuācijas ceļu un eju izmantošana.
• Ugunsdzēšanas  pasākumi  un  līdzekļi.  Pašaizsardzības  pasākumi  un  savstarpējā 

palīdzība.
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Studiju kursa literatūra:
Latvijas Republikas likumi

1. Darba aizsardzības likums
2. Darba likums
3. Civilās aizsardzības likums
4. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums
5. Valsts darba inspekcijas likums
6. Vides aizsardzības likums

LR Ministru Kabineta noteikumi:
1. Darba aizsardzības prasības darba vietās, Noteikumi nr. 125 no 19.03.2002
2. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju, Noteikumi nr. 343 no 06.08.2002
3. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība, Noteikumi nr. 379 no 23.08.2001
4. Dokumentu  izstrādāšanas  un  noformēšanas  noteikumi,  Noteikumi  nr.  154  no 

30.04.1996
5. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites   kārtība,  Noteikumi nr. 293 no 

09.07.2002
6. Noteikumi  par  apmācību  darba  aizsardzības  jautājumos,  Noteikumi  nr.  323  no 

17.06.2003
7. Valsts darba inspekcijas nolikums, Noteikumi nr.158 no 16.04.2002.

Papildu literatūra: 
Ratificētie starptautiskie dokumenti

1. Starptautiskās darba organizācijas konvencijas un rekomendācijas
Latvijas Republikas likumi

1. Civilās aizsardzības likums
2. Civilprocesa likums
3. Darba strīdu likums
4. Iesniegumu,  sūdzību  un  priekšlikumu  izskatīšanas  kārtība  valsts  un  pašvaldību 

institūcijās
5. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums
6. Par atbilstības novērtēšanu, likums
7. Par arodbiedrībām, likums
8. Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, likums
9. Par izņēmuma stāvokli, likums
10. Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, 

likums
11. Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību, likums
12. Par valsts sociālo apdrošināšanu, likums
13. Par valsts pensijām, likums

LR Ministru Kabineta noteikumi:
1. Ārkārtējo  situāciju  valsts  operatīvās  komisijas  nolikums,  Noteikumi  nr.  247  no 

14.07.1998
2. Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība, Noteikumi nr. 258 no 25.06.2002
3. Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība, Noteikumi nr. 129 no 04.04.2000
4. Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība,  Noteikumi nr. 86 

no 07.03.2000
5. Civilās  trauksmes  un  apziņošanas  sistēmas  izveidošanas,  izmantošanas  un 

finansēšanas kārtība, Noteikumi nr. 530 no 07.08.2007.
6. Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma novērtēšanas un sanācijas pasākumu izmaksu 

aprēķināšanas kārtība, Noteikumi nr.511 no 07.07.2008.
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7. Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu, Noteikumi nr. 373 no 20.08.2002
8. Darba  aizsardzības  prasības  darbā  sprādzienbīstamā  vidē,  Noteikumi  nr.  300  no 

10.06.2003
9. Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu izpētē un ieguvē , Noteikumi nr. 253 no 

25.06.2002
10. Darba  aizsardzības  prasības  drošības  zīmju  lietošanā,  Noteikumi  nr.  400  no 

03.09.2002
11. Darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba  aprīkojumu  un  strādājot  augstumā, 

Noteikumi nr. 526 no 09.12.2002
12. Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, Noteikumi nr. 

372 no 20.08.2002
13. Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā, Noteikumi nr. 434 no 21.06.2005
14. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto 

risku, Noteikumi nr. 66 no 04.02.2003
15. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba 

vidē, Noteikumi nr. 284 no 13.04.2004
16. Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus, Noteikumi nr. 344 no 06.08.2002
17. Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām, Noteikumi nr. 189 

no 21.05.2002
18. Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās, Noteikumi 

nr. 399 no 03.09.2002
19. Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, Noteikumi nr. 92 no 25.02.2003
20. Dokumentu  izstrādāšanas  un  noformēšanas  noteikumi,  Noteikumi  nr.  154  no 

30.04.1996.
21. Iekārtu elektrodrošības noteikumi, Noteikumi nr. 187 no 30.05.2000.
22. Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības 

datu lapas, Noteikumi nr. 105 no 24.02.2004.
23. Kārtība, kādā izveido un uztur vides vadības un audita sistēmas reģistru un reģistrē 

tajā organizācijas, Noteikumi nr 894 no 18.12.2007.
24. Kārtība,  kādā  noformējams  administratīvā  pārkāpuma  protokols-paziņojums  par 

mehānisko  transportlīdzekļu  pārvietošanās  noteikumu  pārkāpšanu  ārpus  autoceļiem 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā, Noteikumi nr.586 no 28.08.2007.

25. Kārtība kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsdzēšanas 
un glābšanas darbus, Noteikumi nr. 61 no 03.02.2004.

26. Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, Noteikumi nr. 527 no 08.06.2004.
27. Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība, Noteikumi nr. 85 no 07.03.2000.
28. Minimālās  prasības  civilās  aizsardzības  kursa  saturam  un  nodarbināto  civilās 

aizsardzības apmācības kursam, Noteikumi nr. 612 no 11.08.2007.
29. Noteikumi  par  amatu  klasifikācijas  sistēmu  un  amatu  klasificēšanas  kārtību  valsts 

tiešās pārvaldes iestādēs, Noteikumi nr. 310 no 03.05.2005
30. Noteikumi  par  apmācību  darba  aizsardzības  jautājumos,  Noteikumi  nr.  323  no 

17.06.2003
31. Noteikumi par bīstamajām iekārtām, Noteikumi nr. 384 no 07.11.2000
32. Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai,  Noteikumi 

nr. 192 no 06.06.2000.
33. Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba 

vietās, Noteikumi nr. 539 no 27.12.2001
34. Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu 

laiku, Noteikumi nr. 353 no 06.08.2002.
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35. Noteikumi  par  darbiem,  kuros  aizliegts  nodarbināt  pusaudžus,  un  izņēmumi,  kad 
nodarbināšana  šajos  darbos  ir  atļauta  saistībā  ar  pusaudža  profesionālo  apmācību, 
Noteikumi nr. 206 no 28.05.2002.

36. Noteikumi  par  darbiem,  kuros  atļauts  nodarbināt  bērnus  vecumā  no  13  gadiem, 
Noteikumi nr. 10 no 08.01.2002.

37. Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem, 
Noteikumi nr. 61 no 04.02.2003.

38. Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu 
izplatīšanu  vidē  un  tirgū,  kā  arī  par  monitoringa  kārtību,  Noteikumi  nr.333 
20.04.2004.

39. Noteikumi  par  komercdarbības  veidiem,  kuros  darba  devējs  iesaista  kompetentu 
institūciju, Noteikumi nr. 99 no 08.02.2005.

40. Noteikumi par kritērijiem, kurus izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai 
īpaši  aizsargājamiem biotopiem nodarītā  kaitējuma ietekmes būtiskumu,  Noteikumi 
nr.213 no 27.03.2007.

41. Noteikumi  par  minimālo  mēneša  darba  algu  un  minimālo  stundas  tarifa  likmi, 
Noteikumi nr. 858 no 17.10.2006.

42. Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem sp Darba vides 
iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība, Noteikumi nr. 379 no 23.08.2001.

43. Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams 
kaitējums  videi  un  aprēķināmas  preventīvo,  neatliekamo  un  sanācijas  pasākumu 
izmaksas, Noteikumi Nr.281 no 24.04.2007.

44. Noteikumi  par  sabiedriskā  vides  inspektora  statusa  piešķiršanu  un  anulēšanu, 
izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un apliecības  paraugu, Noteikumi nr.833 no 
04.12.2007.

45. Noteikumi par sezonas rakstura darbiem, Noteikumi nr. 272 no 25.06.2002
46. Noteikumi  par  sprādzienbīstamiem,  ugunsbīstamiem un īpaši  svarīgiem objektiem, 

kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, Noteikumi nr. 
674 no 03.08.2004

47. Noteikumi  par valsts  ugunsdrošības uzraudzības  inspektoru kompetenci  un kārtību, 
kādā veicams valsts ugunsdrošības uzraudzība, Noteikumi nr. 60 no 03.02.2004

48. Noteikumi  par  valsts  vides  inspektoru  apliecību,  žetonu  un  formas  tērpu  paraugu, 
Noteikumi nr. 4 no 02.01.2008.

49. Noteikumi  par vides  ekspertu profesionālās  kvalifikācijas  prasībām un reģistrācijas 
kārtību, Noteikumi 683 no 06.12.2005.

50. Noteikumi par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru, Noteikumi Nr. 162, 
08.04.2003.

51. Pašvaldības,  komersanta  un  iestādes  civilās  aizsardzības  plāna  struktūra,  tā 
izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”, noteikumi nr. 423 no 26.06.2007.

52. Par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi, Noteikumi nr. 124 no 14.02.2006
53. Ugunsdrošības noteikumi, Noteikumi nr. 82 no 17.02.2004
54. Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība, Noteikumi nr. 427 no 17.09.2002

Citi normatīvie dokumenti un informācijas avoti
1. “Darba drošības instruktāžu veikšanas un darba drošības instrukciju izstrādes kārtība”, 

apstipr. Ar Labklājības Ministrijas 1997.gada 14,jūlija rīkojumu Nr. 252.
2. Instrukcija par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību, apstipr. Ar Labklājības 

Ministrijas 1998.gada 12,janvāra rīkojumu Nr. 8.
3. http://www.vdi.lv - Valsts darba inspekcijas mājas lapa
4. http://www.osha.lv -  ES  Darba  drošības  un  veselības  aizsardzības  aģentūras 

kontaktpunkts.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – MATERIĀLU MĀCĪBA

Studiju kursa autors: lektors Valdis Vīksna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1.studiju gads, 2.studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas materiālmācībā, lai 

varētu orientēties mehatronisko sistēmu izstrādē pielietotajos materiālos, to mehāniskajās un 

fizikālajās īpašībās.

Studiju  rezultāti:  studenti  ieguvuši  nepieciešamās  zināšanas  materiālmācībā,  lai  varētu 
orientēties  mehatronisko  sistēmu  izstrādē  pielietotajos  materiālos,  to  mehāniskajās  un 
fizikālajās īpašībās un prastu tos pielietot.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

1. Obligāti  jāapmeklē  semināri.  Kavētie  semināri  jāatstrādā  izpildot  individuālu 
uzdevumu.

2. Visos pārbaudes darbos jāsaņem saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālo darba vērtējums – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1.

Vielas uzbūve. Materiālu īpašības: 
termoķīmiskās, elektriskās, magnētiskās, 
optiskās, mehāniskās, akustiskās, tehniskās. 
Materiālu iedalījums: metāli, stikli, 
keramika, polimēri, saistvielas un dabīgie 
materiāli. 

2 2

2.

Konstrukciju materiāli. Melnie metāli. 
Tehniskā dzelzs. Tērauds. Čuguns. 
Krāsainie metāli un to sakausējumi. 
Lodalvas.

2 2

3.
Metāli un sakausējumi ar noteiktām 
īpašībām. Vadītāju materiāli. Pusvadītāju 
materiāli. 

2 2

4. Magnētiskie materiāli. Ferīti. Kontaktu 
materiāli. 2 2

5.
Nemetāliskie materiāli. Plastmasas. Līmes. 
Hermetizācijas materiāli. Kompaundi. 
Lakas un krāsošanas materiāli..

2 2
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6. Materiālu tehnoloģijas: formu veidošana, 
kausēšana, virsmas apstrāde. 2 2

Studiju kursa literatūra: 

1. Ozoliņš Jānis. Materiālu mācība : [māc. līdz.] / Jānis Ozoliņš. - Rīga : Zvaigzne, 
244, lpp.

2. Кейт Бриндлй, Джо Карр. Карманный справочник инженера электронной 
техники. – Москва: Издательский дом „Додэка - XXI”, 2005 г. 478 с.

3. А. Медведев. Сборка и монтаж электронных устройств. – Москва: 
ТЕХНОСФЕРА. 2007 г. 255 с.

4. A. Urbahs, K. Savkovs, V. Ņesterovskis. Transportmašīnu materiāli. RTU 
izdevniecība, Rīga – 2008. 94 с. 

5. А. Медведев. Сборка и монтаж злектронных устройствю 
„ТЕХНОСФЕРА„ Москва 2007. 255 с.

6. I. Kļaviņš. Elektrotehniskie un radiotehniskie materiāli. Rīga: Zvaigzne 1975. 404 lpp.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – TEORĒTISKĀ MEHĀNIKA

Studiju kursa autors: lektors Valdis Vīksna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1.studiju gads, 1.studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas teorētiskajā mehānikā, 
lai varētu orientēties un izprast materiālo objektu līdzsvara stāvokli, mehānisko kustību, spētu 
saskatīt dažādus spēkus, atrast to kopējo iedarbību uz materiālo objektu, izprastu materiālo 
objektu  savstarpējo  mehānisko  iedarbību  un spētu  noteikt  materiālā  objekta  ģeometriskos 
kustības parametrus.

Studiju rezultāti: apgūtas nepieciešamās zināšanas, lai varētu orientēties un izprast materiālo 
objektu līdzsvara stāvokli, mehānisko kustību, spētu saskatīt dažādus spēkus, atrast to kopējo 
iedarbību uz materiālo objektu.
Izprot materiālo objektu savstarpējo mehānisko iedarbību un spēj noteikt materiālā objekta 
ģeometriskos kustības parametrus.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Obligāti jāapmeklē semināri.

Kavētie semināri jāatstrādā izpildot individuālu uzdevumu.
2. Visos kontroldarbos jāsaņem saņemt pozitīvu vērtējumu.

Gala pārbaudījuma veids: Ieskaite

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1.

Statika. 
Statikas pamatjēdzieni un aksiomas.
Saejošu spēku sistēma.
Spēka moments. Spēkpāris

2 2

2.
Plaknē izkaisītu spēku sistēma. 
Berze. Telpā izkaisīti spēki. 
Smaguma centrs.

2 2

3.

Kinemātika. 
Punkta kinemātika.
Cieta ķermeņa virzes kustība un rotācija ap 
nekustīgu asi. 
Cieta ķermeņa komplāna kustība. Punkta 
salikta kustība

2 2

4.

Dinamika. 
Brīva materiāla punkta dinamika.
Saistīta materiāla punkta dinamika.
Mehāniskās sistēmas kustības daudzums.

2 2
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5.
Darbs. 
Kinētiskā enerģija. Spēka lauks. Cieta 
ķermeņa dinamika. Trieciena teorija.

2 2

6. Materiālu pretestība. Stiepe. Liece. Vērpe. 
Vītās atsperes. Materiālu nogurums. 2 2

Studiju kursa literatūra: 
1. O. Kepe. J. Vība. Teorētiskā mehānika. Rīga. 1982.g.„Zvaigzne”. 577 lpp.
2. V. Ivanovs. Tehniskā rokasgrāmata. Rīga. 1971.g. „Liesma”. 605 lpp.
3. E. Lavendels. Materiālu pretestība. Rīga. „Zvaigzne”. 1986.g. 339. lpp.
4. M. Movņins, A. Izraelits, A. Rubašķins. Tehniskās mehānikas pamati. – Rīga. 1986.g. 

„ZVAIGZNE”. 266.LPP.
5. M. Movņins, A. Izraelīts. Tehniskā mehānika. Rīga. 1971.g. „Zvaigzne”. 364 lpp.
6. A. Strēķa redakcijā. Tehniskā mehānika. Rīga. 1977.g. „Zvaigzne”. 606 lpp.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – MAŠĪNBŪVES RASĒŠANA

Studiju kursa autors: lektors Uldis Žīgurs

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 1.studiju gads, 1.studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju  kursa  anotācija: sniegt  nepieciešamās  zināšanas  un  iemaņas,  lai  spētu  lasīt  , 
izmantot un noformēt tehnisko dokumentāciju un rasējumus.

Studiju  rezultāti:  studenti  apguvuši  nepieciešamās  zināšanas  un  iemaņas  tehniskās 
dokumentācijas un rasējumu lasīšanā, prot izstrādāt un noformēt dokumentāciju un rasējumus.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

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

2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.

Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Kontroldarbu un individuālo darba vērtējums – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1.

Grafiskā valoda. Grafisko darbu 
izpildīšanas paņēmieni. Tehniskajā grafikā 
lietojamie instrumenti, piederumi un ierīces. 
Mērījumu veikšana. Grafisko darbu 
noformēšanas un izpildīšanas paņēmieni.

2 2

2. Grafisko dokumentu noformēšana. 
Grafiskās pamatkonstrukcijas. 2 2

3. Grafiskā darbība. Projicēšanas metodes. 
Taisnleņķa projekcijas – skati. 2 2

4.

Kompleksais rasējums. Ģeometrisko 
pamatelementu projekcijas. Griezumi. 
Šķēlumi. Izmēru atzīmēšana detaļu 
rasējumos. 

2 2

5. Aksonometriskās projekcijas. 2 2

6.
Profesionālas grafikas daudzveidība, 
attīstība un nozīme. Rasējumu un tehniskās 
dokumentācijas lasīšana un izmantošana

2 2
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Studiju kursa literatūra: 

1. E. Šīrons. Tehniskie mērijumi aparātbūvē un mašīnbūvē. Rīga, 414 lpp.

2. J.Čukurs, O. Vronskis "Tehniskā grafika" /Mācību grāmata/ RaKa 2008. 

3. S. Bogoļubs. Rasēšana. Rīga. Zvaigzne ABC 1990.

4. J. Čukurs, I. Viļumsone Inženiergrafika mašīnbūves rasēšanā. Rīga, RaKa 2004.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – ELEKTRISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZVEIDE

Studiju kursa autors: lektors Ritvars Rižikovs

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 1.studiju gads, 2.studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju  kursa  anotācija: sniegt  nepieciešamās  zināšanas  un  iemaņas  elektriskās 
dokumentācijas izveidei.

Studiju  rezultāti:  studenti  iegūst nepieciešamās  zināšanas  un  iemaņas  elektriskās 
dokumentācijas izveidē, prot izveidot elektrisko dokumentāciju.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Obligāti  jāapmeklē  semināri.  Kavētos  seminārus  iespējams  atstrādāt  izpildot 

individuālu uzdevumu.
2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālo darba vērtējums – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Vispārēja informācija par elektrisko 
dokumentāciju 2 2

2. Elektrisko shēmu elementi 2 2
3. Elektronisko shēmu elementi 2 2
4. Elektrisko shēmu rasēšana ar EPLAN 2 2
5. Elektronisko shēmu rasēšana ar PCAD 2 2
6. PLC sistēmu dokumentēšana 2 2

Studiju kursa literatūra: 

1. http://www.eplan.us/
2. http://www.altium.com/
3. http://www.pcschematic.com/english/index.htm
4. http://www.aucotec.de/

51

http://www.aucotec.de/
http://www.pcschematic.com/english/index.htm
http://www.altium.com/
http://www.eplan.us/


STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – ELEKTROTEHNIKA

Studiju kursa autors: lektors Agris Vārna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 1.studiju gads, 1.studiju semestris; 1. studiju gads 2 studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: iepazīstināt studentus elektrotehnikas pamatiem, dot priekšstatu un 
zināšanas par maiņstrāvas un līdzstrāvas ķēdēm, induktivitāti, kapacitāti un aktīvo un reaktīvo 
pretestību, mērīšanas tehniku, sensoriem, elektrodrošību.

Studiju  rezultāti:  studenti apguvuši  nepieciešamās  zināšanas  un  iemaņas  elektrotehnikas 
pamatos,  gūts  priekšstats  un  izpratne  par  maiņstrāvas  un  līdzstrāvas  ķēdēm,  induktivitāti, 
kapacitāti un aktīvo un reaktīvo pretestību. Prot pielietot mērīšanas tehniku. Prot darboties ar 
sensoriem. Pārzina elektrodrošību.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
a) Laikā jāsagatavo un jānodod laboratorijas un patstāvīgie darbi.
b) Obligāti jāapmeklē laboratorijas darbi un semināri.
c) Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums.

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

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1.

elektrotehnika. elektrotehnikas teorētiskie 
pamati
elektriskās ķēdes
līdzstrāvas ķēdes

4 4

2 maiņstrāvas ķēdes 2 2
3. elektriskais lauks un kapacitāte 4 4
4. magnētiskais lauks un induktivitāte 4 4

5. aktīvu un reaktīvu pretestību slēgumi, 
rezonanse 4 4

6. mērīšanas tehnika (elektrometrija) un 
sensori 4 4

7. elektrodrošība 2 2
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Izmantotā literatūra:
1. Kursa kompendijs.
2. Dzieia  u.c.  Elektrotechnische  Grundlagen  der  Elektronik,  Lehrbuch  I  2001.  6. 

izdevums, 469 lpp, ISBN 3-7905-0861-6
3. Frohn u.c. Bauelemente und Grundschaltungen der Mikroelektronik Lehrbuch II 1999. 

584 lpp. ISBN 3-7905-0813-6
4. Kammerer u.c. Baugruppen der Mikroelektronik Lehrbuch III 1992. 356 lpp. ISBN 3-

7905-0630-3
5. http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/
6. http://www.hut.fi/Misc/Electronics/
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – ELEKTRONIKA

Studiju kursa autors: lektors Agris Vārna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 1.studiju gads, 1.studiju semestris; 1 studiju gads, 2. studiju semestris.

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju  kursa  anotācija: iepazīstināt  studentus  ar  pusvadītāju  fizikas  un  digitāltehnikas 
pamatiem; veicināt praktisku iemaņu apgūšanu elektrisko shēmu analīzē, mērīšanas tehnikā, 
digitālo shēmu analīzē un sintēzē.

Studiju  rezultāti:  studenti  apguvuši  nepieciešamās  zināšanas  pusvadītāju  fizikas  un 
digitāltehnikas pamatos, prot veikt elektrisko shēmu analīzi, prot pielietot mērīšanas tehniku, 
prot veikt digitālo shēmu analīzi un sintēzi.

Prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot eksāmenu:
d) Laikā jāsagatavo un jānodod laboratorijas un patstāvīgie darbi.
e) Obligāti jāapmeklē laboratorijas darbi un semināri.
f) Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums.

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

Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma
Stundu skaits

Lekcijām Kontrold./semināri. 
/laboratorijas darbi

1.

elektronika
pusvadītāji un p-n pāreja
pusvadītāju diodes
tranzistori
bipolārie tranzistori
lauktranzistori

4 4

2.

tiristori
operacionālie pastiprinātāji
sensori
optoelektronika

4 4

3. barošanas avoti
signālu ģeneratori 4 4

4. loģiskās shēmas un trigeri
digitālā elektronika 4 4
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5.

skaitītāji, 
reģistri, 
kodu pārveidotāji, 
atmiņas shēmas

4 4

6. analogi - digitāli un digitāli - analogi 
pārveidotāji 4 4

Izmantotā literatūra:
1. Kursa kompendijs.
2. Dzieia  u.c.  Elektrotechnische  Grundlagen  der  Elektronik,  Lehrbuch  I  2001.  6. 

izdevums, 469 lpp, ISBN 3-7905-0861-6
3. Frohn u.c. Bauelemente und Grundschaltungen der Mikroelektronik Lehrbuch II 1999. 

584 lpp. ISBN 3-7905-0813-6
4. Kammerer u.c. Baugruppen der Mikroelektronik Lehrbuch III 1992. 356 lpp. ISBN 3-

7905-0630-3
5. http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/
6. http://www.hut.fi/Misc/Electronics/
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – ELEKTROAPGĀDE UN ELEKTRISKIE 
APARĀTI

Studiju kursa autors: lektors Valdis Vīksna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledžas

Studiju gads: 1.studiju gads, 2.studiju semestris 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: sniegt nepieciešamās zināšanas par elektroapgādi un zemsprieguma 
elektriskajiem aparātiem, sniegt zināšanas par to uzbūvi un darbību lai profesionālajā darbībā 
spētu orientēties elektriskajās shēmās, atrast bojājumus un spētu tos novērst.

Studiju rezultāti:. iegūtas zināšanas par elektroapgādi un zemsprieguma elektriskajiem 
aparātiem, iegūtas zināšanas par to uzbūvi un darbību, studenti prot orientēties elektriskajās 
shēmās, prot atrast bojājumus un tos novērst.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei:

1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi.
2. Pārbaudes darbos jāsaņem pozitīvs vērtējums.

Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Patstāvīgo darbu vērtējuma - 50%
2. Eksāmena atzīmes – 50%

Studiju kursa saturs:

Tēma Nodarbību 
veids Lekcijas

Elektroenerģijas ražošanas principi un pārvade. Enerģijas 
avoti. Maiņstrāva. Sadales tīkli . Vienfāzes un trīs fāžu 
maiņsprieguma slēgumi. Vienfāzes sistēmas. Trīs fāžu 
sistēma. Slēgums. Fāžu kompensācija

Lk;PD 4

Trīs fāžu mašīnas un slēdži. Transformatora konstrukcija. 
Zudumi transformatoros. Trīs fāžu transformatori. Trīs fāžu 
jauda. Rotējošās mašīnas.

Lk;PD 4

Elektrisko parametru mērīšana un lietojamie aparāti. 
Sprieguma, strāvas un pretestības mērīšana. Elektrisko 
slodžu veidi. Aktīvā slodze. Kapacatīvā slodze. Induktīvā 
pretestība. Jaudas koeficients

Lk;/PD 4

Līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrodzinēji, ģeneratori un 
transformatori. Dzinēju darbības princips. Līdzstrāvas 
dzinējs. Maiņstrāvas dzinējs

Lk/PD 4

Elektriskie aparāti. Fizikālie procesi elektriskajos aparātos. Lk/PD 4
Slēdži. Rezistori, kontrolleri, reostati. Komandaparāti. Lk/PD 4
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Drošinātāji. Automātslēdži. Kontaktori. Automātiskās 
vadības releji. Elektrodzinēju palaides un aizsardzības 
aparāti 

Studiju kursa literatūra: 
1. Andris  Baltiņš,  Arvīds  Kanbergs,  Skaidrīte  Miesniece.  Zemsprieguma  elektriskie 

aparāti. Jumava . 2007, Mācību līdzeklis, 345 lpp.
2. Ģirts Egils Lagzdiņš. Pamatkurss elektrotehnikā. Jumava. 2008. 217 lpp.
3. V. Popovs, S. Nikolajevs. Elektrotehnika. Rīga 581. lpp
4. Jānis Putniņš. Elektroapgādes sistēmas relejaizsardzība un automātika. Zvaigzne 1993. 

415 lpp.

57



STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – ELEKTROPIEDZIŅA

Studiju kursa autors: lektors Ritvars Rižikovs

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 2 studiju gads, 3. studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu 
orientēties  mūsdienu  piedziņas  elementos  un sistēmās,  patstāvīgi  veidot  nelielas  piedziņas 
vadības sistēmas un veikto to diagnostiku.

Studiju rezultāti: studenti apguvuši nepieciešamās zināšanas un iemaņas piedziņas elementu 
un  sistēmu  noskaņošanai,  prot  pieslēgt,  noskaņot  un  diagnosticēt  piedziņas  elementus  un 
sistēmas.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Obligāti  jāapmeklē  semināri.  Kavētos  seminārus  iespējams  atstrādāt  izpildot 

individuālu uzdevumu.
2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.

Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:

1. Individuālo darba vērtējums – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Vispārēja piedziņas elementu informācija, 
uzbūve un pielietojums 2 2

2. Motori un to veidi 2 2
3. Asinhronā dzinēja vadības pamati 2 2

4.
Vispārēja informācija par frekvenču 
pārveidotāju (FC), tā uzbūve un 
pielietojums

2 2

5. FC parametrizācija un BICO 
programmēšana 2 2

6. FC tīkli, komunikācija ar PLC 2 2
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Studiju kursa literatūra: 

1. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?
func=cslib.csinfo&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=
WW&objid=10803928&treeLang=en

2. http://www.plc.net.ru/
3. http://www.oddparts.com/acsi/motortut.htm
4. http://en.wikipedia.org/wiki/AC_motor
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – PROGRAMMĒŠANA

Studiju kursa autors: lektors Valdis Vīksna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 1 studiju gads, 2. studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: iepazīstināt studentus ar programmēšanas  valodu Pascal.  Veidot 
pamatiemaņas  programmēšanā,  apgūt  programmēšanas  pamatprincipus,  lietojot 
programmēšanas valodu Pascal. 

Studiju  rezultāti: studenti  ieguvuši  pamatiemaņas  programmēšanā,  apguvuši 
programmēšanas  pamatprincipus,  prot  sastādīt  programmas  pielietojot  programmēšanas 
valodu Pascal.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Obligāti  jāapmeklē  semināri.  Kavētos  seminārus  iespējams  atstrādāt  izpildot 

individuālu uzdevumu.
2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.

Gala pārbaudījuma veids: Ieskaite

Studiju kursa saturs:

Tēma Nodarbību 
veids Lekcijas

Programmēšanas valoda Pascal, Pascal alfabēts, 
rezervētie vārdi.
Pascal darba vide. Programmas struktūra. Datu tipi. 
Piešķiršanas operators.Aritmētiskas darbības. Iebūvētās 
funkcijas un procedūras. Datu ievads un izvads. Lineāras 
programmas.

Lk;PD 4

Sazarošanās operatori Loģiskās izteiksmes. Nosacījuma 
operators. Varianta operatora. Cikli Cikls ar parametru. 
Cikls ar sākuma nosacījumu. Cikls ar beigu nosacījumu. 
Salikti cikli.

Lk;PD 4

Apakšprogrammas. Rekursija Procedūru un funkciju 
nozīme, atšķirības.
Simboli un simbolu virknes. Funkcijas darbam ar 
simboliskiem mainīgiem.

Lk;/PD 4

Modulis Graph. Grafiskā režīma inicializēšana.
Ģeometrisku figūru zīmēšana.

Lk/PD 4

Masīvi, n-dimensiju masīvi, to izveidošana.
Vienkārša masīvu kārtošana.
Divdimensiju masīvi, to veidošana.

Lk/PD 4

Kopas un ieraksti Faili. Failu tipi.
Teksta faili. Binārie faili.

Lk/Pd 4
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Studiju kursa literatūra: 
1. Ludmila Kuzmina; Jurijs Kuzmins. Pascal valoda skolēniem un skolotājiem. 

Lielvārds, 2001.g.
2. В. Б Попов; Turbo Pascal Москва Финансы и Статистика 2000.g.
3. О. Зеленяк; Практикум программирования на Turbo Pascal  Москва, Санкт-

Петербург, Киев 2001.g.
4. Antra Balode. Programmēšanas pamati. „Zvaigzne ABC”. 2009.g. 232 lpp.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – PROGRAMMĒJAMO LOĢISKO 

KONTROLIERU (PLK) PIELIETOJUMS UN PROGRAMMĒŠANA

Studiju kursa autors: lektors Ritvars Rižikovs

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 2 studiju gads, 3. studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu 
orientēties PLK un to perifērijas sistēmās, patstāvīgi veidot mikroautomatizācijas sistēmas un 
veikt diagnostiku uz Siemens PLK bāzētām sistēmām.

Studiju  rezultāti:  studenti apguvuši  nepieciešamās  zināšanas  un  iemaņas,  prot  veidot 
mikroautomatizācijas sistēmas, un prot veikt uz Siemens bāzēto PLK sistēmu diagnostiku.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

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

2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālo darba vērtējums – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Vispārēja PLC informācija, uzbūve un 
pielietojums 2 2

2. Industriālie tīkli 2 2

3. Mikroautomatizācija, loģiskās vadības 
pamatelementi 2 2

4. PLC perifērija, izveide, pieslēgums un 
diagnostika 2 2

5. PLC programmēšanas pamati 2 2
6. PID regulators 2 2

Studiju kursa literatūra: 
1. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?

func=cslib.csinfo&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=
WW&objid=10805065&treeLang=en

2. http://www.managingautomation.com/maonline/channel/IndustrialNetworks/
3. http://www.automation.siemens.com/logo/index_76.html
4. http://sv.wikipedia.org/wiki/PID-regulator
5. http://www.plc.net.ru/
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – AUTOMĀTIKAS ELEMENTI, TO UZBŪVE, 

DARBĪBA, PIELIETOŠANAS

Studiju kursa autors: lektors Ritvars Rižikovs

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 2 studiju gads, 3. studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju  kursa  anotācija: sniegt  studentiem  nepieciešamās  zināšanas  par  automātikas 
elementu uzbūvi, darbību, pielietošanas iespējām un metodēm.
Studiju  rezultāti:  studenti apguvuši  nepieciešamās  zināšanas  par  automātikas  elementu 
uzbūvi, darbību, prot pielietot automātikas elementus konkrētu uzdevumu veikšanai.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

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

2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālo darba vērtējums – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Vispārēja informācija par automātikas 
elementiem, to uzbūvi un pielietojumu 8 8

2. Pamata elementi automātikā 4 4
3. Diskrētā signāla elementi 4 4
4. Analoga signāla elementi 4 4
5. Plūsmas un masas mērītāji 2 2
6. Svaru sistēmas 2 2

Studiju kursa literatūra: 

1. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?
func=cslib.csinfo&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=
WW&objid=10807015&treeLang=en

2. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?
func=cslib.csinfo&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=
WW&objid=10807063&treeLang=en

3. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors
4. http://www.plc.net.ru/
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http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=10807015&treeLang=en


STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – INDUSTRIĀLI AUTOMATIZĒTO PROCESU 

VIZUALIZĀCIJA (HMI, SCADA)

Studiju kursa autors: lektors Ritvars Rižikovs

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 2 studiju gads, 3. studiju semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: sniegt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu orientēties 
HMI un SCADA sistēmās, patstāvīgi veidot vizualizācijas sistēmas uz Siemens bāzētajiem 
industriālajiem paneļiem un veikt diagnostiku uz Siemens HMI bāzētām sistēmām.

Studiju rezultāti: studenti prot pielietot iegūtās zināšanas un iemaņas vizualizācijas sistēmu 
izveidei un Siemens bāzētajiem industriālajiem paneļiem. Prot veikt HMI un SCADA sistēmu 
diagnostiku.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Obligāti  jāapmeklē  semināri.  Kavētos  seminārus  iespējams  atstrādāt  izpildot 

individuālu uzdevumu.
2. Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālo darba vērtējums – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Vispārēja informācija par HMI un SCADA, 
uzbūve un pielietojums 2 2

2. Datu apmaiņa ar PLC un tās diagnostika 2 2
3. WinCC Flexible pamati, projekta izveide 2 2
4. WinCC Flexible vizualizācijas izveide 2 2
5. WinCC Flexible papildiespējas 2 2
6. WinCC 7.0 pārskats 2 2

Studiju kursa literatūra: 

1. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?
func=cslib.csinfo&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=
WW&objid=10805548&treeLang=en

2. http://www.plc.net.ru/
3. http://en.wikipedia.org/wiki/SCADA
4. http://www.profaceamerica.com/cms/site/87924ae8746ee0d6/index.html?

source=googlehmi&gclid=CIqo35vBkJYCFSZgMAodPUKRFQ
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – PNEIMATIKAS UN HIDRAULIKAS PAMATI

Studiju kursa autors: Andris Kamols

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: Pilna laika

Studiju kursa līmenis: Koledža

Studiju gads, semestris: 1.gads 2.semestris 

Studiju valoda: Latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, kontroldarbi un laboratorijas darbi

Studiju kursa anotācija: iegūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas,  lai  varētu orientēties 
mūsdienu pneimatikas un hidraulikas elementu pielietojamībā,  patstāvīgi izprast,  veidot un 
saslēgt elementāras vadības un piedziņas shēmas.

Studiju  rezultāti:  studenti apguvuši  zināšanas  un  iemaņas  pneimatikas  un  hidraulikas 
sistēmu veidošanā un saslēgšanā, prot veidot un saslēgt pneimatikas un hidraulikas sistēmas. 
Prot veikt nepieciešamo iekārtu pasūtīšanu pēc firmu katalogiem.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

1. Sekmīgi  jānokārto  kontroldarbi.  Obligāti  jāapmeklē  laboratorijas  darbu 
nodarbības.

2. Visi laboratorijas darbi jāaizstāv paskaidrojot atsevišķu elementu darbību.

Gala pārbaudījuma veids: Ieskaite

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Pneimatikas raksturs un pielietošana 2

4

2. Pneimosistēmu elementi 2
3. Apzīmējumi un standarti pneimatikā 2

4. Sistemātiska pieeja risinājumiem 
pneimatikā 2

5. Vadības sistēmu veidošana ar vairākām 
izpildierīcēm 2

6. Hidraulisko sistēmu uzdevumi 2

27. Hidraulikas fizikālie pamatprincipi 2
8. Hidrauliskās sistēmas sastāvdaļas 2
9. Hidraulisko sistēmu veidošana un attēlošana 2
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Studiju kursa literatūra:

1. P.Croser. Pneimatika – pamat līmenis TP 101. – Festo Didactic KG, D – 7300 
Esslingen 1., Festo SIA, Augusta Deglava iela 60, 2002. – 219 lpp.

2. D.Merkele,  B.Štraiders,  M.Toms.  Hidraulika  –  pamatlīmenis  TP  501.  –  Festo 
Didactic D. LB – TP501 – LV, Festo SIA, Augusta Deglava iela 60, 2001. – 283 
lpp.

3. Bissinger  N.,  Meixner  H.,:  Simple  Control  and Logic  Circuits.  Festo Didactic, 
Esslingen, 1978.

4. Bocknick  B.:  Fundamentals  of  Control  Technology.  Festo  Didactic,  Esslingen, 
1988.

5. Deppert W., Stoll K.: Pneumatics in Control, Vogel Verlag, 1985.
6. Deppert W., Stoll K.: Pneumatics Applications, Vogel Verlag, 1983.
7. Deppert W., Stoll K.: Pneumatics in Packaging, Vogel Verlag, 1983.
8. Deppert W., Stoll K.: Pneumatics in Woodworking, Vogel Verlag, 1979.
9. Festo KG.: Technical Information, Pneumatics.
10. Hasebrink,  Kobler  R.:  Fundamentals  of  Pneumatic  Control  Engineering.  Festo 

Didactic, Esslingen, 1979.
11. Meixner  H.,  Kobler  R.:  Introduction  to  Pneumatics.  Festo  Didactic,  Esslingen, 

1979.
12. Meixner H., Kobler R.:  Service and Maintenance of Pneumatic  Systems.  Festo 

Didactic, Esslingen, 1984.
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – MAŠĪNU UN MEHĀNISMU TEORIJA

Studiju kursa autors: Andris Kamols

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: Pilna laika

Studiju kursa līmenis: Koledža

Studiju gads, semestris: 1. studiju gads, 2.studiju semestris 

Studiju valoda: Latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri, kontroldarbi

Studiju  kursa  anotācija: sniegt  studentiem  nepieciešamās  zināšanas  mašīnu  mehānismu 
teorijā, lai varētu aprēķināt un projektēt vienkāršākos mehānismus nodrošinot nepieciešamo 
kustības  ātrumu  un  paātrinājumu,  aprēķināt  un  nodrošināt  zobratu  mehānismu  darbību, 
iepazīties ar mehānismu, pašbremzēšanas mehānismu un pareizi izvēlēties izciļņa mehānisma 
profilu.

Studiju  rezultāti:  studenti  spēs apgūtās  teorētiskās  zināšanas  pielietot  praksē 
inženiertehnisko  problēmu  risināšanā,  pratīs  izvēlēties  labāko  konstruktīvo  risinājumu 
tehnisko procesu nodrošināšanai.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

1. Obligāti  jāapmeklē semināri.  Kavētos seminārus  iespējams atstrādāt  izpildot 
individuālos papildu uzdevumus.

2. Kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Ieskaite

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Materiāla punkta kustības kinemātiskie 
noteikšanas paņēmieni. 2

4
2. Relatīvā, pārneses un absolūtā kustība. 2
3. Mehānismu ātruma un paātrinājumu plāni. 2

4.
Zobratu mehānismu pārnesuma attiecības 
(ar nekustīgām asīm, kustīgām, planetārie 
pārvadi).

2

5. Skrūves zobratu mehānisms, 
gliemežpārvads. 2

26. Universālais šarnīru mehānisms. 2
7. Maltas mehānismi. 2
8. Izciļņa mehānismi. 4
9. Inerces spēku līdzsvarošana. 2

Studiju kursa literatūra:

1. John  J.Uicker,  Jr.Gordon  R.Pennock  Joseph  E.Shigley  Theory  of  Mashines  and 
Mehanisms. Oxford 2003.

2. O.Ozols Mehānismu un mašīnu teorija – R.:Zvaigzne, 1974. – 420 lpp.
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3. J.Rudņevs,  K.Zaņģis  Mehānismu  un  mašīnu  teorija.  Kursa  projektēšana  – 
R.:Zvaigzne, 1986. – 288 lpp.

4. Laboratorijas darbi mašīnu un mehānismu teorijā. Metodiskie norādījumi – R.:RPI. 
1984. – 62 lpp.

5. Kursa projektēšana.  Kursa projekta  noformēšana.  Metodiskie  norādījumi  – R.:RPI. 
1984. – 62 lpp.

6. Aртоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.:Наука. 1988. – 640с
7. Левитская О.Н., Левитский И.Н. Курс теории механизмов и машин. – М.:Высш. 

шк. 1978. – 269 с.
8. Теория механизмов и машин / Под ред. Фролова В.К. – М.: Высш. шк. 1987. – 

486 с.
9. Артоболевский  И.И.  Эдельтейн  Б.В.  Сборник  задач  по  теории  механизмов  и 

машин. – М.:Гостехиздат. 1973. – 235 с.
10. Руководство к лабораторным работам по ТММ. – Рига:РПИ. 1980. – 50 с.
11. Сборник заданий на курсовое проектирование по ТММ. – Рига:РПИ. 1982. – 51 

с.
12. Курсовое проектирование по ТММ (с применением ЭЦВМ). Метод. указания. – 

Рига:РПИ. 1970. – 71 с
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STUDIJU KURSA NOSAUKUMS – METĀLAPSTRĀDE

Studiju kursa autors: Andris Kamols 

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: 2 studiju gads, 3. studiju semestris 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, semināri un praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju  kursa  anotācija: iegūt  nepieciešamās  zināšanas  un  izpratni  par  metālapstrādi 
mūsdienu ražošanā, lai varētu pielietot nepieciešamās metālapstrādes metodes mehatronikas 
iekārtu  izgatavošanā.  Patstāvīgi  izprast  metālapstrādes  procesus  un  izdarīt  ekonomiski 
izdevīgāko tehnoloģisko risinājumu. Prast novērtēt konstruktīvo dokumentāciju un novērst tās 
nepilnības.

Studiju rezultāti: apgūtās iemaņas un zināšanas metālapstrādes pielietošanu praksē. Prasme 
izvēlēties  ekonomiskāko  mehāniskās  apstrādes  variantu,  novērst  konstruktīvo  dokumentu 
nepilnības un kļūdas. Ievērot „bāzu savietošanas” principu.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

1. Obligāti jāapmeklē semināri.  Kavētie semināri jāatstrādā izpildot individuālu 
uzdevumu.

2. Visos pārbaudes darbos jāsaņem saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālo darba vērtējums 
2. Vērtējums eksāmenā 

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Ražošanas iekārtu evolūcija 1
2. Tehnoloģiskie procesi ražošanā 1
3. Metālgriešanas pamati 4 2
4. Darbmašīnu veidi un tipi 4 2
5. Griezējinstrumenti 4 2

6. Automātiskā instrumentu nomaiņa 
darbmašīnās 2

7. Tehnoloģisko iekārtu ražīgums 2

Studiju kursa literatūra: 
1. Sudnieks F. Progresīvas ražošanas sistēmas, l.daļa. Elastīgas ražošanas iekārtas. - Rīga: 
Rīgas Tehn. univ, 1995.
2. Sudnieks F. Elastīgās ražošanas tehnoloģiskie pamati. - Rīga: Rīgas Tehn. univ, 1995.
3. Sudnieks F. Ražošanas automatizācijas pamati. - Rīga: Rīgas Tehn. univ, 2006.
4. Kalpakjans S. Manufacturing Engineering and Technologv. - Illinois: Institute of 
Technologv, 1993.
5. Berenfelds. Tehniskais minimums metālapstrādē. - Rīga: Avots, 1989.
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6. Instrumentu katalogs "Mittermever", 1995.
7. Instrumentu katalogs "Mager & Wedemeyer", 1992.
8. Mašīnbūves iekārtas. Kuras projektēšana / Autora kolektīvs. - Rīga: Zvaigzne, 1991.
9. Tehniskā rokasgrāmata, II daļa. / Autora kolektīvs. - Rīga: Liesma, 1976.
10.Metālapstrādes darbagaldi. Katalogs "Rolands Moisejs" - Rīga, 2000.
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4.pielikums

DOCĒTĀJU CV
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CURRICULUM VITAE

Personas informācija

Vārds, uzvārds DAINA LĀRMANE
Adrese Siguldas 9, Valmiera, LV-4200

Tālrunis 28362255
E-pasts daina.larmane@va.lv

Nacionalitāte Latviete
Dzimšanas dati 22.06.1957

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) No 2001.gada marta
• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Vidzemes augstskola

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Docente svešvalodu katedrā, no 2007.gada jūnija 

programmas „Tulkotājs” direktore.
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Kursi Angļu valoda tūrisma nozarē, angļu valoda 
uzņēmējdarbībā, angļu valodā IT nozarē, angļu valoda 
politoloģijas nozarē, tulkošanas teorija, mūsdienu 
tehnoloģijas tulkošanā. Kursu sagatavošana un 
pasniegšana, studentu konsultēšana, gada projektu 
vadīšana. Studiju programmas izstrāde, sagatavošana 
licencēšanai, sagatavošana akreditācijai, studiju 
programmas īstenošanas vadība. E-apmācības kursu 
izstrāde un vadīšana.

• Laiks (no – līdz) No 1999.gada augusta līdz 2002.gada augustam
• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Vidzemes augstskola

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Tālmācības un tālākizglītības projektu vadītāja
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Tālmācība (nepilna laika studiju) nodaļas izveidošana un 
studiju uzsākšana, studiju procesa organizēšana. 
Tālākizglītības kursu organizēšana un administrēšana, 
projektu vadība

• Laiks (no – līdz) No 1993. gada septembra līdz 1999.gada jūnijam
• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Madonas pilsētas ģimnāzija

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Angļu valodas skolotāja
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs

• Laiks (no – līdz) No 1981. gada septembra līdz 1993.gada jūnijam
• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Valkas 1.vidusskola

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
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• Nodarbošanās vai amats Angļu valodas skolotāja, direktora vietas izpildītāja
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs, skolas darba 
vadīšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

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

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

• Laiks (no – līdz) 2005.g. janvāris – 2006.g.janvāris
• izglītības organizācijas 
nosaukums 

Ventspils augstskola, tulkošanas un terminoloģijas 
studiju fakultāte

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

Teksta analīze un tulkošana, tulkojumzinātnes vēsture, 
mūsdienu latviešu valoda un terminoloģija, starpkultūru 
saskarsme
Maģistra profesionālais grāds tulkošanā un terminoloģijā
50 kredītpunkti (75 ECTS)

• Laiks (no – līdz) No 1976. gada septembra -1981.gada jūnijam
• izglītības organizācijas 
nosaukums 

Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas

Angļu valodas gramatika, fonētika, leksika, valodas 
vēsture, aizrobežu un latviešu literatūra, tulkošanas 
metodika un prakse, pedagoģija, psiholoģija, angļu 
valodas mācīšanas metodika

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums

Filologs, pasniedzējs, tulks

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz) No 1991.gada 
• Organizācijas nosaukums LATE ( Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija)
• Statuss organizācijā

NOZĪMĪGĀKĀS PĒDĒJO GADU 
PUBLIKĀCIJAS

biedre

„Mastering Bilingual terminology in ESP classes: a Tool 
and on Objective” („Bilingviālās terminoloģijas apguve 
angļu valodas speciāliem nolūkiem nodarbībās: līdzeklis 
un mērķis.”
Liepājas  Pedagoģiskās  akadēmijas  Zinātnisko  rakstu 
krājumā Nr.5. 2006.g.
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SPĒJAS UN KOMPOTENCES

DZIMTĀ VALODA Latviešu
 Citas valodas
Pašnovērtējums Izpratne Runāšana Rakstīšana

Līmenis Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs

Angļu C2 
profesionāls
lietotājs

C2
Profesionāls
lietotājs

C2
Profesionāls
lietotājs

C2
Profesionāls
lietotājs

C1
Profesionāls
lietotājs

Franču A2
amatlīmenis

B1 vidējais
līmenis

A2
amatlīmenis

A2
amatlīmenis

A2
amatlīmenis

Krievu C2 
profesionāls
lietotājs

C2
Profesionāls
lietotājs

C2
Profesionāls
lietotājs

C2
Profesionāls
lietotājs

C1
Profesionāls
lietotājs

SOCIĀLAS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES

Labas saskarsmes spējas, ilgstošā skolotāja, pasniedzēja 
darbā attīstītas prasmes saprast audzēkņus un kolēģus.

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES

Vadītāja prasmes esmu ieguvusi vadot skolas kolektīvu 
ar 80 skolotājiem un 1000 skolēniem, Grupu un projektu 
vadīšanas iemaņas attīstītas izveidojot tālmācības nodaļu 
Vidzemes augstskolā

CITAS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES

Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office
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CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Zinta Skrastiņa
Dzimšanas dati: 22.11.1958.
Adrese: Rubenes ielā 45-93, Valmierā, LV-4200; tel. 4227324; mobilais 

tālrunis 26123778
Ģimenes stāvoklis: Precējusies, vīrs Artūrs Skrastiņš (pers.kods 211158-11368)

Dēli: Arnis Skrastiņš (pers.kods 080283-11350)
Jānis Skrastiņš (pers.kods 080286-11353)
Valters Skrastiņš (pers.kods 250489-11358)

Izglītība: 1996.-1998. LU matemātikas maģistra grāds
1982. LVU matemātiķis, pasniedzējs
1977. Valmieras 11 varoņu komjauniešu 

vidusskola
Darba pieredze: no 2001. gada lektore Vidzemes augstskolā

no 1982. gada matemātikas skolotāja Valmieras ģimnāzijā
Papildizglītība: 2000. Stažēšanās Neunkirhenes reālskolā 

Vācijā

2000. kvalifikācijas celšanas seminārs “Skolēnu 
karjeras attīstīšana pamatskolā un 
vidusskolā”

2000. LU LIIS datorzinību kursi (72 stundas)
1997. Valmieras  skolu  valde  “Matemātikas 

mācīšanas  problēmas  pamatskolā”  (36 
stundas)

1995. Valmieras  skolu  valde  “Algebras  un 
ģeometrijas mācīšanas metodika”

1994. LU  A.  Liepas  Neklātienes  matemātikas 
skola  “Ģeometrijas  mācības  pamatskolā” 
(42 stundas)

1994. TEMPUS-2 programmas studijas Dānijā
1992. LR TIM IAI “Nestandarta uzdevumi 5.-9. 

klasei” (72 stundas)
1988. Skolotāju  kvalifikācijas  celšanas  institūts 

“Skolu IST kabineta vadītāju kursi”
Skolotāju  kvalifikācijas  celšanas  institūts  “Informātikas  un 
skaitļošanas tehnikas pamatu skolotāju kursi”

Valodas zināšanas: latviešu – dzimtā; krievu – labi
vācu – sarunvalodas līmenī

Apbalvojumi: 2002.g. Ata Kronvalda prēmija par nozīmīgu ieguldījumu 
pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba 
organizēšanā un vadīšanā
2001.g. atzinības raksts par ieguldīto darbu skolēnu 
sagatavošanā Valsts matemātikas 51. olimpiādei
2000.g. Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par 
radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā izglītībā
1999.g.atzinības raksts par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā 
Valsts 49.matemātikas olimpiādei
1998.g.atzinības raksts par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā 
Valsts matemātikas olimpiādei.
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CURRICULUM VITAE

PERSONAS DATI

Uzvārds, Vārds: Sandra Gudzuka
E-pasts:               sandra@bf.rtu.lv
Tālrunis darbā:   67089128
Personas kods:    280458-12753

VALODAS

Dzimtā valoda: latviešu
Citas valodas: krievu; angļu

IZGLĪTĪBA
1996- LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Psiholoģijas maģistre

1984- Ļeņingradas valsts universitātes Psiholoģijas fakultāte
Psihologa pasniedzēja diploms

ZINĀTNISKIE GRĀDI

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2007- LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes doktorante

DARBA PIEREDZE
RTU HI pedagoģijas un psiholoģijas katedras prakt. docente

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS

Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers Prior Learning. TIMA-
Balt. ( Leonardo projekts) Pētniece.
Akadēmiskā  personāla  kompetenču  pilnveide  pedagoģijas  un  IT  jomā.  ESF,  2006./07. 
Pasniedzēja
Studentu  attieksme  pret  augstāko  militāro  karjeru.  RTU  sociologu  grupas  empīrisks 
pētījums.2004./ 2005
Doktorantūras  studijas  2007./  08.  m.g.  LU  Pedagoģijas  un  psiholoģijas  fakultāte. 
Specializācija: Psiholoģiskā pedagoģija. Promocijas darba tēma: Augstskolas pedagogu darba 
motivācija.
Arodizglītības akcentu maiņa. IZM, ESF starptautisks projekts. 2000.- 2002gg.  dalībniece.

PUBLIKĀCIJAS

Publikācijas zinātniskos izdevumos
RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes:

Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti. 2002
Darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu Latvijas uzņēmumā. 2003
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Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. 2004
Iesniegts  publicēšanai raksts. Attitude as an aspekts of vocational pedagogues professional 
competence
Mācību un metodiskie līdzekļi

Grupas lēmumu pieņemšana. Met. rakstu krājumā: Industriālās attiecības. RTU, 2004
Pedagogu  komunikatīvā  kompetence  un  saskarsmes  problēmas.  Zin.rakstu 
kr.Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, 2001

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 

RTU  ikgadējās Zinātniskās konferences 
2007. – referāta tēma „ RTU studentu apmierinātība ar studiju vidi.”
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē- kopš 1994.gada RTU
RPIVA 2007/ 08 m.gg.

Lekciju kursi
Saskarsmes pamati - 2 KP

Sociālā psiholoģija – 2 KP
Saskarsmes psiholoģija – 2 KP
Organizāciju psiholoģija

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

CITA INFORMĀCIJA
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas locekle.
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CURRICULUM VITAE

1. Vārds: Arnis
2. Uzvārds: Cīrulis
3. Dzimšanas gads: 1980
4. Izglītība:

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

09/2002
06/2004

Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
Diploma Nr. Sērija MDA Nr. 0814

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

09/1998
06/2002

Iegūtā izglītība: dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs
Diploma Nr. Nr. 019175

5. Papildu izglītība/kursi:

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

Latvijas Universitāte Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un 
prakse

06/2003
12/2003

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

Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme
Latviešu 5 5 5
Angļu 4 4 4
Krievu 3 4 2

7. Darba pieredze:

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

09/2004
šim brīdim

Darba vietas  
nosaukums

Vidzemes augstskola

Amata nosaukums lektors, galvenais datorspeciālists
Galvenie pienākumi 1. laboratorijas darbu vadīšana kursā datu pārraides 

tīkli
2. laboratorijas darbu vadīšana kursā datortīkli un to 

administrēšana
3. kursa datortīkli un to administrēšana vadīšana
4. kursa operētājsistēmas vadīšana
5. kursa datu aizsardzība un drošība vadīšana
6. kursa datorzinības un modernie tehniskie 

līdzekļi vadīšana tālmācības studiju tūrisma 
organizācijas un vadības nodaļā
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7. vispārējā IT atbalsta sniegšana administrācijai un 
pasniedzējiem

8. datortehnikas apkope, programmatūras instalēšana
9. serveru administrēšana

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

08/2002
08/2004

Darba vietas  
nosaukums

Vidzemes augstskola

Amata nosaukums asistents, galvenais datorspeciālists
Galvenie pienākumi 1. laboratorijas darbu vadīšana kursā datu pārraides 

tīkli
2. laboratorijas darbu vadīšana kursā datortīkli un to 

administrēšana
3. kursa datorzinības vadīšana tālmācības studiju 

tūrisma organizācijas un vadības nodaļā
4. vispārējā IT atbalsta sniegšana administrācijai un 

pasniedzējiem
5. datortehnikas apkope, programmatūras instalēšana
6. serveru administrēšana

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

02/2001
07/2002

Darba vietas  
nosaukums

SIA „LF Dati”

Amata nosaukums Administrators, datortīklu un komunikāciju 
speciālists.

Galvenie pienākumi 1. Bezvadu tīklu instalēšana un testēšana.
2. Maršrutētāju komplektācija un konfigurēšana.
3. Tīkla uzraudzība un problēmu novēršana.

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

06/1999
02/2001

Darba vietas  
nosaukums

SIA „Eddi”

Amata nosaukums Datortīklu grupas vadītājs un komunikāciju speciālists
Galvenie pienākumi 1. Organizēt un plānot datu pārraides tīklu instalēšanas 

darbus.
2. Tīkla topoloģiju izstrāde klientiem.
3. Jaunu klientu piesaistīšana.
4. Tāmju veidošana par patērētajiem materiāliem un 
veiktajiem darbiem.

8. Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar 
projektā veicamajiem pienākumiem):

Iegūtie sertifikāti 1. Cisco Certified Network Associate course completion 
cetificates for 1. and 2. semester. 
2. SIA „Mikrotīkls” Bezvadu sistēmu uzstādīšana un 
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apkalpošana
3. Microsoft Networking Essentials
4. LexCom vītā pāra un optisko kabeļu vispārēju - 
strukturētu datu un telekomunikāciju tīklu instalēšana
5. 3Com Introduction to Networking
6. Brainbench Computer Technician
7. Brainbench Network Technician
8. Brainbench Computer Electronics
9. Brainbench IP Routing and Switching
10. Brainbench TCP/IP Administration

9. Kontaktinformācija:

Adrese: V. Baloža 20-51, Valmiera, Latvija, LV-4201

Tālruņa nr: 371-9187417
Faksa nr: 371-4207229
E-pasta adrese arnis@va.lv
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CURRICULUM VITAE

Personas informācija

Vārds, uzvārds VALDIS VĪKSNA
Adrese „Dukuri”, Jeru pagasts, Valmieras rajons

Tālrunis 29423864
E-pasts valdis.viksna@va.lv

Nacionalitāte Latvietis
Dzimšanas dati 15.04.1954

DARBA PIEREDZE

• Laiks (no – līdz) 2004.g. – 

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Vidzemes Augstskola, 
Valmiera, Cēsu iela 4

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Studiju programmas direktors, lektors 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

ITk studiju programmas vadība; MTk studiju 
programmas vadība

• Laiks (no – līdz) 1997.g. – 2004.g.
• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Rūjienas Arodģimnāzija, p/n Virķēni, Valmieras 
rajons

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Datortehnikas inženieris 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Datorsistēmu un datortīkla administrēšana

• Laiks (no – līdz) 1997.g. –  2009.g.

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Rūjienas Piensaimnieku Biedrība

• Biznesa veids vai nozare Pārtikas rūpniecība
• Nodarbošanās vai amats Automātikas atslēdznieks 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Pneimatikas, elektronikas remonts

• Laiks (no – līdz) 1994.g. – 1996.g.

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

“Banka Baltija”, Rūjiena

• Biznesa veids vai nozare Finanses
• Nodarbošanās vai amats Datortīkla administrators 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Datortīkla administrēšana

• Laiks (no – līdz) 1992.g. – 

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Rūjienas vidusskolā

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Informātikas skolotājs 
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• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Datorsistēmu un datortīkla administrēšana

• Laiks (no – līdz) 1992.g. – 1994.g.

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Zivsaimniecībā “Rūja”, Rūjiena

• Biznesa veids vai nozare Zivkopība
• Nodarbošanās vai amats Galvenais enerģētiķis 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Elektroiekārtu, elektronikas, siltumsūkņu 
ekspluatācija, remonts  

• Laiks (no – līdz) 1986.g. – 1992.g.

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Zvejnieku k/s “Padomju Zvejnieks”, Engure, 
Tukuma rajons

• Biznesa veids vai nozare Zivju pārstrāde, kuģu remonts
• Nodarbošanās vai amats Automātikas atslēdznieks 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Zivju pārstrādes tehnoloģiskā procesa elektrisko, 
elektronisko un pneimatisko iekārtu remonts, kuģu 
automātikas remonts, 

• Laiks (no – līdz) 1979.g. – 1986.g.

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Rīgas Radio Rūpnīca, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Radio rūpniecība
• Nodarbošanās vai amats Tehnologs, iecirkņa priekšnieks 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Tehnoloģisko procesu izstrāde, iespiesto shēmu 
automātiskās montāžas iecirkņa vadība.

• Laiks (no – līdz) 1979.g. – 1979.g.

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Konstruktors konstruktoru birojs “Orbīta”

• Biznesa veids vai nozare Radio rūpniecība
• Nodarbošanās vai amats Konstruktors
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Radioaparatūras konstruēšana

• Laiks (no – līdz) 1972.g. – 1976.g.

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Sporta biedrībā “Dinamo”, Rīga

• Biznesa veids vai nozare Sports
• Nodarbošanās vai amats Sporta instruktors 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Sporta instruktors akadēmiskajā airēšanā

• Laiks (no – līdz) 1968.g. – 1971.g.(vasaras)

• Darba vietas nosaukums 
un adrese

Valmieras PMK 

• Biznesa veids vai nozare Celtniecība
• Nodarbošanās vai amats Elektriķis 
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Elektroinstalācijas montāža
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IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2005.g. līdz 2007.g.
• izglītības organizācijas 
nosaukums 

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības 
Augstskola

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas

Izglītības pētījuma organizācija un norise, izglītības 
vadības teorija un prakse, informācijas sistēmas 
izglītībā, izglītības stratēģiskā plānošana un 
pārvalde, kvalitātes kritēriji izglītībā, personāla 
pārvaldība u.c.

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā

• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

80 kredītpunkti

• Laiks (no – līdz) No 2001.g. līdz 2002.g.
• izglītības organizācijas 
nosaukums 

Latvijas Universitāte

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas

Lietišķo  programmu  paketes,  saskarsmes 
psiholoģija,  vispārīgā  pedagoģija,  datu  bāzu 
vadības  sistēmas,  datoru  uzbūve  un  datorklases 
pārvaldība,  automāti  un  algoritmu  teorija,  Web 
tehnoloģiju  praktikums,  programmēšana, 
pamatalgoritmi, 

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums

Vidusskolas informātikas skolotājs

• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

64 kredītpunkti

• Laiks (no – līdz) No 1972.g. līdz 1979.g. 
• izglītības organizācijas 
nosaukums 

Rīgas Politehniskais institūts, radiotehnikas un 
sakaru fakultāte, 

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas

Fizika,  ķīmija,  tēlotāja  ģeometrija,  konstrukciju 
materiāli un to apstrāde, mehānika, elektrotehnikas 
pamati,  radio elektroniskās  aparatūras mehānismu 
konstruēšana,  radioelektronikas  pamati  un 
radiotehniskās  iekārtas,  mērīšanas  tehnika, 
mikroelektronikas  fizikālie  pamati,  sakaru 
sistēmas, mikroshēmu tehnoloģija, radio detaļas un 
mezgli,  augstfrekvenču  blīvēšanas  aparatūra, 
mikroshēmu konstruēšana un aprēķināšana u.c.

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums

Radioaparatūras inženieris – konstruktors - 
tehnologs

• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

Apgūts 51 kurss

Dzimtā valoda Latviešu
 Citas valodas Krievu: saprotu, runāju -ļoti labi

Vācu: saprotu – viduvēji, runāju
Angļu: saprotu – vāji, 

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorijas autovadītāja apliecība
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CURRICULUM VITAE

 Uzvārds / Vārds Jūlija Sokolova

Adrese Dzelzavas 19/2-7 , Rīga 
Tālrunis 26427041
E-pasts julija@stenders.lv

Pilsonība Latvija

Darba pieredze

Laika periods 05.10.2006.-

Profesija vai 
ieņemamais amats

Personāla daļas vadītāja

Galvenie pienākumi Personāla politikas, motivācijas, novērtēšanas sistēmas izstrāde, 
uzturēšana un pilnveidošana. 

Darba vietas 
nosaukums un adrese

SIA Stendera Ziepju Fabrika/
SIA Emils Gustavs Chocolate

Nozare Ražošana

Laika periods 30.01.2004 - 28.09.2006

Profesija vai 
ieņemamais amats

Personāla daļas vadītāja

Galvenie pienākumi Personāla politikas, motivācijas, novērtēšanas sistēmas izstrāde, 
uzturēšana un pilnveidošana. Piedalīšanās projektos grupas 
ietvaros.

Darba vietas 
nosaukums un adrese

Nordea Bank Fnland Plc Latvijas filiāle

Nozare Finanses 

Laika periods 01.01.2003-29.06.2004.

Profesija vai 
ieņemamais amats

Personāla administratīvā vadītāja

Galvenie pienākumi Personālvadības lietvedības organizēšana, 
Jaunu darbinieku atlase, 
Darbinieku  attīstības,  kvalifikācijas  un  zināšanu  līmeņa 
paaugstināšanas plānošana un veikšana,
Darbinieku  novērtēšanas  sistēmas  izstrāde,  ieviešana  un 
administrēšana,
Apmācības plānu sagatavošana un apmācību organizēšana,
Kvalitātes  sistēmas  procedūru  izstrādāšana,  uzturēšana  un 
pilnveidošana.

Darba vietas 
nosaukums un adrese

AS Latvijas balzams

Nozare Ražošana
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Laika periods 11.01.2000. -17.01.2003.

Profesija vai 
ieņemamais amats

Personāla daļas vadītāja

Galvenie pienākumi Personālvadības lietvedības organizēšana, 
Jaunu darbinieku atlase, 
Darbinieku  attīstības,  kvalifikācijas  un  zināšanu  līmeņa 
paaugstināšanas plānošana un veikšana,
Darbinieku  novērtēšanas  sistēmas  izstrāde,  ieviešana  un 
administrēšana,
Apmācības plānu sagatavošana un apmācību organizēšana,
 Kvalitātes  sistēmas  procedūru  izstrādāšana,  uzturēšana  un 
pilnveidošana.

Darba vietas 
nosaukums un adrese

SIA”European Plastic Industries”, SIA”Nordic Industrial Park”

Nozare  Ražošana, nekustamie īpašumi

Izglītība

Laika periods 1999 -2001

Piešķirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija

  Ekonomikas un vadības fakultāte, vadības zinību maģistrs

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids

Latvijas Universitāte

Laika periods 1996-1999

Piešķirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija

  Ekonomikas un uzņēmējdarbības fakultāte, bakalaurs

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids

RPIVA

Papildus izglītība

Laika periods 2003
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija

Darba aizsardzības kursi

Laika periods 2003
Piešķirtā izglītības 

dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija

Seminārs par mobingu 

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids

LPVA

Laika periods 2002
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Piešķirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija

 Komandas veidošana

Izglītības iestādes 
nosaukums un veids

PHARE projekta ietvaros

Prasmes

Dzimtā valoda latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums Sapatne Runāšana Rakstīšana

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs
Vācu valoda

Angļu valoda labi labi labi labi apmierinoši

Krievu valoda labi labi labi labi labi
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs  
līmenis

Publikācijas Intervijas : Dienas Bizness, Karjeras diena
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CURRICULUM VITAE

JĀNIS BIKŠE
Dzimis: 05.09.1966 

janis@eet.lv • +371 7089125 (darbā);
+371 9203485 (mob. tel.) • •

 
Darba pieredze

1986 – 1989 – ģeogrāfijas skolotājs Rīgas 58. vidusskolā.

1989 – 2002 – ģeogrāfijas skolotājs Burtnieku vidusskolā.

1990 – 1993 – Burtnieku vidusskolas direktora vietnieks.

1993 – 1994 – SIA MTG projektu vadītājs

• Darbs ar pirmo Silicon Graphics datoru Latvijā.
• Firmā MTG tika izstrādāta Latvijā pirmā datoranimācija. 
• Atbildība par darba organizāciju un pārdošanu.

1994 – 1996 – SIA 3A  projektu vadītājs

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

• Muitas operācijas.
1994 – 2002 – Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmuma SIA EET-Rīga direktors 

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

1994 – 2002 – Latvijas – ASV kopuzņēmuma SIA Systems USA direktors 

• Uzņēmuma galvenais darba virziens ir datoru un datoru komponentu imports no 
ASV un tirdzniecība Austrumeiropā. 

1998 – pašlaik –   SIA EET-Datori direktors
2002 – pašlaik –   SIA EET-Sistēmas direktors

2001 – pašlaik –   IT menedžmenta pasniedzējs Vidzemes augstskolā.  
Esmu  daļu  īpašnieks,  kā  arī  palīdzu  organizēt  darbu  IT  uzņēmumos   Sistemi 

Ameriki Ltd. (Sanktpēterburga, Krievija), SIA EET-Vidzeme un SIA PC ABC (Latvija).

Citas iemaņas
Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā);
angļu, vācu (tekoši);
krievu (ļoti labi).
“B” kategorijas autovadītāja apliecība.
Izglītība
1973 – 1984  Rīgas 58. vidusskola.
1989 – pabeigta augstākā izglītība LVU Ģeogrāfijas fakultātē: 

specializācija – ģeogrāfs, ģeogrāfijas skolotājs
 1991 – pabeigta augstākā izglītība LVU Skolu vadības fakultātē: 

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

Publikācijas
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Līdzautors mācību grāmatām “ Latvijas ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija”, “Valmieras rajona 
ģeogrāfija”. 
Aptuveni 10 publikācijas laikrakstā  “Liesma” par Valmieras novada vēsturi. 
Publikācijas žurnālā Clematis International ( 1999.g. un 2000. g.).

Sadarbība ar Latvijas Valsts televīziju, kā arī lielākajiem laikrakstiem un žurnāliem, 
informējot sabiedrību par jaunākajām tendencēm IT nozarē.    

Kopš 1999. gada LTV 1 programmas “Nākotnes parks” dalībnieks.
Apbalvojumi

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

Ģimenes stāvoklis
Precējies. Sieva Baiba ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Valmieras ģimnāzijā. 
Bērni: Jānis, Edgars, Visvaldis, Krišjānis, Līga.

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

Atsauksmes
Atsauksmes iespējams saņemt pēc pieprasījuma.
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CURRICULUM VITAE

Personīgie dati
Vārds, uzvārds Ojārs Bāliņš
Deklarētā dzīves vieta Bāliņi, Amatas pag. Amata novads, LV4139
Faktiskā dzīves vieta Annas ielā 2-26, Valmierā, LV 4200
Tālrunis darbā 28301333

mobilais 26557730
Dzimšanas datums 1954.gada 16.septembri
Dzimšanas vieta Cēsu rajona, Drabešu ciems

Izglītība
2003.- 2009 Rīgas Tehniskās Universitāte, Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas  fakultāte,  Informācijas  tehnoloģiju  institūta 
doktorantūra, vadības zinātnes.

1999 - 2000 Latvijas  Policijas  Akadēmija,  otrā  līmeņa  profesionālā 
augstākā izglītība, jurists

1995 - 1999 Latvijas Policijas Akadēmija, tiesību zinātņu bakalaura grāds 

1973 - 1978 Latvijas Tehniskā Universitāte, Automātikas un skaitļošanas 
tehnikas fakultāte, inženieris- matemātiķis
1962 - 1973 Cēsu 1.vidusskola

Darba pieredze
No 2007.gada 1.septembra Vidzemes Augstskola, lektors.
No 2007.gada 1.februāra Vidzemes Augstskola, darba aizsardzības speciālists
2003 - 2007 Vidzemes  Augstskola,  docents,  SIEMENS  pārstāvis 

Vidzemes Augstskolā
2006 – 2007 Vidzemes profesionālās izglītības centrs, pasniedzējs.
2005 – 2006 Nodarbinātības  valsts  aģentūra,  lektors  darba  tiesībās, 

konsultants juridiskajos jautājumos
2003 – 2005 LR VZD Vidzemes  reģionālās  nodaļas,  Informātikas  daļas 

vadītājs

2002 – 2006 SIA „MADARA 2002”, Pieaugušo interešu izglītības centrs, 
skolotājs.

2001 – 2003 Vidzemes augstskola, pasniedzējs - vieslektors
2001 – 2002 SIA SWH SETS, programmētājs
2000 – 2004 A/S „SCO CENTRS”, jurists
1998 – 2006 SIA „Austrumvidzeme”, lektors, konsultants
1994 – 1998 Valmieras rajona padome, deputāts
1992 – 2001 LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Valmieras 
rajona nodaļa, nodaļas vadītājs
1988 – 2006 A/S „Valmieras stikla šķiedra”, programmētājs
1979 – 1990 Rīgas Politehniskais Instiūts, Valmieras Mācību konsultāciju 

punkts, stundu pasniedzējs.
1978 - 1992 Valmieras rajona informācijas un skaitļošanas centrs,

inženieris-programmētājs, datu banku biroja vadītājs,
direktora vietnieks par matemātisko nodrošinājumu

1975 - 1978 LZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts,
vecākais tehniķis.
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Profesonālā pilnveide
No 2010.g.maija Inovatīvas  tehnoloģijas  un  metodes  e-mācību  kursu 

sagatavošanā un vadīšanā
No 2010.g.maija Fotografēšana  ar  Canon  profesionālajām  fotokamerām  un 

attēlu apstrāde
2010.g.februāris
No 2005.g.augusts MEBA angļu valodas neklātienes kursi 
2007.g.decembris Būtiskākie  jautājumi  izstrādājot  civilās  aizsardzības  plānu 

atbilstoši MK noteikumiem Nr.423
2007.g.aprīlis – decembris Profesionāla  e-studiju  metožu  un  tehnoloģiju  izmantošana 

studiju procesā
2007.g. maijs Darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un darba drošības 

instrukciju izstrāde izglītības iestādēm
2006.g.novembris Lietotņu drošība
2006.g.oktobris – novembris Programmēšanas projektu vadīšana
2006.g.oktobris Padziļinātais  kurss  aplikāciju  programmēšanā izmantojot 

Microsoft Visual Studio 2005
2006.g.oktobris Aplikāciju  programmēšana izmantojot  Microsoft  Visual 

Studio 2005
2006.g.augusts Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft Visual 

Studio 2005
2006.g.augusts Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 

2005
2006.g. augusts Padziļinātais  kurss datu piekļuves paņēmienos ar Microsoft 

Visual Studio 2005
2006.g. augusts Datu piekļuves pamat paņēmieni ar Microsoft Visual Studio 

2005
2006.g.jūlijs – augusts C# programmēšanas valodas pamati
2006.g.maijs – jūnijs Darba aizsardzība (160 stundu programma)
2005.g.decembris Microsoft  ASP  .NET  Web  aplikāciju  izstrāde  ar  Visual 

Studio .NET
2004.g.aprīlis Administratīvais process iestādē
2004.g.janvāris – aprīlis Angļu valodas kursi
2003.g.jūnijs – decembris Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse

Dalība Latvijas augstskolu projektos:
1. „Programmatūras  inženierijas  kursu  docētāju  kompetenču  paaugstināšana  atbilstoši 

starptautiskām sertifikācijas programmām" (Liepājas Augstskola, Dzintars Tomsons)
2. „Informācijas Tehnoloģiju  profesionālā bakalaura programmas sagatavošana nepilna 

laika studijām Vidzemes augstskolā” (Vidzemes Augstskola, Sarma Cakula)
3. "Augstskolu  personāla  apmācīšana  kompetentai  e-studiju  metožu  lietošanai 

iesācējiem" ( Rīgas Tehniskā universitāte, Guna Jēkabsone-Šņepste)
4. "Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru 

un zināšanu pārvaldību"(Rīgas Tehniskā Universitāte, Mārīte Treijere).
5.  „E-studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT programmas moduļu izstrādei un 

aprobācijai (MULTIMOD)" ( Rīgas Tehniskā universitāte, Ginta Štāle)

Publikācijas
1.Ojars  Balins,  Egils  Ginters,  Simulation  as  a  cognitive  method  in  the  research  of  social 

systems, ICTE in Regional Development, Valmiera, 2005.

Citas prasmes
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Valodas Latviešu - dzimtā
Krievu - tekoši
Angļu - sarunvalodas līmenī

Datorzināšanas:
Operētājsistēmas MS DOS, Windows
Multimediju programmatūras Camtasia Studio, SimQuest
Datu bāzes Foxpro, Access
Programmēšanas valodas Fortran, PL/I, Assembler, Fox Pro, Clipper, Java, C#
Programmēšanas vides Microsoft Visual Studio 2005
MS OFFICE līdzekļi MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access
E-apmācības vides Blacboard

Ir autovadītāja tiesības

Biedrības vīru koris IMANTA valdes priekšsēdētājs no 2001.gada.

Intereses, vaļas prieks Jurista un programmēšanas pakalpojumi
Dziedāšana, makšķerēšana u.c.v. aktīva atpūta
Dziedu vīru korī IMANTA no 1994.gada.
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1. Uzvārds: Uldis 
2. Vārds: Žīgurs
3. Dzimšanas datums: 20. 03. 1965.
4. Izglītība: augstākā (mag. Paed.)

Izglītības iestāde, mācību laiks (no 
...līdz…) Iegūtais grāds vai kvalifikācija

Cēsu 4 PPTV    
1980. g. 1. sept. - 1983.g. 23. jūnijam 
    

mēbeļu galdnieks

Latvijas Universitāte
1991. g. 1. sept.- 1995. g. 30. jūnijam

Pedagoģijas bakalaurs
darbmācības un rasēšanas skolotājs

Latvijas Universitāte
1995.g. 1. sept.- 1997. g. 10. martam

pedagoģijas maģistrs

5. Valodu  prasme:  Uzrādīt  valodas  prasmes  līmeni  (skaitliskais  vērtējums  no  1  – 
teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

Valoda Lasot Runājot Rakstot

latviešu

krievu
angļu

5
4
3

5
4

2-3

5
3
2

6. Dalība profesionālās organizācijās:   
Latvijas izglītības skolotāju un zinātnieku asociācijā no 1998 g.  

Mājturības skolotāju asociācijā no 2003. g.

7. Citas prasmes:   mēbeļu galdnieks; tautiskās dejas; militārās apmācības skolotājs
8. Pašreizējais amats  : mājturības un rasēšanas skolotājs
9. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 17 gadi
10. Galvenā kvalifikācija: darbmācības un rasēšanas skolotājs
11. Darba pieredze:  

Laiks (no…līdz…) Darba devējs Amats un galveno darba 
pienākumu apraksts

1983.1.09.- 1984.10.04
1984.20.04.- 1986.15.05.
1986.1.09.- 1989.14.07.
1987.1.09.- 1990.02.06.
1990.1.09. līdz šim

Rūjienas mēbeļu filiāle
Padomju armija 
Virķēnu PTV
Ķoņu pamatskola
Rūjienas vidusskola

     mēbeļu galdnieks
ZAB VO
Militārās apmāc. pasniedz
Darbmācības skolot.
Mājturības, rasēšanas skolotājs
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1995.1.09. līdz šim

2002.15.10. 
2005.5.06. 

2006.10.01. līdz šim

2006.22.06.

Valmieras raj. Izglītības  
pārvalde
nr. 202
LR IZM

LU PPF Mājsaimniec./  
kultūras vēstures skolotāju  
profesionālās programmas
ISEC nr. 359

Mājturības MA vadītājs 

Ārštata metodiķis 
Atzinības  raksts par izglītības  
programmu īstenošanu.
LU PPF Valsts pārbaudījumu 
komisijas loceklis

Ārštata metod. statuss

12. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

Darba izpildes gads Klients, darba apraksts

2000.10.06. …

2001.6.11.- 2001.7.12.

2005.23.05.

2005.25.06. līdz šim

2006. 28.05.

2006.15.07.

2006.18.11.

Izdota mācību grāmata Mājturībā zēniem 5. klasei autoru 
kolektīvs- izdevniecība RaKa

Mājturība - 36st. Kursi Pieaugušo Pedagoģiskajā Izglītības  
centrā, ISEC

Izdota mācību programma mājturībā (koka un metāla  
tehnoloģijās) 5.-9. klasei
Tālākizglītības kursu, semināru vadīšana. Mācību un 
praktisko darbu popularizēšana mājturībā valsts rajonu 
MA un skolās (Ludzas, Talsu, Bauskas, Jēkabpils,  
Rēzeknes, Madonas, Cēsu rajona skolās)

Izveidota un iesniegta IZM speciālistam tehniskās grafikas  
programmas paraugs vispārizglītojošo skolu programmā -  
70 st. apjomā. 

Izdota mācību grāmata mājturībā 7. klasei. Autoru  
kolektīvs - izdevniecība Zvaigzne ABC

Rūjienā - GADA CILVĒKS - 2006 ( nosaukums piešķirts  
par darbu mācību grāmatu izdošanā un aktīvu darbību 
Rūjienas sabiedriskajā dzīvē)

Sagatavošanā manuskripts 8. klases mācību grāmatai un 
skolotāju grāmatai.
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2006.25.11. - 2007. 25.3.
Izdota mācību grāmata mājturībā 8. klasei. Autoru  
kolektīvs - izdevniecība Zvaigzne ABC
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Ritvars Rižikovs

Adrese: Beātes 25a - 32
Valmiera, LV – 4201
Latvija

Tālrunis: mobilais: +371 29328999
E-pasts: ritvarsrizikovs@apollo.lv,

rr@hominem.lv 
Mājas lapa: http://www.ritvarsrizikovs.110mb.com 
Dzimšanas dati: 1982.gada 8.janvāris
Intereses: Audiotehnika,  videotehnika,  datortehnika; 

autoelektronika; mikroelektronika 
(mikrokontrolieri (PIC, AVR), loģiskie mezgli, vadības 
sistēmas, u.c.); mūzika.

Valodas: Latviešu – dzimtā
Krievu – brīvi
Vācu – nedaudz
Angļu – tehniskā valodā

Datorprasmes: MSOffice, interneta pārlūkprogrammas;
PCAD2000 vai jaunāka, Pspice, Workbench
Msim,  SystemView,  Proton+,  PicBasicPro,  Microcode 
Studio,  MPLAB  un  citas  ar  elektroniku  saistītas 
datorprogrammas,  STEP7,  SolidWorks,  E  –  designer, 
WinCC,  WinCC  Flexible,  MicroWin,  LogoSoft 
Comfort, iMap, u.c.

Papildus informācija: No 2000. gada B kategorijas autovadītāja 
apliecība

Apbalvojumi:1.vieta Vidzemes zonas elektro-
tehnikas olimpiādē; 

Izglītība:

2006 - ... Rīgas tehniskā Universitāte 
Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte
Doktorantūra

2004 – 2006 Rīgas tehniskā Universitāte 
Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte
Maģistra studijas

2000 – 2003 Rīgas tehniskā Universitāte 
Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte
Bakalaura studijas

1989 – 1995 Rūjienas bērnu mūzikas skola
1987 – 2000 Rūjienas vidusskola

Darba vēsture:

09.2006 – ... SIA „Hominem”
RAVS  (Rūpnieciski  automatizēto  vadības  sistēmu) 
programmētājs
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08.2005 – 09.2006 a/s Valmieras Piens
Automātiķis

06.2004 – 08.2005 SIA „RIPO”
Autoelektriķis – diagnostiķis

02.2004 – 06.2004 SIA „Intransserviss”
Autoelektriķis – diagnostiķis
- Autobusu un smago automašīnu remonts
- Dažādu elektrisku iekārtu uzstādīšana un remonts, un 
testēšana
- Jelgavas a/p autobusu sagatavošana TA

01.2004 – 02.2004 SIA „Rota un K” (Technoland)
pārdevējs – konsultants
Pienākumi:
- Sniegt konsultācijas par balto tehniku
- Pārdot balto tehniku

11.2003 – 01.2004 SIA „ENRO”
autoelektriķis – diagnostiķis
Pienākumi:
- Autoelektronikas defektu konstatēšana un
novēršana
- Jaunu automašīnu sagatavošana pārdošanai
- Autosignalizāciju un imobilaizeru uzstādīšana
- Dažādi citi darbi, kas saistīti ar automašīnu
remontu

07.2001 – 11.2003 SIA „Macro Rīga”
elektronikas tirdzniecības inženieris
Pienākumi:
- Radiodetaļu nosaukumu piemeklēšana pēc 
dotā apraksta
- Strādāt ar klientu pie kāda kopēja projekta
maksimālās peļņas iegūšanas nolūkos

09.2000 – 06.2001 SIA „Arimar”
pārdevējs – konsultants
Pienākumi:
- Klientu konsultēšana satelīttelevīzijas 
tehnikas jomā
- Satelīttelevīzijas tehinkas tirdzniecība

09.1998 – 08.2000 z/s „Tīrumkalni – 1”
autoelektriķis, riepu montieris
Pienākumi:
- Elektrisko defektu novēršana automašīnās
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Personas dati
Agris Vārna
Dzimis: 1961. gada 8. augustā Cēsīs
Mājas adrese: Selekcijas 6, Priekuļu pagasts, Cēsu rajons, LV-4126
Tālrunis mājās: 4123944
Kontakttālrunis: 8345574
E-pasts: av@apollo.lv

Izglītība
Izglītības iestāde Specialitāte Iestājies Pabeidzis

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskolas maģistratūra

pedagoģijas 
maģistrs

1997. gadā 1999. gadā

Rīgas Politehniskais institūts radioinženieris 1979. gadā 1984. gadā
Bauskas 1. vidusskola 1976. gadā 1979. gadā

Darba pieredze
Darba vieta Amats NO LĪDZ

Vidzemes Augstskola Docents 09.2001.
Vidzemes Profesionālās 
izglītības centrs

Elektronikas nodaļas 
vadītājs

07.2001. 12.2003.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības augstskolas Cēsu 
nodaļa

Datorzinību docētājs, IT 
galvenais speciālists

10.1996 07.2001.

Raunas vidusskola Datorzinību skolotājs 09.1995. 07.1999.
SIA "Agroserviss” Direktors 05.1991. 09.1995.
SIA “Zelmenis” Komercdirektors 04.1989. 05.1991.
Padomju Armija Sakaru virsnieks 12.1986. 12.1988.
Vissavienības Jūras Ģeoloģijas 
zinātniski pētnieciskais institūts 

Inženieris - konstruktors 10.1984. 12.1986.

Papildus izglītība
Zināšanas, prasmes, iemaņas Kur iegūtas Uzsākš. 

gads
Ilgums

Mehatronikas mācību sistēmas Kauņas TU Festo industriālo 
automātiku centrs, Lietuva

2002 3 dienas

Siemens SIMATIC S7 servisa 
kursi (ST-7SERV1 un ST-
7SERV2)

Siemens mācību centrs 
Nirnbergā, Vācija

2002 2 ned.

European Computer Driving 
Licence (ECDL)

Latvijas Universitāte, sertifikāts 
Nr.000204

2001 2 dienas

Teritoriāli izkliedētas 
augstskolas vadība

RPIVA Mazā akadēmija 2000. 3 dienas

Angļu valodas pamatkurss Valodu Centrs 2000. 32 stundas
Datubāzu vadības sistēma 
MS Access

Latvijas Universitāte, LIIS 
programmas ietvaros

1999. 64 stundas

Programmēšana ar 
MS Visual Basic

Latvijas Universitāte, LIIS 
programmas ietvaros

1999. 32 stundas

Uzņēmumu vadība, 
komercdarbība

Tallinas menedžeru skola 1989. 1 mēnesis

Papildus zināšanas un iemaņas
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Valodu prasmes Latviešu: dzimtā valoda
Krievu: saprotu, runāju, rakstu – ļoti labi
Vācu: saprotu – labi, runāju, rakstu – viduvēji
Angļu: saprotu – viduvēji, 

Autovadītājs A, B, C kategorijas

Intereses un hobiji
Interjēra dizains un būvniecība – kapitāli remontēju un iekārtoju savu māju.
Komercdarbība, kā ekonomiskās domāšanas un psiholoģiskās saskarsmes treniņš, papildus 
līdzekļu ieguves avots.
Aktīva atpūta mežā un uz ūdeņiem.
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CURRICULUM VITAE

PERSONAS DATI 

Uzvārds, vārds                            KAMOLS Andris
Dzimšanas gads, vieta                1944.gada 1. novembrī, Talsos, Latvija                     
Ģimenes stāvoklis                       Precējies, viens bērns
Adrese: mājas -                           Bajāru iela 55 dz.1., Rīga
LV-1006, talr. 7554378 darba -   RTU, Ezermalas iela 6, Rīga
LV-1006, talr. 7089701

IZGLĪTĪBA, KVALIFIKĀCIJA, ZINĀTNISKIE GRĀDI UN NOSAUKUMI 
 24.05.2001.- Asociētais profesors–ievēlējusi Mašīnzinātnes nozares profesoru padome 
 1992.- Inženierzinātņu   doktors  RĪGAS   Tehniskas   Universitātes   Promocijas padomes P-
06 1992.g. 03.decembra lēmums.
 Docents   (Aparātu   būvniecības   katedra),   zinātniskais   nosaukums   piešķirts   ar 
Augstākas Atestācijas komisijas 199O.g. 13.decembra lēmums.
1983.-  Tehnisko    zinātņu    kandidāts   Kaļiņinas:        Politehniskais    institūts, specializētās 
padomes    1983.gada    19.decembra    lēmums    (protokols    Nr.12), disertācija  "Slīdes 
berzes virsmu  savstarpējas  iedarbības  kontakta  kritērijs  un nodiluma noturība sausās berzes 
apstākļos".
1972.-  Inženieris - mehāniķis 

DARBA PIEREDZE

No 2003. - RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte –asociētais profesors- ARAI
Pasniedz priekšmetus : „Pneimo automatizācija, Festo tehnika”, „Datorgrafika mašīnbūvē”, 
„Aparātbūves tehnoloģiskais aprīkojums” (speckurss maģistriem),  "Aparātu būves 
tehnoloģiskais aprīkojums", "Berzes procesu fizikālie pamati", "Aparātu mezglu 
ekspluatācijas radītāju optimizācija", "Berze un dilšana mašīnas".
Mācību priekšmetos izstrādāti metodiskie materiāli, izdoti lekciju konspekti
1994.- 2003.- RTU Mašīnzinību fakultāte  Aparātu būvniecības katedras docents.
1988.-1994. RTU Aparātu būvniecības un automatizācijas fakultātes, Aparātu būvniecības 
katedras docents.
1983.-1988. RPI Aparātu būvniecības katedras vecākais pasniedzējs.
1980.-1983. RPI Aparātu būvniecības katedras asistents.
1976.-1979. Mācības RPI aspirantūrā - paralēli pedagoģiskais un zinātniskais darbs.
1975.-1976. RPI - stažieris pasniedzējs Aparātu būvniecības katedra.
1972.-1975. RĪGAS Elektromehāniska rūpnīca - inženieris konstruktors, Galvenā 
konstruktora dala.

 KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA

2006.- Mehatronikas pasniegšanas metodoloģijas kursi Kauņas Tehnoloģiskā universitāte – 
FESTO sertifikāts 
2005.- jaunāko komponenšu pielietojums pneimoautomātikā un mehatronikā SIA FESTO 
LATVIJA sertifikāts 
1996. - Elektropneimoautomatikas kursi (Kauna, KTU - FESTO sertifikāts) 1988.g.  - 
Stažēšanās  Ļeņingradas  precīzās  mehānikas  un  optikas  institūtā (J1HTMO).
1983. - Stažēšanās RĪGAS r/a VEF 21.konstruktoru biroja. Elastīgo salikšanas
iekārtu projektēšana.
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ZINATNISKĀ DARBĪBA

1.   Zinātniskās  darbības  pamatvirziens -  mašīnu   un  aparātu  slīdes  berzes  pāru 
kontaktēšanas un nodilums.
2.   Zinātniskais darbs apkopots  72 zinātniskajās publikācijas, zinātnisko rakstu krājumos un 
zinātnisko konferenču materiālos. Saņēmis 4 PSRS autorapliecības.
3.   Pētījumu rezultāti ziņoti 20 reizes, t.sk. Starptautiskajā simpozija Bulgārija un Rīga.
4.   Teorētiskie   pētījumi   praktiski   izmantoti   12   zinātniskajos   katedras   un   rūpnīcu 
Līgumdarbos.

METODISKĀ UN ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

Par apmācības metodēm, organizāciju un programmēto apmācību, nolasījis 26 referātus 
zinātniski metodiskajās konferences. 
Darbs apkopots 24 metodiskajās publikācijās.
Izstrādāti un izdoti 19 mācību līdzekli.

VALODAS PRASME
LANGUAGE SKILLS

Russian
German
English

Latviešu, krievu - pārvaldu brīvi.
Vācu - sarunājos, lasu un tulkoju ar vārdnīcās palīdzību.

 PAREJĀ INFORMACIJA

Sabiedriskie amati - Aparātu būvniecības katedras arodbiroja priekšsēdētājs no 1984.gada, 
RTU arodbiroja loceklis no 199O.g., RTU Mašīnzinību fakultātes, ARAI Padomes loceklis no 
1992.g.
Ir iemaņas darbā ar datoru.
 B kategorijas autovadītāja apliecība.
Intereses -foto, tūrisms.
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CURRICULUM VITAE
VADIMS IVAŠČUKS
Dzimšanas gads 1948
Izglītība

2002 Seminārs „ES kandidātu valstu ekonomiskā politika”, 
Maltas Universitāte, Gozo, Maltā

1999 Seminārs „Banku tēla veidošana”, Rīgā
1998 Dalhausi universitāte, Halifaksa, Kanāda
1997- 1999 Latvijas Universitāte, maģistrants
1997 Individuālais grants TEMPUS projektā Mehelēnā,

Beļģijā
1994 – 1995 TEMPUS projekts sadarbībā ar Hāgas un Mehelenas 

augstskolām
1979 – 1980 Maskavas Valsts universitāte
1971 – 1974 Latvijas Valsts universitāte, aspirants
1966 – 1971 Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas

fakultāte, students
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

1999 Sociālo zinātņu maģistrs
Nodarbošanās

1998 – 2000 Latvijas Komercbanku asociācijas mācību centra 
direktors (amatu savienošanas kārtībā)

no 1988 LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes 
Ekonomikas teorijas katedra, lektors

1982 – 1988 Latvijas Augstskolu ministrija, Plānu un finansu 
pārvaldes priekšnieks

1974 – 1982 LVU Ekonomikas fakultāte, pasniedzējs
1968 – 1974 LVU Ekonomikas fakultāte, laborants, inženieris, 

jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
1. Pieprasījuma naudas izteiksmē un tā izmantošana pieprasījuma izmaiņu analīzē. LU 

raksti, Vadības zinātne, 706. sējums. Rīga.: LU, 2006, 81. 88.lpp.
2. Фактор времени в анализе базисных категорий и принятие управленчиских решений

BKI zinātniskā konference, Rīga, BKI, 2006, 256 – 258.lpp.
3. Pieprasījuma likuma un ar to saistīto kategoriju interpretācija. LU raksti, Vadības zinātne.
4. 647.sējums. Rīga.: LU, 2004, 128. – 137.lpp.
5. Formālā un saturiska pieeja ekonomisko pamatkategoriju analīzē. LU raksti, Ekonomika I. 

658.sēj., 2003, 91.-101.lpp.
Akadēmiskie Kursi Ekonomikas teorija pamati (2.kp.)

Mikroekonomika (4.kp.)
Makroekonomika (4.kp.)
Transporta loģistiks (2.kp.)
Loģistika (2.kp.) 
Mazo uzņēmumu veidošana un vadīšana (2.kp.)

Zinātniski pētnieciskā darbība
Ekonomikas teorija. Uzņēmējdarbība starptautisko kravu transportēšanas jomā.
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5.pielikums

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
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Akadēmiskais personāls un tā darba apjoms pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmā

Docētājs

pamatdarbs/ 
blakusdrbs Kurss

Semestri

Uzvārds
Zinātniskais vai 

akadēmiskais 
grāds

Amats 1 2 3 4

D Lārmane Mg.philol., LU 
doktorante

Docente p
Svešvaloda

2 2

Z. Skrastiņa Mg. math. Lektors p Matemātika 4
S. Gudzuka Dipl. phil Vieslektors b Ievads saskarsmē 2
J.Sokolova Mg. oec Vieslektore b Praktiskā personālvadība 2
J.Bikše Mg. oec. Lektors p Ekonomikas pamati 2
V. Ivaščuks Mg.oec Vieslektors b Loģistika 2
O.Bāliņš Mg. math. Lektors p Darba aizsardzība un ergonomika 2
U. Žīgurs Mg. paed Vieslektors b Mašīnbūves rasēšana 2
A.Vārna Mg.paed. Lektors p Elektrotehnikas

Elektronika
4 4

A. Kamols Dr.sc.ing Vieslektors b Pneimatikas un hidraulikas pamati
Mašīnu mehānismu teorija
Metālapstrāde

4 2

R.Rižikovs Mg. Sc. Ing. 
RTU doktorants

Vieslektors b Elektriskās dokumentācijas izveide
Elektropiedziņa
PLK pielietojums un 
programmēšana 
Automātikas elementi, to uzbūve, 
darbība, pielietošana
Industriālo automatizēto procesu 
vizualizācija

2 8

V. Vīksna Mg.paed. Lektors p Elektroapgāde un elektriskie 
aparāti
Materiālu mācība
Programmēšana
Teorētiskā mehānika

4 4

A. Cīrulis Mg. Sc.comp.
LLU doktorants

Docents p
Datorzinības

2
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6.pielikums

PRAKŠU UN KVALIFIKĀCIJAS DARBA 
NOLIKUMI

104



Ievada prakses nolikums

Pamatojoties  uz  Valsts  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  standartu, 
programmā  Mehatronika  prakses  ir  paredzētas16  kredītpunktu  apjomā.  Ievada  prakse 
paredzēta 4 kredītpunktu apjomā. 

Mērķis: Nodrošināt  praktikantu  ar  darbu  uzņēmumā,  iestādē,  lai  praktikants  gūtu 
ieskatu uzņēmuma darbībā, darba un kadru vadīšanā, organizēšanā, mārketingā, profesionālo 
iemaņu  apguvē,  un  iepazītos  ar  mehatronisko  iekārtu  projektēšanu  vai  uzstādīšanu  un 
ekspluatāciju.

Prakses laiks: Atbilstoši studiju plānojuma programmai.

Prakses laikā veicamie uzdevumi:
• Iepazīties ar uzņēmuma darbību.
• Iepazīties ar automātisko iekārtu projektēšanu, vai uzstādīšanu un 

ekspluatāciju.
• Veikt uzņēmumā nepieciešamos darba uzdevumus, kas saistīti ar mehatronisko 

iekārtu  projektēšanu,  vai  uzstādīšanu  un  ekspluatāciju,  un  kurus  nosaka 
uzņēmuma prakses vadītājs.

Darba alga: Pēc  vienošanās.  Iespējams,  ka students  turpina  darbu uzņēmumā pēc 
prakses laika beigām par darbam atbilstošu samaksu.

Prakses organizācija
Prakses vieta nodrošina praktikantu ar darbu konkrētajā organizācijā, lai praktikants 

gūtu darba pieredzi  un nostiprinātu teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu.  Uzņēmums 
nozīmē praktikantam vienu kontaktpersonu (prakses vadītāju). Kontaktpersonas uzdevums ir 
uzņemties atbildību par to,  lai  prakses programma tiktu veidota un īstenota saskaņā ar šo 
prakses nolikumu. Kontaktpersona uzņemas starpnieka lomu starp uzņēmumu un Vidzemes 
Augstskolu. Kontaktpersonas pienākums ir prakses beigās dot atsauksmi par studenta darbu 
un ieguldījumu konkrētās iestādes labā, piedalīšanos aktivitāti un speciālu uzdevumu izpildes 
kvalitāti.

Praktikanta pienākumi.
Veikt uzticētos darba pienākumus un prakses uzdevumu, ja nepieciešams, tad kopā ar 

pieredzējušu darbinieku. Regulāri tikties ar kontaktpersonu, lai informētu par prakses gaitu un 
to analizētu. Regulāri tikties ar tās nodaļas vadītāju, kurā notiek prakse. Ja uzņēmumā nav 
nodaļu,  tad  būtu  vēlama  tikšanās  ar  uzņēmuma  vadošajiem  speciālistiem.  Praktikanta 
pienākums ir regulāri  tikties ar Inženierzinātņu Fakultātes docētāju, kas ir prakses vadītājs 
Vidzemes Augstskolā.

Prakses  laikā  students  izpilda  prakses  uzdevumu  un  sagatavo  atskaites  darbu  – 
situācijas  aprakstu  par  uzņēmumu.  To  gatavojot  students  respektē  uzņēmuma 
komercnoslēpumus.  Šī  atskaite  tiek  gatavota  saskaņā  ar  prakses  nolikumā  atspoguļotiem 
uzdevumiem un praktikanta pienākumiem, kā arī prakses vadītāja prasībām, kas definētas un 
ar kurām praktikants ir iepazīstināts uzsākot praksi.

Pēc  prakses  beigām  students  iesniedz  Vidzemes  Augstskolas  Inženierzinātņu 
fakultātes nozīmētajam prakses vadītājam, prakses atskaiti  un prakses dienasgrāmatu,  kurā 
katru prakses dienu tiek fiksēti darba uzdevumi, atbildības pakāpe, problēmas, kas radušās 
darba gaitā un to risinājumi.

Praktikanta pienākums ir iekļauties vispārējā organizācijas darba ritmā,  izņemot,  ja 
organizācijas vadība izlemj citādi un uz praktikantu tiek attiecināti īpaši nosacījumi atbilstoši 
konkrētā  uzņēmuma  vajadzībām.  Praktikanta  darba  laiks  organizācijā  ir  vienāds  ar  citu 
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darbinieku darba laiku. Praktikantam nav arī nekādas citas atlaides savu pienākumu veikšanā 
attiecībā pret uzņēmumā strādājošajiem.

Praktikantam nav tiesību pavirši izturēties pret uzdotajiem pienākumiem prakses laikā 
un darboties uzņēmumā bez jebkādas atbildības.

Prakses  dokumentācija: Prakses  laikā  students  sagatavo  prakses  atskaiti,  kurā 
atspoguļo  praksi  uzņēmumā  vai  iestādē,  apraksta  tā  darbību  mehatronisko  sistēmu 
konstruēšanā,  uzstādīšanā  vai  ekspluatācijā.  Apraksta  prakses  norisi  un  sniedz  izpildīto 
uzdevumu aprakstu un lietderīguma izvērtējumu. Prakses atskaitei jāpievieno atsauksme no 
prakses  vietas.  Prakses  laikā  students  raksta  prakses  dienasgrāmatu.  Prakses  atskaitei  var 
pievienot dokumentāciju, kas apliecina studenta prakses laikā veikto uzdevumu kvalitāti.

Prakses vērtējuma komponenti:
Prakses vadītāja vērtējums 50%
Vērtējums par iesniegtajiem materiāliem 25%
Publisks ziņojums/ uzstāšanās par prakses laikā gūtajiem
novērojumiem un veiktajiem uzdevumiem 25%

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

pret veicamajiem darba pienākumiem.
Praktikants nespēj sniegt adekvātu atskaiti par prakses laikā paveiktu un tā lietderīgumu, 

kā arī saistību un nozīmi sava mehatronikas speciālista kapacitātes pilnveidošanā.
Nav iesniegta prakses atskaite vai tās kvalitāte neatbilst prasībām. Ja praktikanta prakses 

vērtējums ir neapmierinošs, tad prakse ir jāatkārto esošajā vai citā uzņēmumā, vai iestādē.

Vidzemes  Augstskola  cer  saņemt  prakses  novērtējumu,  praktikanta  raksturojumu 
(brīvā formā), kā arī vērtējumu , cik šī sadarbība ir bijusi noderīga uzņēmumam un atsauksmi 
par šo prakses nolikumu.

Apstiprināts Vidzemes Augstskolas
Inženierzinātņu Fakultātes sēdē

2008.gada 11.novembrī
 Cēsu ielā 4

IF sēdes protokols Nr.3

106



Pirmskvalifikācijas prakses nolikums

Pamatojoties  uz  Valsts  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  standartu, 
programmā Mehatronika prakses plānotas 16 kredītpunktu apjomā. Pirmskvalifikācijas prakse 
paredzēta 12 kredītpunktu apjomā. 

Mērķis: Radīt  iespēju  praktikantam  piedalīties  konkrētā  uzņēmumā  mehatronisko 
iekārtu projektēšanā vai uzstādīšanā, ekspluatācijā un remontā. 

Prakses laiks: Atbilstoši studiju plānojuma programmai.

Prakses laikā veicamie uzdevumi: 

• Iepazīties ar konkrētu automātisko iekārtu projektēšanu, vai uzstādīšanu un 
ekspluatāciju.

• Veikt  uzņēmumā  nepieciešamos  darba  uzdevumus,  kas  saistīti  ar  konkrētu 
mehatronisko iekārtu projektēšanu vai uzstādīšanu,  ekspluatāciju un remontu, 
un kurus nosaka uzņēmuma prakses vadītājs.

Darba alga: Pēc  vienošanās.  Iespējams,  ka students  turpina  darbu uzņēmumā pēc 
prakses laika beigām par darbam atbilstošu samaksu.

Prakses  organizācija:  Prakses  vieta  nodrošina  praktikantu  ar  darbu  konkrētajā 
organizācijā  vai  uzņēmumā,  lai  praktikants  gūtu  darba  pieredzi  un  nostiprinātu  teorētisko 
zināšanu praktisku pielietojumu.  Uzņēmums nozīmē praktikantam kontaktpersonu (prakses 
vadītāju). Kontaktpersonas uzdevums ir uzņemties atbildību par to, lai prakses programma 
tiktu veidota un īstenota saskaņā ar šo prakses nolikumu. Kontaktpersona uzņemas starpnieka 
lomu  starp  uzņēmumu  un  Vidzemes  Augstskolu.  Kontaktpersonas  pienākums  ir  prakses 
beigās dot atsauksmi par studenta darbu un ieguldījumu konkrētās iestādes labā, piedalīšanos 
aktivitāti un speciālu uzdevumu izpildes kvalitāti.

Praktikanta pienākumi: Veikt uzticētos darba pienākumus un prakses uzdevumu, ja 
nepieciešams,  tad  kopā ar  pieredzējušu  darbinieku.  Regulāri  tikties  ar  kontaktpersonu,  lai 
informētu  par  prakses  gaitu  un to  analizētu.  Regulāri  tikties  ar  tās  nodaļas  vadītāju,  kurā 
notiek prakse. Ja uzņēmumā nav nodaļu, tad būtu vēlama tikšanās ar uzņēmuma vadošajiem 
speciālistiem. Praktikanta pienākums ir regulāri tikties ar Inženierzinātņu Fakultātes docētāju, 
kas ir prakses vadītājs Vidzemes Augstskolā.

Prakses laikā students izpilda prakses uzdevumu un sagatavo atskaites darbu – 
par mehatronisko iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju konkrētajā uzņēmumā 
vai iestādē un kurus nosaka uzņēmuma prakses vadītājs.

To  gatavojot  students  respektē  uzņēmuma  komercnoslēpumus.  Šī  atskaite  tiek 
gatavota  saskaņā  ar  prakses  nolikumā  atspoguļotiem  uzdevumiem  un  praktikanta 
pienākumiem,  kā  arī  prakses  vadītāja  prasībām,  kas  definētas  un  ar  kurām praktikants  ir 
iepazīstināts uzsākot praksi.

Pēc prakse beigām students iesniedz Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu Fakultātes 
nozīmētajam prakses vadītājam prakses atskaiti un prakses dienasgrāmatu, kurā katru prakses 
dienu tiek fiksēti darba uzdevumi, atbildības pakāpe, problēmas, kas radušās darba gaitā un to 
risinājumi.

Praktikanta pienākums ir iekļauties vispārējā organizācijas darba ritmā,  izņemot,  ja 
organizācijas vadība izlemj citādi un uz praktikantu tiek attiecināti īpaši nosacījumi atbilstoši 
konkrētā  uzņēmuma  vajadzībām.  Praktikanta  darba  laiks  organizācijā  ir  vienāds  ar  citu 
darbinieku darba laiku. Praktikantam nav arī nekādas citas atlaides savu pienākumu veikšanā 
attiecībā pret uzņēmumā strādājošajiem.
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Praktikantam nav tiesību pavirši izturēties pret uzdotajiem pienākumiem prakses laikā 
un darboties uzņēmumā bez jebkādas atbildībās.

Prakses  dokumentācija: Prakses  laikā  students  sagatavo  prakses  atskaiti,  kurā 
atspoguļo praksi uzņēmumā, novērtē konkrētā uzņēmuma vai iestādes darbību mehatronisko 
sistēmu projektēšanā, uzstādīšanā vai ekspluatācijā, izvērtē prakses norisi un sniedz izpildīto 
uzdevumu aprakstu un lietderīgumu. 

Prakses atskaitei jāpievieno atsauksme no prakses vietas. Prakses laikā students raksta 
prakses dienasgrāmatu. Prakses atskaitei var pievienot dokumentāciju, kas apliecina studenta 
prakses laikā veikto uzdevumu kvalitāti.

Prakses vērtējuma komponenti:
Prakses vadītāja vērtējums 50%
Vērtējums par iesniegtajiem materiāliem 25%
Publisks ziņojums/uzstāšanās par prakses laikā gūtajiem novērojumiem un veiktajiem 

uzdevumiem 25%

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

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

lietderīgumu,  kā  arī  saistību  un  nozīmi  sava  mehatroniķa  speciālista  kapacitātes 
pilnveidošanā.

Nav iesniegta prakses atskaite vai tās kvalitāte neatbilst prasībām.
Ja praktikanta prakses vērtējums ir neapmierinošs, tad prakse ir jāatkārto esošajā vai 

citā uzņēmumā vai iestādē.

Vidzemes  Augstskola  cer  saņemt  prakses  novērtējumu,  praktikanta  raksturojumu 
(brīvā formā), kā arī vērtējumu , cik šī sadarbība ir bijusi noderīga uzņēmumam un atsauksmi 
par šo prakses nolikumu.

Apstiprināts Vidzemes Augstskolas
Inženierzinātņu Fakultātes sēdē

2008.gada 11.novembrī
 Cēsu ielā 4
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Nolikums par kvalifikācijas darba izstrādi pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā

Mehatronika

Kvalifikācijas  darbs  ir  valsts  noslēguma  pārbaudījuma  –  kvalifikācijas  eksāmena 
sastāvdaļa.  Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem izglītojamais, 
kurš apguvis programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas 
nav mazāks par 4 – “gandrīz viduvēji”.

Kvalifikācijas darbu students aizstāv – kad izpildīts viss profesionālās studiju 
programmas plāns. 

Kvalifikācijas  darba  mērķis –  studenta  teorētiskās  sagatavotības  un  prasmju 
apliecināšana praksē. Kvalifikācijas darbs ir patstāvīgs pētniecisks darbs ar praktisku ievirzi. 
Tam  jābūt  pielietojamam  mehatroniķa  profesionālajā  darbībā  saskaņā  ar  šīs  profesijas 
nodarbinātības aprakstu profesijas standartā.

Kvalifikācijas darba izstrādāšanas posmi
1.Tēmas izvēle. Studenti izvēlas un formulē kvalifikācijas darba tēmu, konsultējoties ar 

studiju programmas direktoru. Kvalifikācijas darba tematu students izvēlas atbilstoši savām 
interesēm un iespējām.  Kvalifikācijas  darbā  students  var  turpināt  praksē  vai  patstāvīgajos 
darbos iesākto pētījumu ar praktisku ievirzi. Kvalifikācijas darba temats studentam jāsaskaņo 
ar paša izvēlēto vai arī katedras ieteikto vadītāju. 

2.Tēmas pieteikuma iesniegšana. Pēc tēmas izvēles studentam jāizpilda kvalifikācijas 
darba  temata  pieteikums  un  jāiesniedz  tas  Inženierzinātņu  Fakultātē  studiju  programmas 
direktoram. Kvalifikācijas darba pieteikuma iesniegumu reģistrē un akceptē Inženierzinātņu 
Fakultātes sēdē. Pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz ceturtā studiju semestra uzsākšanai. 

3.Kvalifikācijas  darba  vadītājs. Studiju  programmas  direktors  konsultējoties  ar 
programmā  strādājošiem  mācību  spēkiem  nozīmē  kvalifikācijas  darba  vadītājus. 
Kvalifikācijas darba vadītāji var būt Vidzemes Augstskolas mācību spēki, nozares speciālisti. 
Studenti kvalifikācijas darba izstrādes gaitā var konsultēties ar jebkuru Vidzemes Augstskolas 
vai Inženierzinātņu Fakultātes mācību spēku.

4.Kvalifikācijas darba materiālu vākšana, izstrādāšana.  Kvalifikācijas darba teorētiskā 
daļa  jāizstrādā  un  jāsaskaņo ar  kvalifikācijas  darba  vadītāju  līdz  aprīļa  mēneša  3.nedēļai. 
Kvalifikācijas  darba melnraksts  kvalifikācijas  darba vadītājam jāiesniedz  ne vēlāk  kā līdz 
maija  mēneša  2.nedēļai.  Kvalifikācijas  darba  izstrādes  gaitā  kvalifikācijas  darba  vadītājs 
konsultē  studentu par  darba mērķi,  uzdevumiem,  pētījuma virzieniem un metodēm,  palīdz 
strukturēt darbu.

5.Kvalifikācijas  darba noformēšana. Kvalifikācijas  darba izstrādes  nobeiguma posmā 
studenti  pēc  darba  vadītāja  norādēm  veic  kvalifikācijas  darba  galīgu  noformēšanu. 
Kvalifikācijas  darba  tīrraksts  divos  iesietos  eksemplāros  jāiesniedz  līdz  jūnija  mēneša 
pirmajai darbdienai.

Kvalifikācijas darba struktūra un saturs

• titullapa,
• anotācija latviešu valodā,
• anotācija svešvalodā,
• satura rādītājs,
• ievads,
• teorētiskā daļa,
• praktiskā daļa,
• nobeigums un secinājumi,
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• izmantotās teorētiskās literatūras un avotu saraksts,
• pielikumi.

Kvalifikācijas darbu apjoms un noformēšana
1.Kvalifikācijas darba apjoms bez pielikumiem – 30-40 lapas datorsalikumā. 
2.Darbam jābūt rakstītam pareizā literārā, lietišķā akadēmiskā valodā. Nav vēlama 

darbības vārdu lietošana pirmajā personā. 
3.Visā darbā jāievēro vienota sistēma dažādu burtu lielumu noformējumu lietošanā. 

Teksta noformējumā izmantot Times New Roman burtu kopas ar izmēru 12, nodaļu 
virsrakstiem izmērs 16, apakšvirsrakstiem 14. Visām darba lapām jābūt numurētām. 
Numerācija sākas no titullapas, uz kuras numuru neliek. Starp rindu attālums 1,5. Lapas 
izmērs A4. Attālumi no lapas malām: no kreisās – ne mazāk kā 3 cm, no labās – 2,5 cm, no 
augšas un apakšas – 2,5 cm.

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas procedūra
Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana tiek organizētā valsts komisijas priekšā un studentu 

klātbūtnē. 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.

Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas procedūras saturs:
1. Autora (7 min.), autoru (12 min.) ziņojums
2. Jautājumi un atbildes uz jautājumiem (<10 min.)
3. Recenzenta ziņojums (<5 min.)
4. Darba vadītāja un/vai konsultanta atsauksme ( 3 – 5 min.)
5. Studenta atbilde recenzentam ( līdz 5 min.)
6. Diskusija
Darbu novērtējot,  tiek vērtēta  darba kvalitāte  un atbilstība šajā dokumentā un valsts 

standartos noteiktajām prasībām.

Apstiprināts Vidzemes augstskolas
Inženierzinātņu Fakultātes sēdē

2008.gada 11.novembrī
 Cēsu ielā 4

IF sēdes protokols Nr.3
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7.pielikums

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS
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1. Agris Varna. Information system of professional education 
programs  –  basis  for  the  evaluation  of  the  contents  and  quality  of  education  ICTE 
inRegional Development. Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue. 
Valmiera, 2005. pp. 18-21.

2. Ojars Balins, Egils Ginters. Smulation as a cognitive method  in the researsh of social 
systems  ICTE in  Regional  Development.   Anual  Proceedings  of  Vidzeme  University 
Collegue. Valmiera, 2005. pp. 94-98.

3. Andris Kamols, Natālija Mozga. Datorgrafika mašīnbūvē : [māc. līdz.] /  ; RTU. - Rīga : 
RTU izdevniecība, 2006. - 303 lpp. : il.  ISBN 9984-322-64-5 

4. Andris  Kamols .  Atslēdznieku  darbi :  informācijas  materiāli  RTU.  Mašīnbūves 
tehnoloģijas institūts. - Rīga : RTU, 2007. - 73 lpp.  ISBN 9789984320267 

5. Andris Kamols, Irīna Boiko. Berzes procesu fizikālie pamati : lekciju konspekts; RTU. - 
Rīga : RTU, 2006. - 111 lpp.  ISBN 9984-327-32-9

6. Andris  Kamols,  O.Liniņš,  N.Mozga .  Pielietojamie  materiāli :  mācību  prakse : 
[informācijas materiāls] RTU. Mašīnbūves tehnoloģijas institūts. - Rīga : RTU, 2007. - 74 
lpp.  ISBN 9789984320380 

7. Kamols  A.,  Boyko  I.,  Filipov  A.  ,,Cold  pressure  welding  of  copper  wires"  //  RTU 
zinātniskie  raksti,  Mašīnzinātne un transports,  6.sērija,  22.sējums,  2007.g.,  RTU, Rīga, 
76-83 lpp.

8. Kamols A., Boyko I., Filipov A. ,,Miniature friction units: tribological reliability" // RTU 
zinātniskie  raksti,  Mašīnzinātne un transports,  6.sērija,  22.sējums,  2007.g.,  RTU, Rīga, 
Latvija, 58-62 lpp.

9. I.Boyko, V.Mironov, A.Kamols ,,Fe-Cu Powder Details:  Surface Condition and Wear 
Resistance"  //  Book of  abstracts  of  18th International  Baltic  Conference  ,,Engineering 
Materials & Tribology" Baltmattrib-2009, Tallinn, Estonia, 22-23 October 2009, p.75.

10. Francis  Sudnieks,  Andris  Kamols,  O.Liniņš,  Irīna Boiko.  Ražošanas 
automatizācijas pamati : māc. līdz.   ; RTU. - Rīga : RTU, 2006. - 119 lpp.   ISBN 9984-
325-40-7 

11. Sandra  Gudzuka.  Grupas  lēmumu  pieņemšana.  Met.  rakstu  krājumā: 
Industriālās attiecības.  RTU, 2004. Pedagogu komunikatīvā kompetence un saskarsmes 
problēmas. Zin.rakstu kr.Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, 2001

12. Vadims  Ivaščuks,  Pieprasījuma  naudas  izteiksmē  un  tā  izmantošana 
pieprasījuma  izmaiņu  analīzē.  LU  raksti,  Vadības  zinātne,  706.  sējums.  Rīga.:  LU, 
2006,81. – 88. lpp

13. E.  Ginters,  A.  Cirulis „VR  SOLUTIONS  USE  IN  TRAINING  OF 
GLASS  MELTING  OVEN  OPERATORS”.  10th  iff  science  days  4th  conference 
"VIRTUAL  REALITY  AND  AUGMENTED  REALITY  FOR  ENGINEERING, 
TESTING  AND  OPERATION  TECHNICAL  SYSTEMS",  ISBN-978-3-8167-7383-2, 
Magdeburg, Germany, June 27-28, 2007, PP 123-129.

14. E.  Ginters,  A.  Cirulis “VIRTUAL  ENVIRONMENT  USE  IN  E-
LEARNING”.  6TH  WSEAS  INT.  CONF.  ON  E-ACTIVITIES  (E-LEARNING,  E-
COMMUNITIES,  E-COMMERCE,  E-MANAGEMENT,  E-MARKETING,  E-
GOVERNANCE, TELE-WORKING) (E-ACTIVITIES '07),  ISBN 978-960-6766-22-8, 
ISBN 978-960-6766-25-1,  Tenerife, Puerto De La Cruz, December 14 – 16, 2007, PP 12 
- 16.

15. A.  Cirulis,  E.  Ginters "GRAPHICAL  OBJECTS’  VISUALIZATION 
METHODS AND CREATION OF A VIRTUAL ENVIRONMENT FOR TRAINING ON 
TECHNOLOGICAL  PROCESSES  CONTROL"  /INTERNATIONAL  ANNUAL 

112



PROCEEDINGS  „ICTE  IN  REGIONAL  DEVELOPMENT”,  ISBN  9984-633-09-8, 
Valmiera: Vidzeme University College, Sociotechnical sytems engineering institute, 2008.

16. A.  Cirulis,  E.  Ginters "Components  Providing  Visualization  and 
Trainee’s  Interaction  in Virtual  Environment"  Proceedings  of the 4th WSEAS/IASME 
International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE ’08). ISBN: 
978-960-474-013-0. Greece, Corfu, October 2008

17. A. Cirulis, E. Ginters, K. Brigmanis  „Virtual Realitys Tecnologies Use 
in E-lerning”The 8th WSEAS International Conference on E-ACTIVITIES, ISBN: 978-
960-474-143-4, Puerto de Labdien Cruz, Spain, December 14-16, 2009.

0,29 autorloksnes
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8.pielikums

STUDIJU KURSU NODROŠINĀJUMS AR 
LITERATŪRU
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SVEŠVALODA
Boeckner Keith. Oxford English for Computing / K. Boeckner, P. Charles Brown. - Oxford : 
Oxford University Press, 2001. - ISBN 0194573877. - 212 p. : ill.

Boeckner Keith. Oxford English for Computing : Answer Book with teaching notes / K. 
Boeckner, P. Charles Brown. - Oxford : Oxford University Press, 
2000. - ISBN 0194573885. - 62 p. : ill. 

Boeckner Keith. Oxford English for Computing : Cassette / K. Boeckner, P. Charles 
Brown. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - ISBN 0194573893

Comfort Jeremy. Effective Presentations / with York Associates : Teacher's Book / Jeremy 
Comfort. - 1st publ. - Oxford : Oxford University Press, 1995. - (Oxford Business Emglish 
Skills). - ISBN 0194570894. - 48 p.
 
Comfort Jeremy.Student's book Effective Presentations. - 1st Publ. - Oxford : Oxford 
University Press, 1995. - (Oxford Business English Skills). - ISBN 0-19-457065-7. - 80 p. : 
ill., photos

Gude Kathy. Advanced Listening and Speaking. - Oxford : Oxford University Press, 1996. - 
(CAE). - ISBN 0194533476. - 152 p. : ill., photos, drawings, tab., + Tapescripts: 129.- 144. 
p. + Answer ķey; 145.- 152. p. 

Gude Kathy. Advanced Listening and Speaking. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - 
(CAE). - ISBN 0-19-453347-6. - 152 p. : ill., photos, drawings, tab., + Tapescripts: 129.- 144. 
p. + Answer ķey; 145.- 152. p.

MATEMĀTIKA
Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : 1. nodaļa: Algebras elementi : 2. nodaļa: Vektori : 
Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 
1997. - ISBN 9984046281I. - [96] lpp.

Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : 3. nodaļa. Analītiskā ģeometrija : 4. nodaļa. Lineārās 
telpas : 5. nodaļa. Lineārās transformācijas : Lekciju konspekts inženierzinātņu un 
dabaszinātņu studentiem. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 1998. - ISBN 9984048845II. - [115] lpp.

Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : 6. nodaļa. Viena argumenta funkcija : 7. nodaļa. 
Funkcijas robeža : 8. nodaļa. Funkcijas atvasinājums : 9. nodaļa. Atvasinājuma lietojumi : 10. 
nodaļa. Vairākargumentu funkcija : 11. nodaļa Diferenciālģeometrijas elementi : Lekciju 
konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 
1998. - ISBN 9984171752III. - [192] lpp.

  
Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : 12.- 15. nodaļa. Integrālrēķini : 16.- 19. nodaļa. 
Diferenciālvienādojumi : Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. - 
[Rīga] : Zvaigzne ABC, 1999. - ISBN 9984176053IV. - [167] lpp.

Revina Ismena. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem / Ismena Revina, Māra 
Gulbe, Marija Peļņa, Signe Bāliņa. - Rīga : Zvaigzne, 1997. - ISBN 9984046125. - 168 lpp.
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DATORZINĪBAS
Williams Rob. Computer Systems Architecture : A Network Approach. - Harlow : Addison- 
Wesley, 2001. - Glossary: p. 583.- 598. - References: p. 645.-646. - Index: p. 647.-
660.. - ISBN 0201648598. - XX, 660 p. : ill., fig. + CD-ROM.

Parsons June Jamrich. New Perspectives on Computer Concepts : Introductory / June 
Jamrich Parsons, Dan Oja. - 4th ed. - Cambridge : Course Technology, 
2000. - ISBN 0760064911. - XVI, 472 p. : ill.
Бендел Дэвид. Использование Linux = Using Linux / Дэвид Бендел, Роберт Нейпир. - 6-
е изд. - Москва : Вильямс, 2002. - ISBN 5845902347. - 784 с. : ил.

Данеш Арман. Red Hat Linux 6 : Полное руководство = Mastering Red Hat Linux 6. - 
Киев : Век +, 2000. - Предм. указ.: c. 635.- 664.. - ISBN 588547074X. - 664 с. : илл.

EKONOMIKAS PAMATI
David Campbell Business for Non-Business students, DP Publications Ltd, London, 1994

Viktors Nešpors Ievads ekonomikā. Rīga: Kamene, 2002

Ekonomikas pamati. Rīga:Jumava, 2002

TEORĒTISKĀ MEHĀNIKA
O.Kepe, J.Vība Teorētiskā mehānika. Rīga: Zvaigzne, 1982. 577.lpp.
E.Lavendels. Materiālu pretestība. Rīga: zvaigzne, 1986. 340.lpp.

M.Movņins, A. Izrealits, A. Rubaškins Tehniskās mehānikas pamati. Rīga; Zvaigzne, 1986. 
266.lpp.

M.Movņins, A.Izraelits, Tehniskā mehānika. Rīga; Zvaigzne, 1971. 363.lpp.

A.Strēķa redakcijā, Tehniskā mehānika. Zvaigzne, 1977. 593.lpp.

MAŠĪNBŪVES RASĒŠANA
Jānis Čukurs, Inga Viļumsone, Imants Nulle. Inženiergrafika Mašīnbūves rasēšana. Rīga: 
RAKA. 2007.- 258.lpp. ISBN 9984-15-653-2

ELEKTROTEHNIKA
Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Valmiera: VPIC, 2003.- 512 lpp.-Tulkota 
no vācu valodas. ISBN 9984-762-01-7

ELEKTROAPGĀDE UN ELEKTRISKIE APARĀTI

Andris Baltiņš, Arvīds Kanbergs, Skaidrīte Miesniece. Zemsprieguma elektriskie aparāti. 
Rīga: JUMAVA. 2007. – 345 lpp. ISBN 978-9984-38-311-8
Ģirts Egils Lagzdiņš. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: SIA J.L.V. 2008.-217 lpp. ISBN 9984-
05-824-7

PROGRAMMĒŠANA
Kuzmina Ludmila. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem : Lielvārds, 2001. - 
(Informātikas skolotāja bibliotēka). - Lit.: 96. lpp.. - ISBN 9984111806. - 96 lpp. : il., att.

Antra Balode. Programmēšanas pamati. „Zvaigzne ABC”. 2009.g. 232 lpp.
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Pratt Terrence. Pascal : A New Introduction to Computer Science. - New Jersey : Prentice 
Hall, 1990. - Ind.: p. 805.- 813.. - ISBN 0136542867. - XVIII, 813 p.

Smith Terry. Intermediate Programming Principles and Techniques Using Pascal. - New 
York : West Publ. Co, 1991. - Ind.: p. 667.- 677.. - ISBN 0314663142. - XXIV, 677 p. : ill., 
pic.

METĀLAPSTRĀDE

A.Kamols, O.Liniņš, N.Mozga, Pielietojamie materiāli mācību praksē. Rīga, RTU 
izdevniecība. 2007. 73.lpp.

G.Bunga, Ē.Geriņš. Apstrādes ar atdalīšanas tehnoloģiju. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 
2007.- 85.lpp. ISBN 978-9984-39-157-1

Ē.Prīmanis. Mašīnbūves iekārtas. Rīga: Rīgas tehniskā universitāte. 2008.-130 lpp. ISBN 978-
9984-32-602-3

A.kamols. Atslēdznieku darbi. Rīga: RTU izdevniecība. 2007. 73.lpp.

F.Sudnieks, N.Mozga, mehāniskā apstrāde. Rīga: RTU izdevniecība. 2007. 142.lpp.

A.Urbahs, K.Savkovs, V.Ņesterovskis. Transportmašīnu materiāli Rīga: RTU izdevniecība. 
2008. 94.lpp.

AUTOMĀTIKAS ELEMENTI, TO UZBŪVE, DARBĪBA, PIELIETOŠANA

O.Liniņš, N.Mozga, F.Sudneiks, Jūtīgo elementu sistēmas. Rīga: RTU izdevniecība. 2007. 
88.lpp.

PNEIMATIKAS UN HIDRAULIKAS PAMATI

J.Kaņeps. Pneimatiskās transporta ierīces. Rīga: RTU izdevniecība. 2007. 110.lpp.

Tulkoja: A.Jonāns, A.kamols, I.Laka, O.Liniņš, F.Sudenieks. Pneimatika. Mācību grāmata. 
SIA Festo. 1992. 219.lpp.

Tulkoja: G.Birzietis, A.Galiņš, G.Burks, J.Vizbulis, K.Počs, A.Strupausis. Hidraulika. 
Mācību grāmata. 1992. 283.lpp.

117



9.pielikums

MEHATRONIĶA PROFESIJAS STANDARTS
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10.pielikums

IZMAKSU APRĒĶINS
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Studiju programmas izmaksas
Pirmā līmeņa profesionālās augstsākās izglītības studiju programma "Mehatronika"

2010.gada 26.oktobris
 

Nr
.

Parametra nosaukums Rin
das 
Nr.

Aprēķina formula Aprēķin
ātais 

lielums

    A         B     C D

 
Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins 
vienam studentam gadā    

 Amats Pasniedzēju 
vidējā darba alga 

mēnesī

Pasn. 
īpatsvars 
st. progr. 

nodroši-nai

   

 profesors
 Ls 
881,00 0,00 1 D1=A1*B1 0,00

 
asociētais 
profesors

 Ls 
705,00 0,00 2 D2=A2*B2 0,00

 docents
 Ls 
564,00 0,15 3 D3=A3*B3 84,60

 lektors
 Ls 
451,00 0,85 4 D4=A4*B4 383,35

 asistents
 Ls 
361,00 0,00 5 D5=A5*B5 0,00

 asistents
 Ls 
361,00 0,00 6 D6=A6*B6 0,00

 pasniedzēja vidējā alga gadā, Ls  7
D7=(D1+D2+D3+D4+ 
D5+D6)*12 5 615,40

 
vidējais studentu skaits uz 1 
pasniedzēju  8 X 19

 
Pasniedzēja darba alga uz 1 
studentu gadā, Ls  9 D9=D7/D8 295,55

 
Viena pārējā darbinieka darba algas fonda aprēķins 
vienam studentam gadā    

 pārējo darbinieku vidējās mēneša darba algas 
attiecība pret minimālo mēneša darba algu 10 X 2

 
pārējo darbinieku vidējā mēneša 
darba alga  11 D11=D10*180 360,00

 pārējo darbinieku vidējā mēneša darba alga gadā 12 D12=D11*12 4320,00

 
vidējais studentu skaits uz 1 pārējo 
darbinieku  13 X 15

 
Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu 
gadā, Ls 14 D14=D12/D13 288,00

N1 Darba algas fonds  uz 1 studentu gadā, 
Ls  15 D15=D9+D14 583,55

N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu 
gadā (24,09%), Ls 16 D16=D15*0,2409 140,58

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 
studentu gadā, Ls 17 X 3,00

 
pasta un citu sakaru pakalpojumu izmaksas gadā uz 
1 studentu, Ls 18 X 8,32

 
remonta un tehnisko apkopju izmaksas gadā uz 1 
studentu, Ls 19 X 42,00

 administratīvā darba nodrošināšanas un citas 
izmaksas gadā uz 1 studentu, Ls 20 X 36,38
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N4 Pakalpojumu apmaksa - kopā , Ls  21 D21 =D18+D19+D20 86,70

 
mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam 
studentam gadā, Ls 22 X 6,45

 
komunālo pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 
studentu, Ls 23 X 71,46

 kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs, Ls 24 X 11,04

N5 Komunālo pakalpojumu, materiālu un inventāra 
iegāde uz 1 studentu gadā , Ls 25 D25 =D22+D23+D24 88,95

 
grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, 
Ls 26 X 10,40

 
žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, 
Ls 27 X 2,00

N6
Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 
studentu gadā, Ls 28 D28=D26+D27 12,40

 
iekārtu iegāde uz vienu studentu 
gadā, Ls  29 X 50,05

 izmaksas iekārtu modernizēšanai, Ls  30 X 10,01

N7
 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 
studentu gadā, Ls 31 D31=D29+D30 60,06

 KOPĀ  izmaksas uz 1 studentu gadā , 
Ls  32 D32=D15+D16+D17+D21+D

25+D28+D31 975,23
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11.pielikums

VIDZEMES AUGSTSKOLAS SENĀTA SĒDES 
PROTOKOLS

126



127



128



12.pielikums

VIDZEMES AUGSTSKOLAS AKREDITĀCIJAS 
LAPA
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13.pielikums

SADARBĪBAS LĪGUMI PAR STUDENTU 
PRAKSI
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14.pielikums

VIENOŠANĀS AR VIDZEMES PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS CENTRU
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VIENOŠANĀS

143



15.pielikums

PAR IEVĒLĒTO AKADĒMISKO PERSONĀLU
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16.Pielikums. 

PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
APGŪŠANU IZSNIEDZAMĀ DIPLOMA UN TĀ 

PIELIKUMA PARAUGAS
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PIRMĀ LĪMEŅA
PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS

IZGLĪTĪBAS

Sērija PD E
Nr. _____

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
2010. gada ___. jūnija lēmumu Nr.______

Vārds Uzvārds
personas kods XXXXXX-XXXXX

ieguvis

mehatroniķa
kvalifikāciju

Iegūtā kvalifikācija atbilst ceturtajam profesionālās
 kvalifikācijas līmenim

Z.v.

Rektore                                                                             Vija Daukšte

Valsts kvalifikācijas eksāmenu 
komisijas priekšsēdētājs                                               xxxx xxxxxxxxx

Valmierā, 2010. gada __. __________
Reģistrācijas Nr. ________
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