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PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA  
„SOCIOTEHNISKU SISTĒMU INŽENIERIJA”  

 
 
1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 
 
21.gs. sākumā ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs – Anglijā, Vācijā, Kiprā, Slovēnijā, 
Igaunijā, Rumānijā, Luksemburgā, Polijā u.c. ir jāatzīst, ka tautsaimniecībā ir ne tikai 
speciālistu disproporcija (apmēram 50% studentu studē sociālās zinātnes), bet arī to prasmju 
neatbilstība mūsdienu informācijas un zināšanu sabiedrības prasībām, kas izvirza arvien 
sarežģītākus sistēmu vadības un pārvaldības uzdevumus, kuru īstenošana prasa 
starpdisciplināras zināšanas. 
Atbilstoši realitātei pakāpeniski veidojas izpratne, ka sistēmu tehniska vadība, pietiekami 
nerespektējot cilvēka faktora lomu, neatrisina galveno sistēmas pārvaldības uzdevumu, 
pilnvērtīgi nodrošināt cilvēka kā indivīda vai sociālas būtnes vajadzības, kā rezultātā parādās 
sociotehniskas sistēmas jēdziens. Šādai klasifikācijai atbilst, piemēram, loģistikas un 
transporta sistēmas u.c. 
 
Profesionālās starpdisciplinārās maģistra studiju programmas “Sociotehnisku Sistēmu 
Inženierija” realizācijas galvenais mērķis ir samazināt tautsaimniecībā disproporciju starp 
sociālo un inženierzinātņu speciālistiem pietiekami demokrātiskā un ekonomiski izdevīgā 
veidā, veicinot IKTE tehnoloģiju, kā arī mūsdienīgu pētniecības metožu, tādu kā imitāciju 
modelēšana, statistiskās metodes, zināšanu pārvaldība u.c., iekļaušanu starpdisciplinārā 
profesionālās maģistrantūras programmā “Sociotehnisku Sistēmu Inženierija”. Augstāk 
minētās zināšanas, kā arī zināšanas par cilvēka faktora loku un sociālās prasmes, ir aktuālas 
arī lielākajai daļai inženierzinātņu pārstāvju, tādēļ sekmē tautsaimniecībā nepeiciešamu 
starpdisciplināru prasmju veidošanu. Programma ir sagatavota starptautiska EK Leonardo da 
Vinci pilotprojekta SocSimNet LV/04/B/F/PP-172.000 ietvaros, kuru vadīja Vidzemes 
Augstskola. Projektā piedalījās Latvian Intelligent Systems, Ltd., Koblenz-Landau University 
(Vācija), University of Valladolid (Spānija), Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācija (ALTA), 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Rajona Padomes Informācijas Tehnoloģiju Centrs, kā arī 
University of Surray (Lielbritānija). Programmas izvērtēšanā piedalījās Eiropas Sociālu 
Sistēmu Imitāciju Modelēšanas Asociācija (ESSA) un citas nacionālās profesionālās 
asociācijas. 
 

Profesionālās starpdisciplinārās maģistra studiju programmas “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” galvenais uzdevums ir nodrošināt programmas absolventiem starpdisciplināras, 
galvenokārt inženiertehniskas IKTE prasmes un zināšanas, kā arī zināšanas par cilvēka faktora 
lomu sociotehnisku sistēmu izstrādāšanā un ekspluatācijā, kas var tikt izmantotas viņu jau 
esošās profesionālās kvalifikācijas ietvaros tautsaimniecības dažādās nozarēs. 

 
Jaunajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām ir jānodrošina, ka profesionālā 
maģistra grāda pretendents: 
 

• Attiecīgajā studiju virzienā demonstrēs zināšanas un izpratni, kuras paplašina un/vai 
padziļina bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un prasmes, un kas nodrošina bāzi 
vai iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, galvenokārt pētniecības 
kontekstā; 
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• Spēs izmantot savas zināšanas, izpratni un problēmu risināšanas spējas jaunā vai 
nepazīstamā vidē plašākā (vai starpdisciplinārā) kontekstā, salīdzinot ar savu studiju 
virzienu, profesiju vai nozari; 

• Spēs integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus, 
balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu 
zināšanu pielietojumu un saviem slēdzieniem saistītās sociālās vai ētiskās atbildības 
un saskarsmes atspoguļojumu; 

• Izpratīs cilvēka (sociālu, dabas) faktora lomu sistēmu vadībā un pārvaldībā; 
• Spēs gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi koncentrētā 

un korektā veidā izklāstīt savus secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko 
pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi; 

• Spēs mācīties un atjaunināt savas prasmes pietiekami patstāvīgi, kas varētu sekmēt 
turpmāko profesionālo izaugsmi un studiju iespējas doktorantūrā. 

 
 
2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 
 

Vidzemes Augstskolas studiju programma „Sociotehnisku sistēmu inženierija” (SSI) ir 
maģistra profesionālās augstākās izglītības studiju programma (LR izglītības klasifikatora 
kods Nr. 46526), kura tiek realizēta saskaņā ar 2006.gada 04.julijā LR IZM izsniegto licenci 
Nr.04031-12 par tiesībām īstenot profesionālo maģistra augstākās izglītības studiju 
programmu „Sociotehnisku sistēmu inženierija” (46526) profesionālā maģistra grāda 
Sociotehnisku sistēmu inženierijā iegūšanai. Licences darbības laiks līdz 2009.gada 
29.jūnijam. Licenci skat. 1.pielikumā. 
 
Profesionālā starpdisciplinārā maģistra studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu 
Inženierija” imatrikulētajām personām noteiktais studiju apjoms ir 60KP, kuru ir paredzēts 
apgūt 1.5 gados jeb 3 (trīs) semestros pilna laika studijās. Pēc maģistra darba aizstāvēšanas 
studējošie saņem profesionālā maģistra grādu Sociotehnisku sistēmu inženierijā. 
 
Studiju programmā var tikt imatrikulētas personas ar akadēmiskā vai profesionālā bakalaura 
diplomu un 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu (5.līmeņa profesionālā 
kvalifikācija) vai tam pielīdzināmu izglītības līmeni, kā arī personas, kurām ir 2.līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības diploms (5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) vai tam 
pielīdzināms izglītības līmenis. Personas, kam nav atbilstoša izglītības inženierzinātnēs, dabas 
zinātnēs vai vadībzinātnēs, kārto iestājeksāmenu – pārbaudes darbu, lai apliecinātu potenciālo 
studentu piemērotību studijām konkrētajā programmā. 
 
Viens kredītpunkts (1KP) atbilst 40 akadēmiskajām stundām, vai vienai pirmsdiploma 
prakses nedēļai. Atbilstoši mācību kursa nosacījumiem un 2005.gada 20.decembrī 
apstiprinātajam Vidzemes augstskolas Studiju nolikumam 10 kontaktstundas no katra 
kredītpunkta ir darbs auditorijā, laboratorijā, praktiskajos darbos vai projektos pilna laika 
studiju programmā. Pārējās 30 akadēmiskās stundas tiek atvēlētas studējošo patstāvīgajam 
darbam. 
 
Studiju programmai ir modulāra struktūra, kas atļauj apvienot mācību kursus, uzlabojot 
apmācības kvalitāti un kontroles iespējas, kā arī sekmējot studiju viengabalainību. Studiju 
programma sastāv no moduļiem un atsevišķiem studiju kursiem. Modulis sastāv no vairākiem 
savstarpēji loģiski saistītiem studiju kursiem, kuru kopīga apguve nodrošina to zināšanu 
apjomu un prasmes, kas ir noteiktas konstruējot studiju moduli. Katrā modulī ir būtiskākais 
studiju kurss, kuru pabeidzot ir jākārto eksāmens, kas nosaka ieskaiti par moduli kopumā. 
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Pārējie modulī ietvertie studiju kursi tiek pabeigti ar vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts, un ir 
priekšnoteikums, lai studējošajam tiktu atļauts kārtot eksāmenu būtiskajā moduļa kursā. 
Studējošajam tiek atļauts kārtot eksāmenu būtiskajā moduļa kursā un saņemt ieskaiti par 
studiju moduli kopumā tikai tad, ja ir saņemtas ieskaites (pozitīvs vērtējums) par pārējiem 
moduli veidojošiem studiju kursiem. Moduļa izpildes kārtību kontrolē programmas direktors.  
 
Studiju programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti: 

� A daļa – 18 kredītpunkti studiju kursi, 6 kredītpunkti prakse, 20 kredītpunkti maģistra 
darba izstrāde; 

� B daļa – 14 kredītpunkti; 
� C daļa – 2 kredītpunkti. 

 
Obligātajā - A daļā iekļauti nozares teorētiskie pamata kursi, studiju kursi, kas attīsta 
vadības, sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas, kā arī prakse un maģistra 
darba izstrāde . 
 
Obligātās izvēles - B daļā studentiem tiek piedāvāti studiju kursi, kuri dod iespēju padziļināt 
teorētiskās zināšanas par dažādu sistēmu uzbūves un ekspluatācijas īpatnībām, kā arī 
mūsdienīgu IKTE aprīkojumu. 
 
Brīvas izvēles - C daļā studentiem tiek piedāvāti studiju kursi, kuri dod iespēju padziļināt 
specifiskas prasmes un profesionālās zināšanas. 
 
Programmas studiju kursu saturs un proporcijas katru gadu var tikt mainīti (līdz 7% no 
studiju programmas apjoma), atbilstoši tautsaimniecības nozaru prasībām un reģiona 
aktualitātēm. 
 
Studiju kursu aprakstus skat.2.pielikumā. 
 
Studiju programmā studējošie kārto 8 (astoņi) eksāmenus un 10 (desmit) ieskaites, kā arī 
aizstāv maģistra darbu. Eksāmenu rezultāti un maģistra darbs tiek novērtēti ar atzīmi 10 
(desmit) ballu skalā. Pēc maģistra darba aizstāvēšanas studējošie saņem profesionālā maģistra 
grādu Sociotehnisku sistēmu inženierijā. 
 
Metodiskos norādījumus maģistra darba izstrādāšanai skat. 3.pielikumā. 
 
Studiju programma un izmaiņas tiek apstiprinātas IT nodaļas sēdē. Tās izvērtē Senāta Studiju 
un zinātņu komisija, bet pēc tam izskata un apstiprina augstskolas Senāts. Par studiju 
programmas īstenošanu pēc tās licencēšanas un/vai akreditācijas ir atbildīgs studiju 
programmas direktors. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas 
direktora, docētāju, Senāta Studiju un zinātņu komisijas, nozares asociāciju pārstāvju, kā arī 
pēc studējošo ierosinājuma. Izmaiņas studiju programmā tiek apstiprinātas Vidzemes 
Augstskolas Senātā.  
 
Studiju programmas kvalitātes pārvaldība tiek realizētu sekojošu pasākumu formā: 
 

• Stratēģiskā kontrole - īsteno Vidzemes Augstskolas Senāts; 
• Administratīvā un uzskaites kontrole - realizē Studiju daļa un Vidzemes Augstskolas 

nodaļu vadītāju un studiju programmu direktoru sanāksmes; 
• Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma, uzņemšanas un studiju rezultātu, 

prakses un valsts pārbaudījuma aizstāvēšanas rezultātu apspriešana un analīze – veic 
IT nodaļa; 
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• Sadarbība ar nozares profesionālajām asociācijām – Latvijas Datortehnoloģiju 
Asociāciju, Eiropas Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšanas Asociāciju (ESSA), 
Latvijas Tūrisma Aģentu Asociāciju (ALTA), Latvijas Nacionālo Kravas Pārvadātāju 
Asociāciju (LAFF) u.c.; 

• Studējošo anketēšana par studiju kursu kvalitāti; 
• Programmas direktora tikšanās ar studentiem. 

 
 
3. STUDIJU PROGRAMMAS UN TAJĀ IEKĻAUTO LEKCIJU KURSU, PRAKTISKO NODARBĪBU UN 

CITU STUDIJU PASĀKUMU APRAKSTS 
 
Studiju programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti: 

� A daļa – 18 kredītpunkti studiju kursi, 6 kredītpunkti prakse, 20 kredītpunkti maģistra 
darba izstrāde; 

� B daļa – 14 kredītpunkti; 
� C daļa – 2 kredītpunkti. 

 
Profesionālā starpdisciplinārā maģistra studiju programma “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” (IZM klasifikatora kods 46526) (1KP = 1.5 ECTS) 

Kursa 
(moduļa) 

kods 
Kursa (moduļa) nosaukums Kredītpunkti Pārbaudes forma 

A-daļa. Obligātie kursi 44KP  
SSE01 Sociotehnisku sistēmu imitāciju modelēšanas līdzekļi un tehnoloģijas (4KP) 
SSE01-1 Imitāciju modelēšanas tehnoloģijas un uz 

diskrētiem notikumiem balstītu sistēmu 
modelēšana 

2 Ieskaite 

SSE01-2 Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana 2 Eksāmens 
SSE02 Pētījumu metodoloģijas un datu apstrāde 

SPSS vidē 
3 Eksāmens 

SSE03 Ievads zināšanu pārvaldībā 4 Eksāmens 
SSE04 IKTE un pārvaldības pilnveidošana 3 Eksāmens 
SSE05 Komunikācija un sociālā mijiedarbība 2 Eksāmens 
SSE06 Biznesa procesu modelēšana 2 Ieskaite 
 Pirmsdiploma prakse 6 Ieskaite 
 Maģistra darbs 20 Aizstāvēšana 

 
B-daļa. Obligātas izvēles kursi 14KP  

SSE07 Sociālu sistēmu administrēšana un pārvaldība (7KP) 
SSE07-1 Vides sistēmas 1 Ieskaite 
SSE07-2 Projektu vadība 2 Ieskaite 
SSE07-3 Sabiedrības pārvalde 2 Eksāmens 
SSE07-4 Tūrisma sistēmas 2 Ieskaite 
SSE08 e-Pielietojumu projektēšana (5KP) 
SSE08-2 Web pielietojumi 2 Eksāmens 
SSE08-3 Ģeoinformācijas sistēmas 3 Ieskaite 
SSE09 Biznesa informācijas apstrādes vides (2KP) 
SSE09-1 Tehniskais nodrošinājums un mobilas datu 

pārraides sistēmas 
1 Eksāmens 

SSE09-2 Biznesa datu apstrādes programmatūra 1 Ieskaite 
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C-daļa. Brīvas izvēles kursi 2KP  
SSE10 Programmu inženierija 
SSE11 Nekustāmā īpašuma informācijas sistēmas 

2 
 

Ieskaite 

KOPĀ: 60KP  
 
Studiju programma sastāv no moduļiem un atsevišķiem studiju kursiem. Modulis sastāv no 
vairākiem savstarpēji loģiski saistītiem studiju kursiem, kuru kopīga apguve nodrošina to 
zināšanu apjomu un prasmes, kas ir noteiktas konstruējot studiju moduli. 
 
Viens kredītpunkts (1KP) atbilst 40 akadēmiskajām stundām, vai vienai pirmsdiploma 
prakses nedēļai. Atbilstoši mācību kursa nosacījumiem un 2005.gada 20.decembrī 
apstiprinātajam Vidzemes augstskolas Studiju nolikumam 10 kontaktstundas no katra 
kredītpunkta ir darbs auditorijā, laboratorijā, praktiskajos darbos vai projektos pilna laika 
studiju programmā. Pārējās 30 akadēmiskās stundas tiek atvēlētas studējošo patstāvīgajam 
darbam. 
 
Studiju kursu aprakstus skat.2.pielikumā. 
Studiju plānu skat. 4.pielikumā. 
 
Studiju plānā ietverto kursu apguve notiek lekcijās, semināros, diskusijās, grupu darbos, 
praktiskajās un laboratoriju nodarbībās. Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz studentu 
patstāvīgo un pētniecisko darbu: literatūras studiju analīze, referātu, kursa darbu, grupu darbu 
izstrāde gan individuāli, gan grupās. 
 
Lekciju un praktisko nodarbību apjoms pilna laika studentiem ir līdzvērtīgs. 
 
Prakses mērķis ir studiju programmā iegūto zināšanu un prasmju praktiska pārbaude un 
nostiprināšana, strādājot konkrētā uzņēmumā un piedaloties uzņēmuma realizētajos 
projektos. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumu Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” IV.daļas “Maģistra programmas obligātais saturs” 18.pantu profesionālā maģistra 
studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu inženierija” pirmsdiploma prakse ir noteikta 6 
(seši) kredītpunktu apjomā. Studenti strādā pirmsdiploma praksi atbilstoši 2006.gada 
22.martā Vidzemes Augstskolas IT nodaļas apstiprinātajam maģistra prakses nolikumam 
(skat. 5.pielikumā). Prakse tiek realizētā līgumattiecību ietvaros, kas tiek noslēgtas starp 
Vidzemes Augstskolu un prakses uzņēmumu. Prakses uzņēmums nozīmē Kuratoru, kurš 
prakses beigās sagatavo un iesniedz studenta darba vērtējumu. Prakses laikā katrs students 
veic ierakstus prakses dienasgrāmatā, bet prakses beigās sagatavo prakses atskaiti. Par 
prakses rezultātiem katrs students informē programmas direktoru publiska ziņojuma formā. 
Par prakses rezultātu atbilstību studiju programmas prasībām un tās ieskaiti lēmumu pieņem 
programmas direktors. 
 
Maģistra darba tēmas ir saistītas ar studējošā profesiju un maģistranta praktiskās darbības 
sfēru. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumu Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” IV.daļas “Maģistra programmas obligātais saturs” 18.pantu profesionālā maģistra 
studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu inženierija” valsts pārbaudījuma - maģistra darba 
izstrādāšanai un aizstāvēšanai ir noteikta darbietilpība 20 (divdesmit) kredītpunktu apjomā. 
Pēc maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas studējošie saņem profesionālā maģistra 
grādu Sociotehnisku sistēmu inženierijā. 
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Metodiskos norādījumus maģistra darba izstrādāšanai skat. 3.pielikumā. 
 
 
4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 
 
Studentu studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti: 

• semestra laikā; 
• pārbaudījumos pēc studiju kursa pilnīgas apguves; 
• pēc pilnas studiju programmas apguves – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana. 

 
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas 
un ieguvis prasmes, pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā nepieciešamo 
uzdevumu veikšanai. 
 
Studiju programmā studējošie kārto 8 (astoņi) eksāmenus un 10 (desmit) ieskaites, kā arī 
aizstāv maģistra darbu. Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana notiek pēc 10 ballu skalas, vai 
arī ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, atbilstoši Latvijas Republikas 2001.gada 20.novembra 
Ministru Kabineta noteikumiem nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” 30.pantu. Eksāmenu uzskata par nokārtotu (maģistrantam ieskaita 
kredītpunktus), ja vērtējums ir no 4 (gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili). Ieskaites pozitīvs 
novērtējums ir “ieskaitīts”, bet neapmierinošam vērtējumam atbilst – “neieskaitīts”. 
 
Studiju programma sastāv no moduļiem un atsevišķiem studiju kursiem. Katrā modulī ir 
būtiskākais studiju kurss, kuru pabeidzot ir jākārto eksāmens, kas nosaka ieskaiti par moduli 
kopumā. Pārējie modulī ietvertie studiju kursi tiek pabeigti ar vērtējumu ieskaitīts vai 
neieskaitīts, un ir priekšnoteikums, lai studējošajam tiktu atļauts kārtot eksāmenu būtiskajā 
moduļa kursā. Tas iespējams tikai tad, ja studējošā saņemtie vērtējumi citos moduli 
veidojošajos kursos ir pozitīvi. Moduļa izpildes kārtību kontrolē programmas direktors. 
 
Vērtējot studiju programmas apguvi, tiek ievēroti sekojoši pamatprincipi: 

• zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība; 
• vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas satura apguvi. 
 
Katrā kursā ir izstrādāti savi vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu 
pārbaudījumus. Vērtēšanas sistēma ir katra kursa apraksta sastāvdaļa. Kursa aprakstu docētājs 
studentiem izsniedz pirmās nodarbības laikā vai arī norāda tā atrašanās vietu e-vidē. 
  
Semestra laikā studentu teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc individuālā 
studiju darba rezultātiem: kontroldarbi, referāti, laboratorijas darbi, pētījumi, līdzdalība 
diskusijās, zināšanu pārbaudes testi. Praktisko iemaņu apguve tiek kontrolēta, izmantojot 
praktiskus uzdevumus, laboratorijas darbus, kā arī organizējot prakses. Ikviena zināšanu un 
prasmju pārbaudes forma ir daļa no kopējā integrētā vērtējuma. Katra studiju kursā ikvienai 
pārbaudes formai ir noteikts īpatsvars kopējā vērtējumā. Pārbaudījumu formas semestra laikā 
ir izvēlētas tā, lai studenti tiktu motivēti regulāri un sistemātiski strādāt un, piedaloties 
pārbaudījumā, pierādīt, ka studiju kurss ir apgūts pilnībā. Var tikt organizēti kā rakstveida 
pārbaudījumi, tā arī pārbaudes darbi mutvārdos.  
 
Docētāju darba un kursa kvalitātes pārbaudei kalpo studējošo anonīmi aizpildītas anketas 
(skat. 6.pielikums). 
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Studenti strādā pirmsdiploma praksi atbilstoši apstiprinātajam maģistra prakses nolikumam 
(skat. 5.pielikumā). Prakse tiek realizētā līgumattiecību ietvaros, kas tiek noslēgtas starp 
Vidzemes Augstskolu un prakses uzņēmumu. Prakses uzņēmums nozīmē Kuratoru, kurš 
prakses beigās sagatavo un iesniedz studenta darba vērtējumu. Prakses laikā katrs students 
veic ierakstus prakses dienasgrāmatā, bet prakses beigās sagatavo prakses atskaiti. Par prakses 
rezultātiem katrs students informē programmas direktoru publiska ziņojuma formā. Par 
prakses rezultātu atbilstību studiju programmas prasībām un tās ieskaiti lēmumu pieņem 
programmas direktors. 
 
Valsts pārbaudījums sastāv no maģistra darba sagatavošanas un tā publiskas aizstāvēšanas. 
Maģistra darbs ir individuāls darbs ar praktisku, bet pētniecisku ievirzi. Tam ir jāatspoguļo 
prasmes atlasīt, sistematizēt un analizēt izziņas materiālu, kvantitatīvi pamatot informācijas 
atlasi, kā arī argumentēt izvirzītos secinājumus un priekšlikumus. Metodiskos norādījumus 
maģistra darba izstrādāšanai skat. 3.pielikumā. 
 
Maģistra darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" un Vidzemes Augstskolas 
Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas darba/diplomdarba/maģistra darba) aizstāvēšanas kārtību, 
kā arī Nolikumu par maģistra darbu (skat. 7.pielikums). 
 
Valsts pārbaudījuma komisija studentu darbus novērtē pēc kritērijiem (pētījuma aktualitāte un 
izvēles pamatojums 10%, pētāmās problēmas skaidrība, darba struktūra, metodes 25%, 
rezultātu analīze un interpretācija, izvirzītie priekšlikumi un secinājumi 35%, darba 
noformējums 10%, uzstāšanās, aizstāvība 20%), vērtējuma rezultāti studentiem tiek paziņoti 
tajā pašā dienā. Ja komisija uzskata, ka maģistra darbs nav aizstāvēts, tad maģistra darbs 
jāpārstrādā un jāaizstāv atkārtoti. 
 
 

5. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 
 
Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijas profesionālā 
starpdisciplinārā maģistra studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu inženierija” ilgst 1.5 
gadus jeb 3 (trīs) semestrus. 
 
Dialoga veicināšanai starp docētāju un studentu pastāv sekojošas darba formas, kas veicina 
radošu darba vidi, kas savukārt sekmē iespējami optimālu docētāju zināšanu un praktiskās 
pieredzes nodošanu studentiem: 

• detalizētu kursa aprakstu izstrāde un izsniegšana katram studentam;  
• aktīvu mācību metožu pielietošana; 
• patstāvīgo, laboratorijas, pētniecisko un projektu darbu izvērtēšana un 

apspriešana; 
• projekti, to recenzēšana un publiska aizstāvēšana;  
• e-vides izmantošana apmācības procesā; 
• individuālās konsultācijas; 
• studentu vērtējumu anketēšana par studiju programmas kursiem; 
• prakses vadītāja atsauksme par studenta praksi; 
• maģistra darba izvērtēšana un recenzēšana. 

 
Dialoga veidošanas metode rada atklātību, savstarpēju izpratni un studiju teorētiskās daļas 
saistību ar praktiskiem piemēriem. Komunikācijai tiek izmantotas ne vien auditoriju 
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nodarbības, elektroniskie saziņas līdzekļi, bet arī projektu darbu aizstāvēšanas, eksāmeni, 
ieskaites un pirmsdiploma prakse. 
 
Profesionālā starpdisciplinārā maģistra studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” katram kredītpunktam atbilst 10 kontaktstundas. Tiek izmantotas tādas studiju 
formās, kā lekcijas, semināri, diskusijas, e-apmācība, grupu darbi, laboratorijas darbi un 
praktiskās nodarbības. Nodarbību apjoms pilna laika studiju programmā katru mēnesi ir 4 
kredītpunkti, atbilstoši katru otro nedēļu divas pilnas dienas.  
 
Studiju procesā (it sevišķi laikā starp nodarbībām) tiek izmantotas telekomunikāciju un 
informācijas tehnoloģijas, piemēram, Skype audio un videokonferenču režīmā, e-apmācības 
vides Blackboard, Dokeus un TeachSys, kas nepieciešamības gadījumā spēj nodrošināt 
nodarbības arī tiešsaistes režīmā. 
 
Pirmsdiploma prakse, kā arī maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana, tiek veikti atbilstoši 
Pirmsdiploma prakses nolikumam un Maģistra darba nolikumam (skat. 5. un 7.pielikumi). 
Metodiskos norādījumus maģistra darba izstrādāšanai skat. 3.pielikumā. 
 
Nozīmīga vieta studiju procesā studentu patstāvīgajam, pētnieciskajam darbam, kā arī 
darbībai augstskolas pētījumu un akadēmiskajos projektos, kas ne vien nostiprina iegūtās 
zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaņu veidošanos, piemēram , spēju 
vispārināt iegūtās zināšanas un zināšanu pārneses iemaņas. Tas ir īpaši svarīgi, jo konkrētā 
studiju programmas ietvaros maģistrantūra tiek uzlūkota kā ceļš uz doktorantūru un 
potenciālu promocijas darba izstrādi. 
 
Lai sekmētu studējošo zinātniskās pētniecības prasmju attīstību, maģistra darba tēmas izvēli 
un saites ar uzņēmējdarbību, 2006.gadā tika izveidots Vidzemes Augstskolas Sociotehnisku 
Sistēmu Inženierijas institūts, kas ir iekļauts Latvijas Zinātnisku institūciju reģistrā: 
 

• Pētījumu virzieni: Loģistikas informācijas sistēmas un RFID tehnoloģijas; Biznesa 
procesu modelēšana; Hibrīdas imitāciju modelēšanas sistēmas; Virtuālās un 
papildinātās realitātes izmantošana apmācībā. 

 
• Izveidota Loģistikas informācijas sistēmu un RFID laboratorija, kopīgiem nozaru 

profesionāļu, akadēmiskā personāla un studējošo pētījumiem. Uzsāktas sarunas par 
Virtuālās realitātes laboratorijas izveidošanu. 

 
• Nodibināta reģistrēta Intergraph(ASV) pētniecības laboratorija Nr.RRLLA50106, kas 

dod iespēju izmantot mācību un pētniecības procesā jaunāko GIS programmatūru. 
 

• Institūts katru gadu publicē starptautisku rakstu krājums “ICTE in Regional 
Development” 2005/2006, kas nodrošina bezmaksas publicēšanas iespējas Eiropas 
reģionālo augstskolu PhD studentiem, jaunajiem pētniekiem, kā arī nozaru 
profesionāļiem, kuri veic pētījumus, apvienojot to ar praktisku uzdevumu izpildi.  

 
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie var turpināt studijas Venstspils 
Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” un/vai 
akadēmiskā maģistra studiju programmā “Datorzinātnes” (skat. 8.pielikums). 
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6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās akadēmiskās izglītības standartam un 
profesijas standartam 
 
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas 
Republikas Augstskolu likumu, kā arī atbilst Latvijas Republikas Augstākās Izglītības likuma 
projekta pamata nostādnēm. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajiem 
noteikumiem (Nr. 481, 20. 11. 2001.) par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu. Studiju programmu izstrādājot, ievērota Vidzemes Augstskolas Satversme un 
studijas regulējošie Vidzemes Augstskolas iekšējie normatīvie dokumenti.  
 
Satura izstrādē ievērotas darba tirgus aktualitātes, kas noteiktas, sadarbojoties ar 
profesionālajām asociācijām: European Social Simulation Association, izglītības tīkls LogNet 

European Logistics Association, Nodarbinātības Valsts Aģentūru, Latvijas Darba Devēju 
Konfederāciju, Latvijas Tūrisma Aģentu Asociāciju, Latvijas Nacionālo Kravas Pārvadātāju 
Asociāciju, Latvijas Datortehnoloģiju Asociāciju.  
 
Programma pamatojas uz Eiropas Komisijas rekomendācijām par studiju programmu 
izstrādāšanu, apvienojot publiskā sektora, biznesa un akadēmiskās vides intereses, 
“Curriculum Development Guidelines. New ICT curricula for the 21sr century: designing 

tomorrow’s education. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, ISBN 92-896-0074-8, 2001.” 
 
Programmas satura izstrādē ir izmatota ārzemju augstskolu pieredze relatīvi radniecīgās 
programmās (Prof. Klaus Troitzsch – University of Koblenz-Landau, Prof. Nigel Gilbert – 

University of Surray, Prof. Javier Pajares Gutierrez, Prof. Adolfo Lopez Paredes – University 

of Valladolid). 

 
Studiju programmas absolventi nesaņem profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmas 
“Sociotehnisku sistēmu inženierija” autori uzskata, ka jaunas profesijas apguve 
maģistrantūras līmenī no tautsaimniecības viedokļa nav lietderīga, kā arī neatbilst ātras 
zināšanu aprites un atjaunināšanas prasībām. Studiju programmas pamatideja ir sniegt 
principiāli jaunas prasmes, kuras var tikt pielietotas jau esošās profesijas ietvaros, lai 
paplašinātu speciālistu zināšanas un profesionālās prasmes, kā arī radītu alternatīvu darba 
tirgū. 
 
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 
 
Tā kā studiju programma tiek realizēta tikai nepilnu gadu, tad šādas aptaujas neeksistē, tomēr 
programmas sagatavošanas laikā tika saņemts nepārprotams atbalsts no nacionālajām 
profesionālajām asociācijām (skat. 9.pielikums), bet programmas perspektīvas starptautiskā 
aspektā garantē Eiropas līmeņa profesionālo asociāciju līdzdalība programmas satura izstrādē 
un tās izvērtēšanā. 
 
 
7. STUDĒJOŠIE 
 
2006.gadā pilna laika studiju programmā tika imatrikulēti 24 studenti. 2007.gadā 1.kursā 
studijas turpina 23 studenti. 
 
Studējošo aptaujas un to analīze 
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Savu ieguldījumu studiju procesa veicināšanā un pilnveidošanā dod studenti, piedaloties 
aptaujās par studiju kursu, kā arī pārrunās ar studiju programmas direktoru. Docētāji šīs 
aptaujas uzskata par nozīmīgu sava darba novērtējumu. 2006. gadā tika veikta anketēšana par 
5 kursiem pilna laika studijās. Iesniegto vērtējumu kopējais apjoms sasniedz apmēram 50%, 
kas nodrošina relatīvi ticamu viedokli par kursa norisi.  

Studenti studiju kursus vērtē skalā no 5 (izcili) līdz 1 (negatīvi). Kopumā vidējais kursu 
vispārīgais novērtējums pilna laika studijās ir 4 (labi).Tas tiek pamatots ar to, ka lekcijas lasa 
zinoši pasniedzēji, kursu ietvaros tiek apskatītas aktuālas un studentiem saistošas tēmas. 
Vairākums studentu novērtē, ka studiju programmas kursu mērķi tika sasniegti. Mācību 
procesa organizācija kursu ietvaros studentus apmierina. Studenti novērtē, ka studiju 
programmas kursi kopumā atbilst vajadzīgajam līmenim. Galvenās problēmas rada studējošo 
darba attiecības pilna laika studiju laikā, kas aktualizē intensīvas apmācības nepieciešamību. 
Problēmas rada arī neviendabīgais zināšanu līmenis, precīzāk studentu izpratne par to, kādas 
zināšanas ir svarīgākas – abstraktas vai konkrētas.   

Studenti par galvenajām stiprajām pusēm studiju laikā ir atzinuši: 
• iegūtos kontaktus; 
• iegūtās zināšanas un modelēšanas prasmes; 
• docētāju kvalifikāciju, attīstītu materiāli tehnisko bāzi; 
• prasmes prezentēt idejas, informāciju, materiālus. 

 
 
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek, galvenokārt, ieteikumu formā. 
Pārrunas, aptaujas dod iespēju maģistrantiem ieteikt uzlabojumus studiju procesa 
pilnveidošanai.  
Respektējot studentu vērtējumu un priekšlikumus ir izdarītas izmaiņas programmas 
organizācijā, izmainot nodarbību norises laiku. 
 
 
Studējošo zinātniski pētnieciskais darbs 
Zinātniski pētnieciskā darba attīstība ir konkrētās studiju programmas vadmotīvs, tādēļ  tiek 
akcentēts maģistra darbu pētnieciskais raksturs un maģistratūra kā solis promocijas darba 
izstrādes virzienā.  
 
Lai sekmētu studējošo zinātniskās pētniecības prasmju attīstību, maģistra darba tēmas izvēli 
un saites ar uzņēmējdarbību, 2006.gadā tika izveidots Vidzemes Augstskolas Sociotehnisku 
Sistēmu Inženierijas institūts, kas ir iekļauts Latvijas Zinātnisku institūciju reģistrā: 
 

• Pētījumu virzieni: Loģistikas informācijas sistēmas un RFID tehnoloģijas; Biznesa 
procesu modelēšana; Hibrīdas imitāciju modelēšanas sistēmas; Virtuālās un 
papildinātās realitātes izmantošana apmācībā. 

 
• Izveidota Loģistikas informācijas sistēmu un RFID laboratorija, kopīgiem nozaru 

profesionāļu, akadēmiskā personāla un studējošo pētījumiem. Uzsāktas sarunas par 
Virtuālās realitātes laboratorijas izveidošanu. 

 
• Nodibināta reģistrēta Intergraph(ASV) pētniecības laboratorija Nr.RRLLA50106, kas 

dod iespēju izmantot mācību un pētniecības procesā jaunāko GIS programmatūru. 
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• Institūts katru gadu publicē starptautisku rakstu krājums “ICTE in Regional 
Development” 2005/2006, kas nodrošina bezmaksas publicēšanas iespējas Eiropas 
reģionālo augstskolu PhD studentiem, jaunajiem pētniekiem, kā arī nozaru 
profesionāļiem, kuri veic pētījumus, apvienojot to ar praktisku uzdevumu izpildi.  

 
Rakstu krājumā ir iekļautas studējošo publikācijas, piemēram: 
 
• I.Lauberte. Using of cellular automata in agent-based simulation for regional development. 

/6th International Conference on Baltic Studies in Europe. Annual Proceedings of 
Vidzeme University College “ICTE in Regional Development”, ISBN 9984-633-01-2, 
Valmiera, 17-19 June, 2005, pp.99-104. 

 
Studējošie ir piedalījušies un piedalīsies vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs, 
piemēram: 
 

• 6th International Conference on Baltic Studies in Europe. Valmiera, 17-19 June, 2005. 
• Specializēta sekcija “ICT and Simulation in Tourism”, BALTTOUR 2006, Rīga, 

2006.gada 10 - 12.februāris. 
• Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta 1.starptautiskā konference, Valmiera, 2006.gada 

23 - 24.novembris. 
• 4th Professional Conference of the 10th IFF Science Days “Virtual Reality and 

Augmented Reality for Engineering, testing and Operating Technical Systems”. 
Magdeburg, Germany, 27-29 June, 2007.  

• The 6th WSEAS International Conference on SYSTEM SCIENCE and 
SIMULATION in ENGINEERING. Special session on Logistics Information 
Systems. Venice, Italy, 21-23 November, 2007. 

 
Pozitīvi ir vērojama tendence, ka tiek veikti kopīgi pētījumi, piedaloties maģistrantam un 
maģistra darba zinātniskajam vadītājam, kā rezultātā ir kopīgi raksti, ziņojumi zinātniski 
pētnieciskās konferencēs, semināros, rakstu krājumos: 
 
• E.Ginters, A.Cīrulis and V.Pornieks. VR Solutions Use in Training of Glass Melting Oven 

Operators. /4th Professional Conference of the 10th IFF Science Days “Virtual Reality and 
Augmented Reality for Engineering, testing and Operating Technical Systems”. 
Magdeburg, Germany, 27-29 June, 2007. 

 
• E.Ginters, V.Pornieks. Data Exchange Solutions for Information Protection in RFID 

Applications. / The 6th WSEAS International Conference on SYSTEM SCIENCE and 
SIMULATION in ENGINEERING. Special session on Logistics Information Systems. 
Venice, Italy, 21-23 November, 2007. 

 
Lai nodrošinātu studiju iespējas doktorantūrā Informācijas Tehnoloģiju un Datorzinātņu 
programmās ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Universitāti un Latvijas 
Lauksaimniecības Universitāti. 
 
 
8. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 
 
Personāla skaits 
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Profesionālā starpdisciplinārā maģistra studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” docējošā akadēmiskā personāla uzskaitījums, kvalifikācija un darba apjoms 
(kredītpunktos) pilna laika studijās ir attēlots 10.pielikumā.. 
 
Studiju programmā strādā 17 docētāju, no kuriem pamatdarbā (ievēlēti Vidzemes Augstskolā) 
strādā 13 docētāji. Programmā strādā 3 profesori, 1 asociētais profesors, 8 docenti un 5 
lektori, no kuriem 2 ir habilitēti zinātņu doktori, bet 4 - zinātņu doktori. 
 
Akadēmiskā personāla uzdevums ir realizēt studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” uzskaitītās studiju formas, nodrošināt zināšanu un prasmju adekvātu izvērtēšanu, 
veikt metodisko un zinātnisko darbu, kā arī vadīt vai konsultēt studējošo maģistra darbus. 
 
Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, sabiedrības informēšana par jaunumiem 
nozarē, pētniecībā 2005./2007.g. 
 
2005.g. 29. novembrī Salacgrīvā docētājas Šļara A., Leščevica M. piedalījās seminārā 
„Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijas ilgtspējīga attīstība – iespējas un izaicinājumi” 
ar ziņojumiem Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un šķēršļi (Leščevica M.), Dažādu 
interešu grupu atšķirīgās lomas un ietekmes ZBR teritorijas attīstībā (Šļara A.). Abas 
docētājas vadīja pēc kopīgajiem ziņojumiem atsevišķu darba grupu darbu. 
 
2005.g. 2. decembrī Vidzemes augstskola sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 
organizēja semināru Latvijas augstskolu mācībspēkiem “Studentu pētniecisko darbu attīstība 
un pilnveidošana studiju procesā”. Seminārā piedalījās no SSI programmas docētāji Šļara A. 
un Cakula S. 
 
Smaļinskis J. nolasījis 6 lekcijas dažādos Latvijas novados par tēmām: tūrisms un vide, 
ekotūrisms, ilgtspējīgs tūrisms, dabas un aktīvā tūrisma resursi un iespējas Latvijā u.c. 
2005./2006. akad. g. 
 
2006.g. 25. aprīlī Rīgā docētāja Šļara A. piedalījās Latvijas biznesa inteliģences kluba rīkotajā 
pirmajā starptautiskajā konferencē “Biznesa inteliģences risinājumu izmantošanas efektivitāte 
uzņēmuma pārvaldībā” ar ziņojumu plenārsēdē “Latvijas augstskolu loma biznesa inteliģences 
nākotnes veidošanā” un ziņojumu sekcijā “Stratēģiskās plānošanas vadība publiskajā sektorā”. 
 
 
Zinātniski pētnieciskais darbs 2005./2007.g. 
 
Projekti un granti 

• 2005. gada oktobrī docente Šļara A. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 
Ekonomikas fakultātē aizstāvēja promocijas darbu “LATVIJAS PAŠVALDĪBU 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU KVALITĀTES IZVĒRTĒŠANAS 
SISTĒMA” un ieguva doktora grādu ekonomikā, reģionālās ekonomikas apakšnozarē. 

 
• 2005./2006. gadā SSI programmas docētāji piedalījās Limbažu pilsētas pasūtījuma 

pētījuma starptautiskās ES programmas INTERREG III B projekta „Vīlandes un 
Limbažu pārrobežu tūrisma sadarbība dabas tūrisma un Hanzas savienības ietvaros” 
izstrādē (Smaļinskis J., Šļara A.) 

 
• Smaļinskis J. “Antropogēno ietekmju izpēte, monitorings un metodikas īstenošana 

tūrisma radītās ietekmes uz biotopiem novērtēšanai Salacas upes baseinā” projekta 
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galvenais eksperts un projekta galadokumenta autors. Projekta iesniedzējs – Latvijas 
Ekotūrisma savienība; 

 
• Smaļinskis J. Eksperts projektā „Vadlīnijas dabas resursu, teritoriju un objektu 

iekļaušanai ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma piedāvājumā”. 
 

• EC Leonardo da Vinci programmas pilotprojekts “Competence Network for 
Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems 
Simulation and Research” (2004-2006). Nr.  LV / 04 / B/F/PP/ - 172.00. (Koordinātors 
Vidzemes Augstskola: E.Ginters, A. Andersons, S.Cakula, A.ārna, J.Grundspeņķis, D. 
Jansone, M.Leščevica, J.Merkurjevs, V.Silkāne, J.Smaļinskis, A.Šļara, V.Valtenbergs, 
A.Cīrulis, G.Štāle). 

 
• RFID tehnoloģiju izmantošanas un iegulto sistēmu izstrādes laboratorijas pētniecības 

kompleksa izveide. ERAF projekts. LR Ekonomikas ministrija. Atklātais konkurss. 
2006. (E.Ginters, A.Cīrulis). 

 
• E-studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT programmas moduļu izstrādei un 

aprobācijai (2006-2007). 
• Id.Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0097/0122. (G.Štāle). 

 
• Labklājības ministrijas atklātā konkursa ES struktūrfondu nacionālās programmas 

“Darba tirgus pētījumi” projekta “Labklājības ministrijas pētījumi” pētījums „Latvijas 
un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2005-2007). Nr. 
VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003 (A.Šļara). 

 
• European 6th Framework IST projects  e-LOGMAR-M No.511285 (2004-2006) “Web 

Based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and 

Maritime Applications” (E.Ginters, J.Merkurjevs, J.Grundspeņķis). 
 

• European Leonardo da Vinci programme project LOGIS MOBILE LV/B/F/PP-
172.001 (2004-2006) “Competence Framework for Mobile On-Site Training in 

Logistics Information Systems” (S.Cakula, E.Ginters, J.Merkurjevs). 
 

• Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši multimediju, 
telmātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim 
VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038 (2006-2007) (S.Cakula, G.Štāle, 
E.Ginters). 

 
• Imitāciju modelēšanas līdzekļu Extend un Netlogo izmantošana ekosistēmu analīzei. 

LR IZM grants. 2006. (E.Ginters). 
 

• Development and implementation of simulation-supported training methodology in 
logistics based on case-studies and business games. Latvijas Zinānes Padomes grants. 
2005-2008. (J.Merkurjevs). 

 
 
Konferences 

• VIII International Conference “IVETTA” Riga, Radisson SAS, 24-25 February 2005. 
 

• VIII International Conference “TransBaltica 2005”, Riga, February, 2005. 
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• International Workshop “IST 6th Framework Programme – Great Opportunity for 

Cooperation and Collaboration”, Riga, April 6-7, 2005. 
 

• 6th International Conference on Baltic Studies in Europe. Valmiera, 17-19 June, 2005. 
 

• Leisure, tourism and regional development 45. Eiropas Reģionālo zinātņu asociācijas 
kongresā 2005, Nīderlandē, Amsterdamā, 2005. gada 23.-27. augusts. 

 
• Specializēta sekcija “ICT and Simulation in Tourism”, BALTTOUR 2006, Rīga, 

2006.gada 10 - 12.februāris. 
 

• 7th.International Baltic Conference DB&IS'2006 (Databases and Information 
Systems), Vilnius, June 3-6, 2006. 

 
• 6th International Network Conference INC 2006, University of Plymouth, UK, 11-14 

July, 2006. 
 

• Leisure, tourism and regional development 46. Eiropas Reģionālo zinātņu asociācijas 
kongresā 2006, Grieķijā, Volosā, 2006. gada 30.augusts-3. septembris. 

 
• 15th International Conference ISD 2006 (Information Systems Development), 

Budapest, August 31 – September 2, 2006. 
 

• 35th IGIP (International Society for Engineering Education) Symposium, Tallinn, 
September 18-21, 2006. 

 
• Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta 1.starptautiskā konference, Valmiera, 2006.gada 

23 - 24.novembris. 
 

• 6th WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS’06), 
Tenerife, Puerto de la Cruz, Spain, December 16-18, 2006. 

 
• 4th Professional Conference of the 10th IFF Science Days “Virtual Reality and 

Augmented Reality for Engineering, testing and Operating Technical Systems”. 
Magdeburg, Germany, 27-29 June, 2007.  

 
 
Publikācijas 

• Ābols I., Druva-Druvaskalne I., Šļara. 2006. Latvia Tourism: Decisive Factors and 
Tourism Development. Grāmatā: Hall D., Marcciszewska B., Smith M.(ed) 2006. 
Tourism in the New Europe: The Challenges and Opportunities of EU Enlargement. 
Section 3. The Baltics. CABI publishing, Wallingford.  

 
• Cakula S. IT Study programs in E-Learning perspective. RTU zinātniskie raksti. 

Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2005. Sērija 5, sējums 
23, 24-33. lpp. 

 
• Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in Regional 

Development. Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue.  Valmiera, 2005. 
pp. 127-131. 
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• Leščevica M. (līdzautore). raksts: Rural Entrepreneurship Success Determinants 

Entrepreneurship. Grāmata Investment and Spatial Dynamics (sast. Nijkamp P.) , 2006 
 

• Smaļinskis J., Ziemele A.Tūrisma informācijas sniedzēja rokasgrāmata. Izdevējs: 
Vidzemes tūrisma attīstības aģentūra, 2006. 

 
• Šļara A. Lack of Integrated competences in regional and local planning// Annual 

proceedings ICTE in Regional Development. –Valmiera: Vidzeme University College, 
2005, pp.1-7. 

 
• Šļara A. Strategic planning approach in sparsely populated local municipalities// 

Studia Regionalia Volume 15. - Polija: Varšava Polish Academy of Sciences Comittee 
for Spatial Economy and Regional Planning, 2006. 

 
• Šļara A (līdzautore)., galv. red. A.Zobena. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 

Rīcībspēja reģionos. – Rīga: ANO Attīstības programma, LU Sociālo un politisko 
pētījumu institūts. ISBN 9984-684-33-4. 

 

• Jansone, D. Inga Vilka (2005) �Pārvaldes struktūru atsaucīgums" un �Decentralizācija" 
// Cik demokrātiska ir Latvija: Demokrātijas audits. J.Rozenvalds (zin.red.), LU 
Akadēmiskais apgāds, LU. 

 
• Pabriks, A., Valtenbergs, V. (2006) "Latvia" in Dieter Nohlen,  

Matthias Catón and Philip Stöver (eds.) Elections in Europe Oxford: Oxford  
University Press. 

 
• E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE 

Achievements for VET Methods Development, VIII International Conference 
“TransBaltica 2005”, ISBN 9984-9725-9-3, Riga, 2005, pp.287-291. 

 
• E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE 

Achievements for VET Methods Development, VIII International Conference 
“IVETTA”, ISBN 9984-9820-0-9, Riga, 24-25 February 2005, Radisson SAS, pp.117-
129. 

 
• O.Balins, E.Ginters Simulation as a Cognitive Method in the Research of Social 

Systems, 6th International Conference on Baltic Studies in Europe, Annual 
Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in Regional Development”, ISBN 
9984-633-01-2, Valmiera, 17-19 June, 2005, pp.94-99. 

 
• L.Novitsky, E.Bluemel and E.Ginters. eLOGMAR-M Project: Applications of the 

Advanced IT and Mobile Solutions in Transport Logistics, Proceedings of 
International Workshop “IST 6th Framework Programme – Great Opportunity for 
Cooperation and Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 6-7, 2005, pp.66-
70. 

 
• E.Ginters, A.Guasch, L.Novitsky and I.Trezina. e-Learning Methods Development for 

Training in Logistics Information Systems, Proceedings of International Workshop 
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“IST 6th Framework Programme – Great Opportunity for Cooperation and 
Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 6-7, 2005, pp.77-83. 

 
• K.Amborski and E.Ginters. Application of mobile phones in m-training in logistics. 

Edited by S.M.Furnell and P.S.Dowland. In Proceedings of the 6th International 

Network Conference, INC 2006, University of Plymouth, UK, 11-14 July, ISBN 1-
84102-157-1, 2006. 

 
• L.Novitsky, E.Bluemel, E.Ginters and A.Jurenoks. eLOGMAR-M Project: IT and 

Mobile Solutions with Transport Logistics and Maritime Applications. IST4BALT 
News Journal, ISSN 1816-8701, Vol.2.September 2005 – August 2006, pp.28-30. 

 
• E.Ginters, O.Soshko and Y.Merkuryev. The Development of Mobile On-site Training 

in Logistics Information Systems. IST4BALT News Journal, ISSN 1816-8701, 
Vol.2.September 2005 – August 2006, pp.35-39. 

 
• E.Ginters. Competence Framework for Mobile On-Site Accelerated Training and 

Consultation on Logistics Information Systems. In Scientific Proceedings of the 
Project eLOGMAR-M “IT&T Solutions in Logistics and Maritime Applications”, 
ISBN 9984-30-119-2, Riga: Jumi, September 2006, pp.65-75. 

 
• Jānis Andrušaitis, Egīls Ginters, Artis Siliņš. “Agent-based Microsimulation Models 

for Services Planning in Ligatne Natural Trails”.//Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
1. starptautiskā zinātniskā konferences “Dabas aizsardzības ekonomiskie, sociālie un 
kultūrvēsturiskie aspekti” rakstu krājums, Valmiera, 2006.gada 23.novembris 

 
• Egils Ginters, Artis Silins. “Modelling tools for environmental systems analysis in the 

Gauja National Park”. //Proceedings of 6th WSEAS International Conference on 
Applied Computer Science (ACS’06), ISSN 1790-5117, ISBN 960-8457-57-2, 
Tenerife, Puerto de la Cruz, Spain, December 16-18, 2006, 194-198. 

 
• Egils Ginters, Artis Silins. “Multi-level Approach for Environmental Systems 

Modelling in the Ligatne Natural Trails”. //WSEAS Transactions on Systems. ISSN 
1109-2777. Issue 4, Volume 6, April 2007, 795-801. 

 
• E.Bluemel, E.Ginters, A.Kapenieks, L.Novitsky and I.Slaidins. “Mobile technologies 

use in services development and training in logistics information systems”. In: Annual 

Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in Regional Development”, ISBN 
9984-633-03-9, Valmiera, 2006, 41-50. 

 
• K.Amborski, E.Bluemel, M.Gervais, E.Ginters, A.Guasch, G.Liberts, K.Matzner, 

Y.Merkuryev, G.Neumann, L.Novitsky, V.Paulauskas, M.A.Piera, L.Strujevichs and 
I.Sokolovskis. “Logistics Information Systems. Dictionary. English. German. French. 
Spanish.”/ Ed. by E.Ginters, ISBN 9984-633-02-0, Valmiera, Sociotechnical Systems 
Engineering Institute, 2006, 1115. 

 
• E.Ginters un S.Cakula. Maģistra darba noformēšana. Metodiski norādījumi 

Sociotehnisku sistēmu inženierijas programmā studējošajiem, ISBN 9984-633-05-5. 
Valmiera: Vidzemes augstskola, 2007, 19 lp. 
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• E.Ginters, A.Cīrulis and V.Pornieks. VR Solutions Use in Training of Glass Melting 
Oven Operators. /4th Professional Conference of the 10th IFF Science Days “Virtual 
Reality and Augmented Reality for Engineering, testing and Operating Technical 
Systems”. Magdeburg, Germany, 27-29 June, 2007. 

 
• Jelena Pecherska and Yuri Merkuryev. Teaching simulation with spreadsheets. 19 th 

European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2005. June 1-4, 2005, 

Riga, Latvia. Edited by Yuri Merkuryev, Richard Zobel, Eugene Kerckhoffs. ECMS, 
2005. P. 440-445.  

 
• Rahila Yazdani, Felix A. Schmidt, Yuri Merkuryev and Fred Kamperman. The generic 

animation and simulation tool for ports and terminals. International Journal of 

Simulation Systems, Science & Technology. 2005. Vol. 6, No. 7-8. P. 61-69.  
 

• R. Klimov and Y. Merkuryev. Application of ABC analysis to complex systems 
simulation. Scientific Proceedings of Riga Technical University. Ser. 5. Computer 
Science. Vol. 23. Information Technology and Management Science. RTU, Riga, 
2005. P. 59-65.  

 
• O. Soshko, Y. Merkuryev and M. Chakste. Simulation-based case study: locating a 

distribution centre. Scientific Proceedings of Riga Technical University. Ser. 5. 
Computer Science. Vol. 23. Information Technology and Management Science. RTU, 
Riga, 2005. P. 103-109.  

 
• Jelena Pecherska, Yuri Merkuryev. Discrete-Event Simulation: Methodology and 

Spreadsheet-Based Implementation. Przeglad Elektrotechniczny , Vol. 82, No 4, 2006, 
Poland, pp. 49-55.  

 
• Oksana Soshko, Yuri Merkuryev, Hendrik Van Landeghem. Achieving the best 

performance of supply chain operation. International conference on Operational 

Research: Simulation and Optimisation in Business and Industry. May 17-20, 2006. 

Tallinn, Estonia. Edited by H.Pranevicius, O.Vaarmann and E.Zavadskas. 
Technologija, Kaunas, 2006. P. 227-232.  

 
• Ruslan A. Klimov and Yuri A. Merkuryev. Simulation-based risk measurement in 

supply chains. Modelling Methodologies and Simulation. Key Technologies in 

Academia and Industry. 20th European Conference on Modelling and Simulation, 

ECMS 2006. May 28th -31st, 2006, Bonn, Sankt Augustin, Germany. Edited by 
Wolfgang Borutzky, Alessandra Orsoni, Richard Zobel. WCMS, 2006. P. 413-418.  

 
• Arnis Lektauers, Yuri Merkuryev. 3D visual framework for modelling and simulation 

of supply chain systems. IT & T Solutions in Logistics and Maritime Applications. 

Scientific Proceedings of the Project eLOGMAR-M Funded by the European 

Commission under the 6th Framework Programme. Edited by Eberhard Blümel, 
Steffen Strassburger, Leonid Novitsky. JUMI, 2006. P. 141-150.  

 
• Julija Petuhova and Yuri Merkuryev. Simulation-based analysis of dependency 

between sales volume and service level. International Mediterranean Modelling 

Multiconference, I3M 2006. October, 4-6, 2006. Barcelona, Spain. Edited by 
Agostino G. Bruzzone, Antoni Guasch, Miquel Angel Piera, Jerzy Rozenblit. LogiSim 
, Barcelona, 2006. P. 697-702.  
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• Yuri Merkuryev, Vladimir Bardachenko, and Andrey Solomennikov. Simulation-

based evaluation of agriculture strategies under uncertainty of weather forecast. 
International Mediterranean Modelling Multiconference, I3M 2006. October, 4-6, 

2006. Barcelona, Spain. Edited by Agostino G. Bruzzone, Antoni Guasch, Miquel 
Angel Piera, Jerzy Rozenblit. LogiSim , Barcelona , 2006. P. 313-318.  

 
• Oksana Soshko, Yuri Merkuryev, and Hendrik Van Landeghem. Dealing with 

uncertainty in supply chain management. 12th IFAC Symposium on Information 

Control Problems in Manufacturing, INCOM'2006. Preprints. Volume II, Industrial 

Engineering. May 17-19, 2006 – Saint-Etienne, France. Editors: Alexandre Dolgui, 
Gerard Morel, Carlos E. Pereira. 2006. P. 583-588.  

 
• Alex Waterinckx, Yuri Merkuryev, Eric Jacquet-Lagreze. Forecasting of new 

producçts in the ECLIPS research project. 20 years of CPIM in France. 16es Journees 

des CPIM de France. Annales/Proceedings. Operations Management. La gestion des 

operations. Paris, Cap 15. 28-29 sept. 06. P. 187-192.  
 
 
Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
Vidzemes Augstskola pievērš lielu uzmanību maģistra profesionālās studiju programmas 
docētāju atlasei un pilnveidošanai, lai programmas realizācijā tiktu piesaistīti gan akadēmiskie 
mācību spēki ar iegūtu augstāko zinātņu grādu, gan nozares labākie profesionāļi. Atsevišķus 
kursus vada gan akadēmiskie mācību spēki, gan profesionāļi. Vidzemes Augstskolai ir 
izveidojusies laba sadarbība ar daudzām ārvalstu augstskolām, kā rezultātu mācību spēkiem ir 
iespēja praktizēties ārvalstu augstskolās, pilnveidojot darba metodes, kā arī no puses tiek 
atbalstīta mācību spēku līdzdalība akadēmiskās un profesionālās starptautiskās un vietējās 
konferencēs, semināros. 
 
Turpmāk darbam profesionālajā maģistra studiju programmā tiks uzaicināti arī mācību spēki 
no sadarbības partneru augstskolām ārzemēs. 
 
ViA atbalsta mācību spēku studijas doktorantūrā, piešķirot mācību atvaļinājumu pēc docētāju 
lūguma. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāti par doktorantūras studiju nodrošināšanu Vidzemes Augstskolas docētājiem. 
Pašlaik doktorantūrā mācās 6 studiju programmā strādājoši docētāji. 
 
Ir nolemts katru studiju gadu piesaistīt pamata darbā jaunu docētāju ar zinātņu doktora grādu 
atbilstoši studiju jomai. Tā 2007.gadā darbu studiju programmā uzsāka Dr.Comp.Sc. 
A.Gertners. 
 
Vidzemes Augstskolas personāla atjaunināšanas pamata nostādnes nosaka topošo zinātņu 
doktoru sagatavošanu, veicot plānveidīgu selekcijas darbu jau bakalaura studiju laikā, iesaistot 
studentus zinātnisku pētījumu programmās un pētījumos, ko vada Sociotehnisku Sistēmu 
Inženierijas institūts, bet vēlāk veidojot maģistra darbu tēmas, atbilstoši iespējamai studiju 
jomai doktorantūrā.  
 
 
9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 
 
Studiju programmas finansējuma avoti ir sekojoši: 
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• Maģistrantu maksa par studijām.  
• Valsts budžeta finansējums saskaņā ar LR Augstākās izglītības likuma 51. pantu.  Valsts 

budžeta finansētās vietas tiek piešķirtas kalendārā gada ietvaros. 2006./2007.ak.gadā 
tika piešķirtas 10 budžeta vietas.  

• Personīgais vai uzņēmumu, sponsoru finansējums studijām.  
 

Studiju maksa tiek noteikta ar ViA senāta lēmumu un, pamatojoties uz izmaksu tāmi,  tiek 
apstiprināta katru akadēmisko gadu. 
 
 
Materiāli tehniskā bāze 
Vidzemes augstskola ir reģionālā augstskola, kura 2006./2007. g. realizē piecas otrā līmeņa 
profesionālas augstākās izglītības studiju programmas, 3 maģistra studiju programmas un 1 
koledžas programmu, kurās pašlaik studē 644 pilna laika un 567 nepilna laika studenti. 
Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un finansu līdzekļus atsevišķi 
katrai studiju programmai, tāpēc maģistra studiju programmas materiāli tehniskā bāze ir 
vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi. Relatīvi nošķirta ir Sociotehnisku 
Sistēmu Inženierijas institūta Loģistikas Informācijas Sistēmu un RFID laboratorijas materiāli 
tehniskā bāze, kas tiek izmantota galvenokārt zinātniskiem pētījumiem. 
 
Pašreizējā studiju bāze ir 18 auditorijas (kopējā platība 1324 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 
90 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m2.), divas datorlaboratorijas (80m2.). 
Informācijas tehnoloģiju laboratoriju izmanto tikai informācijas tehnoloģiju programmas 
studenti un docētāji. Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas 
apritinu ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. Studiju 
procesā tiek izmantotas arī divas sēžu zāles (72 m2.) un konferenču zāle ar 234 vietām 
(300m2). Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties 
nodarbībām, kā arī veikt grupu darbu. Augstskolas ēkā Cēsu ielā 4 beigušies renovācijas 1. un 
2.kārtas darbi, kā rezultātā iegūtas 6 auditorijas, 2 laboratorijas, konferenču zāle un docētāju 
semināru telpa.  
 
Mācību procesa organizēšanai tiek izmantota e-vide http://punkts.va.lv, LMS Blackboard, 
TeachSys un citas e-apmācības vides. Studiju procesa pārvaldībai tiek izmantota Latvijas 
Augstskolu Informācijas Sistēma (LAIS). Vidzemes augstskolā tiek nodrošināti bezvadu Wi-
Fi telekomunikāciju sakari. 
 

Bibliotēkas resursi 
Mācībspēki kopā ar bibliotēkas vadītāju komplektē jaunāko literatūru. Studiju un metodiskie 
materiāli tiek iepirkti gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Par jaunumiem bibliotēkā mācībspēki un 
studenti vienmēr tiek informēti. 
Kopējais Vidzemes augstskolas bibliotēkas krājums ir 15290 vienības (9154 nosaukumi, 
neskaitot elektroniskos abonētos resursus un presi), no kuriem 61% ir angļu valodā. 734 
nosaukumi (1254 eksemplāri) ir 2004.-2005. gada jaunieguvumi (uz 04.10.2005). Sadarbībā 
ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē ap 50 centrālo Latvijas preses izdevumu. 
Studentiem ir pieejami sekojoši tiešsaistes elektroniskie resursi: EBSCO, www.nozare.lv, 
LETAs arhīvs, BNS, www.eiropa.lv un citi izziņas avoti. 
Augstāk minētās datu bāzes ir pieejamas no visiem Vidzemes augstskolas datu pārraides tīklā 
strādājošajiem datoriem, kā arī pieslēgumiem studentu kopmītnēs. Virknei datu bāžu ir 
iespējams piekļūt, saņemot īpašu atļauju: NAIS, Latvijas Vēstnesis, Dienas bizness un citas. 
ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku informācijas 
sistēmu ALISE. No 2006. gada janvāra bibliotēka nodrošina grāmatu rezervācijas iespējas 
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Internetā, kas ļauj studentiem optimizēt piekļuvi nepieciešamajai literatūrai. Informācija par 
bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir atrodama Vidzemes augstskolas 
mājas lapā, sadaļā „Bibliotēka”. 2005. gada pavasarī ViA bibliotēka tika akreditēta.. 
Telpu rekonstrukcijas procesa laikā (līdz 2007. gada pavasarim) ViA bibliotēka ir izvietota 
citās telpās. Tās nodrošina pieeju krājumam, nelielu skaitu lietotāju darba vietu bez datoriem 
un dažas datorizētas darba vietas. Studiju vajadzībām studenti var izmantot arī Cēsu ielas 4 
datorizētās auditorijas ne lekcijām brīvajā laikā. 
 
Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas institūts 
Lai sekmētu studējošo zinātniskās pētniecības prasmju attīstību, maģistra darba tēmas izvēli 
un saites ar uzņēmējdarbību, 2006.gadā tika izveidots Vidzemes Augstskolas Sociotehnisku 
Sistēmu Inženierijas institūts, kas ir iekļauts Latvijas Zinātnisku institūciju reģistrā: 
 

• Pētījumu virzieni: Loģistikas informācijas sistēmas un RFID tehnoloģijas; Biznesa 
procesu modelēšana; Hibrīdas imitāciju modelēšanas sistēmas; Virtuālās un 
papildinātās realitātes izmantošana apmācībā. 

 
• Izveidota Loģistikas informācijas sistēmu un RFID laboratorija, kopīgiem nozaru 

profesionāļu, akadēmiskā personāla un studējošo pētījumiem. Uzsāktas sarunas par 
Virtuālās realitātes laboratorijas izveidošanu. 

 
• Nodibināta reģistrēta Intergraph(ASV) pētniecības laboratorija Nr.RRLLA50106, kas 

dod iespēju izmantot mācību un pētniecības procesā jaunāko GIS programmatūru. 
 

• Institūts katru gadu publicē starptautisku rakstu krājums “ICTE in Regional 
Development” 2005/2006, kas nodrošina bezmaksas publicēšanas iespējas Eiropas 
reģionālo augstskolu PhD studentiem, jaunajiem pētniekiem, kā arī nozaru 
profesionāļiem, kuri veic pētījumus, apvienojot to ar praktisku uzdevumu izpildi.  

 
2006.gada beigās institūts pirmo reizi pasaulē izdeva skaidrojošo vārdnīcu ar apgūto zināšanu 
paškontroles iespējām par tematiku Loģistikas Informācijas Sistēmas četrās lielākajās Eiropas 
sarunu valodās: 
 

• K.Amborski, E.Bluemel, M.Gervais, E.Ginters, A.Guasch, G.Liberts, K.Matzner, 
Y.Merkuryev, G.Neumann, L.Novitsky, V.Paulauskas, M.A.Piera, L.Strujevichs and 
I.Sokolovskis. “Logistics Information Systems. Dictionary. English. German. French. 
Spanish.”/ Ed. by E.Ginters, ISBN 9984-633-02-0, Valmiera, Sociotechnical Systems 
Engineering Institute, 2006, 1115. 

 
 
10. ĀRĒJIE SAKARI 
 
Profesionālā starpdisciplinārā maģistra studiju programma “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” radās kā starptautiskas sadarbības rezultāts, kuras tapšanā piedalījās Vidzemes 
Augstskola, Latvian Intelligent Systems, Ltd., Koblenz-Landau University (Vācija), 
University of Valladolid (Spānija), Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācija (ALTA), Rīgas 
Tehniskā Universitāte, Rīgas Rajona Padomes Informācijas Tehnoloģiju Centrs, kā arī 
University of Surray (Lielbritānija). Programmas izvērtēšanā piedalījās Eiropas Sociālu 
Sistēmu Imitāciju Modelēšanas Asociācija (ESSA) un citas nacionālās profesionālās 
asociācijas, kuras bija būtiski ieinteresētas jauna tipa speciālistu sagatavošanā (skat. 
9.pielikums). 
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Ir noslēgti sadarbības līgumi ERASMUS ietvaros, kas nodrošinās studējošo mobilitāti, kuru 
mērķis ir maģistra darba izstrādāšana ārzemēs, piesaistot otru darba vadītāju no partneru 
universitātes. 
 
2007.gada rudenī programmā studējošais V.Pornieks dosies uz Otto von Guericke 
Magdeburgas universitāti (Vācija), lai izstrādātu maģistra darbu, kas saistīts ar RFID 
tehnoloģijam. 
 
2007.gada rudenī programmā studējošā L.Zariņa dosies uz Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne (Šveice), lai izstrādātu maģistra darbu, kas saistīts ar GIS tehnoloģijām. 
 
Pašlaik ir noslēgti līgumi ar sekojošām ārzemju mācību un zinātniskas pētniecības iestādēm:  
University of Genoa (Itālija), Klaipeda University (Lietuva), Warsaw University of 
Technology (Poland), Universidad de la Laguna (Spānija), University of Valladolid (Spānija), 
Universidad Autonoma de Barcelona (Spānija), Universitat Koblenz-Landau (Vācija), Otto-
von-Guericke Universitat Magdeburg (Vācija). 
 
2008.gadā tiks uzsākta docētāju mobilitāte uz partneru augstskolām. 
 
 
Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem izpaužas vairākos veidos: 

• nozaru profesionāļu iesaistīšana atsevišķu studiju kursu vai nodarbību vadīšanā; 
• studentu prakšu vietu nodrošināšana; 
• nozaru profesionāļu iesaistīšana maģistra darbu konsultēšanā un vērtēšanā; 
• konkrēti sadarbības un izpētes projekti; 
• sadarbība ar nozaru profesionālajām asociācijām. 

 
Konkrētā studiju programma ir tiešs rezultāts sadarbībai ar nozaru profesionālajām 
asociācijām (skat. 9.pielikums). 
 
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
Profesionālā starpdisciplinārā maģistra studiju programma “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” ir eksperimentāla programma, kurai Latvijā un pasaulē nav analogu, jo 
programmas mērķis – vienlaikus sniegt, galvenokārt eksaktas zināšanas sociālo un 
inženierzinātņu pārstāvjiem kopīgu studiju laikā, ir Latvijas un arī Eiropas augstākās 
izglītības sistēmai neraksturīgs gadījums. 
 
Tomēr aplūkojot citu augstskolu studiju programmas ir atrasta iespēja noslēgt vienošanos ar 
Ventspils Augstskolu par izglītības turpināšanas nodrošināšanu konkrētās studiju 
programmas likvidācijas gadījumā. Saskaņā ar 2006.gada 27.februāra vienošanos abas puses 
savstarpēji apņemas nodrošināt studiju iespējas Venstpils Augstskolas profesionālā maģistra 
studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” un/vai akadēmiskā maģistra studiju 
programmā “Datorzinātnes”, ja Vidzemes Augstskola pārtrauc iepriekš minētās studiju 
programmas realizāciju (skat. 8.pielikums). 
 
 
Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs 
Profesionālā starpdisciplinārā maģistra studiju programma “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” ir eksperimentāla programma, kas tika radīta starptautiska EK Leonardo da Vinci 
projekta SocSimNet LV/04/B/F/PP-172.000. Projektu vadīja Vidzemes Augstskola. Projektā 
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piedalījās Koblenz-Landau University (Vācija), University of Valladolid (Spānija), Rīgas 
Tehniskā Universitāte, kā arī University of Surray (Lielbritānija). Programmas izvērtēšanā 
piedalījās Eiropas Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšanas Asociācija (ESSA) un citas 
profesionālās asociācijas. Ja piedāvātā programma būs sekmīga, ir plānots izplatīt šo pieredzi 
Eiropas augstākajās mācību iestādēs. Tā kā maģistrantūras programmas prototips pagaidām 
neeksistē, tad ir iespējams salīdzināt tikai ar analoģiskām starpdisciplinārām maģistra studiju 
programmām, kas veic līdzīgus uzdevumus. 
 
Turpmāk seko salīdzinājums ar sekojošām citu Eiropas augstskolu maģistrantūras 
programmām, kuru pamata uzdevumi nosacīti atbilst Vidzemes Augstskolas starpdisciplinārās 
maģistrantūras programmā “Sociotehnisku sistēmu inženierija” notiektajiem uzdevumiem: 
 

• Maģistrantūras programma “Informācijas un procesu sistēmu inženierija” 
(IPSE) (University of Surrey, School of Engineering) (Lielbritānija); 

 
• Maģistrantūras programma “Digitālās tehnoloģijas un sabiedrība” (University 

of Surrey, School of Engineering) (Lielbritānija); 
 

• Maģistrantūras programma “Informācijas pārvaldība” (University of Koblenz-

Landau Institute for Management) (Vācija); 
 

• Maģistrantūras programma “Sociotehnisku sistēmu inženierija” (Uppsala 

University, Uppsala STS) (Zviedrija). 
 
 
Studiju programma: 
Maģistrantūras programma “Informācijas un procesu sistēmu inženierija” (IPSE) 
http://www.surrey.ac.uk/postgraduate/engineering/taught/ipse.htm  
 

Augstskola: 
University of Surrey 
School of Engineering (UK) 

Virziens: Inženierzinātnes 

Piešķiramais grāds: 
Maģistrs “Informācijas un procesu sistēmu 

inženierija” 

Izglītības pakāpe uzsākot programmu: 

Bakalaura diploms vai 2.līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības diploms (vēlams 
inženierzinātnēs, dabaszinātnes, bet tas nav 
stingri reglamentēts) 

Studiju ilgums un apjoms: 
1 gads (60KP jeb 180 UK kredītpunkti = 90 
ECTS) 

Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
Kontaktpersona: 
Prof. Nigel Gilbert, Department of Sociology, School of Human Sciences, University of 
Surrey, Guildford, Surrey, GU2 7XH, UK; n.gilbert@surrey.ac.uk, Tel: +44 1483 689173, 
Fax: +44 1483 689551 
 
Programmas mērķis: Sniegt starpdisciplināras zināšanas par IT tehnoloģijām un to 
progresīvu izmantošanu sistēmu pārvaldībā, akcentējot zināšanu pārvaldības lomu. 
Galvenokārt tiek akcentētas IT, inženierzinātņu un biznesa (sociālās zinātnes) zināšanu un 
prasmju nepieciešamība mūsdienu darba tirgū. 
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Obligātie studiju kursi:  http://www.surrey.ac.uk/eng/pg/ipse 
 
SE2M45 - Zināšanu sistēmas un mākslīgais intelekts (15KP UK) 
Kurss sniedz izpratni par procesu specificēšanu un konstruēšanu, kā arī reinženieriju. 
Iepazīstina ar lēmumu pieņemšanas sistēmām, kā arī sniedz informāciju par optimālām 
sistēmu prezentēšanas tehnoloģijām. Izmanto uz aģentiem būvētas arhitektūras problēmu 
risināšanā, kā arī aplūko dažādu sistēmu ontoloģiskos aspektus. 
Studiju forma:  Lekcijas, grupu projekti, konsultācijas. 
Novērtēšana:  Eksāmens (75%), bet Grupu darbs (25%) 
 
CSM11 – Zināšanu pārvaldība (15KP UK) 
Kurss zināšanu pārvaldībā, kas orientēts uz sociālo zinātņu studentiem, abstrahējoties no 
zināšanu precīza kibernētiska traktējuma, bet lietojot empīriskus vispārinājumus. Kalpo 
informācijai par zināšanu izcelsmi, izmaiņām, novērtēšanu, pārvaldības tehnoloģijām un to 
izmantošanas pamatprincipiem uzņēmumos un organizācijās. 
Studiju forma:  Lekcijas, konsultācijas, kursa darbs. 
Novērtēšana:  Eksāmens (60%), bet kursa darbs (40%) 
 
CSM03 – Informācijas sistēmu projektēšana (15KP UK) 
Kurss vienlaikus kalpo ievadam sistēmu projektēšanā un mūsdienu projektēšanas 
automatizācijas CASE līdzekļos. Sniedz izpratni par projektēšanas specificēšanu, ERD 
diagrammu izmantošanu, kā arī sniedz elementāras prasmes DBVS MS Access izmantošanā 
un datu apstrādes un komunikācijas aprīkojuma izmantošanā. Aplūkoti objektorientētas 
projektēšanas pamata principi, izmantojot UML valodu un projektēšanas līdzekļus. 
Studiju forma:  Lekcijas, laboratorijas darbi. 
Novērtēšana:  Eksāmens (50%), bet Laboratorija (50%) 
 
SE0M20 – Pētījumu metodoloģijas (10KP UK)  
Ievads pētījumu plānošanas, izpildes un rezultātu prezentācijas pamatmetodēs. Lai arī 
galvenokārt orientēts uz speciālistiem inženierzinātnēs, tomēr var būt labi saprotams ikvienam 
sociālo zinātņu pārstāvim, jo neprasa specifiskas matemātiskas vai arī tehnoloģiju zināšanas. 
Studiju forma:  Lekcijas, konsultācijas. 
Novērtēšana:  Ieskaite (100%) 
 
SE2M42 – Optimizācija un lēmumu pieņemšana (15KP UK) 
Ievads optimizācijā, paskaidrojot optimalitātes būtību. Tiek aplūkotas kā deterministiskā, tā 
arī stohastiskā optimizācija. Tiek izmantoti modelēšanas un imitāciju modelēšanas līdzekļi 
GAMS un AMPL. Tiek analizēti dažādu procesu sistēmu un to darbības optimizācijas 
praktiski piemēri, ieskaitot piegāžu ķēžu vadību.  
Studiju forma:  Lekcijas, diskusijas, grupu darbi, konsultācijas, mājas darbi. 
Novērtēšana:  Eksāmens (100%) 
 
SE2M44 – e-Komercija un Internet tehnoloģijas (15KP UK) 
Iepazīstina ar informācijas lomu uzņēmuma pārvaldībā un pārvaldības pamatmetodēm. 
Aplūko dažādas datu bāzu vadības sistēmu (DBVS) arhitektūras un datu glabāšanas, 
apvienošanas, analīzes un vizualizācijas metodes. Sniedz ieskatu datu aizsardzībā. 
Studiju forma:  Lekcijas, diskusijas, grupu darbi, konsultācijas, kursa darbs. 
Novērtēšana:  Eksāmens (100%) 
 
SE2M65A – Maģistra darbs (Pētījums)  (65KP UK) 
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Studējošā uzdevums ir sagatavot 20.000 vārdu garu pētījuma (maģistra) darbu. Darbu vadītāji 
iesniedz programmas direktoram darbu tēmas apstiprināšanai. Darbs tiek izstrādāts vasaras 
semestrī. Darba izpildes laikā studentam ir jāiesniedz 2000 vārdu gara starpatskaite. Darbu 
novērtē darba vadītājs un neatkarīgs recenzents, kuru nosaka programmas direktors. Darba 
galīgais vērtējums ir darba vadītāja un recenzenta vērtējumu vidējā vērtība. 
Studiju forma:  Pastāvīgais darbs, konsultācijas. 
Novērtēšana:  Ieskaite (100%) 
 
Izvēles kursi: 
Studiju programmā var tik apgūti arī citi izvēles kursi, kā piemēram Programmatūras 
projektēšana, Sistēmu procesu konstruēšana, Integrētas sistēmas, Aktuārā matemātika, 
Bioinformātika, Intelektuālas informācijas sistēmas. 
 
 
Studiju programma: 
Maģistrantūras programma “Digitālās tehnoloģijas un sabiedrība” 
http://www.surrey.ac.uk/postgraduate/human/sociology/taught/digitech.htm  
 

Augstskola: 
University of Surrey 
School of Human Sciences (UK) 

Virziens: Sociālās zinātnes 

Piešķiramais grāds: 
Maģistrs “Digitālās tehnoloģijas un 

sabiedrība” 

Izglītības pakāpe uzsākot programmu: 
Bakalaura diploms sociālās zinātnēs vai 
datorzinātnē 

Studiju ilgums un apjoms: 
1 gads (60KP jeb 180 UK kredītpunkti = 90 
ECTS) 

Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
Programmas mērķis: Sniegt starpdisciplināras zināšanas par IT tehnoloģijām un to 
progresīvu izmantošanu sociālo zinātņu pārstāvjiem, ko nosaka mūsdienu darba tirgus 
pieprasījums. 
 
Obligātie studiju kursi:   http://www.dwrc.surrey.ac.uk/MSc/tabid/57/Default.aspx  
 
Programmas īstenošanā piedalās vairāki departamenti, no kuru lasītajiem studiju kursiem tiek 
veidota studiju programma. 
 
DWRC1 – Digitālo tehnoloģiju konstruēšana un lietošana (30KP UK) 
Aplūko tehnoloģiju sociālos aspektus. Tiek stimulēta starpdisciplināra un starpnozaru 
sadarbība grupu darbos, lai sekmētu savstarpēju informācijas apmaiņu. 
Studiju forma:  Lekcijas, diskusijas, grupu darbi, konsultācijas, prezentācijas 
Novērtēšana:  Referāts 6000 vārdi (100%) 
 
CSM03 – Informācijas sistēmu projektēšana (15KP UK) 
Kurss vienlaikus kalpo ievadam sistēmu projektēšanā un mūsdienu projektēšanas 
automatizācijas CASE līdzekļos. Sniedz izpratni par projektēšanas specificēšanu, ERD 
diagrammu izmantošanu, kā arī sniedz elementāras prasmes DBVS MS Access izmantošanā 
un datu apstrādes un komunikācijas aprīkojuma izmantošanā. Aplūkoti objektorientētas 
projektēšanas pamata principi, izmantojot UML valodu un projektēšanas līdzekļus. 
Studiju forma:  Lekcijas, laboratorijas darbi. 
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Novērtēšana:  Eksāmens (50%), bet Laboratorija (50%) 
 
SOCM95 – Mūsdienu tehnoloģiju socioloģija (15KP UK) 
Tiek sniegtas zināšanas par tehnoloģijām kā socioloģisku pētījumu objektiem, kā tehnoloģiju 
veidošanās ietekmē sabiedrību un, kā sociālie aspekti izmaina tehnoloģijas. 
Studiju forma:  Lekcijas, diskusijas, grupu darbi, konsultācijas, kursa darbs. 
Novērtēšana:  Referāts 2000 vārdi (100%) 
 
CSM01 – Informācijas attēlošana Web (15KP UK) 
Ievads Internet aplikācijās, HTML, XML, CSS un citas. Internet uzbūve un autortiesības. 
Studiju forma:  Lekcijas, diskusijas, grupu darbi, konsultācijas, kursa darbs. 
Novērtēšana:  Eksāmens (50%), kursa darbs (50%) 
 
SOCM11 – Pētījumu metodoloģijas (15KP UK) 
Tiek sniegtas zināšanas par liela apjoma datu savākšanu un kvalitatīvās, kā arī kvantintatīvās 
izvērtēšanas iespējām. Studējošie iegūst zināšanas par projektu plānošanu un izpildi noteikta 
budžeta ietvaros. 
Studiju forma:  Lekcijas, diskusijas, grupu darbi, konsultācijas, kursa darbs. 
Novērtēšana:  2 praktiskie darbi (100%) 
 
SOCM16 – Mūsdienīga pētniecība tiešsaistes režīmā (15KP UK) 
Kalpo teorētisku zināšanu un praktisku iemaņu apguvei, kā Internet vidē atrast nepieciešamos 
pētījuma datus un kā tos novērtēt. 
Studiju forma:  Lekcijas, diskusijas, grupu darbi, konsultācijas, kursa darbs. 
Novērtēšana:  1 praktiskais darbs (100%) 
 
Maģistra darbs (60KP UK) 
Analoģiskas prasības kā iepriekš aprakstītajā programmā, bet apjoms ir mazāks, apmēram 
12.000 vārdu. 
Studiju forma:  Pastāvīgais darbs, konsultācijas. 
Novērtēšana:  Ieskaite (100%) 
 
Izvēles kursi: 
 
Studējošajiem ir jāizvēlas viens no sekojošiem 15KP UK kursiem: Zināšanu pārvaldība, e-
Bizness, Modelēšana un imitāciju modelēšana, Grafiskās informācijas vizualizācija. 
 
Augstākminēto programmu analīze liecina, ka studiju programmas tikai daļēji sasniedz savu 
mērķi, tas ir daudzmaz apmierinošas zināšanas par sociālo sfēru gūst datorzinātņu pārstāvji, 
bet IT un modelēšanas prasmes, kuras studiju programmā iegūst sociālo zinātņu pārstāvji, 
nevar tikt uzskatītas par pietiekamām. 
 
 
Studiju programma: 
Maģistrantūras programma “Informācijas pārvaldība” 
http://www.uni-koblenz.de/FB4/Institutes/IfM/Information_Management/Master/Studiengang  
 

Augstskola: 
University of Koblenz-Landau 
Institute for Management 

Virziens: Vadībzinātnes 
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Piešķiramais grāds: Maģistrs “Informācijas pārvaldība” 

Izglītības pakāpe uzsākot programmu: 
Bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības 
diploms (galvenokārt tiek uzņemti Koblenz-
Landau universitātes absolventi) 

Studiju ilgums un apjoms: 2 gadi (80KP) vai 120 ECTS 
Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
Kontaktpersona: Prof. Dr. Klaus G. Troitzsch, Institut für Wirtschafts- und 
Verwaltungsinformatik, Universität Koblenz-Landau, Postfach 201 602, D-56016 Koblenz, 
Germany, kgt@uni-koblenz.de, Tel: +49-261-287-2643, Fax: +49-261-287-2642 or +49-261-
287-100-2643 
 
Programmas mērķis: Sniegt starpdisciplināras zināšanas par IT tehnoloģijām un to 
izmantošanu biznesa sistēmu pārvaldībā. Galvenokārt tiek akcentētas IT un biznesa (sociālās 
zinātnes) zināšanu un prasmju nepieciešamības apvienošana mūsdienu darba tirgū. 
 
Obligātie studiju kursi:  http://www.uni-
koblenz.de/FB4/Institutes/IfM/Information_Management/Master/Curriculum  
 
Studiju laikā studējošie apgūst mācību kursus, kas tiek sadalīti 5 grupās: Biznesa 
administrēšana, Politiskā un ekonomiskā likumdošana, Bizness un sociozinātniskā 
informātika, Informātika, Valodas un Sociālās prasmes: 
 
Operāciju pētīšana (2KP) 
Tautsaimniecības pamati (2KP) 
Ievads informācijas pārvaldībā (4KP) 
Audiovizuālo pielietojumu projektēšana (2KP) 
Angļu valoda informācijas pārvaldībai (8KP) 
Vadības teorija (2KP) 
Mēdiju likumdošana (2KP) 
Datu pārraides tīkli (2KP) 
Sadarbība darba vietā (2KP) 
Korporatīvas informācijas sistēmas (2KP) 
Audiovizuālas datu bāzes (2KP) 
Informācijas sabiedrība (2KP) 
Pārvaldības prakse (2KP) 
Gada projekts (8KP) 
Autortiesības (2KP) 
Loģistika (2KP) 
Mobilie pielietojumi (2KP) 
Pārvaldība (2KP) 
Mūsdienīga sabiedrības pārvalde (2KP) 
 
Izvēles kursi: 

Izvēles kursi (2 no 5): 
Elektroniskie norēķini (2KP) 
Industriālā ražošana (2KP) 
Elektroniskā komercija (2KP) 
Mēdiju vadība (2KP) 
Publiskas informācijas pārvaldība (2KP) 
 
 

Izvēles kursi (2 no 5): 
Finanšu pakalpojumi (2KP) 
Rūpniecība (2KP) 
Tirdzniecība (2KP) 
Mēdiji (2KP) 
Sabiedrības pārvalde (2KP) 

Izvēles kursi (1 no 4): 
Biznesa procesu modelēšana (4KP) 
Korporatīvas komunikāciju sistēmas (4KP) 
e-darbs (4KP) 
Adminstratīvā informātika (4KP) 
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Izvēles kursi (1 no 6): 
Programmu inženierija I (4KP) 
Mākslīgais intelekts I (4KP) 
Informācijas meklēšana I (4KP) 
Valodu apstrāde I (4KP) 
Automatizācija I (4KP) 
Biznesa matemātika I (4KP) 

Izvēles kursi (1 no 6): 
Programmu inženierija II (2KP) 
Mākslīgais intelekts II (2KP) 
Informācijas meklēšana II (2KP) 
Valodu apstrāde II (2KP) 
Automatizācija II (2KP) 
Biznesa matemātika II (2KP) 

 
Studiju programmas beigās, ja sekmīgi ir nokārtoti pārbaudījumi visos studiju kursos, ir 
atļauts aizstāvēt Maģistra darbu. 
 
Vērtēšanas sistēma būtiski atšķiras, jo ir noteikta 5 baļļu atzīmju skala, pie kam par augstāko 
novērtējumu kalpo atzīme “1”, bet pēdējā sekmīgā atzīme ir “4”. 
 
Studiju formas ir lekcijas, praktiskie darbi, grupu darbi, prezentācijas. Vidēji praktiskie darbi 
ir 30% no lekciju apjoma. 
 
Maģistrantūras studiju programma “Informācijas pārvaldība” ir visai sadrumstalota un ietver 
tādas prasmes, kas nebūtu raksturīgas maģistrantūras līmeņa programmai, bet pēc būtības to 
var raksturot kā tipisku starpdisciplināru programmu. 
 
 
Studiju programma: 
Maģistrantūras programma “Sociotehnisku sistēmu inženierija” 
http://www.sts.uu.se/undergrad.php  
 

Augstskola: 
Uppsala University 
Uppsala STS 

Virziens: Inženierzinātnes 

Piešķiramais grāds: Inženierzinātņu maģistrs 

Izglītības pakāpe uzsākot programmu: Vispārējā vidējā izglītība 

Studiju ilgums un apjoms: 4.5 gadi (180KP) vai 270 ECTS 
Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
 
Kontaktpersona: Alexandra Waluszewski, Uppsala University, Uppsala STS, Box 513, 751 20 
Uppsala, Sweden, alexandra.waluszewski@sts.uu.se, Tel: 018-471 56 01 
 
Programmas mērķis: Sniegt starpdisciplināras zināšanas, vienlaikus akcentējot gan IT 
tehnoloģiju, matemātikas un modelēšanas nozīmīgumu, gan arī sociālo prasmju un cilvēka 
faktora lomu sistēmu pārvaldībā.  
 
Obligātie studiju kursi: http://www.teknat.uu.se/student/studieplan/sts.html  
 
Viena trešdaļa studiju kursu pieder pie sociālām un humanitārām zinātnēm, bet divas trešdaļas 
ir inženierzinātņu kursi: 
 
Matemātikas pamatkurss (1KP) 



 31 

Ievads: Sistēmu tehnoloģijas un sabiedrība (4KP) 
Algebra (5KP) 
Bizness, telekomunikācijas un attīstība (8KP) 
Matemātiskā analīze (11KP) 
Industriālās sabiedrības attīstība (5KP) 
Ievads programmēšanā (5KP) 
Zinātnes filozofija (5KP) 
Vides zinības (5KP) 
Ķīmija (5KP) 
Pētījumu datu apstrāde (10KP) 
Datu struktūras un datu bāzes (5KP) 
Zinātnes un tehnoloģijas vēsture (5KP) 
Kvantitatīvās metodes sociālajās zinātnēs (5KP) 
Matemātiskā statistika (5KP) 
Diferenciālvienādojumi (2KP) 
Stohastiskā modelēšana (3KP) 
Bioloģija (5KP) 
Sistēmu dinamika (5KP) 
Tematiskas vēstures studijas (5KP) 
Atgriezeniskā saite un vadības teorija (5KP) 
Sistēmu analīze (5KP) 
Lietišķā satistika (5KP) 
Sarežģītas sistēmas tehnikā un sabiedrībā (10KP) 
 
Maģistra darbs (10KP) 
Profesionālās kvalifikācijas projects (20KP) 
 
Izvēles kursi: 
Obligātas izvēles kursi (biotehnoloģija): 
Šūnu un molekulārā bioloģija (5KP) 
Šūna un dinamiska sistēma (5KP) 
Evolucionārā ģenētika (5KP) 
Bioinformātika (5KP) 
 
Obligātas izvēles kursi (informācijas tehnoloģijas): 
Sadalītas informācijas sistēmas (5KP) 
Datu glabāšana (4KP) 
Datorizēta vadība (5KP) 
Informācijas tehnoloģijas un lietotāji (5KP) 
Sistēmu identifikācija (4KP) 
Elektroniskā komercija un drošums (5KP) 
 
Brīvas izvēles kurss (sociālās zinātnes) (5KP) 
 
Studiju programmā ir divas specializācijas: Biotehnoloģijas un Informācijas tehnoloģijas. 
Studiju programma ir viena no populārākajām Upsalas Universitātē.  
 
Būtiskākā atšķirība no Vidzemes Augstskolā maģistrantūras programmas ir Upsalas 
universitātes programmā vērojama nepārprotama orientācija uz izglītošanu IT, 
inženierzinātnēs un dabas zinātnēs, tikai akcentējot sociālā faktora lomu, ko apliecina Upsalas 
universitātes Sociotehnisko sistēmu inženierijas programmas specializācijas. Vienlaikus ar 
maģistra grādu tiek iegūta profesionālā kvalifikācija, bet programma nav klasiska 
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maģistrantūras programma un faktiski neparedz studiju procesa uzsākšanu pēc bakalaura 
diploma saņemšanas ārpus konkrētās programmas ietvariem. Studiju programmā tiek sniegtas 
pārāk specifiskas prasmes, lai tās spētu apgūt sociālo zinātņu bakalauri bez nopietnas 
sagatavotības IT un matemātikā. Programma neparedz iespēju sniegt tikai maģistra līmenim 
atbilstošas jaunas zināšanas un prasmes, kuras varētu izmantot jau esošā profesijā. 
 
 
11. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 
Profesionālās starpdisciplinārā maģistra studiju programmas “Sociotehnisku sistēmu 
inženierija” tālākās attīstības virzību un perspektīvu nosaka ārējo apstākļu izmaiņas IT, 
elektronikas un telekomunikāciju nozarē pasaulē, kā arī modelēšanas, imitāciju modelēšanas 
un zināšanu pārvaldības jomā. Lai turpinātu un veicinātu studiju programmas tālāko attīstību, 
studiju programmas akadēmiskajam personālam nepārtraukti jāseko līdzi, piedaloties 
starptautiskos un Latvijas mēroga pasākumos- konferencēs, semināros, kongresos, kas ir saistīti 
augstāk minēto nozaru un jomu jaunāko sasniegumu izmantošanu dažadās tautsaimniecības 
nozarēs. 

 

Studiju 
programmas 
pilnveides 

virzieni 

Veicamie pasākumi Izpildes laiks 

1.Studiju 
programmas 
mērķi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Studiju 
programmas 
saturs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sadarbība ar 
ārvalstīm 
 
 
 

1.1. Analizēt pieprasījuma izmaiņas darba tirgū un atbilstoši tam 
koriģēt studiju programmas mērķus; 

1.2. Docētājiem regulāri paaugstināt savu kvalifikāciju, 
iepazīstoties ar jaunākajām publikācijām nozarē, apmeklējot 
un piedaloties konferencēs; 

1.3. Sekmēt docētājus promocijas darbu sekmīgai pabeigšanai, 
atbalstot akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanu darba 
sagatavošanai 

1.4. Uzlabot nodarbību grafika sastādīšanu, tā lai vienlaicīgi 
visos studiju kursos nenotiktu vienlaicīga pārbaudījumu 
darbu iesniegšana un aizstāvēšana 

 
 
2.1. Veikt izmaiņas A daļas kursos, palielinot SSE01-2 “Sociālu 

sistēmu imitāciju modelēšana” apjomu no 2KP uz 4KP. 
2.2. Pārstrukturizēt studiju programmas B daļas specializācijas 

piedāvājumu, izslēdzot kursu SSE07-3 “Sabiedrības 
pārvaldība”, samazinot kursa SSE08-3 “Ģeoinformācijas 
sistēmas” par 1KP, bet palielinot kursa SSE09-1 “Tehniskais 
nodrošinājums un mobilas datu pārraides sistēmas” par 1KP 

2.3. Veikt izmaiņas B daļas kursos, pārceļot kursu SSE09-2 
“Biznesa datu apstrādes programmatūra” uz C daļu un 
aizvietojot to B daļā ar jaunu studiju kursu SSE09-3 “RFID 
Tehnoloģijas” 

2.4. Iekļaut B daļā studiju kursu “Virtuālās un papildinātās 
realitātes tehnoloģijas” 

 

3.1. Realizēt studentu un docētāju apmaiņu ar ERASMUS 
ārzemju augstskolām un Latvijas augstskolām 

3.2. Nodibināt analoģiskas sadarbības formas ar Ukrainas, 
Krievijas, Kazahijas, Ķīnas u.c. augstskolām 

 
 

Regulāri 
 
Regulāri 
 
 
Atbilstoši 
aktualitātei 
 
 
2008.g. 
 
 
 
2007./2008.g. 
 
2007./2008.g. 
 
 
 
 
2007./2008.g. 
 
 
 
2008./2009.g. 
 
 
Regulāri 
 
Uzsākt 2008.g. 
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4.Pētnieciskais 
darbs 
 
 
 
 
 
5. Studiju 
materiāli 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vērtēšana 
 
 
7. Studiju 
programmas 
akreditācija 

4.1. Iesaistīt maģistrantus LR IZM grantu pētniecības darbos – to 
savienojot ar maģistra darbu izstrādi; 

4.2. Iesaistīt maģistrantus EK 7.Ietvara programmas pētniecības 
darbos – to savienojot ar maģistra darbu izstrādi; 

4.3. Sekmēt docētāju studijas doktorantūrā citās augstskolās 
 

 
5.1. Veicināt docētājiem pamatdarbā un viesdocētājiem  darbā 

izmantot pēc iespējas plašāk Vidzemes Augstkolas e-vides un 
citas elektroniskas informācijas iespējas; 

 
5.2.Papildināt Vidzemes Augstskolas bibliotēku ar studiju kursu 

satura apguvei nepieciešamajiem mācību līdzekļiem katrā 
studiju kursā; 

 
 

6. Iespēju robežās unificēt vērtēšanas kritēriju visos studiju kursos 
 
 
 
7.Veikt studiju programmas atkārtotu akreditāciju. 

 
Regulāri 
 
Regulāri 
 
 
 
Regulāri 
 
 
 
Regulāri 
 
 
 
 
Regulāri 
 
 
Pēc 
akreditācijas 
beigām 
 
 

 
 
 

PIELIKUMI: 

1. Studiju programmas licence     (34) 

2. Studiju kursu apraksti       (35) 

3. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai  (80) 

4. Studiju plāns       (99) 

5. Maģistra prakses nolikums     (100) 

6. Kvalitātes novērtēšanas anketas     (106) 

7. Nolikums par maģistra darbu     (107) 

8. Līgums ar Ventspils Augstskolu     (110) 

9. Atsauksmes no profesionālajām nozaru asociācijām  (111) 

10. Akadēmiskā personāla saraksts      (112) 

11. Personāla un lietvedības daļas izziņa par ievēlēto akadēmisko personālu augstskolā 
(procentuālais sadalījums)     (113) 

12. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (114) 

13. Senāta lēmums par studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu, 
akreditācijas dokumentu paketes virzību akreditācijai  (191) 

14. Diploma un pielikumu paraugs     (192) 



1.pielikums 

 34 

 



2.pielikums 

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU KURSU APRAKSTI 
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MODULIS: SOCIOTEHNISKU SISTĒMU IMITĀCIJU MODELĒŠANAS 
LĪDZEKĻI UN TEHNOLOĢIJAS 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE01 
 
Studiju kursa autors:   Prof. Egīls Ginters,  

tel: 9266909, fax: 7970126, egils.ginters@va.lv 
 
Nodaļa (departaments): Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I un II semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 40 kontaktstundas (20 kontaktstundas - nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi, laboratorijas darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju modulis kalpo starpdisciplināru zināšanu un prasmju sniegšanai 
par sociālu un tehnisku sistēmu modelēšanu un imitāciju modelēšanu. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Spēju analizēt esošu sistēmu, kā kopsakarībās esošu elementu kopumu; 
• Izpratni par modelēšanas lomu un svarīgumu; 
• Priekšstatu par dažādu sistēmu imitāciju modelēšanas iespējām; 
• Prasmes uz diskrētiem notikumiem balstītu sistēmu imitāciju modelēšanā (Extend); 
• Prasmes sociālu sistēmu modelēšanā (AgentSheet, NetLogo); 
• Izpratni par iegūto prasmju pielietošanu savā profesijā. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Specifiskas priekšzināšanas nav nepieciešamas. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīga un secīga moduli veidojošo kursu 

apguve. Ieskaites saņemšana kursā SSE01-1 
un eksāmena nokārtošana kursā SSE01-2. 

 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot tikai pēc ieskaites 

saņemšanas kursā SSE01-1) 
 
Gala vērtējumu veido:    Eksāmena rezultāti 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Modulis sastāv no diviem studiju kursiem: 
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• SSE01-1 “Imitāciju Modelēšanas Tehnoloģijas un uz Diskrētiem Notikumiem 
Balstītu Sistēmu Modelēšana” (2KP) (Ieskaite) 

• SSE01-2 “Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšana” (2KP) (Eksāmens) 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti augstāk minētajos studiju kursos noteiktie izziņas avoti. 
 
Papildu literatūra:  
 
Tiek izmantoti augstāk minētajos studiju kursos noteiktie izziņas avoti. 
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IMITĀCIJU MODELĒŠANAS TEHNOLOĢIJAS UN UZ DISKRĒTIEM 
NOTIKUMIEM BALSTĪTU SISTĒMU MODELĒŠANA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE01-1 
 
Studiju kursa autors:  Prof. Jurijs Merkurjevs, tel: +371 7089514, 

fax: +371 7089513, e-mail: merkur@itl.rtu.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Rīgas Tehniskā Universitāte, Modelēšanas un Imitācijas 

katedra 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, laboratorijas darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kurss sniedz ievadu diskrētu sistēmu imitāciju modelēšanā. Tas 
ietver kā imitāciju modelēšanas pamata koncepciju un atbilstošās modelēšanas programmatūras 
apskatu, tā arī praktisku piemēru analīzi. Tiek uzsvērti divi imitāciju modelēšanas izmantošanas 
veidi – problēmu risināšanas līdzeklis un vienlaikus metode, kā noskaidrot sistēmas ražīgumu un 
efektivitāti. Lai parādītu imitāciju modelēšanas starpdisciplināro raksturu, tiek izmantotas 
statistiskas pamatmetodes, kas ietver zināšanas par ieejas/izejas datu analīzi, verifikāciju, validāciju 
un experimenta plānošanu. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Spēju analizēt dažādas sistēmas ar imitāciju modelēšanas palīdzību; 
• Prasmes konstatēt, vai imitāciju modelēšana ir piemērota uzdevuma 

risināšanai; 
• Zināšanas un prasmes, kā sagatavot datus un izveidot modeli; 
• Priekšstatu un informāciju par dažādiem imitāciju modelēšanas projektiem. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Pamatprasmes datoru lietošanā un statistikā. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti laboratorijas 

darbi. 
 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite (tiek saņemta automātiski, ja 

nostrādāti visi laboratorijas darbi) 
 
Gala vērtējumu veido:    Ieskaite (100%) 
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Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no 5 lekcijām un 4 laboratorijas darbiem. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Ievads sistēmu modelēšanā un imitāciju modelēšanas tehnoloģijās (2 stundas) 
• Uz diskrētiem notikumiem balstītu sistēmu imitāciju modelēšana (2 stundas) 
• Imitāciju modelēšanas programmatūra un modelēšanas piemēri (2 stundas) 
• Imitāciju modelēšana un ieejas datu statistiski modeļi (2 stundas) 
• Imitāciju modelēšanas rezultātu analīze (2 stundas) 

 
Laboratorijas darbu saturs ir sekojošs: 

• Ievads imitāciju modelēšanā Extend vidē (2 stundas) 
• Imitāciju modelēšanas piemēru analīze Extend vidē (2 stundas) 
• Uz diskrētiem notikumiem balstītu sistēmu imitāciju modelēšana Extend vidē 

(2 stundas) 
• Problēmuzdevuma risinājums Extend vidē (4 stundas) 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

1. Banks J., Carson J., Nelson B. Discrete-Event System Simulation. Prentice Hall 1995. 
2. Banks J., Carson J., Nelson B., Nicol D. Discrete-Event System Simulation. Prentice-

Hall, New Jersey, 2000, 2004. 
3. Robinson S. Simulation. The Practice of Model Development and Use. John Wiley & 

Sons, West Sussex, England, 2003. 
4. EXTEND 6. Users Guide. Imagine That Inc., 2002. 

 
 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, kā arī: 

1. Chang Cristopher. Simulation Modeling Handbook. A Practical Approach. CRC Press2004. 
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SOCIĀLU SISTĒMU IMITĀCIJU MODELĒŠANA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE01-2 
 
Studiju kursa autors:  Prof. Egils Ginters, tel: +371 9266909, 

fax: +371 7970126, e-mail: egils.ginters@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, II semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, kontroles testi, laboratorijas darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kurss sniedz ievadu sociālu sistēmu imitāciju modelēšanā. Tas 
aplūko imitāciju modelēšanu kā izziņas metodi, apskata sociālu sistēmu imitāciju modelēšanas 
tehnoloģijas, modelēšanas programmatūru, kā arī kalpo praktisku imitāciju modelēšanas iemaņu 
apguvei.  
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Spēju analizēt dažādas sistēmas (vides aizsardzība, tūrisms, biznesa procesi, 
politika, sabiedriskās attiecības uc.) ar imitāciju modelēšanas palīdzību; 

• Zināšanas un prasmes, kā izveidot modeli, kas balstīts uz šūnu automātu 
teoriju; 

• Priekšstatu un informāciju par dažādiem imitāciju modelēšanas pielietošanas 
aspektiem. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Pamatprasmes imitāciju modelēšanā. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti laboratorijas 

darbi. 
 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot, ja nostrādāti un 

aizstāvēti visi laboratorijas darbi, kā arī 
saņemta ieskaite par studiju kursu SSE01-1) 

 
Gala vērtējumu veido:    Eksāmens (90%) Testi (10%) 
 
Studiju kursa saturs: 
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Studiju kurss sastāv no 5 lekcijām un 2 laboratorijas darbiem. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Imitāciju modelēšana, sociālās zinātnes un attīstības modeļi (2 stundas) 
• Mikroanalītiskie un rindu imitāciju modeļi (2 stundas) 
• Vairāklīmeņu imitāciju modeļi  un šūnu automāti (2 stundas) 
• Uz aģentiem balstīta imitāciju modelēšana (2 stundas) 
• Mūsdienu tendencies sociālu sistēmu imitāciju modelēšanā (2 stundas) 

 
Laboratorijas darbu saturs ir sekojošs: 

• Imitāciju modelēšana AgenSheets vidē (5 stundas) 
• Imitāciju modelēšana NetLogo vidē (5 stundas) 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

5. Gilbert N., Troitzsch G.K. Simulation for the Social Scientist. Second Edition. Open 
University Press, 2006. 

6. Ginters E., Siliņš A. Uz aģentiem balstītu informācijas apstrādes sistēmu imitāciju 
modelēšana NetLogo vidē. Vidzemes Augstskola, 2006. 

 
 
 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, kā arī: 

2. AgentSheets software. Manuals. 
http://www.agentsheets.com/support/manuals/index.html, 09.03.2006. 
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PĒTĪJUMU METODOLOĢIJAS UN DATU APSTRĀDE SPSS VIDĒ 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE02 
 
Studiju kursa autors:  Asoc. Prof. Sarma Cakula, tel: +371 9620986, 

fax: +371 4281819, e-mail: sarma.cakula@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 3 kredītpunkti un 30 kontaktstundas (15 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, pārbaudes darbi, praktiskie darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Sniegt studentiem pietiekamas prasmes, izvēlēties pētījumiem atbilstošas 
pētniecības metodes, kā arī zināšanas un praktiskas iemaņas datu apstrādē SPSS vidē. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par zinātniskas pētniecības pamata nostādnēm un pielietojamām 
pētniecības metodēm; 

• Spēju pielietot kvalitatīvās un kvantitatīvās salīdzināšanas metodes; 
• Priekšstatu par daudzveidīgām datu analīzes metodēm, kā arī zināšanas par to 

pamatotu pielietošanu pētniecībā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Pamatprasmes datoru lietošanā. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti visi 

pārbaudes darbi 
 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot, ja ir sekmīgi 

ieskaitīti visi pārbaudes darbi) 
 
Gala vērtējumu veido: Eksāmens (50%), Pārbaudes darbi (30%), 

Praktiskie darbi (20%)  
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem un pārbaudes darbiem. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 
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• Sociālu un tehnisku sistēmu pētniecības aspekti un perspektīvas. Zinātņu 
nozares. Dati. Datu ieguves metodes un parametru klasifikācija. Mērījumi un 
to veikšana (2 stundas) 

• Jautājumu sarakstu sagatavošana. Konceptuāls modelis. Jautājumu rezultātu 
apstrāde. Intervijas kā kvalitātīvas pētniecības metodes. Interviju veidi. 
Grupu procedūras. Kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma izstrādāšanas metodes 
(2 stundas) 

• Datu apstrādes metodes. Datu analīze un klasifikācija. Kvantitatīva datu 
analīze. Varbūtība. Gadījuma lielumi. Empīriskie un teorētiskie sadalījumi. 
Varbūtību sadalījumi. Gadījuma lielumu neatkarība. Binomiālais, 
vienmērīgais, normālais, logaritmiski normālais sadalījumi. Puasona un 
Pareto sadalījumi. Eksponenciālais sadalījums (4 stundas) 

• Normālais sadalījums. Matemātiskā cerība. Ticamības intervāli. Chi-kvadrātā 
sadalījums, Stjudenta sadalījums, Snedekora sadalījums. Kokrena teorēma. 
Hipotēzes un to pārbaude. I un II tipa kļūdas. Chi-kvadrāta tests. 
Kolmogorova-Smirnova tests (3 stundas) 

• Lineārā regresija un korelācijas analīze. Kovariance. Vairākdimensiju datu 
analīzes metodes. Multiplā regresija. Daudzfaktoru korelācijas analīzes 
metodes. MANOVA un kanoniskā korelācija (2 stundas) 

• Biznesa indekss un tā izmantošana biznesa procesu novērtēšanā. Biznesa 
perspektīvu analīze (2 stundas) 

 
Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

• Pamatotu pētniecības metožu izvēle. Jautājumu sarakstu sagatavošana 
kvantitatīvam pētījumam (2 stundas) 

• Datu analīzes un apstrādes uzdevumi SPSS vidē (9 stundas) 
 
Pārbaudes darbu saturs ir sekojošs: 

• Datu analīzes un apstrādes uzdevumi (4 stundas) 
 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

1. John W. Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. Sage Publications, ISBN 0-7619-2442-6, 2003. 
2. Geoffrey R. Marczyk, David DeMatteo, David Festinger. Essentials of Research 

Design and Methodology (Essentials of Behavioral Science). Alan.S. Kaufman & 
Nadeen L. Kaufman editors Foundings.Wiley. ISBN 0-471-47053-8, 2005. 

3. Field A. Discovering Statistics Using SPSS for Windows: Advanced Techniques for 

Beginners (Introducing Statistical Methods series.) ISBN 0-7619-5755-3, Printed by 
SaGe publications Ltd, London, 2004. 

4. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā: risinājumi ar SPSS un Microsoft 

Exel. ISBN 9984-665-19-4, Datorzinību Centrs, Rīga: 2003. 
 
 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, kā arī: 

3. Dancey P., Reidy J. Statistics Without Maths for Psychology. Using SPSS for Windows. 
Second Edition. Prentice Hall, ISBN 0-130-33633-5, 2002. 

4. Bryman A., Cramer D. Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows. A 

Guide for Social Scientists. Routledge, ISBN 0-415-20696-0, 0-415-20697-9, 2000. 
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IEVADS ZINĀŠANU PĀRVALDĪBĀ 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE03 
 
Studiju kursa autors:  Prof. Janis Grundspenkis, tel: +371 7089581, 

fax: +371 7089584, e-mail: jgrun@cs.rtu.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Sistēmu Teorijas un Projektēšanas, Rīgas Tehniskā 

Universitāte 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I un II semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 40 kontaktstundas (20 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, pārbaudes darbi, praktiskie darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Kurss veido pamatu par zināšanu pārvaldības lomu konkurētspējīgā un 
inovatīvā organizācijā. Tas ir ievads zināšanu pārvaldības pamatjēdzienos, principos un rīkos 
(zināšanu plūsmu veicinātāji, zināšanu meklēšanas sistēmas un rīki, korporatīvā atmiņa, zināšanu 
repozitoriji, rīki zināšanu identifikācijai, radīšanai uzkrāšanai, piegādei, piekļuvei, izplatīšanai, 
izmantošanai/atkārtotai izmantošanai un saglabāšanai zināšanu bāzē). 
 
Studiju rezultāti: 
 
Ir sagadāms, ka students pēc kursā iekļautā materiāla apgūšanas spēs izskaidrot zināšanu 
pārvaldības lomu mūsdienu organizācijā, salīdzināt dažādus zināšanu pārvaldības rīkus un 
zināšanu apstrādes veidus, demonstrēt prasmes informācijas tehnoloģijas lietošanai zināšanu 
pārvaldībā un pielietot zināšanu pārvaldības sistēmas. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Specifiskas prasmes nav nepieciešamas. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nostrādāti un ieskaitīti visi 

praktiskie darbi, kā arī nokārtots eksāmens. 
 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot, ja ir sekmīgi 

ieskaitīti visi praktiskie darbi) 
 
Gala vērtējumu veido: Eksāmens (85%), Praktiskie darbi (10%), 

Pārbaudes darbi (5%)  
 
Studiju kursa saturs: 
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Studiju kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem un pārbaudes darbiem. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Paradigmas maiņa no datu , informācijas pārvaldības uz zināšanu pārvaldību (1 
stunda); 

• Zināšanu pārvaldības definīcijas un komponentes (1 stunda); 
• Zināšanu avoti un zināšanu tipi (2 stunda); 
• Organizācijas zināšanu dzīves cikli (2 stunda); 
• Zināšanu ģenerēšana, kodēšana un pārvaldīšana (4 stundas); 
• Zināšanu pārvaldības apakšprocesu tipoloģijas (3 stunda); 
• Zināšanu pārvaldības pieejas (2 stunda); 
• Zināšanas kā vērtība organizācijas darbībā (2 stundas); 
• Atmiņas jēdziens zināšanu pārvaldībā (4 stundas); 
• Zināšanu pārvaldības rīki (4 stundas); 
• Zināšanu inženierija zināšanu pārvaldībā (3 stundas); 
• Zināšanu pārvaldības platformas (2 stundas); 
• Zināšanu pārvaldība un informācijas sistēmas (2 stundas); 
• Zināšanu pārvaldības ieviešana organizācijās (2 stundas). 

 
Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

• Zināšanu pārvaldības pieejas (2 stundas); 
• Zināšanu pārvaldības rīki (2 stundas); 
• Zināšanu pārvaldības ieviešana organizācijās (2 stundas). 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
Pārbaudes darbi tiek veikti testa formā. 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 
 

1. Tiwana A. The Knowledge Management Toolkit. Prentice-Hall, New Jersey, 2000. 
 

2. Knowledge Management Handbook (J. Liebowitz, ed.), CRC Press, Boca Raton, Florida, 
1999. 

 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, kā arī: 
 

5. R. Maier. Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies 

for Knowledge Management. Springer, 2004. 
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IKTE UN PĀRVALDĪBAS PILNVEIDOŠANA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE04 
 
Studiju kursa autors:   Lekt. Visvaldis Valtenbergs, tel: +371 4207230,  

fax: +371 4281219, e-mail: visvaldis.valtenbergs@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Politoloģijas (POL) 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, II semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 3 kredītpunkti un 30 kontaktstundas (15 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, referāts, grupas darbs) 
 
Studiju kursa anotācija: Sniegt ieskatu, kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas var 
tikt izmantotas, lai pilnveidotu publiskā sektora institūciju darbu un sekmētu demokratizāciju. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Spēju brīvā formā aprakstīt un analizēt dažādas Internet komunikāciju 
stratēģijas un to attīstības (izmantošanas) pakāpi municipālajā pārvaldē, 
valsts aģentūrās, masu informācijas līdzekļos, politiskajās partijās, 
nevalstiskajās organizācijās un globālajos interešu tīklos; 

• Prasmes izvērtēt dažādus IKTE izmantošanas aspektus. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Īpašu prasību nav. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi ieskaitīti: referāts, grupas darbs 
 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot, ja ir sekmīgi 

ieskaitīti augstāk minētie pārbaudes darbi) 
 
Gala vērtējumu veido: Eksāmens (30%), Grupas darbs (25%), 

Referāts (35%), Lekcijas (10%) 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām, grupas darbiem un patstāvīgi sagatavojama referāta vai literatūras 
analīzes. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 
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• Ievads. Informacijas sabiedrības koncepcija un Inovāciju loma (2 stundas) 
• ES Informācijas politika. Sociālie un Tehnoloģiskie aspekti. (2 stundas) 
• Pārvaldības koncepcija. Pārvaldes realizācija atšķirīgās sabiedrībās. 

Sadarbība. Labas pārvaldības priekšnosacījumi. Partnerattiecības un Tīkli. 
Aprīkojums līdzdarbības realizēšanai publiskā pārvaldē. (4 stundas) 

• E-pārvaldes koncepcija un e-demokrātija. E-pārvaldes attīstības pakāpes. (2 
stundas) 

• Publiskas apspriešanas un lēmuma pieņemšanas modelis. Virtuāls aprīkojums 
līdzdarbības realizēšanai publiskā pārvaldē. (4 stundas) 

• IKTE izmantošana pašvaldībās. E-konsultāciju izmantošana pilsētu plānošanā 
un pārvaldē. IKTE izmantošana saziņas pilnveidošanā (4 stundas) 

• Elektronisko masu informācijas līdzekļu daudzpusība. Izvērtēšanas 
pamatprincipi. Klātbūtnes un biznesa loģikas modelis (4 stundas) 

• IKTE politiskajās aktivitātēs. Politisko kampaņu vēsturiskie aspekti. 
Kampaņu web vietu raksturīgās iezīmes. Internet vides ietekme uz politisko 
kampaņu rezultātiem (2 stundas) 

• Internet un sabiedriskās aktivitātes. Tīklveida organizāciju strukturāls 
modelis. Web vieta www.politika.lv. Skats no iekšpuses (2 stundas) 

• Internet un globālās aktivitātes. Internet aktivitāšu formas (2 stundas) 
• IKTE ietekme uz demokrātiju. Nākotnes scenāriji (2 stundas) 

 
Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

• Grupas darbs – projects 
• Literatūras analīze - referāts 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

1. UN, (2004, 2005) Global E-Government Readiness Report 2004 New York. 
2. Stephen Coleman & John Gotze, (2001) Bowling Together: Online Public 

Engagement in Policy Deliberation. 
 
 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, kā arī: 

1. Bimber Bruce. Information and American Democracy: technology in the evolution of 
political power / Bruce Bimber. - Cambridge: Cambridge University press, 2003. 

2. Davis Richard. The Web Politics: the Internet's impact on the American political 
system / Richard Davis. - New York: Oxford University press, 1999.  

3. Hill Kevin A. Cyberpolitics: citizen activism in the age of the Internet / Kevin A. Hill, 
John E.Hughes. - Lanham: Rowman & Littlefield publishers, 1998.  

4. Margolis Michael. Politics as Usual: the cyberspace "revolution" / Michael Margolis, 
David Resnick. - Thousand Oaks: SAGE Publications, 2000.  

5. Norris Pippa. Digital Divide: civic engagement, information poverty, and the Internet 
worldwide / Pippa Norris. - Reprinted. - Cambridge: Cambridge University Press, 
2003. 

6. Wilhelm Anthony G. Democracy in the Digital Age: challenges to political life in 
cyberspace / Anthony G.Wilhelm. - New York: Routledge, 2000. 
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KOMUNIKĀCIJAS UN SOCIĀLĀ MIJIEDARBĪBA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE05 
 
Studiju kursa autors:   Doc. Vineta Silkāne, tel: +371 4281238,  

fax: +371 4281219, e-mail: vineta.silkane@va.lv   
 
Nodaļa (departaments):  Komunikācijas un Sabiedrisko attiecību (KSA) 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mēķi ir sekojoši: 

• Sniegt zināšanas un izpratni par efektīvas komunikācijas un 
sociālpsiholoģijas lomu darba vietā, kā arī par harmoniska un progresīva 
mikroklimata saglabāšnau darba kolektīvā; 

• Attīstīt komunikācijas procesu analīzes spējas un prasmes, aplūkojot grupās 
notiekošos procesus, savstarpējo attiecību modeļus un personas rīcības 
dažādās situācijās psiholoģiskos aspektus; 

• Attīstīt un pilnveidot efektīvas komunikacijas pārvaldības praktiskās iemaņas, 
kā arī aplūkot līderības, grupas darba, lēmumu pieņemšanas un konfliktu 
pārvaldības jautājumus, lai uzlabotu personas komunicēšanās spējas un 
problēmu risināšanas prasmes. 

 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par kursā aplūkotajiem jautājumiem; 
• Zināšanas un kompetences par efektīvas komunikācijas un savstarpējas 

sadarbības iespējām organizācijās, darba grupās, kā arī par līderības un 
konfliktu pārvaldības jautājumiem; 

• Prasmes analizēt komunikācijas līmeni un savstarpējās attiecības 
organizācijā. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Īpašu prasību nav. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi ieskaitīti: referāts un eksāmens. 
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Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot, ja ir sekmīgi 
ieskaitīti augstāk minētie pārbaudes darbi) 

 
Gala vērtējumu veido: Eksāmens (40%), Praktiskie darbs (30%), 

Semināri (20%), Lekcijas (10%) 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām, semināriem un patstāvīgi sagatavojama referāta vai literatūras 
analīzes. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Personība. Vērtību skala un pašcieņa. Emocijas un emocionāla inteliģence. 
Psiholoģiskā veselība. Normālais stāvoklis. Stress, sevis iztukšošana un 
pašregulācija. 

• Sociālā izziņa. Uztvere, klasifikācija un sociālā novērtēšana. Iespaida 
veidošana. Stereotipi. Aizspriedumi. Attieksme un attieksmes maiņa. Sociālā 
ietekme. Saskaņa un pakļaušanās. 

• Organizācijas. Organizāciju terorijas perspektīvas. Procesi organizācijās. 
• Organizācijas kultūra un mikroklimats (perspektīvas, mērījumi, līderība, 

organizācijas kultūras dinamika un izmaiņas, organizācijas kultūra un tās 
ietekme uz cilvēkresursu pārvaldību, organizācijas kultūras un mikroklimata 
internacionālie aspekti) 

• Līderība un pārvaldība darba grupās un organizācijās. 
• Efektīva komunikācija un savstarpējās attiecības organizācijā. Komunikācijas 

mērķi un nolūki. Komunicēšanās. Komunikācijas loma organizācijā. 
Komunikāciju kanāli un sistēmas organizācijās. Komunikācijas līmeņi un 
veidi. Komunikācijas modelis. Komunikācijas barjeras. Efektīvas 
komunikācijas kitēriji. Komunikācijas struktūra: uztvere, informācijas 
apmaiņa, sadarbība. Attiecības. Viedokļa publiskošana. 

• Komandas darbs un sadarbība starp grupām organizācijas ietvaros. Grupas 
(procesi un grupu dinamika, grupu veidošana un attīstība, grupu kultūra un 
noteikumi, komandas veidošana un tās darbība, komandas konsolidācija). 
Savstarpējās attiecības grupās (vajadzības, pašizpausmes, empātija un 
uzticēšanās, efektīva komunikāciju mikroklimata veidošana, komunikāciju 
tīkli). Komanda: pamata motivācija un inovācijas (emocijas komandā, radošo 
spēju un inovāciju sekmēšana komandas darbā). 

• Konfliktu pārvaldība grupās un organizācijās. 
• Lēmumu pieņemšana organizācijās. 

 
Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

• Literatūras analīze - referāts 
 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

1. Andrews P.H., Herschel R.T. (1995). Organizational Communication: Empowerment 

in a Technological Society 
2. Beatrice G.Schultz Communicating in the Small Group: Theory and Practice. 1996 
3. Beebe S.A., Masterson J.T., Communicating in Smalls Groups.- Addison Wesley 

Longman, Inc, 2000 
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4. Deutsch, M. (Ed), Coleman, P. (2000) The Handbook of Conflict Resolution: Theory 

and Practice, - Jossey-Bass 

Mayer, B., Mayer, B.S. (2000) The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's 
Guide, - Jossey-Bass 

5. Eisenberg E.M., Goodal H.L. Jr., Goodall H.L. (2001). Organizational 

Communication: Balancing Creativity and Constraint 
6. Gerald L.Wilson & Michael S.Hanna. Groups in context. Leadership and 

Participation in Small Groups. Fourth edition.1996 
7. Jablin F.M., Putnam L. (2000). The New Handbook of Organizational 

Communication: Advances in Theory, Research, and Methods 
8. Larry L.Barker, KathyJ.Wahlers, Kittie W.Watson Groups in Process: An 

Introduction to Small Group Communication.1995, 2000 
9. Mary Ann Renz, John B.Greg Effective Small Group Communication in Theory and 

Practice. 2000 
10. Miller K. (1999). Organizational Communication: Approaches and Processes 
11. Reņģe V.  Organizāciju psiholoģija, -R.: Kamene, 2003 
12. Reņģe V. Attiecību psiholoģija, -R: Zvaigzne ABC, 2004 
13. Reņģe V. Sociālā psiholoģija, - R.: Zvaigzne ABC, 2002 
14. Ursiny, T (2003) Coward's Guide to Conflict: Empowering Solutions for Those Who 

Would Rather Run Than Fight ,- Sourcebooks Trade 
15. Weeks, D (1994) The Eight Essential Steps to Conflict Resolution: Preserving 

Relationships at Work, at Home, and in the Community,-   Putnam Pub Group 
 
 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti. 
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BIZNESA PROCESU MODELĒŠANA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE06 
 
Studiju kursa autors:   Lekt. Edmunds Plūmīte, tel: +371 7549756,  

fax: +371 7549757, e-mail: edmunds.plumite@eddi.lv  
 
Nodaļa (departaments):  SIA EDDI, IT uzņēmums 
 
Studiju kursa veids: A daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris (II semestris – nepilna laika studijas) 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas un praktiskie darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju kursa mēķi ir sekojoši: 

• Sniegt zināšanas un izpratni par biznesa procesu modelēšanu, izmantojot 
infoloģiskus un dinamiskus modeļus QPR ProcessGuide vidē; 

• Pilnveidot modelēšanas un procesu analīzes prasmes, izmantojot QPR 
ProcessGuide vidē funkcionējošu vienkāršotu imitāciju modelēšanas vidi. 

 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par biznesa procesu modelēšanas pamatiem; 
• Prasmes, pielietot modelēšanas programmatūru QPR ProcessGuide procesu 

analīzē; 
• Spēju, izmantot imitāciju modelēšanas iespējas biznesa procesu pārvaldībai. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Elementāras datorprasmes un izpratne par biznesa procesu būtību. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi ieskaitīti: praktiskie darbi.. 
 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite (tiek saņemta automātiski, ja ir 

sekmīgi ieskaitīti praktiskie darbi) 
 
Gala vērtējumu veido: Praktiskie darbs (100%)  
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no 5 lekcijām (10 stundas) un 4 patstāvīgajiem darbiem (10 stundas). 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 
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• Biznesa procesi un to modelēšana. Biznesa procesu tipveida modeļi (QPR 
ProcessGuide) un imitāciju modelēšana. Hierarhisks modelis (2 stundas) 

• QPR ProcessGuide pamati un aprīkojums (2 stundas) 
• Modelēšana: Modelis un tā elementi (2 stundas) 
• Grafisks skats. Navigātors. Analīze. Atskaites (2 stundas) 
• Imitāciju modelēšanas pamati QPR ProcessGuide vidē (2 stundas) 

 
Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

• Četri praktiskie darbi, no kuriem 3 darbi (katrs 2 stundas) secīgi sagatavo 
modelētāju patstāvīgai darbībai, bet ceturtais darbs (4 stundas) kalpo 
hipotētiska uzņēmuma kāda biznesa procesa (ražošana, pārdošana, loģistika, 
mārketings uc.) analīzei, konstruējot atbilstošas abstrakcijas vairāklīmeņu 
modeli un veicot kritisko resursu (kontūru) imitāciju modelēšanu. 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

16. QPR 7.4. ProcessGuide Users Guide, QPR Software Plc, Helsinki, 2005. 
 
 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti, bet galvenokārt 
http://www.qpr.com/Products/QPRProcessGuide/QPRProcessGuide.html. 
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MODULIS: SOCIĀLU SISTĒMU ADMINISTRĒŠANA UN PĀRVALDĪBA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE07 
 
Studiju kursa autors:   Prof. Egīls Ginters,  

tel: 9266909, fax: 7970126, egils.ginters@va.lv 
 
Nodaļa (departaments): Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I un II semestris, 2.gads - III semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 7 kredītpunkti un 70 kontaktstundas (35 kontaktstundas - nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, semināri un praktiskie darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju modulis kalpo zināšanu un prasmju sniegšanai par dažādu sociālu 
sistēmu raksturīgām iezīmēm un to pārvaldību. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Spēju izprast sociālu sistēmu, kā kopsakarībās esošu elementu kopumu; 
• Izpratni par cilvēka faktora lomu un sociālo prasmju svarīgumu; 
• Priekšstatu par dažādu sociālu sistēmu īpatnībām; 
• Prasmes parvaldīt sociālu projektus; 
• Izpratni par iegūto prasmju pielietošanas iespējām savā profesijā. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Specifiskas priekšzināšanas nav nepieciešamas. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīga un secīga moduli veidojošo kursu 

apguve. Ieskaites saņemšana kursā SSE07-1, 
SSE07-2, SSE07-4 un eksāmena nokārtošana 
kursā SSE07-3. 

 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot tikai pēc ieskaites 

saņemšanas augstāk minētajos kursos) 
 
Gala vērtējumu veido:    Eksāmena rezultāti 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Modulis sastāv no četriem studiju kursiem: 

• SSE07-1 “Vides Sistēmas” (1KP) (Ieskaite) 
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• SSE07-2 “Projektu Vadība” (2KP) (Ieskaite) 
• SSE07-3 “Sabiedrības Pārvalde” (2KP) (Eksāmens) 
• SSE07-4 “Tūrisma Sistēmas” (2KP) (Ieskaite) 

 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti augstāk minētajos studiju kursos noteiktie izziņas avoti. 
 
Papildu literatūra:  
 
Tiek izmantoti augstāk minētajos studiju kursos noteiktie izziņas avoti. 
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VIDES SISTĒMAS 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE07-1 
 
Studiju kursa autors:   Doc. Juris Smaļinskis, tel: +371 4207348,  

fax: +371 4207229, e-mail: juris.smalinskis@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa (TOV) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, II semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 1 kredītpunkti un 10 kontaktstundas (5 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vides pārvaldību kā apkārtējās vides 
aizsardzības līdzekli, kā arī ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu dažādu tūrisma formu 
aktivitātēm un to stratēģisku pārvaldību un plānošanu. Pamata uzdevums ir veidot izpratni par 
vides pārvaldības aktivitāšu integrāciju, plānojot, organizējot un pārvaldot tūrisma attītības 
programmas. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par pakārtējās vides pārvaldības sistēmu funkcionēšanas pamatiem; 
• Informāciju par dažādu vides sistēmu pārvaldības tehnoloģijām; 
• Spēju plānot un sekmēt vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nav nepieciešamas specifiskas prasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nokārtota ieskaite. 
 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite 
 
Gala vērtējumu veido: Ieskaite (100%)  
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām un ieskaites. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Apkārtējās vides pārvaldības koncepcija, juridiskie un institucionālie aspekti. 
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• Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana ( derīgie izrakteņi, 
augsne, ūdens, gaiss, bioloģiskie resursi uc.) 

• Apkārtējās vides pārvaldība lauksaimnieciskajā ražošanā (enerģētika, 
lauksaimniecība, mežrūpniecība, zivsaimniecība, pārtikas ražošana, tūrisms) 

• Globālo vides faktoru ietekme, ko izsauc cilveka darbība un šo faktoru 
pārvaldība (gaisa, ūdens, augsnes, zemes virskārtas piesārņojums, atkritumi, 
radiācija, troksnis, siltumnīcas efekts, sugu izzušana, ekoloģiskās katastrofas 
uc.) 

• Bioloģiskās un sugu daudzveidības aizsardzība un monitorings Latvijas 
pilsētu un lauku teritorijās 

• Aizsargājamās teritorijas, liegumi un to pārvaldības sistēmas  
• Vides pārvaldība stratēģiskas pārvaldības, plānošanas un lēmumu 

pieņemšanas aspektā 
• Videi draudzīgu materiālu un tehnoloģiju izmantošana tūrisma infrastruktūras 

veidošanā 
• Vides audits, tā aktualitāte un nozīmīgums 

 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

17. Barrow C. Environmental Management and Development.-Routledge, ISBN 
0415280842, 2005. 

18. Staib R., Environmental Management and Decision Making for Business.-Palgrave 
MacMillan, ISBN 1403941335, 2005. 

19. Keen M., Dyball R., Brown V.A. Social Leraning in Environmental Management.-
Stylus Pub Lic, ISBN 1844071839, 2005. 

 
 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi. 
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PROJEKTU VADĪBA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE07-2 
 
Studiju kursa autors:   Doc. Maira Leščevica, tel: +371 4207814,  

fax: +371 4207229, e-mail: mlescevica@hotmail.com    
 
Nodaļa (departaments):  Biznesa vadības nodaļa (BV) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, seminari, grupas darbs) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kursa pamata uzdevums ir ievads starptautisku projektu pārvadībā, lai izprastu biznesa 
un projekta būtiskās atšķirības, projekta uzsākšanas iemeslus, veiktu dalībnieku analīzi, kā arī 
noskaidrotu projektu attīstības un pārvaldības pamata principus. Tiek aplūkoti dažāda veida 
projekti. Kursam ir jāsniedz pietiekamas prasmes, lai students spētu iekļauties projektu 
vadības komandā. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par projektu sagatavošanu; 
• Izpratni par tipveida starptautiska projekta būtību; 
• Spējas, demonstrēt detalizētu izpratni par starptautiska un nacionāla projekta 

galvenajām atšķirībām; 
• Prasmes, līdzdarboties starptautiskā projektā kā partneris; 
• Zināšanas, kas ļauj analizēt un salīdzināt dažādu tipu projektus. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nav nepieciešamas specifiskas prasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Savlaicīgi iesniegts un sekmīgi novērtēts 

grupas darbs, kā arī sekmīgi nokārtota 
ieskaite. 

 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite 
 
Gala vērtējumu veido: Ieskaite (70%), grupas darbs (30%) 
 
Studiju kursa saturs: 
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Studiju kurss sastāv no lekcijām, semināriem un ieskaites. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Starptautiski projekti. Vadlīnijas. Projekts un bizness. Sekmīga projekta 
priekšnosacījumi. 

• Projekts. Projekta aprīkojums un vide. 
• Projekta pārvaldība un projekta vadītājs. Pārvaldības koncepcija. Pārvaldības 

loma. Projekta pārvaldības uzdevumi. Starptautisks vai nacionāls projekts. 
• Projekta organizācija. Organizācija un kultūra. Projektējuma apraksta 

veidošana. 
• Institucionāls ietvars. Projekta plānošana. Projekta darba grupas. Riska 

pārvaldība. 
 
Praktisko darbu saturs ir sekojošs: 

• Projektējuma apraksta sagatavošana. 
 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

1. Owen J.M. International Project Management. -South-Western Pub, ISBN 
0324203020, 2005. 

2. Lientz B.P., Rea P.K. International Project Management. –Academic Press, ISBN 
0124499856, 2002. 

 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 
 

1. Managing projects in developing countries. Edited by J.W.Cusworth, T.R.Franks. 
Longman Scientific&Technical, 1993. 

2. Project management – a systems approach to planning, scheduling, and controlling, 
Fifth edition, Harold Kerzner, 1995. 
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SABIEDRĪBAS PĀRVALDE 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE07-3 
 
Studiju kursa autors:   Doc. Dace Jansone, tel: +371 9464213,  

fax: +371 4207229, e-mail: dace.jansone@va.lv  
 
Nodaļa (departaments):  Politoloģijas nodaļa (POL) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, II semestris, 2.gads – III semestris (nepilna laika studijas) 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, seminari, literatūras apskats) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar politiskās sistēmas pārvaldes pamata 
principiem, politikas lomu un nozīmīgumu pilsoņu ikdienas dzīvē. Kursa aktuālā tēma 
ir valsts pārvaldes attīstība. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par valsts pārvaldes pamata principiem – organizācijas teoriju, kā arī 
spēj novērtēt biokrātiskā aparāta ietekmi uz organizācijas funkcionēšanu 

• Prasmes veikt valsts pārvaldes konteksta analīzi, kā arī aplūkot valsts 
pārvaldi tās starpdisciplinārajā kontekstā 

• Izpratni par valsts aparāta darbību publiskajā sektorā, īpaši akcentējot 
politiski-administratīvās attiecības 

• Zināšanas par valsts pārvaldes reformām, jaunu valsts pārvaldes koncepciju 
un izpratni par civildienesta pārveides problēmām 

• Izpratni par to, kā tiek veidota politika, kā arī spējas identificēt un izskaidrot 
politikas veidošanas procesa stadijas, un izpratni par politikas attīstību un tās 
analīzi ietekmējošiem faktoriem 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nav nepieciešamas specifiskas prasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Semināru apmeklējums, iesniegts un 

akceptēts literatūras apskats, kā arī sekmīgi 
nokārtots eksāmens. Eksāmenu atļauts kārtot 
tikai pēc ieskaišu saņemšanas studiju kursos 
SSE07-1, SSE07-2 un SSE07-4. 
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Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens 
 
Gala vērtējumu veido: Lekcijas (20%), semināri (10%), literatūras 

apskats (30%), eksāmens (40%) 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām, 2 semināriem, literatūras apskata un eksāmena. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 
 

• Valsts pārvaldes attīstība. Pārvaldes doktorīnas loma. Klasiskā organizācijas 
teorija: Zinātniska pārvalde un Henri Fayol’s vispārējas pārvaldes teorija. 
Ortodoksa periods. Birokrātijas teorija. Neoklasiskā organizācijas teorija. 
Strukturālās organizācijas teorija. Sistēmu teorija. Organziācijas attīstības 
koncepcija. Attiecības starp personību un organziāciju. Birokrātiskā aparāta 
ietekme uz organizācijas darbību: Birokrātiskā disfunkcionalitāte. Birokrātiskā 
varenība. 

 
• Valsts pārvaldes perspektīvas: politiskās, juridiskās, pārvaldības, 

funkcionālās. Valsts pārvalde kā zinātne starpdisciplinārā kontekstā. 
 

• Valsts aparāta ierēdņu funkcijas. Ierēdņu izvirzīšana un selekcija. Apmācība. 
Darba ražīguma izvērtēšana. Attīstības pārvaldība: no nejaušas atrašanas līdz 
mērķtiecīgai selekcijai. Patronāža. Paraugbirokrātija. 

 
• Valsta pārvalde un reformu cikli. Tradicionālās valsts pārvaldes kritika. Jaunā 

un publiskā pārvaldes sistēma. Publiska pārvalde (publicitāte). Pārvaldība. 
 

• Publiska politikas veidošana. Politikas veidošanas process: politisko mērķu 
un rīcības plāna izstrādāšana, lēmuma pieņemšana, izpilde, pilnveidošana, 
atgriezeniskā saite, programmas izvērtēšana, politikas analīze un korekcija. 

 
Divos semināros notiek studentu prezentācijas, kurās tiek sniegta informācija par literatūras 
analīzes darba rezultātiem, kā arī notiek diskusija. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 
 

1. Jay M. Shafritz, E.W. Russell (2004) Introducing Public Administration, 4yh ed., 
Longman 

2. Richard J., II Stillman, Richard Joseph Stillman (eds) (2004) Public Administration: 
Concepts and Cases, 8th ed, Houghton Mifflin Company 

 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 
 

3. Rosenbloom D.H., Kravchuk R., Kravchuk S.R. Public Administration. -McGraw-
Hill College, ISBN 0072867957, 2004. 
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TŪRISMA SISTĒMAS 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE07-4 
 
Studiju kursa autors:   Doc. Agita Šļara, tel: +371 4207348,  

fax: +371 4207229, e-mail: agita.slara@va.lv  
 
Nodaļa (departaments):  Tūrisma organizācijas un vadības nodaļa (TOV) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris, 1.gads – II semestris (nepilna laika studijas) 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, praktiskie darbi, prezentācijas, eksāmens) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kursa mērķis ir sniegt ieskatu uz tūrisma sistēmu kā integrētu objektu, kas pakļauts 
dažādu līmeņu pārvaldības aktivitātēm. Kursa aktualitāti nosaka nepieciešamība, ka ikvienam 
tūrisma sistēmas veidotājam ir jāveido dinamiskas saites starp visām tūrisma sistēmas 
sastāvdaļām. Kursam ir jāattīsta lēmuma pieņemšanas prasmes apstākļos, kad mainās 
pieprasījuma-piedāvājuma attiecības. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Spējas, izskaidrot, kā funkcionē tūrisma sistēma atkarībā no pārvaldības 
veida; 

• Prasmes, analizēt tūrisma attīstību ietekmējošos faktorus starptautiskā, 
nacionālā un reģionālā aspektos; 

• Spējas, sagatavot jauna un dzīvotspējīga tūrisma produkta koncepciju; 
• Prasmes, veikt tūrisma produktu pieprasījuma-piedāvājuma datu analīzi; 
• Prakstiskas iemaņas, kā lietot dažādas tūrisma plānošana un prognozēšanas 

metodes; 
• Izpratni par piemērotākās informācijas izvēli tūrisma pakalpojuma reklāmai. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nav nepieciešamas specifiskas prasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi paveikti visi praktiskie darbi, 

sagatavota literatūras analīzes prezentācija, 
kā arī sekmīgi nokārtots eksāmens. 
Eksāmenu atļauts kārtot tikai pēc augstāk 
minēto praktisko darbu izpildes un 
prezentācijas veikšanas. 
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Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens 
 
Gala vērtējumu veido: Lekcijas (0%), praktiskie darbi (40%), 

prezentācija (15%), eksāmens (45%) 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem, prezentācijas (literatūras apskata) un 
eksāmena. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 
 

• Tūrisma terminoloģija. Tūrisma formas. Tūrisma sistēma: pieprasījums – 
piedāvājums. Piedāvājuma funkcionālās komponentes: atrakcijas, transports, 
informācija, veicināšana, naktsmītnes, ceļojumu organizēšana un citi 
pakalpojumi (3 stundas) 

 
• Ārējas iedarbes uz tūrisma sistēmu: konkurence, valsts politika, dabas resursi, 

kultūras resursi, organizācijas stāvoklis tirgū, finanses, cilvēkresursi, 
uzņēmējdarbība, sabiedrības viedoklis. STEEP analīze: sociālo, tehnoloģisko, 
ekonomisko, vides un politisko faktoru ietekme uz tūrisma attīstības 
starptautiskajiem, nacionālajiem, reģionālajiem un lokālajiem aspektiem (3 
stundas) 

 
• Tūrisma attīstība dabas liegumos un rezervātos. Zonēšana. ROS metode. 

Vides, ekonomiskā un sociālā kapacitāte. Tūrisma pozitīvā un negatīvā 
ietekme uz sociālo un ārejo vidi, kā arī ekonomiku (3 stundas). 

 
• Publiskā-privātā partnerība tūrisma attīstībā un veicināšanā. Tūrisma 

attīstības priekšnoteikumi Baltijas etalonteritorijā. Baltijas jūras reģiona 
priekšrocības (1 stundas). 

 
 
Seminārā notiek studentu prezentācijas, kurās tiek sniegta informācija par literatūras analīzes darba 
rezultātiem, kā arī notiek diskusija (2 stundas) 
 
Praktiskie darbi ietver: 
 

• Piedāvāto pakalpojumu analīze X reģionā (2 stundas) 
• Pieprasījuma – piedāvājuma matricas sagatavošana (2 stundas) 
• Nacionālais parks (liegums) – tūrisma modelis (2 stundas) 
• Publiskās-privātās partnerības pārvaldības modelēšana (2 stundas) 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 
 

3. Buhalis D. Tourism Management Dynamics. –Butterworth-Heinemann, ISBN 
0750663782, 2005. 

4. Pender L., Sharpley R. The Management of Tourism. –Sage Publications, ISBN 
0761940219, 2004. 

5. Kerr W.R. Tourism Public Policy, and the Strategic Management of Failure. –
Pergamon Press, ISBN 0080442005, 2003.
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Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 
 

1. Gunn, Clare A. 3rd ed. 1994. Tourism Planning. New York: Taylor&Francis 
2. Evans N., Campbell D., Stonehouse G. Strategic management for Travel and Tourism. 2003. 

Great Britain 
3. Guide for Local Authorities on Developing sustainable tourism. 2001, WTO 
4. Manuel Baud-Bovy&Fred Lawson. 2002. Tourism & recreation handbook of 

planning and design. 
5. Mathieson, Alister and Geofeey Wall 1993.Tourism:economic, physical and social 

impacts. London Longamn Scientific &Technical 
6. Data Collection and Analysis for Tourism Management, Marketing and Planning. A 

Manual for managers and Analysts. 1999. WTO 
7. Eagles Paul F.J., Mc Cool Stephen F., and Haynes Christopher D. Sustainable 

Tourism in Protected areas: Guidelines for Planning and management. 2002, 
IUCN –The World Conservation Unit 

8. National and Regional Tourism Planning. Methodologies and Case studies. 2001, 
WTO, Thomson learning. 
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MODULIS: E-PIELIETOJUMU PROJEKTĒŠANA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE08 
 
Studiju kursa autors:   Prof. Egīls Ginters,  

tel: 9266909, fax: 7970126, egils.ginters@va.lv 
 
Nodaļa (departaments): Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I un II semestris, 2.gads - III semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 5 kredītpunkti un 50 kontaktstundas (25 kontaktstundas - nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas un praktiskie darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju modulis kalpo zināšanu un prasmju sniegšanai par dažādu e-
aplikāciju projektēšanu un ekspluatāciju. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Spēju izveidot e-tirdzniecības vietu Internet vide, kas var kalpot darba rezultātu 
realizācijai un citu pakalpojumu sniegšanai; 

• Izpratni par ģeoinformācijas sistēmām, to izmantošanas iespējām transportā, 
loģistikā, tūrismā uc.; 

• Prasmes izveidot tipveida Web vietu un pārvaldīt tās saturu; 
• Izpratni par iegūto prasmju pielietošanas iespējām savā profesijā. 

 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nepieciešamas elementāras datorprasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīga un secīga moduli veidojošo kursu 

apguve. Ieskaites saņemšana kursā SSE08-1, 
SSE08-3 un eksāmena nokārtošana kursā 
SSE08-2. 

 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot tikai pēc ieskaites 

saņemšanas augstāk minētajos kursos) 
 
Gala vērtējumu veido:    Eksāmena rezultāti 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Modulis sastāv no trijiem studiju kursiem: 
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• SSE08-1 “e-Biznesa Pielietojumu Konstruēšana” (2KP) (Ieskaite) 
• SSE08-2 “Web Pielietojumi” (2KP) (Eksāmens) 
• SSE08-3 “Ģeoinformācijas Sistēmas” (1KP) (Ieskaite) 

 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti augstāk minētajos studiju kursos noteiktie izziņas avoti. 
 
Papildu literatūra:  
 
Tiek izmantoti augstāk minētajos studiju kursos noteiktie izziņas avoti. 
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WEB PIELIETOJUMI 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE08-2 
 
Studiju kursa autors:   Lekt. Aigars Andersons, tel: +371 8233997,  

fax: +371 4521001, e-mail: aigars.andersons@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Biznesa vadības nodaļa (BV) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, II semestris (2.gads - III semestris – nepilna laika studijas) 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, praktiskie darbi, rezultātu prezentācija, eksāmens) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kursa mērķis ir Web vietu veidošanas pamatiemaņu apguve, kas dotu iespējas izstrādāt reālu 
un noderīgu Web vietu informācijas, pētījumu rezultātu un pakalpojumu aprakstu publicēšanai, 
nodrošinot datu bāzu piesaisti. Kurss sniedz informāciju par HTML valodu un dažādiem Web vietu 
konstruēšanas līdzekļiem, kas neparasa īpašas priekšzināšanas. Studiju kuras pamata uzdevums ir 
izveidot prasmes strādāt ar Web vietu ģenerēšanas līdzkļiem MAMBO uc., sekmējot sarežģītu un 
funkcionāli komplicētu sistēmu veidošanu, kas iespējama cilvēkiem bez iepriekšējas sagatvotības 
datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā. 
 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par Web vietu konstruēšanas, funkcionēšanas pamatiem un radītajām 
priekšrocībām; 

• Prasmes konstruēt tipveida Web vietu Internet vidē, izmantojot ģenerēšanas 
līdzekļus MAMBO (HTML, PHP, mySQL); 

• Spēju izvēlēties un konstruēt biznesa veidam atbilstošu Web vietu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nepieciešamas elementāras datorprasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nokārtots eksāmens, kas tiek atļauts 

pēc praktisko darbu ieskaitīšanas un rezultāta 
prezentēšanas. Pirms eksāmena kārtošanas ir 
jābūt saņemtām ieskaitēm studiju kursos 
SSE08-1 un SSE08-3. 

 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens 
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Gala vērtējumu veido: Lekcijas (0%), praktiskie darbi (60%), 

prezentācija (10%), eksāmens (30%) 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem un ieskaites. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Web programmēšanas alternatīvas - HTML koda rakstīšana, brīvas lietošanas 
tiesību programmu ģenerātoru izmntošana. Web vietas vizuālais 
noformējums. Labas Web vietas raksturīgās iezīmes – lejupielādes ātrums, 
ērta navigācija, piemērots saturs, piekļuves iespējas un laba pārnesamība. 
Pārlukojuma programmas un to platformas. XML un CSS. WML un WAP 
risinājumi. (2 stundas) 

• Web aplikācijas. Vienkāršas Web lapas. Klienta-servera arhitektūras ar 
datubāzu piesaisti. MAMBO – efektīvs Web vietu ģenerātors. (2 stundas) 

• Dinamiskas Web lapas. Ievads PHP. Datu pieprasījuma formēšans. MAMBO 
– iegultās funkcijas. Lietotāja definētas funkcijas. Koda prototaipings. 
Mainīga satura Web lapas veidošana. Sarakstu veidošana. Mainīgo kontrole. 
Datu tiešsaistes imports no citām Web vietām. (3 stundas) 

• Datubāzes. Failu serveri. Relāciju datu bāzes. Ievads SQL un MySQL. 
Pieprasījums mySQL datubāzei no PHP rindām uz Web servera. Pieprasījumi 
datubāzēm no Web lapām. Web formu, aktivitāšu un rezultātu kombinācijas. 
(2 stundas). 

• Web vietu publicēšana Internet vidē. Pārraides protokoli. Sistēmas darbības 
pārbaude un kļūdu labošana. (1 stunda) 

 
Praktisko darbu komplekss sastāv no secīgi izpildāmiem praktiskiem darbiem MAMBO vidē 10 
kontaktstundu apjomā , kuru izpildes rezultātā katrs studējošais ir izveidojis strādājošu individuālas 
orientācijas Web vietu Internet vidē. Praktiskais darbs sastāv no vairākiem etapiem:  
 

• Web vietas izveides mērķa noteikšana. Web dizaina idejas konstruēšana; 
• Statiskas Web lapas izveide; 
• Pārveide par dinamisku Web lapu; 
• Datubāzu pieprasījumu projektēšana; 
• Web lapas publicēšana; 
• Web lapas satura pārvaldība; 
• Web vietas prezentācija. 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

1. Graf H. Building Websites with MAMBO. - Packt Pub Ltd., ISBN 1904811736, 2005. 
 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 

2. Luke Welling, Laura Thomson. PHP and MySQL Web Development. Second 
Edition. Sams Publishing. ISBN: 0-672-32525-X. February 2003.  

3. Peter Sestoft. HTML overview. An introduction to writing HTML documents. 
Translated into English by Martin Elsman. 
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ĢEOINFORMĀCIJAS SISTĒMAS 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE08-3 
 
Studiju kursa autors:   Lekt. Andris Lapāns, tel: +371 29215301,  

fax: +371 4207229, e-mail: andris@miko.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I un II semestris  
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 3 kredītpunkti un 30 kontaktstundas (15 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, praktiskie darbi, ieskaite) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kurss sniedz ieskatu dažādos GIS pielietošanas aspektos, kā arī augstāk minētā servisa 
tehniskā nodrošinājuma un sistēmiskās programmatūras kopas analīzē. Tiek gūtas prasmes, 
izmantot GIS risinājumus lokālā darba vietā, datu pārraides tīklā, kā arī uz plaukstdatora. 
Praktisko nodarbību laikā studenti datoru laboratorijā apsniedzēja vadībā apgūst sākotnējā 
līmenī Intergraph programmatūru GeoMedia. Ieskaites darbs ir pētījums (latviešu un angļu 
valodā) katram par kādu no šīs programmatūras funkcijām un to pielietojamību loģistikas 
uzdevumu risināšanā. 
 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par GIS funkcionēšanu un uzbūves struktūru; 
• Zināšanas par informācijas uzglabāšanu GIS datu bāzēs un kartogrāfisko 

programmatūru; 
• Prasmes konstruēt elemntāru GIS, izmantojot brīvi pieejamu kartogrāfisko 

informāciju; 
• Spējas pielietot mobilos risinājumus uz digitālās kartogrāfijas bāzes; 
• Spēju izvēlēties piemērotu problēmas risinājumu, kas balstās uz GIS 

izmantošanu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nepieciešamas elementāras datorprasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nokārtoti praktiskie darbi, kas 

nosaka automātisku ieskaites saņemšanu – 
uzrakstīts pētījums.  
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Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite 
 
Gala vērtējumu veido: Ieskaite (100%)  
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām un praktiskajiem darbiem. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Ģeoinformācijas sistēmu arhitektūra. Datu apstrādes aprīkojums. 
Aerofotogrāfijas un satelītkartes, lāzerskenēšana, GPS un zemes ierīkošana. 
GIS – Latvijā un pasaulē. Sistēmiskā programmatūra, prasības un 
priekšnoteikumi. Komerciāla programmatūra, brīvas lietošanas un bezmaksas 
programmatūra. Datu bāzes un vides grafisks attēlojums. (3 stundas) 

• Metadati un GIS. INSPIRE direktīvas. Datu portāli. GIS datu serveri un 
servisi. Vietas noteikšana un apzīmēšana. (1 stunda). 

• Bezvadu datu pārraide. GPS un navigācija. Mobilie GIS risinājumi. (1 
stunda). 

 
Praktisko darbu komplekss sastāv no secīgi izpildāmiem praktiskiem darbiem 25 kontaktstundu 
apjomā:  

• Katrs no studentiem sastāda un prezentē pārējiem kursa biedriem referātu par kādu 
ar ĢIS saistītām tēmām (5 stundas) 

• GIS programmatūras Geomedia apguve (10 stundas) 
• Kartogrāfiskās informācijas apstrāde. Datu apstrāde GeoMedia vidē. (10 stundas); 

 
Students noformē un paraksta pētījuma darbu, uz kura arī saņem darba vadītāja parakstu, kas 
apliecina darba izpildi. Darbs jāiesūta pa e-pastu uz darba vadītāja uzrādīto adresi Microsoft Word 
dokumenta formā un PDF formā. Kā pozitīvs darba izpildes apliecinājums var tikt uzskatīta arī 
darba vadītāja atbilstoša atbilde e- pasta formā. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

4. Bernhardsen T. Geographical Information Systems. An Introduction.-John Wiley & 
Sons Inc., ISBN 0471419680, 2002. 

 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 
 

5. Pētījums par nepieciešamību un iespējām veidot vienotu VĢIS. 1995.gads. Autori: 
Ints Lukss, Andris Lapāns, Baiba Ziemele. 

6. http://inspire.jrc.it/, 12.03.2006. 
7. http://www.gis.com/, 12.03.2006. 
8. http://www.intergraph.com, 12.03.2006. 
9. http://www.bentley.com, 12.03.2006. 
10. http://www.oracle.com/technology/products/spatial/index.html, 

12.03.2006. 
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MODULIS: BIZNESA INFORMĀCIJAS APSTRĀDES VIDES 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE09 
 
Studiju kursa autors:   Prof. Egīls Ginters,  

tel: 9266909, fax: 7970126, egils.ginters@va.lv 
 
Nodaļa (departaments): Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas - nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas un laboratorijas darbi) 
 
Studiju kursa anotācija: Studiju modulis kalpo zināšanu un prasmju sniegšanai par mūsdienīgu 
biznesa vides tehnisko aprīkojumu un sistēmiskās programmatūras izmantošanu. 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Spēju izprast un veikt izmantojamās datu apstrādes un pārraides aparatūras 
diagnostiku, kā arī veidot vienkāršus, personālus un lokālus datu pārraides tīklus; 

• Prasmes izmantot biroja sistēmisko programmatūru grafiskās informācijas apstrādē, 
datu vizualizēšanā un projektu plānošanā; 

• Izpratni par iegūto prasmju pielietošanas iespējām savā profesijā. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nepieciešamas elementāras datorprasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīga un secīga moduli veidojošo kursu 

apguve. Ieskaites saņemšana kursā SSE09-2 
un eksāmena nokārtošana kursā SSE09-1. 

 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens (atļauts kārtot tikai pēc ieskaites 

saņemšanas augstāk minētajā kursā) 
 
Gala vērtējumu veido:    Eksāmena rezultāti 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Modulis sastāv no diviem studiju kursiem: 

• SSE09-1 “Tehniskais nodrošinājums un Mobilas datu pārraides sistēmas” (1KP) 
(Eksāmens) 
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• SSE09-2 “Biznesa datu apstrādes programmatūra” (1KP) (Ieskaite) 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti augstāk minētajos studiju kursos noteiktie izziņas avoti. 
 
Papildu literatūra:  
 
Tiek izmantoti augstāk minētajos studiju kursos noteiktie izziņas avoti. 
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TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS UN MOBILAS DATU PĀRRAIDES 
SISTĒMAS 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE09-1 
 
Studiju kursa autors:   Lekt. Arnis Cīrulis, tel: +371 9187417,  

fax: +371 4207229, e-mail: arnis.cirulis@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris  
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 1 kredītpunkti un 10 kontaktstundas (5 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, laboratorijas darbi, eksāmens) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kurss sniedz ieskatu dažādos mūsdienīga tehniskā datu pārraides un apstrādes 
nodrošinājuma arhitektūras un izmantošanas aspektos, akcentējot mobilo risinājumu attīstības 
perspektīvas. 
 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par tehniskā datu apstrādes un pārraides aprīkojuma arhitektūru un 
funkcionēšanu; 

• Zināšanas par komunikāciju apakšsistēmām; 
• Prasmes diagnosticēt un konstruēt personālo datoru; 
• Spējas pielietot mobilos risinājumus, izmantojot bezvadu sakaru tīklus, 

plaukstdatorus un mobilo telefonu. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nepieciešamas elementāras datorprasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nokārtoti laboratorijas darbi, kas 

pēc  ieskaites saņemšanas kursā SSE09-2 
nodrošina piekļuvi eksāmena kārtošanai.  

 
Gala pārbaudījuma veids:  Eksāmens 
 
Gala vērtējumu veido: Lekcijas (0%), laboratorijas darbi (40%), 

eksāmens (60%)  
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Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām un praktiskajiem darbiem. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 

• Datu apstrādes sistēmas arhitektūra. Datu apstrādes iekārtas un perifērija. 
Komunikāciju sistēmas. Tehniskais nodrošinājums un programmatūra. 
Sistēmiskā un lietišķā programmatūra. Datu apstrādes iekartas un to uzbūve: 
personālais dators, piezīmjdators, plaukstdators. Ievades iekārtas: klaviatūra, 
peles, skeneris, svītrkodu skeneris, digitaizeris, digitālā kamera. Izvades 
iekārtas: printeri, ploteri, monitori, videoprojektori. Ārējās atmiņas iekārtas: 
HDD, CD/DVD, flash diski, MP3. (3 stundas) 

• Komunikāciju sistēmas un datu pārraides tīkli. Loģiskā struktūra: topoloģija 
un protokoli. OSI-7498 modelis. Vadu un bezvadu tīkli. Personālie tīkli: USB 
un Bluetooth. Lokālie tīkli: Ethernet. TCP/IP. Internet un Intranet. (2 stundas) 

 
Praktisko darbu komplekss sastāv no secīgi izpildāmiem praktiskiem darbiem 5 kontaktstundu 
apjomā:  

• Personālā datora konstruēšana un diagnostika. USB tīkla izveidošana. Datu 
arhivēšana: MP3, flash disks (3 stundas); 

• Bezvadu vienādranga datu pārraides tīkla veidošana Bluetooth vidē (plaukstdators-
personālais dators-mobilais telefons). (2 stundas). 

 
Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

11. Ginters E. et al. Logistics Information Systems.-Jumi Ltd., ISBN 9984300218, Part 1 
and Part 2, 2002. 

12. White M. C. Data Communications and Computer Networks.- Course Technology 
Ptr, ISBN 0619160357, 2004. 

 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 
 

13. http://www.liis.lv/mspamati/, 12.03.2006 
14. I.Murāne. Ar Internet uz tu. Datortehnika 1998, 48 Ipp. 
15. V.Vēža red. 6.datortīkli un Internet pakalpojumu izmantošana. Mācību grāmata, Rīga, 

2000. 
16. http://www.tigerdirect.com, 12.03.2006 
17. http://lat.times.lv, 12.03.2006 
18. http://www.boot.lv,  12.03.2006 
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BIZNESA DATU APSTRĀDES PROGRAMMATŪRA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE09-2 
 
Studiju kursa autors:   Doc. Agris Vārna, tel: +371 8345574,  

fax: +371 4207229, e-mail: agris.varna@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: B daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, I semestris 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 1 kredītpunkti un 10 kontaktstundas (5 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, laboratorijas darbi, eksāmens) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kurss sniedz ieskatu dažādos biznesa datu apstrādes programmatūras izmantošanas 
aspektos, akcentējot komunikāciju, audio-vizuālu un projektu plānošanas funkciju. Īpaša 
vērība tiek veltīta brīvas pieejas, bezmaksas lietošanas un atvērtā koda programmatūras 
izmantošanai, kā arī informācijas aizsardzības jautājumiem. 
 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par biroja sistēmiskās programmatūras izmantošanas iespējām; 
• Zināšanas par mūsdienīgām komunikāciju vidēm; 
• Prasmes atrast un piemērot uzdevumu risināšanai atvērtā koda 

programmatūras bezmaksas risinājumus. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nepieciešamas elementāras datorprasmes. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nokārtoti un aizstāvēti laboratorijas 

darbi, kas automātiski nodrošina ieskaites 
saņemšanu šajā studiju kursā.  

 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite 
 
Gala vērtējumu veido: Lekcijas (10%), laboratorijas darbi (90%). 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām un laboratorijas darbiem. 
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Lekciju saturs ir sekojošs: 
 

• Brīvas pieejas un bezmaksas lietošanas programmatūra (shareware, 
freeware). Autortiesības. Atvērtā koda programmatūra. OpenOffice, tā 
raksturīgās iezīmes un savietojamība (MS Office). Imports, exports (PDF 
u.c.), makrosu izmantošana, sagataves, datu formatēšana un analīze. Datu 
bāzu izmantošana, atskaišu formas, aplikāciju veidošana. Darba grupas. (2 
stundas) 

 
• Attēli: rastra un vektoru forma. Apstrādes programmatūra. Vairāklīmeņu 

tehnoloģijas. Attēlu apstrādes operācijas. Speciāli efekti. Attēlu sagatavošana 
Web. Animācijas. Shēmu un rasējumu konstruēšana. Tekstu pievienošana. 
Objektu savienošana. Vairāklīmeņu un lapu apstrāde. Sagataves, objektu 
bibliotēkas, jaunu objektu veidošana. (2 stundas) 

 
• MS Project projektu pārvaldības plānošanā. Komunikāciju vides. 

Videokonferences. Messenger, Skype, VideoChat. (1 stunda) 
 
Laboratorijas darbu komplekss sastāv no secīgi izpildāmiem praktiskiem darbiem 5 kontaktstundu 
apjomā:  

• Darbu plānošana MS Project vidē (2 stundas); 
• Atvērtā koda programmatūra OpenOffice un savietojamības jautājumi (2 stundas); 
• Biroja komunikāciju vides izveidošana: Skype un VideoChat. Konferences režīmi. 

(1 stundas). 
 

Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

19. Perry G., Fulton J. and Cozzola M.T. et al. OpenOffice.org 2, Firefox and 
Thunderbird, for Windows. – Sams, ISBN 0672328089, 2005. 

20. Marmel E. Microsoft Office Project 2003 Bible. – John Willey & Sons Inc., ISBN 
0764542524, 2003. 

 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 
 

1. Microsoft Press, Online Training Solutions, Microsoft Office Word 2003 Step by Step. 2003. 
Canada. 

2. Microsoft Press, Online Training Solutions, Microsoft Office Excel 2003 Step by Step. 2003. 
Canada. 

3. Scott Carr, GR Singleton. OpenOffice documentation. 2005. 
http://documentation.openoffice.org/ 

4. The GIMP Documentation Team.Gimp documentation. 2005. http://docs.gimp.org/en/ 
5. Absolute Cross. 1996. Photoshop Tutorials.  

http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop/ 
6. DBM & others. Visio Basics. 2001. http://www.design-

drawing.com/visio/visbas.htm 
 
 



  Vidzemes augstskola,                                                      Sociotehnisku Sistēmu Inženierija 

76 

PROGRAMMU INŽENIERIJA 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE10 
 
Studiju kursa autors:   Lekt. Ginta Štāle, tel: +371 26307551,  

fax: +371 4207229, e-mail: ginta.stale@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Informācijas Tehnoloģijas (IT) 
 
Studiju kursa veids: C daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, II semestris (2.gads, III semestris – nepilna laika studijas) 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, praktiskie darbi, ieskaite) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kurss kalpo informācijas sistēmu programmatūras projektēšanas metožu apzināšanai, 
kā arī sniedz virkni iespējamu modeļu, kas apraksta programmatūras projekta dzīves ciklu no 
pirmās idejas līdz produkta pavadīšanas beigām. 
 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Izpratni par informācijas apstrādes sistēmu klasifikāciju un sistēmu 
konceptuālu modeli; 

• Prasmes pielietot dažādus aprēķinu un rīcības modeļus programmu produkta 
konstruēšanas projekta laikā; 

• Spējas veikt informācijas apstrādes sistēmu pilveidošanas uzdevumus; 
• Prasmes izvēlēties un izmantot iegūtās zināšanas specifisku problēmu 

risināšanai. 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nepieciešama iepriekšēja sagatavotība programmēšanā un/vai sistēmu analīzē. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nokārtoti un aizstāvēti praktiskie un 

patstāvīgie darbi, sekmīgi nokārtoti testi, kas 
automātiski nodrošina ieskaites saņemšanu 
šajā studiju kursā.  

 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite 
 
Gala vērtējumu veido: Lekcijas (5%), praktiskie darbi (60%), 

patstāvīgais darbs (15%), testi (20%). 
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Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām un praktiskajiem darbiem. 
 
Lekciju saturs ir sekojošs: 
 

• Informācijas sistēmas konceptuāls modelis. Informācijas sistēmu analīze 
(koncepcijas, metodoloģijas) (2 stundas) 

 
• Informācijas sistēmu klasifikācija. Informācijas sistēmas dzīves cikls. 

Informācijas sistēmas projektēšana. Labas prakses piemēri informācijas 
sistēmu konstruēšanā. (2 stundas) 

 
• Informācijas apstrādes sistēmu projektēšanas pamati. Prasību specifikācijas. 

(2 stundas) 
 

• Projekta pārvaldība. Latvijas standarti projektu pārvaldībai. Informācijas 
apstrādes sistēmu projektu pavaddokumentācija. (2 stundas) 

 
• Informācijas apstrādes sistēmu analīzes un attīstības līdzekļi. Kvalitātes 

kontrole. (2 stundas) 
 
Praktisko darbu komplekss sastāv no secīgi izpildāmiem praktiskiem darbiem 10 kontaktstundu 
apjomā:  

• Informācijas apstrādes sistēmas prezentācija. (2 stundas); 
• Informācijas apstrādes sistēmas attīstības plāna konstruēšana. (2 stundas); 
• Prasību specifikācijas. Projekta monitorings un plāna izmaiņu vadība. (2 stundas); 
• Informācijas apstrādes sistēmas pavaddokumentācijas sagatavošana. (2 stundas); 
• Informācijas sistēmu analīzes un attīstības līdzekļu izmantošana. (2 stundas). 
 

Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

21. Atlee M. J. and Pfleeger L.S. Software Engineering. – Prentice Hall, ISBN 
0131469134, 2005. 

22. Pressman S.R. Software Engineering. – McGraw-Hill College, ISBN 007301933X, 
2004. 

 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 
 

1. Alan Dennis, Barbara Haley Wixom. Systems Analysis and Design. John Wiley 
& Sons, Inc. ISBN: 0-471-24100-8, 2000., 516 pages. 

2. Steven Alter. Information systems. A Management Perspective. Third Edition. 
Addison-Wesley Educational Publishers Inc. ISBN: 0-201-35109-9, 1999, 523 
pages. 

3. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis, and Design. Prentice-
Hall International, Inc. ISBN: 0-13-185158-6, 1995, 894 pages. 

4. http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/analysis_links.html#whatis, 
12.03.2006 
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NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS 
 
 
Studiju kursa (moduļa) kods: SSE11 
 
Studiju kursa autors:   Lekt. Aigars Andersons, tel: +371 8233997,  

fax: +371 4521001, e-mail: aigars.andersons@va.lv 
 
Nodaļa (departaments):  Biznesa vadības nodaļa (BV) 
 
Studiju kursa veids: C daļa 
 
Studiju kursa forma: Pilna un nepilna laika 

 
Studiju kursa līmenis: maģistrs 
 
Studiju gads, semestris: 1.gads, II semestris (2.gads, III semestris – nepilna laika studijas) 
 
Studiju valoda: latviešu/angļu 
 
Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 20 kontaktstundas (10 kontaktstundas – nepilna laika 
studijās) 
 
Studiju kursa metodes: (lekcijas, praktiskie darbi, ieskaite) 
 
Studiju kursa anotācija:  
Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par specifisku nekustāmā īpašuma novērtēšanas, 
pārvaldības un marketinga informācijas sistēmu SQL tipa datu bāzu konstruēšanu. 
 
 
Studiju rezultāti: 
 
Sekmīgu studiju rezultātā students iemanto: 

• Prasmes izveidot nelielu, bet praktiski lietojamu nekustāmā īpašuma datu 
bāzi, izmantojot noteiktu programmatūru; 

• Izpratni par kopīgiem datu bāzu izmantošanas principiem; 
• Zināšanas par datu vākšanu, apkopošanu un apstrādi, izmantojot datu bāzes. 

 
 
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): 
 
Nepieciešamas pamatprasmes datoru lietošanā, kā arī vēlamas pamata zināšanas par nekustamo 
īpašumu klasifikāciju. 
 
Vērtējums 
 
Prasības kredītpunktu ieguvei: Sekmīgi nokārtoti un aizstāvēti praktiskie 

darbi, kas automātiski nodrošina ieskaites 
saņemšanu šajā studiju kursā.  

 
Gala pārbaudījuma veids:  Ieskaite 
 
Gala vērtējumu veido: Lekcijas (10%), prakstiskie darbi (90%). 
 
Studiju kursa saturs: 
 
Studiju kurss sastāv no lekcijām un praktiskajiem darbiem. 
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Lekciju saturs ir sekojošs: 
 

• Nekustāmā īpašuma tirgus datu savākšana. Informācijas kvalitatīvā un 
kvantitatīvā analīze. Nekustāmā īpašuma datu bāzu veidošanas 
programmatūra. Datu bāzu arhitektūra. Datu ievades tehnoloģijas. (4 
stundas); 

 
• Nekustāmā īpašuma datu bāzes veidošana. Tabulas. Pieprasījumi. Formas. 

Atskaites. Datu bāzes pārskats. Informācijas formatēšana. Izvēlnes. Rīku 
joslas. Saites. Datu bāzes skats. (4 stundas); 

 
• Saites uz/no datu bāzēm. Jaunu datu avotu reģistrācija. Datu avotu vārdu un 

tipu labošana. Formu labošana. Datu aktualizācija. Datu bāzes audits. Datu 
bāzes testēšana. Datu ticamības pārbaude. (2 stundas). 

 
Praktisko darbu komplekss sastāv no secīgi izpildāmiem praktiskiem darbiem 10 kontaktstundu 
apjomā:  

• Nekustāmā īpašuma informācijas datu bāzes arhitektūra (2 stundas); 
• Nekustāmā īpašuma informācijas datu bāzes konstruēšana (5 stundas); 
• Datu bāzes aktualizācija un testēšana (3 stundas). 
 

Katram darbam students noformē un paraksta darba protokolu, uz kura arī saņem darba vadītāja 
parakstu, kas apliecina darba izpildi. 
 
 
Studiju kursa literatūra: 
 
Tiek izmantoti sekojoši izziņas avoti: 

23. Robert L., Crb, Crs, Gri Herd. Real Estate Office Management. – South-Western Pub, 
ISBN 0324184840, 2002. 

24. Hudson-Wilson S. Modern Real Estate Portfolio Management. - Fabozzi J.F. Assoc., 
ISBN 1883249791, 2000. 

 
Papildu literatūra:  
 
Jebkuri Internet vidē atrodami izziņas avoti un bibliotēku resursi, kā arī: 
 

1. Appraisal Institute. The Appraisal of Real Estate (Eleventh Edition). - Chicago: 
Appraisal Institute- 1996- 820 pp. 

2. Mike Chapple. Your Guide to Databases. 
http://databases.about.com/od/administration/a/databasefund.htm 
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Metodiskie norādījumi ietver pamatprasības maģistra darba sagatavošanai “Sociotehnisku Sistēmu 
Inženierijas” programmā studējošajiem. Norādījumi ir sagatavoti, izmantojot Vidzemes Augstskolas IT 
nodaļas izstrādātos metodiskos norādījumus par bakalauru darbu noformēšanu. Norādījumu mērķis ir 
veicināt vienotu prasību ievērošanu studiju darbos. 
 

1 1. PRASĪBAS MAĢISTRA DARBAM 
 
a) Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir “Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas” programmas 

studiju beigu pārbaudījumu sastāvdaļa, kura mērķis ir pārbaudīt studenta prasmes, patstāvīgi risināt 
problēmas, izdarīt secinājumus, kā arī izmantot studiju laikā iegūtās zināšanas konkrētu uzdevumu 
risināšanai. Maģistra darbs ir studenta patstāvīgi veiktā pētījuma norises un rezultātu apkopojums, 
kura uzdevums ir: 

 
• Pierādīt un apliecināt pretendenta praktisko pieredzi un pētnieciskās iemaņas; 
• Apliecināt prasmes, apkopot rezultātus un tos apstrādāt, pielietojot matemātiskās 

metodes, modelēšanas līdzekļus un IT aprīkojumu;  
• Parādīt spējas vispārināt iegūtos rezultātus un adaptēt tos analoģisku problēmu 

risināšanai; 
• Demonstrēt pretendenta pienācīgu izpratni par cilvēka faktora lomu sistēmu pārvaldībā, 

spēju loģiski, pārskatāmi un korekti izklāstīt un pamatot savu viedokli labā literārā un 
zinātniskā valodā, respektējot oponentu viedokļus un apliecinot labas sadarbības spējas, 
kā arī citas sociālās prasmes; 

• Radīt pārliecību par pretendenta ekonomiskajām zināšanām un to pielietošanas 
iemaņām. 

 
b) Maģistra darbā tiek izstrādāts pētījums (20KP vai 5 kalendārie mēneši), kas pēc darba veiksmīgas 

aizstāvēšanas ļauj piešķirt maģistra grādu “Sociotehnisku Sistēmu Inženierijā”. Darba apjoms vidēji 
70-90 lapas bez pielikumiem. 

 
c) Pētījums ir saistīts ar iegūto datu analīzi un izvērtēšanu, jaunu atziņu un datu iegūšanu eksperimentu, 

novērojumu vai modelēšanas rezultātā, iegūto rezultātu matemātisku apstrādi un jaunu teorētisku 
atziņu izstrādāšanu, kas veido pamatu esošas vai jaunas mērķa sistēmas darbības pilnveidošanai, kā 
arī jaunu zināšanu (metožu, tehnoloģiju uc.) radīšanai. Pētījumam ir jābalstās uz datu kvantitatīvu 
analīzi. Pētījums ir darba mērķa sasniegšanai noteikto uzdevumu secīga realizācija, demonstrējot ne 

tikai autora teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās prasmes. 
 

d) Maģistra darbu students izstrādā saskaņā ar konkrētajiem metodiskajiem norādījumiem, respektējot 
Latvijas Republikas Augstskolu likumu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001.gada 
20.novembra noteikumus Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu”, kā arī 2006.gada 20.septembrī Vidzemes Augstskolas Senātā apstiprinātos 
noteikumus “Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas darba/ diplomdarba/ maģistra darba) aizstāvēšanas 
kārtība Vidzemes Augstskolā”. 

 
e) Maģistra darbs tiek izstrādāts valsts valodā. Izņēmuma gadījumos ar studiju programmas direktora 

atļauju, ja maģistra darbs daļēji tiek izstrādāts ārzemēs vai starptautiska projekta ietvaros, vai to veic 
students, kas nav Latvijas Republikas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, tas var tikt izstrādāts angļu 
valodā. 

 
f) Vismaz vienam no maģistra darba vadītājiem ir jābūt Vidzemes augstskolas akadēmiskā personāla 

loceklim. Ar studiju programmas direktora atļauju, ja ir izvēlēts specifisks pētījumu objekts vai 
maģistra darbs tiek izstrādāts citā augstskolā un/vai ārzemēs, var tikt nozīmēts otrs maģistra darba 
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vadītājs. Vismaz vienam no maģistra darba vadītājiem ir jābūt ar doktora grādu 
nozarē/starpnozarē/studiju virzienā, uz kuru tiek attiecināts konkrētais maģistra darbs. 

 
c) Maģistra darbā demonstrētajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām ir jāparāda, ka 

profesionālā maģistra grāda pretendents: 
 
• Attiecīgajā nozarē/starpnozarē/studiju virzienā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras 

paplašina un/vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un prasmes, un kas 
nodrošina bāzi vai iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, galvenokārt 
pētniecības kontekstā; 

• Spēj izmantot savas zināšanas, izpratni un problēmu risināšanas spējas jaunā vai 
nepazīstamā vidē plašākā (vai starpdisciplinārā) kontekstā, salīdzinot ar savu studiju 
virzienu, profesiju vai nozari; 

• Ir spējīgs integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus,  
balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu zināšanu 
pielietojumu un saviem slēdzieniem saistītās sociālās vai ētiskās atbildības un 
saskarsmes atspoguļojumu; 

• Spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi koncentrētā 
veidā izklāstīt savus secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko pamatojumu, uz kuriem 
balstās šie secinājumi; 

• Ir spējīgs mācīties un atjaunināt savas prasmes pietiekami patstāvīgi, kas varētu sekmēt 
turpmāko profesionālo izaugsmi un studiju iespējas doktorantūrā. 

 

2 2. MAĢISTRA DARBA STRUKTŪRA 
 
a) Maģistra darbam ir vairākas daļas, kurās tiek attēlota darba uzdevumu izpilde un sasniegtie 

rezultāti. Maģistra darba nosaukumam (virsrakstam), kā arī atsevišķu nodaļu nosaukumiem 
ir sekojošas prasības: 

 
• Nepārsniedz 160 rakstu zīmes; 
• Nesatur pieturzīmes un/vai saīsinājumus; 
• Atbilst darba saturam un butībai; 
• Saskan ar latviešu valodas laba stila un gramatikas prasībām. 

 
b) Maģistra darba struktūra (saturs) ir parādīta 3.pielikumā. Maģistra darba tekstuālais 

materiāls tiek rakstīts Times New Roman 12, daļu un pielikumu nosaukumi – Times New 
Roman, Capital, Bold 14, nodaļu nosaukumi – Times New Roman, Bold 12, bet punktu 
nosaukumi Times New Roman 12. Nodaļu un apakšnodaļu nosaukumi tiek rakstīti, 
izlīdzinot pēc rakstlaukuma kreisās malas, bet teksts tiek izlīdzināts proporcionāli 
rakstlaukuma platumam. Formāts - A4, lapa tiek apdrukāta tikai no vienas puses, izmantojot 
1.5 intervālus starp rindām. Rakstlaukumam ir sekojošas atkāpes: no augšas 2cm, no lejas 
2cm, no kreisās puses 3cm, no labās puses 2cm. Maģistra darba tekstā var tikt ietverti attēli 
un tabulas. Attēlu un tabulu numerācija un izvietošana tekstā notiek hronoloģiskā kārtībā. 
Zem katra attēla, izlīdzinot pēc attēla vertikālās centra līnijas, tiek novietots attēla kārtas 
numurs un nosaukums, piemēram – 15.attēls. Datu apstrādes sistēmas komunikāciju 
diagramma. Tabulu nosaukumi tiek izlīdzināti pēc tabulas kreisās malas un izvietoti virs 
tabulas, piemēram – 3.tabula. Starojuma intensitātes mērījumu rezultāti. Tabulu un attēlu 
nosaukumi tiek rakstīti Times New Roman 12. Maģistra darba tekstā ir jāizvieto atsauces uz 
konkrētiem attēliem un/vai tabulām, piemēram – (skat. 5.tabulu). Attēlos izmantotajiem 
dažādiem simboliem, līknēm un ietonējumam jābūt viegli atšķiramiem. Ja tiek izmantots cita 
autora sagatavots attēls, tad tam jāpievieno atsauce uz izziņas avotu. 
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c) Jācenšas skaidri, precīzi un nepārprotami izteikt savas domas, izvairoties no gariem 

teikumiem. Darba sadaļas ir jāsaista loģiskā secībā, ja nepieciešams, atgādinot iepriekš 
minētos faktus un slēdzienus. Izsakot kādu apgalvojumu, slēdzienu, tas jāpamato vai nu 
atsaucoties uz izziņas avotu, vai sava pētījuma rezultātiem. Vienmēr skaidri jānošķir 
konstatēti fakti vai likumsakarības no pieņēmumiem, prognozēm un hipotēzēm. Darba tekstā 
ir jābūt iespējams atšķirt paša autora viedokli un sasniegtos rezultātus no citu autoru 
izteiktajām idejām un iegūtajiem rezultātiem. 

 
d) Katra no maģistra darba daļām VĀKS, TITULLAPA, SATURS, KOPSAVILKUMS, 

SAĪSINĀJUMI UN ATSLĒGVĀRDI, IEVADS, MAĢISTRA DARBA PAMATA DAĻAS, 
DARBA EKONOMISKAIS PAMATOJUMS, SECINĀJUMI, LITERATŪRA, 
PIELIKUMI ir jāsāk ar jaunu lapu.  

 
e) Visām darba lapām jātiek numurētām, novietojot numuru lapas apakšā rakstlaukuma 

piezīmju daļā (footer) uz vertikālās centra līnijas. Numerācija jāsāk no titullapas, bet numurs 
uz tās nav jāraksta. Skaitļi no 1 līdz 9 tekstā ir jāraksta ar vārdiem. Pēc darba uzrakstīšanas 
jāveic tā daudzkārtēja rūpīga pārlasīšana, labojot stila, pareizrakstības un citas kļūdas. 

 
f) Darba beigās pēc pielikumiem, ja vien tie nav pievienoti atsevišķā sējumā, ir jābūt 

Reģistrācijas lapai (skat. 4. pielikums). 
 

2.1. Titullapa 
 

Titullapas augšā raksta pilnu iestādes nosaukumu (VIDZEMES AUGSTSKOLA, INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJU NODAĻA), izmantojot lielos burtus ar izmēru 18. Lapas augšējā trešdaļā, izlīdzinot 
pēc vertikālās centra līnijas, lieliem burtiem treknrakstā ar izmēru Times New Roman 20 rakstāms 
DARBA NOSAUKUMS, zem tā ar lieliem burtiem Times New Roman burtu izmēru 18 - MAĢISTRA 
DARBS. Zemāk, ar burtu izmēru 16, labajā pusē rakstāms darba autora vārds, uzvārds un studenta 
apliecības numurs. Tieši zem tā - darba vadītāja (vadītāju) un konsultanta (ja tāds ir) vārds un uzvārds, 
minot arī viņiem piešķirtos zinātniskos grādus un akadēmiskos nosaukumus (Dr.biol., Doc.; Dr.Sc.Ing., 
Prof.) (skatīt 2.pielikums). Lapas lejasdaļā, izlīdzinot pēc rakstlaukuma vertikālās centra līnijas, ar 
burtu izmēru 16 tiek nodrukāts pilsētas nosaukums, kur atrodas Vidzemes Augstskola, un gads, 
piemēram VALMIERA 2007. Pēc titullapas seko darba satura rādītājs. 

 

2.2. Kopsavilkums  

 
Kopsavilkumā jeb anotācijā (skatīt 8.pielikums) ir jāsniedz darba autora, vadītāja(u) un konsultanta 
vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un amats, kā arī jānorāda darba nosaukums. 
Kopsavilkumā jāizklāsta problēmas būtība, jānorāda darba mērķi, noteiktie uzdevumi un autora 
piedāvātais problēmas risinājums, īsi raksturojot izmantoto metodiku. Jāraksturo galvenie darba 
rezultāti un to nozīmīgums. Jānorāda darbā esošo lapu, attēlu, tabulu un pielikumu skaits, kā arī, 
kad un kur darbs ir izstrādāts. Kopsavilkumam jābūt sagatavotam valsts valodā un divās 
svešvalodās (viena no tām – angļu valoda). Kopsavilkuma apjoms nedrīkst pārsniegt pusi no A4 
lapas. Darba kopsavilkums ir jāiesniedz arī elektroniskā formā atsevišķā datnē Vidzemes 
Augstskolas IT nodaļas metodiķei (skatīt 8.pielikums). 
 

2.3. Saīsinājumi un atslēgvārdi 
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Jāsniedz darbā izmantoto saīsinājumu saraksts un vienlaikus to atšifrējums (piemēram, CAD – 
Computer Aided Designing, DBVS – Datu Bāzu Vadības Sistēma). Jāpaskaidro visi autora 
izmantotie atslēgvārdi, kurus autors neizskaidro turpmāk tekstā (piemēram, GPS - Globālā 
Pozicionēšanas Sistēma – Zemes mākslīgo pavadoņu un virszemes aparatūras kopums objektu 
atrašanās ģeogrāfisko koordināšu noteikšanai). 
 

2.4. Saturs 

 
Darba satura rādītājam (skatīt 3. pielikums), kas seko pēc titullapas ir jānodrošina darbā esošo 
sadaļu un lapu numerācija. Sadaļu numerācija tiek izpildīta vienā, divos  vai vairākos līmeņos, 
izmantojot ar punktu atdalītus ciparus (piemēram, 1.2.3. – 1. daļas, 2.nodaļas, 3.punkts). Pielikumi 
tiek numurēti ar romiešu cipariem (piemēram, I Pielikums – tiek apzīmēts 1.pielikums).  
 

2.5. Ievads 
 
Ievadā jāsniedz īss darba aktualitātes raksturojums un pamatojums, raksturojot patreizējo nozares 
un/vai problēmas stāvokli, saistībā ar risināmo problēmu, minot galvenos zināmos faktus, papildus 
jautājumus, hipotēzes, kas pamato darbā pētītās problēmas un izstrādātās sistēmas aktualitāti. 
Autoram ir jānovērtē problēmas risinājuma līmenis pasaulē un Latvijā, citu autoru darbos 
sastopamās pretrunas un pagaidām neatrisinātie jautājumi. Faktiski ir jāveic pamata izziņas avotu 
analīze. Turpmāk Ievadā skaidri un secīgi jādefinē darba mērķis, uzdevumi, to risināšanas metodes. 
Ievadā tiek atzīmēti tikai tie izziņas avoti, kuros tiek pieteiktas pamatteorijas, uz kurām balstās 
darba izstrāde. Pārējie izziņas avoti tiek aplūkoti pētījuma gaitā. Ievadā nelieto sīkāku sadalījumu 
apakšnodaļās un/vai punktos, bet tekstu izvieto iespējami strukturēti un pārskatāmi. Ievada 
nobeigumā ir  jāapraksta darba kopējā struktūra. Ievada materiāla kopējais apjoms parasti nav 
mazāks kā 10% no darba kopējā apjoma. 
 

2.6. Pētījums 
 
Pētījums ir darba mērķa sasniegšanai noteikto uzdevumu secīga realizācija, demonstrējot ne tikai 

autora teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās prasmes. Tas var būt citu iespējamu problēmas 
risinājumu salīdzinoša analīze, obligāti tekstā ievietojot atsauces uz konkrēta autora darbu, kam 
seko autora piedāvātais problēmas risinājums. Tiek sniegta detalizēta visu izmantoto izziņas avotu 
analīze, kā arī izskaidrotas un pamatotas piedāvātās realizācijas metodes, un metodes, kas kalpo 
piedāvātā risinājuma atbilstības pārbaudei (verifikācija un validācija). Nepieciešams uzsvērt 
novitātes, kā arī pievērst uzmanību iespējamām likumsakarībām un piedāvāto risinājumu 
praktiskam pielietojumam. Formalizētā veidā jāparāda galvenie darba gaitā iegūtie rezultāti, 
salīdzinot tos ar analogiem risinājumiem kā Latvijā, tā arī citās valstīs. Jānovērtē, kā iegūtie 
rezultāti atbilst izvirzītajam pētījuma mērķim un plānotajiem rezultātiem. Jāmēģina izskaidrot 
konstatētās atšķirības dažādos risinājumos. Jānovērtē rezultātu svarīgums attiecībā pret izvirzīto 
mērķi. Tiek ietverti attēli, shēmas un tabulas, kas atļauj strukturēt iesniegto materiālu un panākt tā 
labāku pārskatāmību. Attēli, tabulas, programmu pamata kodi, publikācijas un jebkurš cits būtisks 
materiāls, kas raksturo autora sasniegtos darba rezultātus, bet ir pārāk apjomīgs, lai to ietvertu 
daļas/nodaļas vai punkta tekstā, tiek izvietots pielikumos. Ja darba uzdevumi ir labi pārdomāti un 
strukturēti, tad katra uzdevuma realizācijai var atbilst viena maģistra darba daļa. 
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2.7. Darba ekonomiskais pamatojums 

 
Darba ekonomiskais pamatojums ir maģistra darba obligāta sastāvdaļa. Šajā darba daļā autoram ir 
jāsniedz piedāvātā problēmas risinājuma ekonomisks izvērtējums, pamatojot tā pielietošanas 
lietderīgumu. Vēlams novērtēt ieviešanas izmaksas, iespējamo tirgus apjomu un teritoriju, kā arī 
noteikt potenciālos klientus un iespējamo ienākumu no risinājuma izmantošanas. Vēlams pievienot 
aprēķinus par iespējamo risinājuma pavadīšanu un servisa nodrošināšanas izmaksām, kā arī izdarīt 
secinājumus par risinājuma konkurētspēju un tā ietekmi uz apkārtējo vidi.  
 

2.8. Secinājumi 
 
Secinājumos tiek izklāstītas galvenās teorētiskās un praktiskās atziņas, kas gūtas, izstrādājot 
maģistra darbu. Jāanalizē darba rezultātu pozitīvie aspekti, salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem 
pielietojumiem. Jātiek paustam viedoklim par iespējamo turpmāko projekta attīstību. Svarīgi ir 
izdarīt secinājumus par iespējamām problēmām (metodikas nepilnības, nepietiekams materiāla 
apjoms, aprīkojuma neatbilstība vai citi apstākļi), kas neļauj izdarīt pārliecinošus secinājumus par 
noteiktām likumsakarībām. Secinājumu punktiem jābūt īsiem, lakoniskiem, izteiktiem dažos 
teikumos, vēlams tēžu formā. 
 

2.9. Literatūra 
 
a) Jāsniedz visu darbā citēto publicēto autoru darbu - žurnālu rakstu, monogrāfiju, brošūru un 

citu avotu alfabētisks saraksts, norādot ISBN, ISSN vai līdzvērtīgu reģistrācijas numuru, kā 
arī atsauces uz informācijas avotiem Internet vidē, norādot informācijas apskates datumu. 
Saraksts ir jāsakārto alfabēta kārtībā pēc autora uzvārda pirmā burta un publikācijas laika. Ja 
autoru uzvārds sākas ar vienu un to pašu burtu, tad jāskatās otrais burts, utt. Ja sarakstā ir 
viena autora vairāki darbi, tad tos sakārto hronoloģiskā kārtībā. Sakārtojot autorus alfabēta 
kārtībā, neievēro valodu, kurā darbi ir rakstīti, ja vien autoru uzvārdi ir rakstīti latinicā. Kad 
ir sakārtots saraksts latinicā, tad pēc analoģiskiem principiem tiek sakārtoti izziņas avoti, 
kuru autoru uzvārdi nav rakstīti latinicā. Visiem literatūras sarakstā esošajiem darbiem jābūt 
citētiem maģistra darba tekstā un otrādi - visiem tekstā minētajiem izziņas avotiem ir jābūt 
literatūras sarakstā. Nebūtu vēlams, izmantot izziņas avotus, kas ir vecāki par pieciem 
gadiem, ja vien to autori nav nozares/apakšnozares vai studiju virziena klasiķi vai 
pamatlicēji. 

 
b) Noformējot literatūras sarakstu, autora iniciāļus raksta pēc autoru uzvārdiem, pēc tam seko 

izdošanas gads, raksta, monogrāfijas vai tās daļas nosaukums, izdevuma nosaukums 
(žurnāls, rakstu krājums, monogrāfija). Žurnāliem norāda sējumu, pēc tā vēlams iekavās 
norādīt arī žurnāla numuru attiecīgajā gadā. Piemēram: Jones D., Siemens T. 2005. Virtual 
and Augmented Reality Solutions in Logistics. //Journal of Computer Aided Manufacturing. 
ISBN 9984-234-12-8. Vol.52 pp. 79 – 89. Noteikti jānorāda žurnāla lappuses, kurās 
izvietots citētais raksts. Monogrāfijām pēc autora, izdošanas gada un monogrāfijas 
nosaukuma uzrāda pilsētu un izdevniecību. Ja monogrāfijai ir vairāki sējumi, tad norāda arī 
sējuma numuru, lappušu skaitu. Piemēram: Wirth A. 2006. Sociotechnical Systems 
Engineering Fundamentals. ISBN 1234-567-78-6. New Jersey, Prentice Hall, p. 351. 
Noformējot izziņas avotus, kas ietverti rakstu krājumos, pēc autora un izdošanas gada seko 
raksta nosaukums, tad rakstu krājuma nosaukums, redaktori, izdošanas vieta, izdevniecība 
un lappuses, kuras aizņem citētais raksts. Piemēram: Tiger W., Omar E. and Kindler E. 
2007. Virtual Reality and Edutainment. //In: Proceedings of 5th International Conference in 
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Applied Computer Science. /Ed. by K.Bowles and D.Maggy. ISSN 765-5432-1. Tenerife, 
Routledge, pp.14-33. Ja izmantota informācija no Internet vides, tad jācitē raksta autors vai 
organizācija, kas uztur lapu. Literatūras sarakstā jānorāda - autors, nosaukums, gads, WWW 
lappuses adrese un apskates datums. Piemēram: Pugh G. A.. 2007. EXTEND-ing 
Simulation.  http://www.imaginethatinc.com/aca_papers.html, 22/01/2007 

 
c) Atsauce uz izziņas avotu tekstā tiek uzradīta iekavās – autora uzvārds un gads. Ja darbam, 

ko citē, ir vairāki autori, tad iekavās raksta tikai pirmā autora uzvārdu, pievienojot, atkarībā 
no valodas, kādā ir publikācija, u.c. vai et. al., piemēram (Tiger et.al. 2007). Ja tiek citētas 
viena un tā paša autora vairākās publikācijas, kas izdotas viena gada laikā, tad iekavās, 
norādot autora uzvārdu un publikācijas gadu, gada skaitlim jāpievieno burti a, b utt., pēc 
vajadzības, piemēram (Pugh 2007b). Šie burti attiecīgajam darba publicēšanas gadam 
jāpievieno arī literatūras sarakstā.  

 

2.10. Pielikumi 

 
Attēli, tabulas, programmu pamata kodi, maģistra darba autora publikāciju teksti, ziņojumi 
zinātniskās konferencēs un jebkurš cits būtisks materiāls, kas raksturo autora sasniegtos darba 
rezultātus, bet ir pārāk apjomīgs, lai to ietvertu daļas/nodaļas vai punkta tekstā, tiek izvietots 
pielikumos. Šādā veidā, samazinot darba apjomu, nevajadzētu radīt situāciju, ka darbā esošais 
materiāls kļūst nepārskatāms un traucē radīt pienācīgu priekšstatu par darbu. Katru pielikumu 
ievada balta lapa, kuras vidū lieliem burtiem ir rakstīts – PIELIKUMS ar konkrētu kārtas numuru 
un virsraksts (piemēram, II PIELIKUMS. DATU APSTRĀDES SISTĒMAS 
STRUKTŪRSHĒMA). Tabulas un attēli pielikumos numurējami no pirmā līdz pēdējam 
pielikumam augošā secībā. Maģistra darba tekstā ir jābūt izvietotām atsaucēm uz pielikumos 
izvietotajiem zīmējumiem un tabulām, piemēram (skat. 12.pielikums 33.tabula).  
 

3 3. TĒMU IZVĒLE UN APSTIPRINĀŠANA 
 
a) Maģistra darbu students izstrādā par aktuālu tēmu, kuru ierosina pats vai izvēlas kopā ar 

iespējamo maģistra darba vadītāju. Pieteikuma formu skatīt 7.pielikumā. 
 

b) Darba tēmas pieteikumam ir jātiek iesniegtam programmas direktoram līdz II semestra 
beigām. 

 
c) Maģistra darba tēmu un vadītāju, pamatojoties uz studenta rakstisku pieteikumu, apstiprina 

ar IT nodaļas sēdes lēmumu. 
 

 

4 4. DARBA IZSTRĀDĀŠANA UN IESNIEGŠANA 
 
a) Maģistra darba tēmas un vadītāja izvēle, kā arī apstiprināšana, darba sadaļu melnraksta iesniegšana 

vadītājam un darba tīrraksta iesniegšana Studiju daļā notiek pēc grafika, kas tiek apstiprināts IT 
nodaļas sēdē. 

 
b) Maģistra darba tīrraksts ir jāiesniedz  ne mazāk kā 2(divi) eksemplāros drukātā un cietos vākos 

iesietā veidā, apdrukājot vāku zeltītas krāsas burtiem iespiedtehnikā (burtu izmēriem jāatbilst 
titullapas noformēšanas prasībām) (skat. 1.pielikums). Darbs ir jāiesniedz arī elektroniskā formā 
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RTF vai PDF formātā uz CD matricas. Darba kopsavilkumam ir jātiek nosūtītam IT nodaļas 
metodiķei elektroniskā formā ar e-pastu. Maģistra darba iesējumā pēdējā lapa ir Reģistrācijas lapa 
(skat. 4.pielikums). 

 
c) Maģistra darbam ir jātiek iesniegtam Studiju daļā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms darba 

aizstāvēšanas datuma. Iesniegts var būt tikai maģistra darba vadītāja (vismaz viena) parakstīts darbs, 
kuram ir pievienota darba vadītāja (vismaz viena) rakstveida atsauksme (skat. 6.pielikums). 

 
d) Ja darba vadītājs (vismaz viens) nepiekrīt darba aizstāvēšanai Valsts pārbaudījumu komisijā, tad 

lēmumu pieņem studiju programmas direktors un/vai IT nodaļas kopsapulce. 
 

e) Pēc darba reģistrācijas Studiju daļā, tas tiek nosūtīts recenzentam, kas apstiprināts IT 
nodaļas kopsapulcē, pievienojot darba vadītāja atsauksmi. Recenzijai ir jātiek 
sagatavotai rakstveidā (skat. 5.pielikums) un iesniegtai studiju programmas 
direktoram ne vēlāk kā 7(septiņas) dienas pirms darba aizstāvēšanas. Recenzijas 
kopija tiek izsniegta darba autoram ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms darba 
aizstāvēšanas. Ja recenzenta vērtējums ir bijis negatīvs, tad studiju programmas 
direktors maģistra darbu nodod izvērtēšanai citam recenzentam. Ja otra atsauksme ir 
pozitīva, tad darbs var tikt nodots aizstāvēšanai. Ja arī otra atsauksme ir negatīva, tad 
maģistra darbs nevar tikt aizstāvēts un tam ir jātiek pārstrādātam. 

 

5 5. DARBU AIZSTĀVĒŠANA 
 
a) Maģistra darba aizstāvēšanas tiesību saņemšanai ir sekojoši priekšnosacījumi: 

• Savlaicīgi un sekmīgi nokārtoti visi studiju programmā noteiktie pārbaudījumi, 
iesniegti visi nepieciešamie nodevumi un izpildītas citas studiju programmā 
noteiktās prasības;  

• Maģistra grāda pretendents Studiju daļā kopā ar maģistra darbu noteiktajā laikā ir 
iesniedzis darba vadītāja rakstveida atsauksmi, kurā tiek atļauts aizstāvēt maģistra 
darbu, ja maģistra darba saturs atbilst šajā dokumentā, Latvijas Republikas likumos 
un normatīvajos aktos minētajām prasībām; 

• Viena recenzenta atsauksme, kurā tiek rekomendēts atļaut aizstāvēt maģistra darbu. 
 

b) Maģistra darbs tiek aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē. Valsts pārbaudījumu 
komisiju izveido studiju programmas direktors un apstiprina Senāts. Komisijas sastāvā ir 
komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no 
komisijas sastāva ir nozares/starpnozares profesionālo organizāciju vai darba devēju 
pārstāvji. Maģistra darba aizstāvēšanā vēlams piedalīties darba vadītājam(iem) un 
recenzentam(iem). Tiek veikts Valsts pārbaudījumu komisijas sēdes audio ieraksts, kā arī 
var tikt veikts videoieraksts. 

 
c) Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji maģistra darba aizstāvēšanu veic 

valsts valodā. 
 

d) Maģistra darba aizstāvēšanai ir noteikts sekojošs reglaments: 
• Autora ziņojums (10 min). Ziņojuma laikā atļauts izmantot uzskates un citus 

palīglīdzekļus (plakātus, kodoskopa folijas, citu tehnnisko aprīkojumu, 
datordemonstrējumus uc.). Pirms sēdes vēlams pārbaudīt tehnisko līdzekļu darba 
spējas; 

• Darba vadītāja(u) atsauksme(s) (līdz 4 min); 
• Recenzenta(u) ziņojums(i) (līdz 5 min); 
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• Autora atbildes darba vadītājam(iem) un recenzentam(iem) (līdz 5 min); 
• Citi jautājumi un atbildes (diskusija) (līdz 5 min). 
• Autora galavārds (līdz 1min). 

 
e) Darba novērtēšanas kritēriji ir atbilstība maģistra darba prasībām un noformēšanas 

noteikumiem, kā arī autora ziņojuma kvalitāte. 
 
f) Maģistra darbs tiek novērtēts kā aizstāvēts vai neaizstāvēts, izvērtējot 10 (desmit) ballu 

sistēmā. 
 

g) Ja maģistra darbs nav saņēmis pozitīvu novērtējumu, tam ir jātiek pārstrādātam. Atkārtota 
maģistra darba aizstāvēšana ir pieļaujama ne agrāk kā pēc 5(pieciem) mēnešiem. 

 
h) Apelācijas iesniegšana un tās izskatīšana notiek saskaņā ar 2006.gada 20.septembrī Vidzemes 

Augstskolas Senātā apstiprinātajiem noteikumiem “Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas darba/ 
diplomdarba/ maģistra darba) aizstāvēšanas kārtība Vidzemes Augstskolā” vai citiem dokumentiem, 
kuri ir saistoši apelācijas iesniegšanas laikā. 
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10 IV PIELIKUMS. REĢISTRĀCIJAS LAPA 
 
Maģistra darbs (Darba nosaukums trekninātiem burtiem) izstrādāts 
Vidzemes augstskolas Informācijas tehnoloģiju nodaļā 
 

 
 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka maģistra darbs ir izstrādāts patstāvīgi un 

ievērotas visas darba ētikas prasības. Apzinos, ka plaģiāta konstatēšanas gadījumā 
darbs tiks noraidīts. 

 
 
 

 
 
Darba autors (-e): 

(vārds, uzvārds) 

 
 

 (paraksts, datums) 

 
 

Rekomendēju maģistra darbu aizstāvēšanai. 
Darba vadītājs(i): 

___________________________________  
(zinātniskais grāds, vārds, uzvārds)  

 
___________________________________  

                                                                               (paraksts, datums)  
 
Darbs saņemts un reģistrēts Studiju daļā  
 200__.gada___________________ 
 

___________________________________  
                                                                               (paraksts, datums)  

 
Darbs aizstāvēts 200__.gada___________________ 
 
 ar vērtējumu ___________________   ( _________) 

(ar vārdiem)                  (ar cipariem) 

 
 
Valsts pārbaudījumu  
komisijas vadītājs:____________________________ 

(paraksts) 
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11 V PIELIKUMS. RECENZIJA 
 

VIDZEMES AUGSTSKOLAS 
INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJU NODAĻAS 

MAĢISTRA DARBA RECENZIJA 
 
Recenzents: vārds, uzvārds, grāds un amats____________________________________________________ 
Darba autors, stud.apl.nr.:__________________________________________________________________ 
Darba nosaukums:________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
1. Vai ir veikta situācijas analīze, noformulēts darba mērķis, darba uzdevumi, metodes,  
sniegts ekonomiskais pamatojums, uzrādīti darba rezultāti un secinājumi 
_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
2. Darba struktūra (uzskaitījums) ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Darba noformējuma un struktūras atbilstība noteikumiem (titullapa, kopsavilkums, saīsinājumi, saturs, 
ievads, pamata daļas, literatūras saraksts, atsauces, tabulas, attēli, numerācija, burtu izmēri) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4. Darba valoda (literārā un gramatiskā kvalitāte, tehnisko terminu izmantošana) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
5. Autora teorētiskās zināšanu novērtējums ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6. Autora tehnisko prasmju novērtējums ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
7. Darba rezultātu atbilstība noteiktajam darba mērķim un uzdevumiem______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
8.Recenzenta jautājumi:____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
9. Novērtējums, ieteicamā atzīme____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Recenzenta paraksts __________________ 
Datums____________________________ 
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12 VI PIELIKUMS. VADĪTĀJA ATSAUKSME 
 
 
 

VIDZEMES AUGSTSKOLAS 
INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJU NODAĻAS  

MAĢISTRA DARBA VADĪTĀJA ATSAUKSME 
 
 
 
Vadītājs: vārds, uzvārds, grāds_______________________________________________________________ 
 
Darba autors:_____________________________________________________________________________ 
 
Darba nosaukums: 
 
 
 
Darba atbilstības raksturojums maģistra darbam izvirzītajām prasībām  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novērtējums, ieteicamā atzīme 
 
 
 
 
Vadītājs __________________ 
 
Datums  ________________ 
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13 VII PIELIKUMS. MAĢISTRA DARBA PIETEIKUMS 
 

Vidzemes augstskolas IT nodaļas  
Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas  

maģistra studiju programmas direktoram 
 

Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas  
profesionālā maģistra studiju programmas 

studenta (-es) 
 

(vārds, uzvārds) 
 

(stud.apliec.nr.) 
 

IESNIEGUMS 
 

200_. gada ___.______________ 
 
 
Lūdzu apstiprināt profesionālā maģistra darba tēmu latviešu un angļu valodās: 
 
 
 
 
 
Situācijas raksturojums: 
 
 
Problēma: 
 
 
Darba mērķis: 
 
 
Darba uzdevumi: 
 
 
Metodes: 
 
 
 

studenta paraksts 
Maģistra darba vadītājs(i): 

vārds, uzvārds 
Darba vieta: 
Ieņemamais amats: 
 
 

vadītāja paraksts     200_.gada ___._______________ 
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14 VIII PIELIKUMS. KOPSAVILKUMS 
 
 
Autors: Annemarija Ratniece-Jones, Stud.apl.nr. 921180247 
Darba vadītājs: Dr.Sc.ing., Prof. Egīls Ginters 
Darba vadītājs: Lekt. Dace Kravale 
Konsultants: Ing. Dace Kravale 
 
 
Sadalītu datu apstrādes sistēmu projektēšana tipveida procesu kopā EXTEND imitāciju 
modelēšanas vidē. -Maģistra darbs, Valmiera: Vidzemes augstskola, 2007.- 89 lp., 15 tabulas, 18 
attēli, 7 pielikumi. 
 
 
Zināšanu sabiedrības attīstības laikā paātrinās informācijas aprite un tās novecošanās, kas nosaka 
nepieciešamību veikt tās decentralizētu apstrādi. Ikvienu no lietišķajām sistēma var uzlūkot kā 
tipveida un mijiedarbībā esošu procesu kopu, kuru izstrādi var optimizēt, izmantojot prototaipinga 
metodes, lai būtiski ietaupītu gan laiku, gan nepieciešamos finansu resursus. Savukārt iecerētās 
mērķa sistēmas atbilstību projektēšanas kritērijiem pirms projektēšanas tehniskā uzdevuma 
sagatavošanas ļauj noskaidrot imitāciju modelēšana. Darba mērķis ir izstrādāt lietišķas datu 
apstrādes sistēmas imitāciju modeļu bibliotēku mērķa sistēmu analīzei EXTEND modelēšanas vidē. 
Lai sasniegtu konkrēto mērķi tiek analizētas lietišķu datu apstrādes sistēmu raksturīgas iezīmes, tiek 
izstrādāta tipveida lietišķas sistēmas definīcija, kā arī izveidots sadalītas tipveida informācijas 
apstrādes sistēmas infoloģisku un procesu dinamiskas analīzes modeļu kopa. Darba turpmākajā 
gaitā tā tiek adaptēta darbam EXTEND modelēšanas vidē. Tiek veikta modeļu verifikācija un 
validācija, kā izvērtēta to pielietošanas ekonomiskie aspekti. Darba rezultāti var tikt izmantoti kā 
palīglīdzeklis analoģisku projektēšanas uzdevumu risināšanai. 
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Pilna laika studiju plānojums profesionālās 
maģistrantūras studiju programmā 

"Sociotehnisko Sistēmu Inženierija" (46526) 
2006/2007 (izmaiņas) 

  

    1.k 2.k Pārbaudījums 

 Kursi        
Daļa Kods          

    Semestris 1. 2. 3.   

A 

SSE01-1 

Imitāciju modelēšanas tehnoloģijas un uz 
diskrētiem notikumiem balstītu sistēmu 
modelēšana 

2     Ieskaite 
A SSE01-2 Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana   2   Eksāmens 

A SSE02 
Pētījumu metodoloģijas un datu apstrāde 
SPSS vidē 3     Eksāmens 

A SSE03 Ievads zināšanu pārvaldībā 3 1   Eksāmens 
A SSE04 IKTE un pārvaldības pilnveidošana   3   Eksāmens 
A SSE05 Komunikācija un sociāla mijiedarbība   2   Eksāmens 
A SSE06 Biznesa procesu modelēšana 2     Ieskaite 
B SSE07-1 Vides sistēmas   1   Ieskaite 
B SSE07-2 Projektu vadība   2   Ieskaite 
B SSE07-3 Sabiedrības pārvalde   2   Eksāmens 
B SSE07-4 Tūrisma sistēmas 2     Ieskaite 
B SSE08-2 Web pielietojumi 2     Eksāmens 
B SSE08-3 Ģeoinformācijas sistēmas 1 2   Ieskaite 

B SSE09-1 
Tehniskais nodrošinājums un mobilas datu 
pārraides sistēmas 1     Eksāmens 

B SSE09-2 Biznesa datu apstrādes programmatūra 1     Ieskaite 
C SSE10 Programmu inženierija   2   Ieskaite 
    Pirmsdiploma prakse   6   Ieskaite 
    Maģistra darbs     20 Valsts pārbaudijums 

             

      17 23 20   
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VIDZEMES AUGSTSKOLAS PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

“SOCIOTEHNISKU SISTĒMU INŽENIERIJA” 
 

PIRMSDIPLOMA PRAKSES NOLIKUMS 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumu Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” IV.daļas “Maģistra programmas obligātais saturs” 18.pantu profesionālā 
maģistra studiju programmā “Sociotehnisku Sistēmu Inženierija” pirmsdiploma prakse ir 
noteikta 6 (seši) kredītpunktu apjomā.  
 
Mērķis  
Studiju programmā iegūto zināšanu un prasmju praktiska pārbaude un nostiprināšana, 
strādājot konkrētā uzņēmumā un piedaloties uzņēmuma realizētajos projektos. 
 

Prakses laiks  

Atbilstoši pilna laika studiju programmai 2.semestrī, bet nepilna laika studiju programmā 
– 3.semestrī. 
 
Prakses laikā veicamie uzdevumi: 

1. Piedalīties konkrēta projekta vai pētījuma izstrādē un organizācijā. 
2. Veikt projekta vai pētījuma datu apstrādi un analīzi. 
3. Izveidot projekta vai pētījuma objekta imitāciju modeli ar brīvi izvēlētu 

abstrakcijas līmeni. 
4. Veikt modeļa verifikāciju un validāciju. 
5. Vērtēt un analizēt projekta vai pētījuma izstrādes gaitu. 
6. Sekmēt studiju programmā iegūto zināšanu un prasmju vispārināšanu un 

ieviešanu konkrētajā prakses uzņēmumā. 
7. Izpildīt citus darbus, kuri pilnveido un nostiprina praktikanta teorētiskās un 

praktiskās zināšanas, un kuru izpildi nosaka uzņēmuma noteiktais prakses vadītājs 
- Kurators. 

 
Darba alga 

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

 
Prakses organizācija 

Prakses vieta kalpo praktikanta nodrošināšanai ar atbilstošu darbu konkrētajā organizācijā 
vai instiūcijā, lai praktikants labāk izprastu un nostiprinātu teorētisko zināšanu praktiska 
pielietojuma iespējas. Uzņēmums/organizācija nosaka Kuratoru (prakses vadītāju). 
Kuratora uzdevums ir atbildēt par to, lai prakses programma tiktu veidota un īstenota 
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saskaņā ar šo prakses nolikumu. Kurators uzņemas starpnieka lomu starp 
uzņēmumu/organizāciju un Vidzemes augstskolu. Kuratora pienākums prakses beigās ir 
sniegt rakstveida atsauksmi par studenta ieguldījumu konkrētās iestādes darbībā, kā arī 
veikto darbu izpildes kvalitāti. 

 
Praktikanta pienākumi 
Veikt uzticētos darba pienākumus un prakses uzdevumu. Regulāri tikties ar Kuratoru, lai 
informētu par prakses gaitu. Iekļauties uzņēmuma/organizācijas darba kolektīvā un 
pilveidot studiju programmā iegūtās sociālās prasmes. Vēlama būtu tikšanās ar 
uzņēmuma vadošajiem speciālistiem, kas varētu sniegt pilnvērtīgāku priekšstatu par 
prakses uzņēmumu. Praktikanta pienākums ir ievērot konfidencialitāti un neatklāt 
trešajām personām prakses laikā iegūto informāciju par prakses uzņēmumu, ja vien tas 
nav saskaņots ar prakses uzņēmuma vadību. Praktikanta pienākums ir regulāri tikties un 
sniegt informāciju arī prakses vadītājam Vidzemes augstskolā. 
 
Praktikanta pienākums ir iekļauties vispārējā organizācijas darba ritmā, izņemot, ja 
organizācijas vadība izlemj citādi, un uz praktikantu tiek attiecināti īpaši nosacījumi, 
atbilstoši konkrētās organizācijas/uzņēmuma vadlīnijām. Praktikanta darba laiks 
organizācijā/uzņēmumā ir atbilstošs citu darbinieku darba režīmam. Praktikantam nav 
tiesību pavirši un/vai bezatbilīgi izturēties pret uzdotajiem darba pienākumiem. 

 

Prakses dokumentācija 
Prakses laikā students izpilda prakses uzdevumu un sagatavo prakses atskaiti – projekta 
vai pētījuma aprakstu, kā arī uzņēmuma dotā uzdevuma izpildes pārskatu. Atskaite tiek 
sagatavota saskaņā ar prakses nolikumā noteiktajiem uzdevumiem un praktikanta 
pienākumiem, kā arī prakses vadītāja prasībām, par kurām praktikants tiek informēts, 
uzsākot praksi. Pēc prakses students iesniedz prakses vadītājam Vidzemes augstskolā 
prakses atskaiti un prakses dienasgrāmatu, kurā katru dienu tiek atzīmēti izpildītie darba 
uzdevumi, minēta atbildības pakāpe (students strādā speciālista vadībā vai patstāvīgi), kā 
arī uzrādītas problēmas, kas radušās darba gaitā un to iespējamie risinājumu varianti. 
Prakses atskaitei ir jāpievieno Kuratora atsauksme, kas sniedz praktikanta zināšanu, 
prasmju un darba kultūras īsu raksturojumu. Atskaitei var pievienot arī citu informāciju, 
kas liecina par studenta prakses laikā veikto darbu saturu  un rezultātiem.  
 

Prakses vērtējums: 

1. Prakses vadītāja – Kuratora vērtējums 50%. 
2. Prakses vadītāja (augstskola) atskaites novērtējums 25%. 
3. Publisks ziņojums/uzstāšanās augstskolā par prakses rezultātiem 25%. 
 

Prakse netiek ieskaitīta, ja: 

4. Saņemtas negatīvas atsauksmes par praktikanta uzvedību, negatīvu un paviršu vai 
beztbildīgu attieksmi pret darba pienākumiem. 

5. Nav iesniegta prakses atskaite vai tās kvalitāte neatbilst prasībām. 
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Ja prakse netiek ieskaitīta, tad tā ir jāatkārto. 

 

 

Pielikumi: 

1. Prakses vadītāja (augstskola) novērtējums 
2. Prakses vadītāja - Kuratora atsauksme 
3. Prakses dienasgrāmata 
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VIDZEMES AUGSTSKOLAS PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

“SOCIOTEHNISKU SISTĒMU INŽENIERIJA” 
 

 
Prakses vadītājs (augstskola) ________________________________________________ 
 
Atsauksme 
par  studenta (es)__________________________________________________________ 
 
mācību prakses izpildi. 

 
Prakses vieta_____________________________________________________________ 
 
Konkrētais uzdevums(i) prakses laikā _________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Uzdevuma izpildes kvalitāte ________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Prakses atskaites kvalitāte un rezultāti ________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Studenta sociālo prasmju raksturojums________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Prakses vērtējums (pozitīvie, negatīvie aspekti) _________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Kopējais novērtējums (ieskaitīts, neieskaitīts)___________________________________ 
 
 
 
Datums_______________________      Paraksts_______________________ 
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VIDZEMES AUGSTSKOLAS PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

“SOCIOTEHNISKU SISTĒMU INŽENIERIJA” 
 
Prakses vadītājs – Kurators___________________________________________ 
 
Uzņēmums (nosaukums, reģ.nr.)_______________________________________ 
 
Ieņemamais amats___________________________________________________ 
 
Izglītība_______________________________________________________ 
 
Darba stāžs nozarē___________________________________________________ 
 

ATSAUKSME 
 
Par  studenta (es)____________________________________________________ 
 
mācību prakses izpildi. 
 
Prakses vieta, laiks___________________________________________________ 
 
Konkrētais uzdevums(i) prakses laikā _____________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Uzdevuma izpildes kvalitāte ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Prakses atskaites kvalitāte un rezultāti _____________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Studenta sociālo prasmju raksturojums____________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Prakses vērtējums (pozitīvie, negatīvie aspekti) _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Kopējais novērtējums (ieskaitīts, neieskaitīts)_______________________________ 
 
 
Datums_______________________       
 
Paraksts_______________________ 
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VIDZEMES AUGSTSKOLAS PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

“SOCIOTEHNISKU SISTĒMU INŽENIERIJA” 
 

PRAKSES DIENASGRĀMATA 
 
Praktikants - 
____________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, studenta apliecības nr., paraksts) 
 
Studiju programmas vadītājs –      Prof. Egīls Ginters 
Tel. 9266909, egils.ginters@va.lv                                             (paraksts) 
 
Prakses uzņēmuma/organizācijas nosaukums - 
_____________________________________________________________________ 
 
Uzņēmuma/organizācijas vadītājs - 
_____________________________________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds, tel.,e-pasts, paraksts) 
 
Prakses vietas adrese - 
_____________________________________________________________________ 
 
Prakses vadītājs – Kurators - 
_____________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, tel., e-pasts, paraksts) 
 
Prakses sākuma datums - ________________________ 
 
Prakses beigu datums - __________________________ 
 
Periods 
(dd.mm.gg.-
dd.mm.gg.) 

Paveiktie darbi Stundas Problēmas (ja ir) un iespēja 
saņemt konsultāciju 

Praktikanta 
paraksts 

     
     
     
     
     
 
 
Prakses vadītāja – Kuratora paraksts   __________________________ 
 
 

 

(pievienot papildlapas ja nepieciešams) 
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Informācijas tehnoloģiju nodaļa 
 

Studiju kursa vērtējuma anketa 
 
 
Kursa nosaukums:___________________, Docētājs, ______________, akad. gads 2006./2007., semestris _____________ 
 
Vērtējumi: 5 – ļoti labi, 4 – labi, 3 – viduvēji, 2 – slikti, 1 – ļoti slikti 
 
1.Kā Jūs kopumā vērtējat šo kursu? 5 4 3 2 1 
 
2.Kāpēc? Lūdzu, pamatojiet savu vērtējumu  

 
3.Kā Jūs domājat - vai tika sasniegts kursa mērķis?    � tika sasniegts � tika sasniegts daļēji � netika sasniegts 
 
4.Mācību procesa organizācija kursa ietvaros:       � apmierināja pilnībā  � apmierināja daļēji � neapmierināja 
 
5.Kurss kopumā vai kāda no kursa daļām (norādīt kādas tēmas) bija: 
� par grūtu (piemēram, pārāk grūti un nesaprotami jēdzieni un koncepti) ____________________________________ 
� vajadzīgajā līmenī                   ____________________________________ 
� par vieglu (piemēram, kurss neveicināja jaunu zināšanu un prasmju apguvi) ____________________________________ 
 
6.Kursa mērķa, prasību un vērtēšanas kritēriju izklāsts un skaidrojums; 
Kursa materiāla izklāsta saprotamība (ņemot vērā kursa specifiku) 

5 4 3 2 1 

 
7.Teorijas un piemēru balanss (ņemot vērā kursa specifiku):  
� pārāk daudz teorijas un par maz piemēru   � piemērotā līmenī  � pārāk daudz piemēru un par maz teorijas 
 
8.Izklāsta temps:  � pārāk lēni � piemēroti  � pārāk ātri 
 
9.Lekciju loma kursa materiāla apguvē (ņemot vērā kursa specifiku) 5 4 3 2 1 
10.Semināru un/vai praktisko nodarbību loma kursa materiāla apguvē (ņemot vērā 
kursa specifiku) 

5 4 3 2 1 

 
11.Diskusijas lekciju un semināru laika:  � par daudz � piemēroti  � par maz 
 
12.Studenta veikto patstāvīgo darbu (individuālo un grupu) loma kursa apguvē (ņemot 
vērā kursa specifiku) 

5 4 3 2 1 

13.Studētās literatūras loma kursa apguvē (ņemot vērā kursa specifiku) 5 4 3 2 1 
14.Iespēja saņemt docētāja atbildes uz studentu uzdotajiem jautājumiem lekcijās, 
semināros un konsultācijās, kā arī atgriezeniskā saikne no docētāja puses par veiktajiem 
darbiem 

5 4 3 2 1 

15.Docētāja objektivitāte studentu zināšanu novērtēšanā 5 4 3 2 1 
16.Studenta iesaistīšanās studiju kursā (piem., lekciju apmeklējums, aktivitāte 
semināros, apgūta kursa obligātā literatūra, izstrādāti un laikā iesniegti darbi u.c.) 
(Studentam jāvērtē sava aktivitāte!) 

5 4 3 2 1 

 
17. Kas, Jūsuprāt, bija kursa stiprās puses? Kas 
galvenokārt piesaistīja Jūsu interesi šajā mācību kursā un 
kas, Jūsuprāt, bija visnozīmīgākais un paliekošākais šajā 
kursā? 

 
 
 
 

18. Kas, Jūsuprāt, bija kursa vājās puses? Kādas izmaiņas 
Jūs ieteiktu docētājam izdarīt, pasniedzot šo kursu 
nākamajā gadā? 

 
 
 

19.Citi ierosinājumi un komentāri: 
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VIDZEMES AUGSTSKOLAS PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

“SOCIOTEHNISKU SISTĒMU INŽENIERIJA” 
 

MAĢISTRA DARBA NOLIKUMS 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001.gada 20.novembra 
noteikumu Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu” IV.daļas “Maģistra programmas obligātais saturs” 18.pantu 
profesionālā maģistra studiju programmā “Sociotehnisku Sistēmu Inženierija” valsts 
pārbaudījuma - maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai ir noteikta darbietilpība 
20 (divdesmit) kredītpunktu apjomā.  

 
Maģistra darbs 
Studenta patstāvīgi veiktā pētījuma norises un rezultātu apkopojums, kura 
uzdevums ir: 

• Demonstrēt un apstiprināt pretendenta praktisko pieredzi un pētnieciskās 
iemaņas; 

• Apliecināt prasmes, apkopot rezultātus un tos apstrādāt, pielietojot 
matemātisko aparātu, modelēšanas līdzekļus un IT aprīkojumu;  

• Parādīt spējas vispārināt iegūtos rezultātus un adaptēt tos analoģisku 
problēmu risināšanai; 

• Demonstrēt pretendenta pienācīgu izpratni par cilvēka faktora lomu 
sistēmu pārvaldībā un citas sociālās prasmes; 

• Radīt pārliecību par pretendenta ekonomiskajām zināšanām un to 
pielietošanas iemaņām. 

 
Maģistra darbā demonstrētajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām 
iemaņām ir jāparāda, ka profesionālā maģistra grāda pretendents: 

• Attiecīgajā nozarē/starpnozarē/studiju virzienā demonstrē zināšanas un 
izpratni, kuras paplašina un/vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās 
zināšanas un prasmes, un kas nodrošina bāzi vai iespējas oriģinalitātei, 
attīstot un/vai pielietojot idejas, galvenokārt pētniecības kontekstā; 

• Spēj izmantot savas zināšanas, izpratni un problēmu risināšanas spējas 
jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā (vai starpdisciplinārā) kontekstā, 
salīdzinot ar savu studiju virzienu, profesiju vai nozari; 

• Ir spējīgs integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt 
slēdzienus,  balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat 
laikā ietverot ar savu zināšanu pielietojumu un saviem slēdzieniem 
saistītās sociālās vai ētiskās atbildības un saskarsmes atspoguļojumu; 

• Spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi 
koncentrētā veidā izklāstīt savus secinājumus, kā arī tās zināšanas un 
loģisko pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi; 

• Ir spējīgs mācīties un atjaunināt savas prasmes pietiekami patstāvīgi, kas 
varētu sekmēt turpmāko profesionālo izaugsmi un studiju iespējas 
doktorantūrā. 

 
Maģistra darba izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas prasības ir noteiktas 
“Metodiskajos norādījumos par Maģistra darba noformēšanu”. 
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Maģistra darba sagatavošana 

Atbilstoši pilna laika studiju programmai maģistra darbs tiek sagatavots un aizstāvēts 
3.semestrī, bet nepilna laika studiju programmā – 4.semestrī. 

Maģistra darba vadītājam ir jābūt Vidzemes augstskolas akadēmiskā personāla 
loceklim. Izņēmuma gadījumos ar studiju programmas direktora atļauju, ja ir 
izvēlēts specifisks pētījumu objekts vai maģistra darbs tiek izstrādāts citā 
augstskolā un/vai ārzemēs, var tikt nozīmēts otrs maģistra darba vadītājs. Maģistra 
darba vadītājam ir jābūt doktora grādam.  
Studentam ir jāiesniedz studiju programmas direktoram rakstisks tēmas 
pieteikums, kurā jānorāda darba vadītājs, kurš paraksta tēmas pieteikumu. Tēmas 
pieteikums ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2.semestra beigām, studējošiem pilna 
laika studiju programmā, vai ne vēlāk kā līdz 3.semestra beigām, studējošiem 
nepilna laika studiju programmā. Maģistru darbu tēmas un vadītāji tiek 
apstiprināti Vidzemes augstskolas IT nodaļas sēdē. 
Katram maģistra darba pretendentam ir jāiesniedz 1(viens) atsevišķs un patstāvīgi 
sagatavots maģistra darbs pat tad, ja ir ticis veikts kolektīvs pētījums. Kolektīvi 
veikta darba gadījumā katrs students sagatavo maģistra darbu par savu pētījuma 
daļu. 
Maģistra darbs tiek izstrādāts valsts valodā. Izņēmuma gadījumos ar studiju 
programmas direktora atļauju, ja maģistra darbs tiek izstrādāts ārzemēs, vai to veic 
students, kas nav Latvijas Republikas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, tad tas 
var tikt izstrādāts angļu valodā.  
Maģistra darba sagatavošanas, iesniegšanas un izstāvēšanas reglaments un termiņš 
tiek precizēti, katra akadēmiskā gada sākumā. Maģistra darbs jāiesniedz 3(trīs) 
eksemplāros Studiju daļā, kas reģistrē iesniegtos maģistra darbus.  
 

Maģistra darba aizstāvēšana 
Maģistra darba aizstāvēšanas tiesību saņemšanai ir sekojoši priekšnosacījumi: 

• Savlaicīgi un sekmīgi nokārtotas visas studiju laikā izvirzītās prasības, 
iesniegti visi nepieciešamie nodevumi un izpildītas visas studiju 
programmā noteiktās saistības;  

• Maģistra grāda pretendents Studiju daļā kopā ar maģistra darbu noteiktajā 
laikā ir iesniedzis darba vadītāja rakstveida atsauksmi, kurā tiek atļauts 
aizstāvēt maģistra darbu, tā kā maģistra darba saturs atbilst šajā 
dokumentā, Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos minētajām 
prasībām; 

• Viena recenzenta rekomendācija, kurā tiek atļauts aizstāvēt maģistra 
darbu. 

 
Pēc tam, kad maģistra grāda pretendents ne vēlāk kā 10(desmit) dienas pirms 
plānotās aizstāvēšanas datuma ir iesniedzis maģistra darbu Studiju daļā, 
pievienojot darba vadītāja pozitīvu rakstveida atsauksmi 2(divi) eksemplāros, 
studiju programmas direktors nozīmē darba recenzentu, izvēloties to no IT nodaļas 
sēdē apstiprinātā recenzentu saraksta. Maģistra darbs 1(viens) eksemplārs, 
pievienojot darba vadītāja atsauksmes kopiju, tiek nogādāts recenzentam. 
Recenzentam rakstiska atsauksme par maģistra darbu 2(divi) eksemplāros ir 
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jāiesniedz Studiju daļā vismaz 5(pieci) dienas pirms maģistra darba aizstāvēšanas, 
bet maģistra grāda pretendentam recenzija ir jāsaņem ne vēlāk kā vienu dienu 
pirms aizstāvēšanas. Ja recenzenta vērtējums ir bijis negatīvs, tad studiju 
programmas direktors maģistra darbu nodod izvērtēšanai citam recenzentam. Ja 
otra atsauksme ir pozitīva, tad darbs tiek nodots aizstāvēšanai. Ja arī otra 
atsauksme ir negatīva, tad maģistra darbs nevar tikt aizstāvēts un tam ir jātiek 
pārstrādātam. 
 
Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji maģistra darba aizstāvēšanu 
veic valsts valodā. 

 
Maģistra darbs tiek aizstāvēts valsts pārbaudījumu komisijas sēdē. Valsts 
pārbaudījumu komisiju izveido IT nodaļas vadītājs un apstiprina Senāts. 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. Maģistra darba aizstāvēšanā atļauts piedalīties darba vadītājam un 
recenzentam(iem). Maģistra darbu aizstāvēšana ir atklāta. Ja maģistra darbu skaits 
pārsniedz  14 (četrpadsmit), tad aizstāvēšana notiek divas dienas. 
 
Maģistra darba aizstāvēšanai ir noteikts sekojošs reglaments: 

• Autora ziņojums (10 min); 
• Darba vadītāja(u) atsauksme(s) (līdz 5 min); 
• Recenzenta ziņojums (līdz 5 min); 
• Autora atbildes darba vadītājam un recenzentam (līdz 5 min); 
• Citi jautājumi un atbildes (diskusija) (līdz 5 min). 
• Autora galavārds (līdz 1min). 

 
Maģistra darba novērtēšana 
Maģistra darba vērtējumu sniedz valsts pārbaudījuma komisija, kura pēc saviem 
ieskatiem drīkst respektēt gan recenzenta, gan darba vadītāja vērtējumus un viedokļus. 

 
Maģistra darbs tiek novērtēts kā aizstāvēts vai neaizstāvēts, norādot vērtējumu 10 
(desmit) ballu sistēmā. 
 
Ja maģistra darbs nav saņēmis pozitīvu novērtējumu, tam ir jātiek pārstrādātam. 
Atkārtota maģistra darba aizstāvēšana ir pieļaujama ne agrāk kā pēc 5(pieciem) 
mēnešiem. 
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Vienošanās starp Vidzemes Augstskolu un Ventspils Augstkolu ir noslēgta par to, ka 
Vidzemes Augstskolas profesionālās maģistra programmas „Sociotehnisku Sistēmu 
Inženierijas” darbības apturēšanas gadījumā studijas tiek turpinātas Venstpils 
Augstskolas studiju programmās „Uzņēmējdarbības vadība” un/vai „Datorzinātnes”. 

 

 

(Vienošanās pilns teksts programmas nodrukātajā versijā). 
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Vidzemes Augstskolas studiju programma „Sociotehnisku sistēmu inženierija” (SSI) ir 
maģistra profesionālās augstākās izglītības studiju programma (LR izglītības 
klasifikatora kods Nr. 46526), kuru ir pozitīvi novērtējušas virkne profesionālo 
asociāciju, un konkrēti: 

 

� Eiropas Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšanas Asociācija (ESSA) 

 

� Latvijas Darba Devēju konfederācija 

 

� Latvijas Elektrotehnikas un Elektronikas rūpniecības asociācija 

 

� Latvijas Tūrisma aģentu asociācija 

 

� Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru asociācija 

 

� Latvijas Biznesa konsultantu asociācija 

 

� Latvijas Datortehnoloģiju asociācija 

 

(Atsauksmes atrodamas programmas nodrukātajā variantā) 
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PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 
„SOCIOTEHNISKU SISTĒMU INŽENIERIJA” 

 
Akadēmiskā personāla saraksts 2006/2007.ak.g. 

 
 

Docētājs 

Uzvārds Amats 
Zinātniskais vai 
akadēmiskais 

grāds 
P/B 

Kurss KP 

Andersons Aigars Lekt M.Sc. P Web pielietojumi 
Nekustāmā īpašuma 
informācijas sistēmas 

2 

Cakula Sarma Asoc.
prof. 

Dr.Paed. P Pētījumu metodoloģijas un 
datu apstrāde SPSS vidē 

3 

Vārna Agris Doc. M.Paed. P Biznesa datu apstrādes 
programmatūra 

1 

Ginters Egils Prof. Dr.Inž.zin. P Sociālu sistēmu imitāciju 
modelēšana 

2 

Grundspeņķis 
Jānis 

Prof. Dr.habil.Inž.zin.  B Ievads zināšanu pārvaldībā 
4 

Jansone Dace Doc. M.Soc.zin. P Sabiedrības pārvalde 2 
Lapāns Andris Lekt. A.Izgl.inž.zin. B Ģeoinformācijas Sistēmas 3 
Leščevica Maira Doc. Dr.Oec. P Projektu vadība 2 
Merkurjevs Jurijs Prof. Dr.habil.Inž.zin. B Imitāciju modelēšanas 

tehnoloģijas un uz 
diskrētiem notikumiem 
balstītu sistēmu 
modelēšana 

2 

Plūmīte Edmunds Lekt. MBA B Biznesa procesu 
modelēšana 

2 

Silkāne Vineta Doc. M.Psichol. P Komunikācija un sociālā 
sadarbība 

2 

Smaļinskis Juris Doc. M.Biol. P Vides sistēmas 1 
Šļara Agita Doc. Dr.Oec. P Tūrisma sistēmas 2 
Valtenbergs 
Visvaldis 

Lekt. M.Polit.zin. P IKTE un pārvaldības 
pilnveidošana 

3 

Cīrulis Arnis 
Gertners Aigars 

Doc. 
Doc. 

M.Dat.zin. 
Dr.Dat.zin. 

P 
P 

Tehniskais nodrošinājums 
un mobilas datu pārraides 
sistēmas 

1 

Štāle Ginta Lekt. M.Dat.zin. P Programmu inženierija 2 
 
P – pamata darbs 
B – blakus darbs
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AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS 
PĒTNIECĪBAS BIOGRĀFIJAS 
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Europass  
Curriculum Vitae  

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds [AIGARS ANDERSONS] 

Adrese [“IEVULICI”, KUBUĻU PAG., BALVU RAJONS, LATVIJA, LV-4566] 

Tālrunis +371-8233997 

Fakss +371-4521001 

E-pasts just.human@inbox.lv 

  

Pilsonība Latvija 

  

Dzimšanas datums [05/09/1966 ] 

  

Dzimums Vīrietis 

  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas un Biznesa Vadība 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods NO 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Galvenie pienākumi Lekcijas un praktiskie darbi “Biznesa Plānošana” un “Nekustāmā Īpašuma 

Investīciju Analīze” 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Tērbatas ielā 10, Valmiera LV-4201, Latvija 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods NO 2004 

Profesija vai ieņemamais amats Valdes priekšsēdētājs 

Galvenie pienākumi Palīdzības un attīstības projektu pārvaldība Latgales reģionā , Latvija 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

“PRO.ini” Jr. (Professional initiatives for Youth), “Ievulīč”, Kubuļu pag., 
Balvu rajons, Latvija 

Nozare Nevalstiskās organizācijas 

  

Laika periods NO 01.2004 LĪDZ 04.2004 

Profesija vai ieņemamais amats Darba drošības speciālists 

Galvenie pienākumi Darba drošības rska faktoru analīze un uzraudzība, personāla pārvaldība 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Kokapstrādes uzņēmums “Stekentavas Galdnieciba” Vidzemes ielā 9b, Balvi, 
Latvija, LV-4501 

Nozare Privātais sektors, kokapstrāde un mežrūpniecība 

  

Laika periods NO 01.2003 LĪDZ 12.2003 

Profesija vai ieņemamais amats Konsultants 

Galvenie pienākumi Attīstības projektu konsultēšana un pārvaldība Latgales reģionā 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Pašnodarbināta persona, “Ievulīči”, Kubuļu pag., Balvu rajons, Latvija, LV-
4566 

Nozare Vadībzinātnes (NUAP, PHARE, SAPARD, uc. programmas) 

  

Laika periods NO 08.2002 LĪDZ  01.2003 

Profesija vai ieņemamais amats Ventspils pilsētas stratēģiskā plāna attīstība, Ekonomikas departamenta vadība 

Galvenie pienākumi Ekonomikas departamenta vadītāja vietnieks 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Ventspils dome, Jūras ielā 36, Ventspils, Latvija, LV-3600 

Nozare Pašvaldības 

  

Laika periods NO 1999 LĪDZ  2002 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors, Starptautisku projektu vadītājs 

Galvenie pienākumi Lekcijas un praktiskie darbi “Nekustamā īpašuma pārvaldība” un 
“Ģeoinformācijas sistēmas” 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 1, Jelgava, Latvija, LV-3001 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods  NO 1994 LĪDZ 1999 

Profesija vai ieņemamais amats Zemes komisijas priekšsēdētājs  

Galvenie pienākumi Zemes reforma un privatizācija, Datortīkla administrēšana un izveidošana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valsts Zemes dienests, Balvu rajons, Berzpils iela 67B, Balvi, Latvija, LV-
4501 

Nozare Valsts pārvalde 

Izglītība  

  

Laika periods 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāts par studiju programmas pabeigšanu (5 ECTS) 

 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Starptautisks PhD studiju kurss “Kadastra informācijas apstrāde” 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Aalborg University, Aalborg, Dānija 



 

Lapa 117 / 200 - Curriculum Vitae  
ANDERSONS AIGARS  

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

117 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

PhD kurss 

  

Laika periods 2000- 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Sertifikāts par studiju programmas pabeigšanu (35 CP) 

 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Starptautisks PhD studiju kurss “Nekustāmā īpašuma ekonomika” 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Royal Technical University, Stockholm, Zviedrija 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

PhD kurss 

Laika periods 1996- 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Maģistra grāds 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistra studijas “Maģistra grāds zemes īpašumu pārvaldībā” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Royal Technical University, Stockholm, Zviedrija 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Zinātņu maģistrs (MSc) 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda [ Latviešu] 

  

Citas valodas [ Angļu, Krievu] 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda [English]   Labi  teicami  labi  Labi  labi 

Valoda [Russian]   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

Valoda [Swedish]   apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  apmierinoši 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes 
 

DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ASOCIĀCIJĀS: 
Latvijas Mērnieku asociācija, asociēts biedrs no 1991 
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Organizatoriskas prasmes  
                KOMANDU DARBA PRASMES: 
              Latvijas čempionāta orientēšanās sportā laureāts 
               Latvijas čempionāta futbolā laureāts Lauksaimniecības universitātes 
komandā 
         Vairāk nekā 20 projektu darba grupu dalībnieks 

  

Tehniskas prasmes                 Uzņēmuma “PRO.ini” Jr., Latgale dibinātājs un īpašnieks 
                Orientēšanās sporta kluba “Baisie Eži”, Balvu rajons dibinātājs 
           

                  DARBA DROŠĪBAS SERTIFICĒTS SPECIĀLISTS 
                   KVALIFICĒTS CELTNIEKS UN INŽENIERBŪVJU SPECIĀLISTS 
                  KVALIFICĒTS DATORTĪKLU ADMINISTRĀTORS 
               PIEREDZE NAVIGĀCIJAS APARATŪRAS IZMANTOŠANĀ (GPS, 
PROGRAMMATŪRA) 

Datora lietošanas prasmes ICTE profesionālis 

                  AUGSTSKOLAS KORA DALĪBNIEKS (5 YEARS) 
                 UNIVERSITĀTES FOLK GRUPAS DALĪBNIEKS (2 YEARS) 
             WEB DIZAINA SERTIFICĒTS SPECIĀLISTS 

Mākslinieciskas prasmes  

               SETIFICĒTS MĒRNIEKS (NR. 110) 
              SERTIFICĒTS MĒRNIECĪBAS KARŠU ANALĪTIĶIS BALVU NOTĀRIĀTĀ 
           SERTIFICĒTS SPECIĀLISTS PROJEKTU PĀRVALDĪBĀ, PPP SISTĒMA 

Citas prasmes  

  

Vadītāja apliecība Vadītāja apliecība B 

  

Papildu informācija Nav piemērojama  

  

Pielikumi Nav piemērojami 
Aigars Andersons 
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Europass  
Curriculum Vitae  

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Sarma Cakula  

Adrese Rubenes 36-37, Valmeira, LV 4200, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis 9620986  

E-pasts Sarma.cakula@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimšanas datums 13.12.1960 

  

Dzimums Siev. 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieņemamais amats asociētā profesore 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats IT nodaļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Organizatoriskais un metodiskais darbs darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 1998 

Profesija vai ieņemamais amats pasniedzēja 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 1996 - 1997 

Profesija vai ieņemamais amats datorspeciāliste  

Galvenie pienākumi Datortīklu un datorsistēmu uzturēšana 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola 

Nozare  IT 
 

Laika periods 1988-2003 

Profesija vai ieņemamais amats informātikas skolotāja 

Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana, pedagoģiskais darbs, datorkabineta uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras 1. Vidusskola ( tagad Valmieras ģimnāzija ),  

Nozare   IT 
 

Laika periods   1984-1888 

Profesija vai ieņemamais amats   inženiere 

Galvenie pienākumi  Sistēmadminitratore, programmēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Valmieras rajona skaitļošanas centrs, Meža 7, Valmiera, Lv 4200 

Nozare   IT 
 

Laika periods 1983 - 1984 

Profesija vai ieņemamais amats vecākā tehniķe – programmētāja 

Galvenie pienākumi programmēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas lauksaimniecības un  zemkopības attīstības institūts, 

Nozare   IT 
 

Laika periods  1981.-1983 

Profesija vai ieņemamais amats  laborante 

Galvenie pienākumi  Programmu izpilde, sistēmas uzturēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Latvijas Valts P. Stučkas vārdā nosauktā unoiversitāte   

Nozare  IT 

  

Izglītība  
 

Laika periods 1999-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Doktora grāds pedagoģijā. Diploms C-D Nr.001618 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 

Laika periods 1996-1998 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Maģistra grāds pedagoģijā. Diploms Nr. 005115 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistratūra 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas universitāte.Pedagoģijas fakultāte 

Laika periods 1979-1984 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Diploms – matemātiķis, lietišķā matemātika. Diploms ИB Nr.366203 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Augstākā izglītība datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Lietišķā 
matemātika. 

  

Prasmes  
 

Dzimtā valoda latviešu 

  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B1  C1 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B2  B2 

Vācu valoda   A2  A1  A1  A1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Dalība projektos, projektu vadīšana. 
Pedagoģiskais darbs. Skolēnu un studentu zinātnisko darbu vadīšana. Studentu 
bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. 
Pasniedzēja darbs. 
Piedalīšanās profesionālās asociācijās: 
Latvijas augstskolu profesoru asociācija (LAPA) no 2002.gada 
LITTA no 2002.gada 
 

  

Organizatoriskas prasmes IT profesionālā bakalaura un IT koledžas programmas izstrādes komisijas 
vadītāja, piedalīšanās sociālo zinību pedagogu programmas izstrādē. IT nodaļas 
vadība. 
Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle 
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Piedalīšanās skolu starptautiskajā projektā I*EARN. Projektu veidošana. 
Piedalīšanās Zviedrijas – Latvijas projekta “Vērtības Baltijas jūras perspektīvā” 
(vadības grupa, IT programmas veidošanas darba grupa). 
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Tehniskas prasmes Datoru apkalpes sistēmserviss. Darbs datortīklos. 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, grafikas apstrādes programmas. Algoritmu 
izstrāde. Programmēšanas vides PL1, Assembler, Basic, Pascal. Statistisko 
datu apstrāde, SPSS 

  

Mākslinieciskas prasmes Rokdarbi- aušana, adīšana, izšūšana, meglošana, pīšana. Klavieru spēle 

  

Citas prasmes Orientēšanās sports, kalnu tūrisms 

  

Vadītāja apliecība  AV096367, B kateogorija 



 

123 

Papildu informācija  

Publikācijas 

Vispāratzītos recenzējamos 
izdevumos: 

Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective  ICTE in Regional 
Development. Annual Proceedings of Vidzeme University Collegue.  
Valmiera, 2005. pp. 127-131. 
S. Cakula. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā. RTU 
zinātniskie raksti. Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. 
Rīga. 2004. Sērija 5, sējums 20. 43-50 lpp. 
S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. 
Jauno pētnieku III conference “Valsts un tiesību sistēmas pilnveidošanas 
problēmas eiropas integrācijas kontekstā”, ISBN 9984-9676-1-1, LZA Baltijas 
stratēģisko pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-78.lpp. 
S.Cakula. Information Technologies as a Mean in Formation of Students 

Creative Experience. // Teachers, Students and Pupils in a Learning Society. 
ATEE (Association for Teacher Education in Europe). Riga: Izglītības soļi, 
2003, pp198-206 
Egils Ginters, Andris Gutmanis, Yuri Merkuryev, Leonid Novicky, Sarma 
Cakula. LOGIS II – Competence Fremework of Reference in Logistics 

Information Systems for Knowledge Dissemination.// Lifelong learning- a 
challeng for all. Proceedings of the International conference. Riga, Latvia, 
2002. 48-51 
S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes 

pretruna studijās. // Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp. 
S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational 
Problems. ATEE Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101. 
S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. 
Resursi. Rēzekne, 2001, 250 – 257 lpp. 
S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā  kā 
studentu radošās pieredzes veidošanas līdzeklis.// Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis, 2001, 55.sēj, 1./2., 33-41 lpp. 
S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and 
Teacher Education 12th International Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 
803 - 808 
S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstkolā kā studiju 

produktivitātes pilnveidošanas līdzeklis. // Pedagoģija. LU raksti. ACTA 
Universitatis Latvienesis. Rīga: LU PPI. 2001, 641.sēj. 83. – 96. lpp. 
Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē 
augstskolā. // Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2001, 
373.-379. lpp. 
Cakula S. Studenta pieeja studijām un viņa radošās pieredzes veidošanās 

mijsakarības.// LU PPI Starptautiskā konference 2001.gada 6.-7.06. (10 lpp.) 
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Papildu informācija: 
Publikācijas 

Konferenču  un kongresu 
tēzes. 
 

S. Cakula. “Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā 
studentu radošās pieredzes pilnveidošnas līdzeklis”. II Pasaules Latviešu 
Zinātnieku kongress. Tēzes. Pedagoģija, 78.lpp S.Cakula (1998) The Internet 

in Latvian Schools. New Technologies in Education. Abstracts of paoers from  
internatinal conference Baltic IT&T’98. Riga. Latvia, pp. 208 – 211. 
S.Cakula (2001) Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloģijas apguvē 
augstskolā. Starptautiska zinātniskā konference “Komunikācija un kopība” 

Tēzes. Peadagoģiskie jautājumi. 1.lpp. 
S.Cakula.(2001) IT in Teacher Education . Abstracts of papers from Baltic 
IT&T’2001 Conference pp.220 - 225 
S.Cakula (2001) IT in Teacher Education. Society for Information Technology 
and Teacher Education International Conference (Orlando, Florida). 2001. 5. – 
10.03. CD-ROM 
S. Cakula (1999) Informācijas tehnoloģiju izmantošana ārvalstīs. Konferences 
lasījumi. LATSTE’99S. Cakula (1998)  Kā veidot WWW lapas atbilstoši 

konkrētajiem mācību mērķiem. Konferences lasījumi LATSTE’98. 63.-65.lpp. 
S. Cakula (1998) Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi 
LATSTE’98, LXIII-LXV 

S.Cakula (1999) The Internet in Learning Process. IT in Education and 
Training: Case Studies in the Implementation of New Technologies. 3 rd 
internatinal conference Baltic IT&T’99. Riga. Latvia. pp. 90 – 92 
S. Cakula. (1999) Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International 
Education and Research Network) 3.konference. Daugavpils. 28.-29. jūnijs. 
S. Cakula. (1999) IT izmantošanas iespējas. I*EARN (International Education 
and Research Network) 3.konference. Daugavpils. 28.-29. jūnijs. 
S.Cakula. (1998) The Internet in Latvian Schools. Abstracts of papers from 
Baltic IT&T’98 Conference  p.208 - 211. 
 

Papildu informācija: 
Publikācijas 
Mācību grāmatas: 
 

 

Sarma Cakula (1999) Būsim draugos ar datoru un Internetu. Rīga, 
Pētergailis,1999 
/Iekļauta oficiālajā Izglītības un satura eksaminācijas centra izdotajā mācību 
grāmatu katalogā - Ieteicamā mācību literatūra vispārizglītojošām mācību 
iestādēm, Rīga, 1999. 
 

Papildu informācija: 
Publikācijas 
Pārējās publikācijas 

 

S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings. 
Osterreichische Computer Gesellschaft, 2002, pp. 235 - 236 
S. Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu 
radošās pieredzes pilnveidošnas līdzeklis. II Pasaules Latviešu Zinātnieku 
kongress. Tēzes. Pedagoģija, Rīga. 2001,78.lpp. 
S. Cakula. Studiju efektivitātes paaugstināšana. //Augstskolu profesionālo 
programmu pasniegšanas metodika. Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rīga. 
2000,  8. – 11. lpp. 
S. Cakula. Informātika Valmieras rajonā.//  Skolotājs (Pieredze, Teorija, 
Prakse). 1999,  Nr 3 (15)/99. 89.-91.lpp  
S. Cakula. The Internet in the Learning Process. Education and Research // 
Baltic IT Review(Official Journal of the Information Technology Committee 
of the Baltic Council of Ministers). 1999, NR 2 (13), p53 –54 
S. Cakula. New Technologies in Education:  The Internet in Schools.// Baltic 
IT Review(Official Journal of the Information Technology Committee of the 
Baltic Council of Ministers). 1998, NR 1 (8), p.30 –32 
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Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

1. ESF projekta vadītāja „Informācijas Tehnoloģiju  profesionālā bakalaura 
programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā” 
2. IKT sekcijas vadītāja starptautiskā konferencē  6th conference of Baltic 
Studies in Europe. Revolution and Evolution. 17.06-19.06. 2005. Valmiera 
No 2005. Comenius I projekts Network. Projekta koordinators 
2005.g. 6th Framework SocSimNet dalībnieks. 
2004.g. Leonardo da Vinči pasniedzēju mobilitātes projekts. Dalībnieki 
Vidzemes augstskola, Eiropas Savienības valstis, kas piedalās Leonardo da 
Vinči projektos. Sadarbības attīstība un IT programmu attīstības perspektīvas 
sadarbībā ar Siegenas universitāti Vācijā un Balea universitāti Spānijā.  
2003.gada septembris, oktobris. Fullbright stipendija. Dalībnieki Vidzemes 
augstskola, Viskonsinas universitāte ASV. Pētījumi par e-learning. Sadarbības 
organizēšanas starp VIA un Viskonsinas universitāti. 
2001.gada februāris. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Lillehammeres 
universitāte Norvēģijā. Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija (vai kas taml. – 
diemzzeel vairs neatceros). Pētījumi disertācijai. Sadarbības organizēšanas 
starp VIA un Lillehammeres universitāti. 
1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā. Ziemeļvalstu atbalsta fonda 
stipendija (vai kas taml. – diemzzeel vairs neatceros). Rezultātā tika uzrakstīta 
grāmata „Būsim draugos ar datoru un Internet”, pētījumi disertācijai.  
1999.gada decembris, 2001.gada marts, aprīlis Vaxjo universitāte Zviedrijā, 
Zviedrijas izglītības ministrija. Sadarbības projekts skolotāju tālākizglītībā 
„Vērtības Baltijas jūras reģiona perespektīvā”. Vadības grupas sastāvā, 
pasniedzēju  grupas sastāvā, kas apmācīja Latvijas un Zviedrijas skolotājus, 
izstrādāju sadarbības programmu un saturu. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Arnis Cīrulis  

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

Tālrunis Mobilais tālrunis 9187417  

E-pasts arnis@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimšanas datums 01.02.1980 

  

Dzimums Vīrietis 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2003 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors (no 2007 – docents) 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2002 

Profesija vai ieņemamais amats Asistents, galvenais datorspeciālists 

Galvenie pienākumi Laboratorijas darbu vadīšana. Vispārējā IT atbalsta sniegšana administrācijai 
un pasniedzējiem. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2001 – 2002 

Profesija vai ieņemamais amats Administrators, datortīklu un komunikāciju speciālists. 

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

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA „LF Dati”, Bauskas 58, Rīga, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 1999 - 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Datortīklu grupas vadītājs un komunikāciju speciālists. 

Galvenie pienākumi Plānot datu pārraides tīklu risinājumus. Organizēt tīklu instalēšanas darbus. 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA „Eddi”, Deglava 60, Rīga, Latvija 

Nozare  IT 
 

  

Izglītība  
 

Laika periods 1996-1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Sērija MDA Nr. 0814 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Datorzinātņu 
nodaļa. 

Laika periods 1998-2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Nr. 019175 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Datorzinātņu 
nodaļa. 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Teicami  Teicami  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Vidēji  Vidēji  Vidēji  Vāji 

  

Sociālās prasmes Pedagoģiskais darbs. Studentu bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās 
diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs. 

  

Organizatoriskas prasmes Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Vidzemes augstskolas Satversmes loceklis. 
Atvērtā koda risinājumu prezentēšana starptautiskās konferencēs un izstādēs. 
Biedrības "Calypso sporta klubs" vadītājs. 

  

Tehniskas prasmes Datu pārraides tīklu plānošana, instalēšana un testēšana. Datoru un Interneta 
maršrutētāju komplektācija, instalēšana un konfigurēšana. Tīkla darbības 
uzraudzība, novērtēšana un problēmu novēršana. Signalizācijas sistēmu 
uzstādīšana un programmēšana. 
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Datora lietošanas prasmes Operētājsisēmas Windows 2000/XP, Fedora, Ubuntu u.c. Linux distribūcijas. 
MS Office, Open Office, Internet, grafikas apstrādes programmas (Adobe 
Photoshop, Corel Draw, Gimp). Programmēšanas vides Visual Basic, C++. E-
pasta servera, web servera, failu servera, ugunsmūra konfigurēšana. 

  

Citas prasmes Kalnu riteņbraukšana, piedzīvojumu sacensības, distanču slēpošana.  

  

Vadītāja apliecība JA 57746, B un C1 kateogorija 

  

Papildu informācija  

Iegūtie sertifikāti 
IT jomā: 

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

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 

2005. g. aprīlis. Kursu vadīšana “International Competencies” projekta ietvaros 
FonDuLac tehniskajā koledžā Viskonsīnā, ASV par atvērtā koda risinājumu 
izmantošanu Baltijas valstīs. 
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Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds [ AIGARS GERTNERS] 

Adrese [ APES IELA 12-27, LV-1006, Rīga, Latvija] 

Tālrunis +371-29123668  

Fakss  

E-pasts aigars@smn.lv 

  

Pilsonība Latvija 

  

Dzimšanas datums [ 16/05/1962 ] 

  

Dzimums Vīrietis 

  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas un Elektronika (ICTE) 
Datortīkli un datortīklu tehnoloģijas 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods  [ 2007 -  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Vidzemes Augstskola, Cēsu ielā 4, Valmiera LV-4200, Latvija 

Nozare Informācijas Tehnoloģijas 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Galvenie pienākumi  Tehniskais nodrošinājums un mobilas datu pārraides sistēmas, studentu 
konsultēšana 

 
Laika periods  [ 2004 -  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Santa Monica Networks SIA, Valdemāra ielā 21, Rīga LV-1006, Latvija 

Nozare Datortīkli un datortīklu tehnoloģijas 

Profesija vai ieņemamais amats Pakalpojumu vadītājs 

Galvenie pienākumi  Datortīklu un datortīklu tehnoloģijas sistēmu un iekārtu projektēšana, 
ieviešana, apkalpošanas nodrošināšana, problēmu identificēšana un novēršana, 
klientu konsultēšana 

  

Laika periods  [ 1999 – 2004 ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Baltic Technology Group SIA, Antonijas ielā 5, Rīga LV-1010, Latvija 
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Nozare  Informācijas tehnoloģijas 

Profesija vai ieņemamais amats Vadošais datortīku speciālists 

Galvenie pienākumi Datortīklu iekārtu apkalpošanas nodrošināšana, uzņēmuma kvalitātes vadības 
sistēmas izstrādāšana 

  

Laika periods  [ 1989 – 1999] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība 

Profesija vai ieņemamais amats  Lektors 

Galvenie pienākumi  Darbs datortīklu katedrā / profesora grupā, t.sk. lekciju lasīšana priekšmetos 
“Datortīkli”, “Diskrētās tehnikas pamati”, “Aparatūras sistēmu 
programmēšana”, “Datori vadības sistēmās”, “Mūsdienu datoru infrastruktūra” 
(arī ārzemju studentiem) 

  

Laika periods  [ 1986 – 1989 ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, Latvija 

Nozare  Zinātniskā pētniecība 

Profesija vai ieņemamais amats Aspirants (doktorants) 

Galvenie pienākumi Pētnieciskais darbs nozarē „Eksperimentāli iegūto datu matemātiskā apstrāde” 

  

Laika periods  [ 1984 - 1986 ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, Latvija 

Nozare  Izglītība 

Profesija vai ieņemamais amats vec.laborants, inženieris-programmētājs, vec.inženieris 

Galvenie pienākumi Labotatorijas darbu nodrošināšana automātisko vadības sistēmu katedrā 

  

Izglītība  

Laika periods [ 1999 ] 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Datorzinātņu doktors 

 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Eksperimentāli iegūto datu matemātiskā apstrāde, nelineāru dinamisku sistēmu 
modeļi 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas universitāte 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Augstākā 
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Laika periods [ 1995 ] 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Datorzinātņu maģistrs 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Informācijas tehnoloģijas 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Augstākā 

  

Laika periods [ 1980-1985 ] 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Inženieris elektriķis specialitātē “Automātika un telemehānika” (automātiskā 
vadība) 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Datoru arhitektūra, programmēšana, elektrotehnikas teorētiskie pamati, 
automātiskās vadības teorija, telemehānika, sistēmu modelēšana 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Augstākā 

Prasmes  

  

Dzimtā valoda [ Latviešu] 

Citas valodas [ Angļu, krievu ] 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda [Angļu]   labi  labi  labi  labi  labi 

Valoda [Krievu]   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes  

Organizatoriskas prasmes  

  

Tehniskas prasmes CISCO CERTIFIED DESIGN PROFESSIONAL, CISCO CERTIFIED NETWORK 

PROFESSIONAL, MOTOROLA CERTIFIED NETWORKING ENGINEER (SALES, DESIGN 

AND SUPPORT SPECIALIST) 
 
2 mēnešu apmācība 4GL (LINC) UNISYS kompānijā, Detroit, USA (1991) 

  

Datora lietošanas prasmes MS-DOS, MS Windows 2000, XP, MS Office, utt. – sistēmu un 
programmatūras instalēšana, konfigurēšana, administrēšana; ikdienas darbs ar 
MS Office. 
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Mākslinieciskas prasmes Nav 

  

Citas prasmes 1 mēneša vizīte Linčepingas universitātē (Zviedrija) TEMPUS programmas 
“Inženieru apmācības un zinātnes integrēšana Latvijā” ietvaros (1996) 

  

Vadītāja apliecība B kategorija 

  

Papildu informācija Nav  

  

Pielikumi  
 
 
 
05.07.2006.         Aigars Gertners 
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PUBLIKĀCIJU SARAKSTS 
 
 1. Э.Э.Дзелзитис, Э.В.Гинтерс, А.Г.Гертнерс. Оценка объема информации при управлении 
энергосберегающими системами кондиционирования воздуха. 
  Вентиляция и коденсионирование воздуха промышленных и сельскохозяйственных зданий, Рига, 
Рижский политехнический институт, 1986, сс. 50–57. 
 2. В.В.Иванов, Н.Г.Скачков, А.Г.Гертнер. Обучающий комплекс на базе робота "Электроика 
НЦ ТМ–04". 
  Межвузовский научно-методический семинар "Математические модели и вычислительная 
техника в управлении учебным процессом высшей школы", Рига, 19–23 мая 1986 г. 
 3. В.В.Иванов, Э.В.Гинтерс, А.Г.Гертнер, Н.Г.Скачков. Распределенная система 
моделирования СУ ГПС.  
  Микропроцессорные системы контроля и управления, Рига, Рижский политехнический институт, 
1987, сс. 8–11. 
 4. Н.Г.Скачков, А.Г.Гертнер. Двухуровневый программно–инструментальный комплекс для 
исследования динамических свойств целевых механизмов робота.  
  Микропроцессорные системы контроля и управления, Рига, Рижский политехнический институт, 
1988, сс. 34–44. 
 5. А.Г.Гертнер, Ю.В.Ретенайс, Я.Я.Томсонс. Двухуровневая система для исследования 
характеристик ЦАП и АЦП с использованием стандарта КАМАК. 
  Архитектура и проектирование вычислительных систем. Архитектура вычислительных систем, 
Рига, Рижский политехнический институт, 1988, сс. 5–10. 
 6. А.Г.Гертнер, Я.Я.Томсонс. К оцениванию производной методом сплайн–функций. 
  Архитектура и проектирование вычислительных систем. Распределенные вычислительные 
системы, Рига, Рижский политехнический институт, 1989, сс. 130–143. 
 7. А.Г.Гертнер, Я.Я.Томсонс. Использование фильтра Калмана при сплайн-аппроксимации 
экспериментальных данных.  
  Тезисы докладов конференции "Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования 
и обработки сигналов", Рига, Институт электроники и вычислительной техники, 5–7 декабря 1989 г., том 1, сс. 
97–99. 
 8. А.Г.Гертнер, Я.Я.Томсонс. Выбор краевых условий в сплайн-аппроксимации при численном 
оценивании производных.  
  IV всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии, Ташкент, 10–12 октября 1989 г. 
Тезисы докладов. Новосибирск, Институт математики СО АН СССР, 1989, часть 1, сс. 93–94. 
 9. A.Gertners, J.Tomsons. A Comparision of Variants to Determine an Unknown Boundary 
Conditions in Spline Approximation. 
  Latvian Signal Processing International Conference, Riga, April 24–26, 1990, vol.2, pp. 273–276. 
 10. А.Г.Гертнер, Я.Я.Томсонс. Сравнение вариантов выбора краевых условий в сплайн–
аппроксимации.  
  Использование вычислительной техники для обработки сигналов, Рига, Рижский 
политехнический институт, 1990, сс. 23–32. 
 11. A.G.Gertner, P.N.Ratnieks, A.P.Pukinskis. Low-Frequency Spectrum Analyzer for Testing and 
Diagnostics of Tape Transport Mechanism. 
  Avtomatika i Vychislitel'naya Tekhnika, vol. 26, No. 6, 1992, pp. 45–52. 
 12. V.Zagursky, N.Semyonova, A.Gertners. A Method for Testing Dynamic Characteristics of Analog–
Digital Converters in Spectral Domain. 
  Proceedings of the 4th Biennial Conference, Tallinn, Estonia, October 9–14, 1994, vol. 1, pp. 207–210. 
 13. V.Zagursky, N.Semyonova, A.Gertners. A Method for Identification Dynamic Parameters of 
Mixed Signal Circuits.  
  Proceedings of the 4th Biennial Conference, Tallinn, Estonia, October 9–14, 1994, vol. 1, pp. 211–215. 
 14. А.Г.Гертнер, В.Я.Загурский. Поведенческая модель нелинейных объектов.  
  Автоматика и вычислительная техника, No. 3, 1996, сс. 14–26. 
 15. А.Г.Гертнер, В.Я.Загурский. Обеспечение устойчивости алгоритма идентификации АЦП.  
  Автоматика и вычислительная техника, No. 4, 1996, сс. 37–42. 
 16. A.Gertners, V.Zagursky, Dz.Saldava. Behavior Model of ADC IC's: Extraction of Parameters and 
Identification.  
  The European Design & Test Conference, Paris, France, March 11–14, 1996, User Forum, pp. 197–200. 
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 17. A.Gertners, V.Zagursky, Dz.Saldava. Behavior Model of Mixed ADC Systems. 
  Journal of Electronic Testing: Theory and Applications, vol. 9, No. 1–2, August/October 1996, pp. 19–
27. 
 18. V.Zagursky, O.Denisenko, A.Gertners. Microsubsystem for High Throughput Communication 
Network.  
  The 6th Great Lakes Symposium on VLSI, Ames, Iowa, USA, March 22–23. 
 19. V.Zagursky, A.Gertners. Testing Technique for Embedded ADC.  
  The 6th Biennial Baltic Conference, Tallinn, Estonia, October 7–9, 1998. 
 20. V.Zagursky, Dz.Zibinch, A.Gertners. Architecture of High Throughput Telecommunication 
Network.  
  The 6th Biennial Baltic Conference, Tallinn, Estonia, October 7–9, 1998. 
 21. V.Zagursky, A.Gertners, E.Ginters. Distributed Communication Network for Remote High-
Performance Measurement Subsystems.  
  Proceedings of the XI-th Polish National Conference "Application of Microprocessors in Automatic 
Control and Measurement", Warsaw, Poland, October 13–14, 1998, vol. 1, pp. 81–85. 
 
 22. V.Zagursky, A.Gertners, Dz.Zibinch. Signal Processing for Dynamic Testing of Embedded Mixed 
Signal System. 
  Proceedings of the XI-th Polish National Conference "Application of Microprocessors in Automatic 
Control and Measurement", Warsaw, Poland, October 13–14, 1998, vol. 1, pp. 145–151. 
 23. V.Zagursky, A.Gertners. Testing Technique for Embedded ADC.  
  The 1998 IEEE Asia–Pacific Conference on Circuits and Systems, Chiangmai, Thailand, November 24–
27, 1998, pp. 775 –778. 
 24. A.Gertners. ACP dinamiskais modelis un tā parametru novērtēšana.  
  Promocijas darbs datorzinātņu doktora grāda iegūšanai. Rīgas Tehniskā universitāte, 1998, 160 lpp. 
 25. Zagursky V., Gertners A. Analog-Digital Systems Descriptions for Signal Processing and Control 
Applications.  
  Test Technology for New Millenium, AUTOTESTCON'99, San Antonio, Texas, USA, Aug.30 - Sept.2, 
1999: Proceedings, pp.101-105. 
 26. V.Zagursky, Gertners A. Analog-Digital Systems Descriptions for Signal Processing and Control 
Applications.  
  Electrotechnological Services for Africa, AFRICON'99, Cape Town, South Africa, Sept.28 - Oct.1, 1999: 
Proceedings, pp.71-75. 
 27. Zagursky V., Gertners A. Analog-Digital Systems Descriptions for Signal Processing and Control 
Application.  
  Proceedings of 17th Instrumentation and Measurement Technology Conference, IMTC'2000, May 1-4, 
2000, Baltimore, Maryland, USA, pp. 93-97. 
 28. V.Zagursky, A.Gertners. Analog-Digital Systems Descriptions for Signal Processing and Control 
Application.  
  Proceedings of 10th Miditerranean Electrotechnical Conference, MEleCon'2000, May 29-31, 2000, 
Cyprus, pp. 112-116 
 A.Gertners, P.Kokovkins. E-Commerce Environment and Technologies. 
  The 2nd International Conference „Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in 
Operations”, September 8-9, 2000, Riga Technical University, Riga, Latvia. 
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds [ EGĪLS GINTERS] 

Adrese [ ŠVEICES IELĀ 13, LV-2150, Sigulda, Latvija] 

Tālrunis +371-9266909  

Fakss +371-7970126 

E-pasts egils.ginters@va.lv 

Pilsonība Latvija 

Dzimšanas datums [ 25/02/1961 ] 

Dzimums Vīrietis 

  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas un Elektronika (ICTE) 

  

Darba pieredze  

Laika periods  [ 2001 -  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

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

Nozare Izglītība 

Profesija vai ieņemamais amats Zinātņu prorektors, Profesors 

Galvenie pienākumi  Studiju kurss “Datu pārraides tīkli” 

  

Laika periods  [ 1991 -  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

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

Nozare  Izglītība 

Profesija vai ieņemamais amats Associētais Profesors 

Galvenie pienākumi Studiju kurss “Loģistikas informācijas sistēmas” 

  

Laika periods  [ 2003 ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

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

Nozare Izglītība 

Profesija vai ieņemamais amats  Associētais Profesors 

Galvenie pienākumi  Studiju kurss “Datoru arhitektūras” 

  

Laika periods  [ 1998 -  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

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

Profesija vai ieņemamais amats Valdes priekšsēdētājs 

Galvenie pienākumi Vispārējā un R&D pārvaldība 

  

Laika periods  [ 1989 - 1991  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

SWH Riga 

Nozare  ICTE Sektors 

Profesija vai ieņemamais amats Darba grupas vadītājs 

Galvenie pienākumi Dokumentu pārvaldības sistēmu konstruēšana 

  

Laika periods  [ 1987 - 1989  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Vissavienības zinātniskas pētniecības un projektēšanas tehnoloģiskais 

kibernētikas institūts 

Maskava, Krievija 

Nozare  ICTE Sektors 

Profesija vai ieņemamais amats Zinātniskais līdzstrādnieks 

Galvenie pienākumi Programmatūras projektēšana 

  

Laika periods  [ 1984 - 1987  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

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

Nozare  Izglītība 

Profesija vai ieņemamais amats Skaitļošanas mašīnas priekšnieks 

Galvenie pienākumi Datorsistēmas un sistēmiskās programmatūras pārvaldība 

Izglītība  

  

Laika periods [ 1996 ] 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Inženierzinātņu doktors (Dr.Sc.Ing.), B-D Nr. 000841 

Habilitācijas padome H-07, 08.04.1996. 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Datu apstrādes sistēmu projektēšana, Sadalītas sistēmas, Modelēšana 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Augstākā 

  

Laika periods [ 1992 ] 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Datorzinātņu maģistrs (MA Comp. Sc.), No. 000269 

Fakultātes Dome No.369, 16.01.1995. 
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Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Informācijas tehnoloģijas, Matemātika, Datu apstrādes sistēmu projektēšana 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Augstākā 

  

Laika periods [ 1979-1984 ] 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

22.06.1984, C No.466008, 

Inženieris – Tehnoloģisko procesu vadība (Ing.) 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

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

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Augstākā 

Prasmes  

Dzimtā valoda [ Latviešu] 

Citas valodas [ Angļu, krievu ] 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda [Angļu]   Labi  Labi  labi  Labi  labi 

Valoda [Krievu]   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes 
 

DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS: 
2003- European Social Simulation Association (ESSA) 
1999- Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 
1999-2001 IKTE Nacionālā padome pie LR Ekonomikas ministrijas 
1997- Latvijas Automātikas Nacionālā Organizācija (LANO) 
1996- Latvijas Datorteholoģiju asociācijas valdes loceklis 
1999- Latvijas Elektronikas un Elektrotehnikas rūpniecības uzņēmumu 
asociācija 
1995- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
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Organizatoriskas prasmes Work package Manager in European 6th Framework IST Project e-LOGMAR-
M No.511285 (2004-2006) “Web Based and Mobile Solutions for 

Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications”. 
 
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project SocSimNet 
LV/B/F/PP-172.000 (2004-2006) “Competence Network for Introduction of 

Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems 

Simulation and Research”. 
 
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project LOGIS MOBILE 
LV/B/F/PP-172.001 (2004-2006) “Competence Framework for Mobile On-Site 

Training in Logistics Information Systems”. 
 
Local Manager of Business Process Analysis and Reengineering Part in 
European 5th Framework IST Project BALTPORTS-IT (2000-2003) 
“Simulation and IT Solutions: Applications in the Baltic Ports Areas of the 

Newly Associated States”. 
 
Coordinator of European Leonardo da Vinci program project LOGIS LV-PP-
138.003 (2000-2002) “Long-distance tutorial network in “Logistics 

Information Systems” based on WEB technologies”. 
 
Local Manager of Data Processing Systems Analysis Part in European INCO 
Copernicus Project DAMAC-HP PL976012 (1998-2000) “Further 

Development and Practical Application of Harbour Processes Managing and 

Controlling Models, Methods and Techniques”. 
 
Local Manager of Data Processing Systems Analysis Part in European INCO 
Copernicus Project AMCAI 0312 (1994-1997) “Application of Modern 

Concepts in the Automated Information Management in Harbours by Using 

Advanced IT – Solutions”. 
 
Member of International Program Committee International Workshop on 
harbour maritime and Multimodal Logistics Modeling & Simulation: Applied 
Modeling and Simulation, HMS 2004, Rio de Janeiro, Brazil, September 16-
18, 2004. 
 
Member of Member of Program Committee 6th International Baltic Studies 
Conference, Valmiera, Latvia, June 16-19, 2005. 

  

Tehniskas prasmes MICROSOFT SALES PROFESSIONAL 

  

Datora lietošanas prasmes ICTE profesionālis 

  

Mākslinieciskas prasmes Nav 

  

Citas prasmes Vispārējās aviācijas pilota licence  LVA-070P PPL-SE 

  

Vadītāja apliecība Vadītāja apliecība B 
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Papildu informācija Nav  

  

Pielikumi Atsevišķu publikāciju saraksts (1.pielikums) 
 
 
 
17.02.2006.         Prof. Egīls Ginters 
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Pielikums 1 
 
Atsevišķu publikāciju saraksts 
 
51. L.Novitski, Y.Merkuryev, E.Blumel, E.Viktorova, V.Gribkova and E.Ginters The Baltports-IT Project: 
Applications of Simulation and IT Solutions in The Baltic Port Areas. Scientific Proceedings of Riga Technical 
University, Computer Science, Information Technology and Management Science, vol.10, ISSN 1407-7493, 
RTU, Riga, 2002. 
 
52. L.Novitski, E.Ginters, Y.Merkuryev. Baltic Regional Competence centre in the field of logistics, IT-
solutions and simulation with maritime applications, Proceedings of the International Workshop TELEBALT 
"IST 6th Framework Programme - new challenge for Baltic States", April 2003, Riga, Latvia. 
 
53. E.Ginters. LOGIS project – Training in Logistics Information Systems, Proceedings of the International 
Workshop TELEBALT "IST 6th Framework Programme - new challenge for Baltic States", April 2003, Riga, 
Latvia. 
 
54.  E.Blumel, L.Novitski, Y.Merkuryev, E.Ginters, H.Pranevicius. The BALTPORTS-IT Project: Applications 
of IT-Solutions and Simulation in the Baltic Port Areas of the Newly Associated States. Challenges and 
Achievements in E-business and E-work, Praha,  2002, Part 1.  pp.349-355. 
55. E.Ginters, L.Novitsky; Some aspects in Social Systems Simulation. Proceedings of the International 
Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”, Edited by H.Pranevicus, E.Zvadskas and 
B.Rapp, May 13-14, 2003, Vilnius, pp.177-179. 
56. S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. Jauno pētnieku III conference 
“Valsts un tiesību sistēmas pilnveidošanas problēmas eiropas integrācijas kontekstā”, ISBN 9984-9676-1-1, 
LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 73-78.lpp. 
57. E.Dzelzitis, E.Ginters Tehnoloģisko procesu vadības komunikāciju apakšsistēmas. -  Enerģija un Pasaule, 
2002, Nr.3, lpp. 47-50. 
58. E.Ginters, L.Strujevichs Using of LISTechnology for business process analysis at transhipment company 
JSC Ventamonjaks, Proceedings of International Conference HMS 2003, ISBN 9984-32-547-4, Riga, 
September 8-20, 2003, pp.351-356 
59. E.Ginters, L.Krecere LOGIS Network for Knowledge Dissemination in Logistics Information Systems, 
HMS 2003, ISBN 9984-32-547-4, Riga, September 8-20, 2003, pp.251-255 
60. E. Blumel, L.Novitski, Y.Merkuryev and E.Ginters Simulation And IT-Solutions: Applications In The 
Baltic Port Areas Of The Newly Associated States. Port Technology International, Edition 16, ISSN 1358-
1759, London, 2002. 
61. E.Bluemel, E.Ginters, A.Guasch, G.Neumann, L.Novitski and V.Paulauskas Competence Framework for 
Mobile On-site Accelerated Training in Logistics Information Systems – LOGIS MOBILE, HMS 2004 & AMS 
2004, ISBN 85-89459-04-7, September 16-18, 2004, Rio de Janeiro, Brazil, pp.169-172. 
62. E.Bluemel, L.Novitsky, S.Vinichenko and E.Ginters Web-based and Mobile Solutions for Collaborative 
Work Environment with Logistics and Maritime Applications, HMS 2004 & AMS 2004, ISBN 85-89459-04-7, 
September 16-18, 2004, Rio de Janeiro, Brazil, pp.173-177. 
63. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE Achievements for VET Methods 
Development, VIII International Conference “TransBaltica 2005”, ISBN 9984-9725-9-3, Riga, 2005, pp.287-
291. 
64. E.Ginters, Y.Merkuryev, L.Novitski, K.Amborski and L.Strujevichs ICTE Achievements for VET Methods 
Development, VIII International Conference “IVETTA”, ISBN 9984-9820-0-9, Riga, 24-25 February 2005, 
Radisson SAS, pp.117-129. 
65. O.Balins, E.Ginters Simulation as a Cognitive Method in the Research of Social Systems, 6th International 
Conference on Baltic Studies in Europe, Annual Proceedings of Vidzeme University College “ICTE in 
Regional Development”, ISBN 9984-633-01-2, Valmiera, 17-19 June, 2005, pp.94-99. 
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66. L.Novitsky, E.Bluemel and E.Ginters. eLOGMAR-M Project: Applications of the Advanced IT and Mobile 
Solutions in Transport Logistics, Proceedings of International Workshop “IST 6th Framework Programme – 
Great Opportunity for Cooperation and Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 6-7, 2005, pp.66-70. 
67. E.Ginters, A.Guasch, L.Novitsky and I.Trezina. e-Learning Methods Development for Training in Logistics 
Information Systems, Proceedings of International Workshop “IST 6th Framework Programme – Great 
Opportunity for Cooperation and Collaboration”, ISBN 9984-32-178-9, Riga, April 6-7, 2005, pp.77-83. 
68. Applications of Simulation and IT solutions in the Baltic Port Areas of the Associated Candidate Countries. 
Edited by E.Bluemel, J.Babot, L.Novickis, V.Bardachenko, J.Grundspenkis, E.Ginters, Y.Merkuryev, 
G.Merkuryeva, F.Kamperman etc., ISBN 9984-30-057-9,  Jumi Ltd, June 2003. - 317 P. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Jānis Grundspeņķis  

Adrese Meža iela 1, 4.korp., 550.kab., Rīga, LV 1000, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis 7089581  

E-pasts jgrun@cs.rtu.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 1942 

Dzimums Vīrietis 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods    1994 - 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Dekāns 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

   Rīgas Tehniskā universitāte 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 

Nozare   IT 

Laika periods No 1994 

Profesija vai ieņemamais amats Direktors 

Galvenie pienākumi Organizatoriskais un metodiskais darbs darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

   Rīgas Tehniskā universitāte 
Lietišķo datorsistēmu institūts 

Nozare   IT 

Laika periods No 1994 

Profesija vai ieņemamais amats profesors 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Nozare   IT 

Laika periods    No 1980 - 1992 

Profesija vai ieņemamais amats Automatizēto vadības sistēmu katedras vadītājs 

Galvenie pienākumi Organizātoriskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Nozare    IT 

Laika periods   1972 - 1979 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors un asistents 



 

143 

Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Politehniskais institūts, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes 
Automatizēto vadības sistēmu katedra 

Nozare   IT 

Laika periods   1963 - 1968 

Profesija vai ieņemamais amats   inženieris 

Galvenie pienākumi  Sistēmadminitrators, programmēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

  Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes 
Elektromodelēšanas  problēmu laboratorija 

Nozare   IT 

Izglītība  
1998. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekli 
(Diploms K-192, izdots 27.11.1998). 
2003. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu Akadēmijas īsteno locekli (Diploms  
A-152, izdots 20.11.2003). 

Laika periods 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr. habil.sc.ing.) 
 B-Dh Nr. 000078 (izdots 22.12.1993) 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Inženierzinātņu doktors 
B-D Nr. 000198 (izdots 14.09.1992) 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Nostrifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1968-1972 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Tehnisko zinātņu kandidāts 
MKD Nr. 017847 (izdots 25.12.1972) 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

   Rīgas Politehniskais institūts 
aspirantūra 

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B1  C1 
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Krievu valoda   B1  B2  B1  B2  B2 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Patreiz lasītie lekciju kursi 
Bakalauru studijas: "Diskrētās struktūras datorzinātnēs", "Sistēmu teorijas 
metodes", "Mākslīgā intelekta pamati", "Ievads mākslīgajā intelektā", 
"Strukturizēta sistēmu analīze", "Zināšanu atspoguļošana un apstrāde". 
Inženieru studijas: "Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes". 
Maģistru studijas: "Mākslīgais intelekts", "Sistēmu un procesu teorija", 
"Intelektuālu sistēmu projektēšana", Lietišķās intelektuālās sistēmas industrijā. 
Doktorantūra: "Struktūrmodelēšana", "Modernās metodes datorsistēmu 
projektēšanā", "Izkliedētas intelektuālas sistēmas". 
 

  

Organizatoriskas prasmes Ar intelektuālu sistēmu izstrādāšanas teorētiskajiem aspektiem saistīto 
zinātnisko grantu vadītājs: zinātniskais grants 90.136 " Ekspertu sistēmu 
izstrādāšana tehnisku objektu projektēšanas sākuma stadiju nodrošināšanai" 
(1991.-1993.g.); zinātniskais grants 93.586 "Intelektuāla sistēma strukturizētas 
sistēmu analīzes metožu un līdzekļu  izveidošanai " (1994.-1996.g.); 
zinātniskais grants 96.0489 "Intelektuāla daudzlīmeņu meta-modeļu apstrādes 
sistēma struktūrmodelēšanas metožu un līdzekļu konstruēšanai" (1997.-2000),  
Zinātniskā granta vadība 01.0845 “Intelektuālu aģentu kooperatīva darba 
modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem 
organizācijās” (patreiz).  
8 doktora (tehnisko zinātņu kandidāta) disertāciju zinātniskais vadītājs (trīs 
sekmīgi aizstāvētas 1986.-1993.gg.).  
Patreiz 3 doktorantu doktorantūras studiju vadītājs.  
133 zinātnisku publikāciju autors, referāti vairāk nekā 20 starptautiskās 
zinātniskās konferencēs. Žurnāla "Automātika un datortehnika" redkolēģijas 
loceklis.  
Starptautisko projektu koordinators Latvijā: 69077-IC-1-1999-LT ERASMUS 
CDA-2 MOCURIS - Modern Curriculum in Information Systems at Master 
Level, un 213871-CP-1-2001-1-BG- ERASMUS ECET - European Computer 
Education and Training: Thematic Network. 

  

Tehniskas prasmes Sarežģītu tehnisku sistēmu struktūras modeļu sintēzes un analīzes problēmas 
projektēšanas sākumstadiju un tehniskās diagnostikas uzdevumu risināšanai. 
Intelektuālas sistēmas un rīki sarežģītu sistēmu struktūras izstrādāšanai, 
hibrīdas metodes zināšanu iegūšanai un reprezentēšanai, zināšanu bāzes 
konstruēšanas automatizācija, modeļos sakņota spriešana, izkliedētas 
daudzaģentu kooperatīva darba intelektuālas sistēmas, sistēmu ontoloģijas 
struktūrmodelēšanā. 

  

Datora lietošanas prasmes IT profesionālis 

  

Mākslinieciskas prasmes  

  

Citas prasmes Kalnu slēpošana, teniss 
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Vadītāja apliecība  B kateogorija 

  
 
 
 
 
 
 
 
17.03.2006        Jānis Grundspeņķis 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Dace Jansone 

Adrese Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija, LV-4201 

Tālrunis Mobilais tālrunis 9464213  

E-pasts dace.jansone@va.lv 

  

Pilsonība Latvijas 

  

Dzimšanas datums 01.10.1971 

  

Dzimums Sieviete 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 1998 

Profesija vai ieņemamais amats Docente, nodaļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Politikas zinātne 
 

Laika periods No 1997 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore  

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas universitāte 

Nozare   Politikas zinātne 
 

Izglītība  
 

Laika periods No 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

  
Doktorande 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūras programma 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Socioloģijas katedra. 

Laika periods 1994-1996 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Socioloģijas maģistra grāds 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistrantūras programma 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Socioloģijas katedra. 

  

Prasmes  
 

Dzimtā valoda latviešu 

  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Teicami  Teicami  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Labi   Labi   Labi   Labi  

  

Sociālās prasmes Pedagoģiskais darbs. Studentu bakalaura un maģistra darbu vadīšana, 
piedalīšanās diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs. 

  

Organizatoriskas prasmes Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Nodaļas vadīšana. 

  

Tehniskas prasmes Publiskā administrācija. Valsts pārvaldes sistēma. Publiskā politika un politikas 
analīze. Birokrātijas teorijas. 

  

Datora lietošanas prasmes Pamata zināšanas. 

  

Citas prasmes  

Vadītāja apliecība  

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos 
projektos 
 

1998.g. oktobris-novembris. Filozofijas un socioloījas institūta pētījums “NVO 
Forumu novērtējums” 
 
1999.g. maijs-jūnijs. UNDP projkets “Public Management Training 
Programme” 
 
1999.g.augusts-oktobris. UNDP gadskārtējā pārskata par tautas attīstību 
sagatvošana 
 
2000.g.maijs-novembris. Pētījums “The Impact of Decentralisation on Social 
Policy in Three East-central European Countries, OSI/LGI” 
 
2000.g.aprīlis-2001.g.aprīlis. Projekts “Local Democarcy in Central and 
Eastern Europe” 
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Profesionālās organizācijas NISPAcee (network of Institutions and Schools of Public Administration in 
Central and Eastern Europe) 

 
 
 
12.03.2006       Dace Jansone 
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Europass  
Curriculum Vitae  

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Andris Lapans  

Adrese Rūdolfa iela 3A/2, Rīga, LV 1012, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis 9215301  

E-pasts andris@miko.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 18.05.1965 

Dzimums Vīr. 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2000 

Profesija vai ieņemamais amats Projektu vadītājs un datoru programmatūras eksperts 

Galvenie pienākumi Darbs IT un Inženierbūvju projektos, apmācību un kursu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA MikroKods, Brīvības 224/5, Rīga, LV 1039, Latvija 

Nozare   CAD, ĢIS, Datu bāzes 
 

Laika periods No Janv/2000 – Nov/2000 

Profesija vai ieņemamais amats Sistēmanalītiķis un DB izstrādātājs 

Galvenie pienākumi Sistēmanalīze, DB projektēšana un izstrāde nekustamo īpašu reģistra izstrādes 
projektā 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA MikroKods /Norway Register Development AS, Skopje, Maķedonija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 1998 

Profesija vai ieņemamais amats Tirdzniecības vadītājs, datorprogrammu eksperts 

Galvenie pienākumi Datorprogrammu pārdošana, apmācība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA MikroKods, Āzenes 16, Rīga, LV 1048, Latvija 

Nozare   IT, CAD, ĢIS 
 

Laika periods No 1996 – 1998 

Profesija vai ieņemamais amats Tirdzniecības vadītājs un datorprogrammu eksperts, konsultants 
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Galvenie pienākumi MicroStation saimes datorprogrammu un Intergraph datoru sistēmu 
tirdzniecība un atbalsts, dalība  EU PHARE projektā “Technical Assistance to 
Land Privatisation and Registration in Latvia”, Latvijas puses eksperts un 
ORACLE datu bāzes administrators, piedalījos  PHARE Corine Land cover 
projektā kā konsultants, datorprogrammu eksperts. 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA MikroKods, PHARE projekts, Zirgu iela 4, Rīga, LV 1050 Latvija 

Nozare  IT, CAD, DB 
 

Laika periods 1993-1996 

Profesija vai ieņemamais amats Tirdzniecības vadītājs un datorprogrammu eksperts, konsultants 

Galvenie pienākumi MicroStation saimes datorprogrammu un Intergraph datoru sistēmu 
tirdzniecība un atbalsts, lekcijas studentiem RTU. Visu Latvijas Zemesgrāmatu 
tiesnešu un konsultantu (apm. 70 cilv.) apmācība lietot datoru un sagatavot 
datorizētus, standartizētus lēmumus. 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA MikroKods, Āzenes 16, Rīga, LV 1048, Latvija 

Nozare   IT, CAD, DB 
 

Laika periods   1993-1994 

Profesija vai ieņemamais amats   Ciparu kartogrāfija, mācību nodaļas vadītājs 

Galvenie pienākumi   ZIS koncepcijas izstrāde, datoru lietotāju apmācība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 Latvijas Valsts Zemes Dienests 

Nozare   IT, Kartogrāfija 
 

Izglītība  
 

Laika periods 1987-1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Augstākā izglītība. Inženiera kvalifikācija autoceļu būvniecības specialitātē. 
Diploms Nr.001172 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Visi vispārīgie un speciālie priekšmeti saskaņā ar programmu 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

RīgasTehniskā Universitāte 

Prasmes  
 

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   A2  A2  A2  A1  A2 
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Krievu valoda   A1  A1  B1  B1  C2 

            

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Dalība projektos, projektu vadīšana. 
Kursu (komerciālo) vadība, pedagoģiskais darbs augstskolā. Pasniedzēja darbs. 
Piedalīšanās profesionālās asociācijās: 
ĢIS biedrība 

  

Organizatoriskas prasmes Mācību kursu un semināru organizēšana. 

  

Tehniskas prasmes Darbs ar datoru un datortīklos. Datoru apkalpes sistēmserviss. Sistēmanalīze. 
Ceļu projektēšana.  

  

Datora lietošanas prasmes MicroStation, Oracle, SQL, Dokumentu vadības sistēma Project Wise, MS 
Office, Internet, programēšanas vides: PL/SQL, ASP, XML 

  

Mākslinieciskas prasmes Austrumcīņas 

  

Citas prasmes Profesionāls autovadītājs 

  

Vadītāja apliecība  A,B,C,E kategorija 
 
 
 
12.03.2006         Andris Lapans 
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Maira Leščevica  

Adrese Cēsu ielā 4, Valmiera, Latvija, LV-4201 

Tālrunis 9295005 

E-pasts maira.lescevica@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 24.06.1968 

Dzimums Sieviete 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods No 2005 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Biznesa vadība 
 

Laika periods No 1997 

Profesija vai ieņemamais amats Konsultants, Moderators, Pasniedzējs, Mācību centra vadītāja 

Galvenie pienākumi Kursu vadīšana. Organizātorisks darbs. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA BIZNESA KONSULTANTU GRUPA BKG, 

Nozare   Biznesa vadība 
 

Laika periods No 1994-1996 

Profesija vai ieņemamais amats vadības konsultants, apmācību procesa vadītājs 

Galvenie pienākumi Kursu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas UAC 

Nozare   Biznesa vadība 
 

Izglītība  
 

Laika periods 2001-2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Zinātņu doktors Ekonomikā, Nr.0003 
 



 

Lapa 153 / 200 - Curriculum Vitae  
LEŠČEVICA MAIRA  

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Eiropas Kopiena, 2003    20051110 

153 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūras programma 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Laika periods 1991-1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Ekonomikas zinātņu maģistrs, Nr. 000043 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistrantūras programma 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Prasmes  
 

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

Krievu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Labi 

Dāņu valoda   Labi  Vidēji  Vidēji  Vidēji  Vāji 

  

Datora lietošanas prasmes Datorzināšanas: SPSS, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Works, Internet Explorer, u.c. 

Papildus izglītība un projektu 
prasmes 

 

Iestāde Interreg III B projekta „Bijušo militāro teritoriju reintegrācija kā pārmaiņu 
iespēja reģionālajā attīstībā” konceptuālā ietvara izstrāde un kopīgas 
izpratnes panākšana. VA „Mājokļu aģentūra” 

Laiks 2005. gada decembris – 2006. gada janvāris 
Iestāde Interreg projekta pieteikuma sagatavošana "Pārmaiņas un iespējas 

ilgspējīgai un sabalansētai bijušo dzīvojamo teritoriju attīstībai un 
reģenerācijai" (Challenges and opportunities for sustainable and balanced 
settlement development and regeneration of degradeted areas). VA „Mājokļu 
aģentūra” 

Laiks 1.11.2004 - 4.03.2005 
Iestāde EM projekts. Zinību diena uzņēmējiem semināra vadīšana; Reģionālās 

Zinību dienas uzņēmējiem, 2005 
Laiks 2005. gada septembris - decembris 
Iestāde EM projekts. Semināri par ES likumdošanas prasībām un ieteikumiem to 

turpmākam darbam ES. Semināru vadīšana pa visu Latviju. 
Laiks 2004. gada novembris - decembris 
 EM projekts. Komercdarbības uzsākšana. Bukleta, brošūras un portāla 

izstrāde EM vajadzībām. Sadarbībā ar LBKA 
Laiks 2004. gada jūnijs – septembris. 
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Iestāde Phare projekts “Institutional development, regional development agency 
capacity building, Phare 2002 project preparation facility”. 
Konsultācijas projekta pieteikumu izstrādē. 

Laiks 2004. gada maijs – jūlijs. 
Iestāde Daugavpils Biznesa un Inovāciju centrs. Projekta realizācija, Tirgus 

analīze, semināru organizēšana un vadīšana 
Laiks:  2003-2004 
Iestāde Rēzeknes biznesa centra (RBC) izveidošana. Phare projekts. Darba 

uzdevums - Izstrādāt un ieviest RBC un tā koncepciju 
Laiks:  2003 
Iestāde SO Tirgus pētījums par naudas līdzekļu piesaistīšanu labdarībai Baltijā.  
Laiks 2002 - 2003 
Iestāde Kandavas Sociālās Palīdzības centra pilotprojekta novērtēšana. EM 

projekts. Kandavas un Bebru novados veikta respondentu aptauja, veikta datu 
apstrāde, analīze un interpretācija 

Laiks 2002.gada oktobris – 2003.gada maijs  
Iestāde Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē apmācību kurss 

Jaunākās pētījumu metodes vadības un ekonomikas zinātnēs. Kursa laikā 
darbs pie doktora disertācijas datu apstrādes un analīzes 

Laiks 2002.gada februāris – 2002.gada maijs 
Iestāde Doktora disertācijas pētījuma ietvaros izstrādātas aptaujas anketas, 

apkopoti un analizēti dati. Intervijas ar mērķa grupas dalībniekiem. 
Laiks 2002.gada februāris – 2002.gada maijs 
Iestāde Projekta ietvaros organizēta investīciju projektu novērtēšanas sistēmas 

izstrāde; sagatavota novērtēšanas rokasgrāmata; apmācīti VOVAA 
darbinieki. Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras apmācība 
investīciju projektu novērtēšanā 

Laiks:  2001 
Iestāde Dalība projektā Veselības aprūpes attīstības plānu sagatavošana, 

koordinācijas un ieviešanas uzraudzība. Projekta ietvaros tika veikta 
Latvijas slimnīcu ārstu un pārējā medicīniskā personāla apmācību 
vajadzību novērtēšana un ieteikumu izstrāde - tika apstrādātas aptaujas 
anketas datu apkopošanai, veikta datu analīze un plānošana. 

Laiks 2000.gada jūlijs – 2002.gada jūlijs 
Iestāde Apmācību vadīšana un piedalīšanās apmācībās. Projekta vadīšana. Projektā 

“Business Development Project Electronics Industry darbs kopā ar Dānijas 
konsultantu firmu Execon DOR Management A/S, Denmark. 

Laiks 2000.gada februāris – 2001.gada jūnijs 
Iestāde Projekts Valsts Veselības apdrošināšanas aģentūras (VOVAA) darbības 

jaudas stiprināšana. Moderatora darbs, lai sagatavotu, apspriestu un 
vienotos par aģentūras lomu investīciju pārraudzības jomā, tehniski 
redakcionāls darbs pie metodiskā materiāla “Investīciju projektu finansiāli 
- ekonomiskās novērtēšanas metodika” sagatavošanas. Organizēta VOVAA 
Investīciju pārraudzības nodaļas darbinieku apmācība. Veikta VOVAA 
darbinieku mācību vajadzību noteikšana un analīze, un sagatavots 
priekšlikums ilgtermiņa personāla apmācības plānam. 

Laiks 2000.gada marts – 2001.gada maijs 
Iestāde Konsultācijas un uzņēmuma analīze, plānošana mārketinga jautājumos. 

Projektā darbs kopā ar Somijas konsultantu firmu Executive Partners Group 
OY, Finland. 

Laiks 2000.gada oktobris – 2001.gada janvāris 
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Iestāde LR Izglītības un Zinātnes ministrijas reorganizācijas process: Apmācība. 
Projekta ietvaros veiktas ministrijas vadītāju un darbinieku intervijas, 
noteiktas mācību un konsultāciju vajadzības, sagatavota mācību 
semināru programma; veikta visu ministrijas darbinieku apmācība 
saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto mācību un attīstības plānu, sniegtas 
individuālās konsultācijas saskaņā ar personīgajiem un nodaļu attīstības 
plāniem. Atlasīti un apmācīti mentori IZM iekšējām vajadzībām. 

Laiks 1999.gada oktobris – 2000.gada oktobris 
Iestāde Apmācība Sertificētiem Latvijas Biznesa Vērtētājiem, Biznesa Vērtētāju 

asociācija. Sertifikāts. 
Laiks 1999 - 2000 
Iestāde Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras (VSAA) darbinieku apmācība. 

Projekta gaitā izstrādāta un novadīta apmācības programma par tēmu 
"Biznesa plāns - novērtējums - uzraudzība - kontrole - vadīšana" 

Laiks 1999.gada augusts- septembris 
Iestāde Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas organizēta apmācība par 

Apmācību vajadzību noteikšanu. 
Laiks 1999. gada jūnijs- augusts 
Iestāde Tālmācības kursa izstrāde kopā ar RTU Tālmācības studiju centru 

“Biznesa Plānošana Brīvam Tirgum” (latviešu un angļu valodā 
 1998 - 1999 
Iestāde Latvijas uzņēmumu atlase un analīze; apmācību programmas veidošana 

un pasniegšana pārtikas pārstrādes nozarē. Biznesa attīstība 
Austrumeiropā (pārtikas nozare) RAMBOLL, Dānija 

Laiks:  1998-1999 
Iestāde Kursi Learning About Open Learning (pirmie Latvijā), kuru laikā tika 

apgūts Tālmācības un Brīvās jeb Atvērtās mācības metodika un pielietošana 
speciālu mācību kursu veidošanai. Sertifikāts. 

Laiks 1999.gada oktobris – 2001.gada maijs 
Projekts Konsultācijas privatizētiem uzņēmumiem: uzņēmuma  vadība, mārketings, 

kvalitāte, finanses, biznesa plānošana, investīciju piesaiste. TRANSFORM 
Konsultācijas privatizētiem uzņēmumiem/GFA – IMC, Vācija 

Laiks:  1997-1999 
Iestāde Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras organizēts starptautiskais 

seminārs “Profesionālā tālākizglītība – uzņēmējdarbību veicinošs 
faktors”. Piedalīšanās seminārā - Moderatora darbs pie faktoru 
formulēšanas un informācijas apkopošanas. 

Laiks 1998. gada 10.septembris. 
Iestāde Dānijas Tehnoloģiskais Institūts (DTI) apmācība Latvijā, Ražošanas 

plānošana un loģistika. Sertifikāts. 
Datums 1998. gada novembris  
Iestāde MEGAPESCA projekts Pārtikas Kvalitātes vadība, Konsultācijas Kvalitātes 

vadībā un HACCP plānošana un ieviešana Latvijas Pārtikas pārstrādes 
uzņēmumos 

Datums 1998. gada oktobris līdz 1999. gada marts 
Iestāde Latvijas Komercbanku Asociācija un Konsultāciju firma  Carl Bro (Dānija), 

Latvijā, Apmācību vadītāju un pasniedzēju apmācība. Speciāli kursi pirmo 
reizi Latvijā – kā veidot un kā vadīt labu apmācību programmu jebkurai 
mācību grupai Sertifikāts. 

Datums 1998. gada marts 
Iestāde Tehniskā sadarbība Latvija-Vācija (GTZ) LUSO CONSULT GmbH, 
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Hamburg (Vācija), “Mērķa Orientēta Projekta Plānošana” (MOPP) -  
"Goal oriented project planning" (GOPP), sertificēts moderators. Sertifikāts. 

Datums 1998. gada janvāris un oktobris 
Iestāde Pārtikas nozares analīze, uzņēmumu analīze; attīstības plānu izstrāde; 

investīciju projektu analīze; konsultantu apmācība. PHARE SME Project 
3rd and 4th phase/ Helsinki University Knowledge Services Ltd, Somija 

Laiks:  1997-1998 
Iestāde 27th European Small Business Seminārs “Change & Innovation: The 

Challenge for Small Firms”, Rhodes, Greece. 
Datums 1997. gada 17.-19. septembris 
Iestāde ALIMENTA Projekts, Apmācību programma Agrorūpnieciskajiem 

uzņēmumiem Latvijā: 
Pārtikas ražošanas vadīšana; 
Pārtikas kvalitāte un kontrole, HACCP; 
Pārtikas pārstrādes Mārketings; 
Finansu vadība; 
Personāla vadīšana. 

Datums 1997 
Iestāde PA Consulting Group Diseldorf (Vācija), Personāla vadības programma 

uzņēmumu vadītājiem 
Datums 1997. gada oktobris 
Iestāde “Mikrokredīti sievietēm un Skandināvijas un citu Eiropas valstu pieredze” 

konference un seminārs (Trondheima, Norvēģija)  
Datums 1996 
Iestāde CER Center for Small Business Counselling, Education and Research 

(Zviedrija), Vadības Konsultāciju apmācības programma “Stratēģiska 
Biznesa attīstība”  

Datums 1995. gada augusts – 1996. gada maijs 
Iestāde The Black Sea University (Rumānija), “Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība” 

konference un seminārs (dalībnieki no Austrum- un Rietumeiropas) 
Datums 1995. gada 30. jūlijs līdz 5. augusts 
Iestāde “Viru pagasta sieviešu uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Iespējamais 

atbalsts” konference (Igaunija) 
Datums 1995. gada oktobris 
Iestāde Teeside Training and Consultancy enterprise (Apvienotā Karaliste), Kopīgā 

Rūpnieciskā un komerciālā apmācības programma (JICAP), Vadības 
apmācība un prakse vidējiem un lieliem uzņēmumiem (Anglija) 

Datums 1994. gada septembris-oktobris. 
Iestāde British Council (Latvija) & Springboard Consultancy (Apvienotā Karaliste), 

Personīgās Attīstības Programma. 
Datums 1994. 
Iestāde Durham University Business School (Apvienotā Karaliste), Specializēta 

Apmācību Programma Apmācību vadīšanā 
Datums 1993/1994. gadā 6 nedēļas 
Iestāde Durham University Business School (Apvienotā Karaliste), Specializēta 

Apmācību Programma Vadības konsultāciju (Management Consultancy) 
vadīšanā 

Datums 15 nedēļas 1993. gadā 
Iestāde Cork University (Īrija), studijas un eksāmeni sekojošos priekšmetos: 

Kooperācijas kustība un attīstība Īrijā un Anglijā; 
Pārtikas produktu Mārketings mazum- un vairumtirdzniecībā; 
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EEC Pārtikas Politika un Pārtikas kvalitāte 
Datums 06.01.93 – 06.04.93 
Iestāde 
 

“Biznesa plānošana un vadība”  
The University of Western Ontario (Kanāda) Biznesa administrācijas 
skolas kursi 

Datums 1991 
 
Pielikums:   Publikāciju saraksts 
 
Maira Leščevica 
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Факторы успеха в развитии сельского предпринимательства в Латвии (Success factors in the 
development of rural entrepreneurship in Latvia). // Occasional papers, proceedings of Kaliningrad 
university, "Region of Cooperation".- Kaliningrad (Russia): Kaliningrad university, 2004, p. 35 - 46. 
Factors influencing rural entrepreneurship success. // Rural development possibilities and solutions at the 
beginning of XXI century: Proceedings of International Scientific conference; Latvia University of Agriculture, 
Faculty of Economics,- 2002.- p. 60 – 69 (with co-author). 
Cooperation as Success and Competitiveness Factor in Rural Entrepreneurship in Latvia, International 
conference “Landwirtschaftliche Unternehmen in der Transformation: Parallelen und Divergenzen in den neuen 
Bundesländern, Polen und Ungarn”.- Halle (Germany): Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, 
2002, p.390. – 393. 
Linkage between rural entrepreneurship success and failure and cooperation. // Proceedings of the Latvia 
University of Agriculture Nr. 6 (301), 2002.- p. 74 – 81. 
Rural Development and Rural Entrepreneurship in Latvia. // Eurokonference, “European Integration, 
Regional Convergence, Location of Industrial Activity and Labour Market Adjustment”.- Jasi (Romania): 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2002, 24 p. (CD). 
Rural Entrepreneurship Success Determinants. // Jönköping International Business School, Jönköping 
University, Eksjö Summer Institute (proceedings).- 2002.– 22 pages. 
Factors in the Success and Failure of Business Activities. // Humanities and Social sciences Latvia, 1(30), 
University of Latvia, 2001. - p. 130-140. 
The role of Science and education at the turn of the century in Latvia and Europe. // International 
Scientific conference “Science for rural development”.- Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2001.- p.99 – 
102. 
Searching for Rural Entrepreneurship development solutions – UK experience. // International Scientific 
Conference “Agriculture in Globalising World”. – Tartu (Estonia): Estonian University of Agriculture, 2001.- 
p.281 – 288. 
Science and education significance at the beginning of 21 century in Europe and Latvia. // 2. World 
Latvian Scientists congress, Section Humanitarian science.- 2001.- p.177 – 178. 
9 publikācijas citos izdevumos: 
Kāpēc man vajag kooperatīvo sabiedrību. // Informatīvais materiāls, 800 eksempl., 2002, 6 lpp. (ar 
līdzautoriem) 
Izdales materiāli aprobācijas semināram “Kooperācija un veiksmes faktori uzņēmējdarbībā”. // LLKC 
biroju vadītāju un centrālā biroja vadības un vadošo speciālistu apmācības materiāli.- 2002, – 35 lpp. 
Cīņa par dzimumu vienlīdzību jeb vienkārša pašapliecināšanās // Izglītība un kultūra, raksts par Zviedrijas 
Starptautisko zinātnisko konferenci “Women in the Life Sciences: Tools for Successful Research Careers”.- 
2002 10 lpp. 
Recenzija Prof. Ķeniņa Kinga grāmatai “Ātrāk, augstāk, tālāk”.- // Lauku Avīze, 2002, 2 lpp. (ar 
līdzautoru). 
Jaunums biznesa projektu plānošanai: pirmais latviešu multimēdiju un Interneta tālmācības kurss 
“BPOM”. // Starptautiskā konference “Forum 99’”, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas un 
Latvijas universitātes pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs.- 1999, 2 lpp. (ar līdzautoriem). 
Uzņēmējdarbības atbalsta centru (UAC) nozīme lauku biznesa attīstībā. // Starptautiska konference 
“Ekonomiskā izglītība pārejas periodā (problēmas un risinājumi)”, 4. sekcijas ziņojumi “Ekonomiskā izglītība 
laukiem”.- Rīga, 1995.- 2 lpp. 
 “Muitas noteikumi”, LLU, 1993, red.doc. J. Kaktiņš, 20 lpp. 
“Kā panākt preces pievilcību”, Labrīt, 1994.g. 15.jūlijs, 7 lpp. 
“Kā atrast informāciju par tirgu jauna produkta ieviešanai”, Labrīt, 1994.g. 30.jūnijs, 5 lpp. 
 
Piedalīšanās un referāti 5 nacionālās un 14 starptautiskās zinātniskajās konferencēs: 
 “Sadarbības piemērotākā forma lauku uzņēmējiem”, uzstāšanās konferencē “Kooperatīvi – izaicinājumi un 
perspektīvas”, ko organizē LHZB, kā arī darba grupas vadīšana par tēmu “Mūsdienu kooperācijas iespējas”, 
2004.gada 14. oktobrī. 
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“New multidisciplinary challenges in modelling the business environment”, starptautiska konference, 
Ventspilī, organizē Ventspils augstskola, piedalīšanās diskusijās, darba grupā – “Specific needs of Baltics for 
business modelling”, 2004.gada 2.augusts. 
“Aspects of Women Entrepreneurship”, uzstāšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu starptautiskajā sadarbības 
projektā “From micro-credit project to resource centres for women”, ko sponsorēja Ziemeļvalstu ministru 
padome, Rīgā, LU, 2003. gada 24. – 25. februāris.  
 “Rural Entrepreneurship Success Determinants”, Jönköping International Business School, Jönköping 
University, Eksjö Summer Institute, 10. – 16. jūnijs, 2002. 
“Rural Development and Rural Entrepreneurship in Latvia”, Eirokonference, “European Integration, 
Regional Convergence, Location of Industrial Activity and Labour Market Adjustment”, raksta prezentācija un 
aizstāvēšana, Jasi, Rumānija, 2002, 9. – 13. oktobris. 
Tika prezentēts stends par tēmu “Cooperation as Success and Competitiveness Factor in Rural 
Entrepreneurship in Latvia”, Starptautiskajā konferencē “Landwirtschaftliche Unternehmen in der 
Transformation: Parallelen und Divergenzen in den neuen Bundesländern, Polen und Ungarn” (Agricultural 
Enterprises in Transition: Parallels and Divergences in Eastern Germany, Poland and Hungary), ko organizēja 
Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (Vācija, Halle), 2002.gada 29. – 30. septembris. 
Kooperācijas kustības attīstības aģentūras un kooperatīvu apmeklējums Zviedrijā. Intervijas 2002. gada 
17.jūnijs, case studies un uzstāšanās izbraukuma seminārā 2002.gada 18.,19.jūnijs. Intervija ar Birgittu 
Wibergu (Kooperācijas kustības aģentūras konsultante) par sociālās ekonomikas nozīmi Zviedrijas un Latvijas 
attīstībā, 2002.gada 20.jūnijs. 
“Lauku uzņēmējdarbības veiksmi ietekmējošie faktori”. Darbs prezentēts plenārsēdē, starptautiskajai 
zinātniskajai konferencei “Lauku attīstības iespējas un risinājumi XXI gadsimta sākumā”, LLU EF, 2002.gada 
18.,19.aprīlī. 
Piedalīšanās kopā ar Ņ.Rakstiņu, ZM Lauku attīstības departamenta direktori, pasākumā LLU “Par 
kooperācijas attīstību Latvijā”, ko organizēja LLU Lauksaimniecības fakultāte, 2002.gada aprīlī. 
Uzstāšanās Active Participants Panel - sekcijā “Tools for Successful Scientific project presentation”, 
Piedalīšanās Eiropas konferencē “Women in the Life Sciences: Tools for Successful Research Careers”, 
www.ki.se/wistool. Stokholmā (Zviedrijā), 2001. gada 2.-4. decembrim.  
Piedalīšanās koferencē un debatēs “Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta nosacīti 102 
vietējās pāsvaldībās realizācijas problēmas” 2001. 23.novembris. 
Mazās Darba grupas vadīšana un prezentācija par tēmu “Uzņēmējdarbības vide Latvijā, Zemgalē”, kopā ar 
M. Krūzmētru un B. Rivžu “Pētījumi un prakse”, 2001. gada 9.novembris. 
Uzstāšanās sekcijā “Vadībzinātnes”, darbs sekcijā – humanitārās zinātnes – tēzes par tēmu “Zinātnes un 
izglītības loma 21.gs.sākumā Latvijā un Eiropā”, 2. Pasaules Latviešu Zinātnieku kongresam, 2001. gada 
13.-15. augusts. 
 Pētījuma prezentācija stendā “Searching for Rural Entrepreneurship development solutions – UK experience”, 
Starptautiskā Zinātniskā konference “Agriculture in Globalising World”, Igaunijas Lauksaimniecības 
universitātē, Tartu (Igaunija), 2001.gada 1.,2.jūnijā.  
 “Lauku uzņēmējdarbības attīstības risinājumu meklējumi – Anglijas pieredze”, Baltijas valstu un Polijas 
Lauksaimniecības augstskolu Ekonomikas fakultāšu un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 
starptautiskā zinātniskā konference “Lauku attīstības problēmas un risinājumi”, 2001. gada 5.,6. aprīlī. 
“The Organization for Economic Co-operation and Development”, The Baltic Rim Economic Forum. 
Foreign Direct Investment Promotion, Rīga, Starptautiska konference, 1997. gada 24. – 26. novembris. 
Izmaiņas & Jaunumi: Pārmaiņas mazās firmās, 27th EUROPEAN SMALL BUSINESS SEMINAR “Change & 
Innovation: The Challenge for Small Firms”, Rhodes, Grieķija, 1997. gada 17. – 19. septembris. 
Seminārs “Reģionālās attīstības politika”, LR Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija, 1996. 
gada, 16. – 18. janvāris. 
“Uzņēmējdarbība Latvijā un ekonomiskā sadarbība Baltijas jūras reģionā”, piedalīšanās konferences 
organizēšanā, vadīšanā, debatēs un preses konferencē, Starptautiska konference Rīgā,.1995. gada 20. – 22. 
septembris. 
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Līdzdalība zinātniski pētnieciskajā darbā un projektos 
 
“Biznesa plānošana brīvajam tirgum” (Business Planning For Open Market), Kā uzsākt veiksmīgi savu 
biznesu, Latvijas pirmā tālmācības kursa koncepcijas izstrādes vadītāja un līdzautore, RE: ETF/97/VET/0080 – 
BPOM, PHARE programma, 1997 – 2005. 
“Lauku uzņēmējdarbības veiksmes vai neveiksmes saistība ar kooperāciju”, Latvijas Lauksaimniecības un 
lauku attīstība ES Jaunās lauku attīstības politikas nosacījumos.LZM pētniecības projekts 01. 0013. 1, 2001-
2002. 
“Lauku sieviešu resursu centru izveidi Baltijas valstīs”, piedalīšanās projekta pieteikuma izstrādē un 
realizācijā ES Interreg, kopā ar prof. B.Rivžu un M. Krūzmētru, 2004/2005. 
“Kā uzsākt komercdarbību?”, izglītojošās brošūras, informatīvā bukleta un portāla www.mazaisbizness.lv 
informatīvās bāzes izgatavošana, EM ministrijas valsts pasūtījums, EM 2004/49, 2004. 
“Korporatīvās sociālās atbildības komunikācija” darba grupas vadība, LTRK un Amatniecības kameras 
organizētā starptautiskā konference “Korporatīvās Sociālā atbildība”, Rīgā, 2004.gada 3.novembrī. 
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Jurijs Merkurjevs  

Adrese Kaļķu ielā, 1, LV-1658 Rīgā 

Tālrunis Mobilais tālrunis +371-7089514  

E-pasts merkur@itl.rtu.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 30.04.1954 

Dzimums Vīrietis 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 1997 

Profesija vai ieņemamais amats profesors 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Modelēšanas un imitācijas katedra 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 1993-1997 

Profesija vai ieņemamais amats Docents 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Modelēšanas un imitācijas katedras  vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātē 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 1982-1993 

Profesija vai ieņemamais amats Asistents, vecākais pasniedzējs, docents, katedras vadītāja p.i. 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais un organizātoriskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Automātisko vadības sistēmu katedrā, Rīgas Tehniskajā universitātē 

Nozare   IT 
 

Izglītība  

Laika periods 1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Inženierzinātņu habilitētais doktors, Dr.habil.sc.ing.,  
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 
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Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Inženierzinātņu doktors, Dr.sc.ing,  

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Prasmes  
 

Dzimtā valoda krievu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

Latviešu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

  

Sociālās prasmes Pedagoģiskais darbs. Studentu darbu vadīšana, piedalīšanās diplomdarbu un 
promocijas darbu aizstāvēšanas komisijās.  

  

Vadītāja apliecība B kateogorija 
 
Pasniegšanas pieredze: 
Studiju programmas direktors Industriālo loģistikas sistēmu vadīšanā Maģistru un profesionālajās studijās 
Rīgas Tehniskajā universitātē (kopš 1998.g.) 
Studiju programmas direktors Industriālo loģistikas sistēmu vadīšanā Bakalauru studijās Rēzeknes 
Augstskolā (1998-2001) 
Pasniedz mācību priekšmetus: 
Sistēmu modelēšana 
Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija 
Piegādes ķēžu analīze un vadīšanā 
Piedalījies intensīvajā apmācības kursā sistēmu modelēšanas jomā Itālijas uzņēmumiem Dženovas 
universitātē, Itālija; 2000.g. oktobrī 
Intensīvais mācību kurss “Piegādes ķēžu dinamika” Ļubļanas universitātē, Slovēnija, 2005.g. martā 
Aizstāvēto 3 Promocijas un 39 Maģistra darbu vadītājs 
 
Piedalīšanās projektos: 
“Metodikas izstrādāšana sarežģītu objektu imitācijas modelēšanai” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā 
granta vadītājs; 1992-1994) 
“Rīgas Radio rūpnīcas ražošanas iecirkņa modelēšana un optimizācija” (vadītājs; 1995) 
Intensīvo apmācības kursu organizēšana ražošanas, transporta un loģistikas sistēmu imitācijas modelēšanas 
jomā Latvijas uzņēmumiem un universitātēm (sadarbībā ar Linčepingas universitāti, Zviedrija; 1996.g. aprīlī 
un jūlijā) 
 “Sarežģīto objektu modelēšanas intelektuālo programlīdzekļu izstrādāšana” (Latvijas Zinātnes Padomes 
zinātniskā granta vadītājs; 1994-1996) 
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“Loģistisko sistēmu modelēšanas un optimizācijas intelektuālo programlīdzekļu izstrādāšana un 
pielietošana” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā granta vadītājs; 1997-2000) 
“Latvijas transporta sistēmas optimizācija” (Valsts nozīmes pētnieciskā programmas imitācijas modelēšanas 
grupas vadītājs; 1997-2001) 
 “Loģistikas sistēmu uz imitācijas modelēšanu balstītās analīzes un optimizācijas programlīdzekļu 
izstrādāšana un pielietošana” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā granta vadītājs; 2001.-2004.) 
„Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, 
pamatojoties uz gadījuma izpēti un lietišķām spēlēm” (Latvijas Zinātnes Padomes zinātniskā granta vadītājs; 
kopš 2005.) 
"Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā" (Latvijas Zinātnes Padomes 
sadarbības projekts, apakšprojekta "L/s ražošanas, l/s produkciju transportēšanas, glabāšanas un pārdošanas 
riska noteikšana" vadītājs; kopš 2002.g.) 
Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Concerted Action Nr. 312 AMCAI 

"Application of modern concepts in the automated information-management in the harbours by using 

advanced IT-solutions" (RTU koordinators; 1995-1997) 
Eiropas Savienības TEMPUS programmas projekts Structural Joint European Project S_JEP-11064-96 

“Industrial logistics management” (Latvijas un RTU koordinators; 1997-1999) 
Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Network of Excellence AMETMAS 

“Advanced methodologies and tools of manufacturing systems” (Latvijas mezgla koordinators; 1997-2000) 
Eiropas Savienības INCO-COPERNICUS programmas projekts Accompanying Measure PL976012 

DAMAC-HP “Further development and practical application of harbour processes managing and 

controlling models, methods and techniques” (RTU koordinators; 1998-2000) 
Zviedru Institūta (Zviedrija) VISBY programmas projekts CONSA “Competence network for simulation 

applications”, (RTU koordinators; 1998-2003) 
Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas projekts Pilot Project LV/00/B/F/PP-138.003 LOGIS 

"Long-distance tutorial network in "Logistics Information Systems" based on WEB technologies" (RTU 
koordinators; 2000-2002) 
Eiropas Savienības IST-2001 programmas projekts Accompanying Measure IST-2001-33030 BALTPORTS-

IT "Simulation and IT-Solutions: Applications in the Baltic Ports' Areas of the Newly Associated States" 
(RTU koordinators; 2001-2003) 
Eiropas Savienības IST-2004 programmas projekts Coordinating Action 511285 ELOGMAR-M “Web-based 

and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications” 

(izpildītājs; kopš 2004.g.) 
Eiropas Savienības IST-2004 programmas projekts Coordinating Action 511331 IST4Balt “Information 

Society Promotion in Baltic States” (izpildītājs; kopš 2004.g.) 
Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas projekts Pilot Project PP-172.013 LOGIS-MOBILE 

"Competence Framework for Mobile On-site Accelerated Vocational Training in Logistics Information 

Systems"  (RTU koordinators; kopš 2004.g.) 
Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas projekts Pilot Project PP-172.00 SocSimNet 

 "Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social 

Systems Simulation and Research"(izpildītājs; kopš 2004.g.) 
 
 
Piedalīšanās profesionālajās  organizācijās: 
RTU promocijas padome P-09 (1992-1993) 
RTU habilitācijas padome H-07 “Sistēmu analīzē, modelēšanā un projektēšanā” (1999) 
LU paplašinātā habilitācijas padome “Informātikā” (1998-1999) 
RTU promocijas padome P-07 “Sistēmu analīzē, modelēšanā un projektēšanā” (kopš 2000.g.) 
Promocijas padome “Telemātika un loģistika” (kopš 2003). 
Informācijas tehnoloģijas nozares RTU Profesoru padome (kopš 1998.)  
RTU zinātnisko rakstu sērijas “Datorzinātne” sējuma “Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne” 
redaktors (kopš 2002.g.) 
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Starptautiskā žurnāla “Simulation & Gaming: An Interdisciplinary Journal of Theory, Practice and 

Research” redkolēģijas loceklis (“Associate editor in Modelling and Simulation”; kopš 2000.g.) 
Starptautiskā žurnāla “International Journal of Simulation and Process Modelling ” (IJSPM) redkolēģijas 
loceklis (“Editorial Board Member”; kopš 2004.g.) 
Starptautiskās modelēšanas biedrības “The Society for Modeling and Simulation International (SCS)” 
vecākais biedrs (Senior member; kopš 2004.g.; biedrībā – kopš 1991.g.), Eiropas nodaļas Valdes loceklis 
(1991-1993 un kopš 1995.g.), starptautiskā institūta “The SCS McLeod Institute of Simulation Sciences” 
Latvijas centra direktors 
Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrība: Viceprezidents (1990-1991), Prezidents (kopš 1992.g.) 
Latvijas Automātikas Nacionālajā Organizācija: kopš 1992.g.;  Valdes loceklis (1993-1999) 
Baltijas Operāciju Pētīšanas biedrība: kopš 1996.g.; Prezidents (2000.-2003.), Valdes loceklis (kopš 1998.) 
Imitācijas modelēšanas biedrība “Liophant Simulation Club” (Dženovas universitātē, Itālijā; kopš 1996.g.) 
“New York Academy of Sciences” (1997) 
“National Geographic Society” (1997-2000, kopš 2004)) 
Latvijas Zinātnieku Apvienība (kopš 1998.g.) 
Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija (kopš 2000.g.) 
Latvijas Transporta Attīstības un Izglītības Asociācija: Prezidija loceklis (kopš 2000.g.) 
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes loceklis 
RTU Akadēmiskās sapulces loceklis 
RTU Senāta loceklis (kopš 2001.g.), Finansu un budžeta komisijas priekšsēdētājs (kopš 2003.g.) 
Baltijas jūras tehnisko universitāšu apvienības BALTECH Zinātniskās sadarbības tīkla grupas “Transporta 
inženierija un vadība” sekretārs (kopš 2004.g.) 
Lielbritānijas Datorbiedrības vecākais biedrs (The British Computer Society: Chartered Fellow, kopš 
2005.g.) 
 
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs: 
Regulāri (sākot ar 1991.g.) piedalās ar referātiem starptautiskajās konferencēs imitācijas modelēšanas jomā, 
kā arī piedalās to organizēšanā.  
 
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās konferencēs kopš 2001. gada:  
European Simulation Multiconference, ESM’2001 (Prague, Czech Republic, June 2001) 
II Pasaules Latviešu zinātnieku kongress (Rīgā, 2001. g. augustā) 
RTU 42. Starptautiskā zinātniskā konference (Rīgā, 2001. g. oktobrī) 
Harbour, Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation, HMS’2001 (Marseilles, France, 
October 2001) 
Chances and Challenges for Logistics Education (Magdeburg, Germany, November 2001) 
Traditions and Innovations in Sustainable Development of Society  (Rēzeknē, 2002. g. martā) 
TransBaltica 2002 (Rīgā, 2002. g. jūnijā) 
Teleworking as a Tool for Information Society Technologies Programme Promotion to Baltic States, 
Telebalt’2002 (Rīgā, 2002.g. aprīlī) 
Harbour, Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation, HMS’2002 (Bergeggi, Italy, October 
2002) 
Riga Forum (Rīgā, 2002. g. septembrī) 
RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konference (Rīgā, 2002. g. oktobrī) 
European Simulation Symposium, ESS’2002 (Dresden, Germany, October 2002) 
IST 6th Framework Programme - New Challenge for Baltic States, Telebalt’2003 (Rīgā, 2003. g. aprīlī) 
Modelling and Simulation of Business Systems, MOSIBUS’2003 (Vilnius, Lithuania, 2003.g. maijā) 
New Opportunities for Operations Research. 5th EURO/INFORMS. (Istanbul, Turkey, July 2003). 
Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling & Simulation, HMS2003 (Riga, Latvia, 2003.g. 
septembrī) 
RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference (Rīgā, 2003. g. oktobrī) 
LU 62. zinātniskā konference (Rīgā, 2004. g. februārī) 
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European Simulation Multiconference, ESM'2004 (Magdeburgā, Vācijā, 2004.g. jūnijā). 
Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling & Simulation, HMS2004 (Rio de Janeiro, Brazīlija, 
2004.g. septembrī) 
Starptautiskā konference “11th International Power Electronics and Motion Control Conference”, EPE-
PEMC 2004 (Rīga, 2004.g. septembrī) 
RTU 44. starptautiskā zinātniskā konference (Rīga, 2004. g. oktobrī) 
Starptautiskā konference TransBaltica 2005 (Rīgā, 2005. g. februārī). 
Starptautiskā konference “IST4Balt Workshop” (Rīgā, 2005.g. aprīlī) 
Starptautiskā konference "European Conference on Modelling and Simulation", ECMS'2005 (Rīgā, 2005.g. 
jūnijā) 
Starptautiskā konference "European Modelling and Simulation Symposium", EMSS 2005 (Marseļā, 
Francijā, 2005.g. oktobrī)  
Starptautiskā konference „The International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics 
Modelling and Simulation”, HMS2005 (Marseļā, Francijā, 2005.g. oktobrī)  
 
Piedalīšanās starptautisko konferenču organizēšanā kopš 2001. gada:  
Sekcijas “Simulation in Transport and Logistics” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 2001 
European Simulation Multiconference (Praga, Czech Republic, June 6-9, 2001)” 
Programmas priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The international workshop “Harbour, Maritime, & 
Logistics Modelling and Simulation (Marseilles, France, October 15-17, 2001)” 
Sekcijas "Methodology and Tools" priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 2002 European 
Simulation Multiconference (Darmstadt, Germany, June 3-5, 2002) 
Programmas līdzpriekšsēdētājs starptautiskajā konferencē "The international workshop “Harbour, Maritime, 
& Multimodal Logistics Modelling and Simulation (Bergeggi, Italy, October 3-5, 2002)" 
Sekcijas “Simulation in Logistics, Traffic and Transport” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 
2002 European Simulation Symposium (Dresden, Germany, October 23-26, 2002) 
Sekcijas “Simulation in Logistics, Traffic and Transport” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 
2003 European Simulation Symposium (Delft, The Netherlands, October 26-29, 2003) 
Ģenerālais priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics Modelling 
and Simulation”, HMS2003 (Riga, Latvia, September 18-20, 2003)" 
Programmas priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics 
Modelling and Simulation”, HMS2004 (Rio de Janeiro, Brazil, September 16-18, 2004)" 
Sekcijas “Simulation in Logistics, Traffic and Transport” priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “The 
2004 European Simulation Symposium", ESS'2004 (Budapest, Hungary, October 17-20, 2004) 
Ģenerālais priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē "European Conference on Modelling and Simulation", 
ECMS 2005 (Rīgā, Latvijā, 2005. g. 1.-4. jūnijā) 
Programmas priekšsēdētājs starptautiskajā konferencē “Harbour, Maritime, & Multimodal Logistics 
Modelling and Simulation”, HMS2005 (Marseille, France, October 20-22, 2005)" 
Sekcijas “Discrete Event Modelling and Simulation in Production, Logistics and Transport” priekšsēdētājs 
pašlaik gatavojamajā starptautiskajā konferencē "European Conference on Modelling and Simulation", 
ECMS'2006 (Bonn, Germany, June 2006) 
Sekcijas “Logistics Simulation” priekšsēdētājs pašlaik gatavojamajā starptautiskajā konferencē "European 
Modelling and Simulation Symposium", EMSS 2006 (Barselonā, Spānijā, 2006.g. oktobrī)  
Sekcijas „Simulation in Logistics” līdzpriekšsēdētājs pašlaik gatavojamajā starptautiskajā konferencē „12th 
IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing”, INCOM’2006 (Sentetjenā, Francijā, 
2006.g. maijā) 
Goda nosaukumi un apbalvojumi 
Lattelekom SIA, Latvijas Zinātnes akadēmijas un Latvijas Izglītības fonda Gada balva par darba kopu 
„Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšanas metožu un līdzekļu izstrāde un izmantošana”, 2006 
Ļubļanas universitātes (Slovēnija) Viesprofesors (goda nosaukums; Honorary title Visiting Professor), 2005 
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 2004 
RTU profesors, 2001 
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Latvijas Automātikas Nacionālās Organizācijas 1997.g. balva 
Apbalvojums par labāko referātu starptautiskajā konferencē  
 “The 1992 European Simulation Symposium (Dresden, October 1992, Germany)” 
 
Publikāciijas: 
188 zinātnisko publikāciju autors (tajā skaitā 4 grāmatas), 18 metodisko (tajā skaitā 1 mācību grāmata) un 13 
zinātniski populāro publikāciju autors, kā arī 19 grāmatu redaktors. 
 
12.03.2006       Jurijs Merkurjevs 
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Europass  
Curriculum Vitae  

Pievienojiet fotogrāfiju, ja nepieciešams (skatīt norādījumus)  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds [ EDMUNDS PLŪMĪTE] 

Adrese [LOKOMOTIVES IELA 78, LV-1057, Rīga, Latvija] 

Tālrunis +371-7549756 

Fakss +371-7549757 

E-pasts edmunds.plumite@eddi.lv 

Pilsonība Latvija 

Dzimšanas datums [ 26/09/1971 ] 

Dzimums Vīrietis 

  

Vēlamā nodarbošanās / 
profesionālā joma 

Vispārēja pārvaldība un Informācijas tehnoloģijas 

  

Darba pieredze  

Laika periods  [1996 -  ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Eddi Ltd., Deglava ielā 60, Rīga LV-1035, Latvija 

Galvenie pienākumi Kompānijas pārvaldība un attīstības vadība 

Profesija vai ieņemamais amats Valdes priekšsēdētājs 

Nozare IT un Biznesa risinājumi 

  

Laika periods  [ 1992 - 1995 ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese  

Individuālais uzņēmums “ Mechanics Industry”, Stabu ielā 91, Rīga LV-1009, 

Latvija 

Galvenie pienākumi Tirdzniecības stratēgijas izveidošana 

Profesija vai ieņemamais amats Pārdošanas departamenta vadība 

Nozare Metālapstrāde un pārdošana 

  

Laika periods  [ 1990 – 1992 ] 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

VEF, Datortehnoloģiju centrs,  Brīvības iela 214, Rīga LV-1039, Latvija 

Galvenie pienākumi Programmatūras pilveidošana un atīstība  

Profesija vai ieņemamais amats Datorspeciālists 

Nozare Datoretehnikas un datu pārraides tīkla pārvaldība  

  

Izglītība  

Laika periods [ 1997 - 2002 ] 
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Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Biznesa vadības maģistrs (MBA) 

 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Statistika, Vadības ekonomika, Finanšu un vadības grāmatvedība, Informācijas 
sistēmu pārvaldība, Mārketinga vadība, Cilvēkresursu vadība, Finanšu vadība, 
Stratēgīskā vadība 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Biznesa Skola pie Rīgas Tehniskās universitātes  

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Augstākā 

  

Laika periods [ 1989 -1994] 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Informācijas tehnoloģiju bakalaurs (BSc) 

 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Infromācijas tehnoloģijas, Matemātika, Datu apstrādes sistēmu projektēšana 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte  

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

Augstākā 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda [ Latviešu] 

Citas valodas [ Angļu, Krievu ] 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda [Angļu]   teicama  teicami  teicami  teicami  labi 

Valoda [Krievu]   teicami  teicami  teicami  teicami  teicami 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes 
 

PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJAS: 
2005 – BIZNESA INTELIĢENCES KLUBS 
2005 – ROTARI KLUBS 
2003 – Latvijas Biznesa konsultantu asociācija (LBKA) 
2003 -  Latvijas Informācijas tehnoloģiju un Telekomunikāciju asociācija 
(LIKTA) 
2003 – Latvijas Kvalitātes asociācija 
 

Datora lietošanas prasmes ICTE Profesionālis 

  

Mākslinieciskas prasmes Nav 
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Vadītāja apliecība Vadītāja apliecība B 

  

Papildu informācija Nav  

  
 
28.02.2006.         Edmunds Plūmīte 
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Vineta Silkāne  

Adrese Zvaigžņu 26-43, Rīga, LV-1009, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis 9424567  

E-pasts Vineta.Silkane@va.lv, vinetas@parks.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 11.08.1967 

Dzimums Sieviete 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats docente 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 
Organizāciju komunikācija, Grupu komunikācija, Komunikāciju treniņš, 
Cilvēkresursu vadība un līderība, Sabiedriskās attiecības un ētika, Ētika un 
vērtības politikas veidošanas procesā, Datori un sabiedrība 
Zinātniski pētnieciskais darbs (transformatīvā līderība, organizāciju komunikācija, TV 
ziņu 
veidošana, objektu attiecību teorijas, profesionālā ētika) 
Metodiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Komunikācijas un sabiedriskās attiecības 
 

Laika periods No 1997 

Profesija vai ieņemamais amats Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, Komunikācijas un 
sabiedrisko attiecību 
studiju programmas direktore 

Galvenie pienākumi Akadēmiskā procesa nodrošināšana 
Zinātniski pētnieciskais darbs 
Administratīvais darbs 
Studiju programmas vadība 
Darbs ar studentiem 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Komunikācijas un sabiedriskās attiecības 
 

Laika periods No 1996 – 2001 

Profesija vai ieņemamais amats lektore 
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Galvenie pienākumi Akadēmiskais darbs: Pētījumu metodoloģija, Organizāciju komunikācija, Grupu 
komunikācija, Komunikāciju treniņš, Sabiedriskās attiecības un ētika, Sociālā attīstība 
un 
indivīds, Attīstības psiholoģija 
Zinātniski pētnieciskais darbs 
Metodiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Komunikācijas un sabiedriskās attiecības 
 

Laika periods No 1994 - 2002 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais darbs: Attīstības psiholoģija, Personības un attīstības psiholoģijas 
teorijas, 
Personības psiholoģija, Medicīniskā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija 
Zinātniski pētnieciskais darbs (objektu attiecību teorijas, ego psiholoģija, 
psihosomatiskā 
medicīna) 
Metodiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Medicīnas akadēmija (Rīgas Stradiņa Universitāte), Dzirciema 16, Rīga 

Nozare   Medicīna 
 

  

Izglītība  
 

Laika periods 1998-2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Doktorantūra 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūras programma psiholoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Valsts universitāte.  

Laika periods 1994-1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Maģistra grāds psiholoģijā 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Psiholoģija, klīniskā psiholoģija 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Prasmes  
 

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  
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Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B1  B1  B1 

Krievu valoda   C1  C1  B2  B2  B2 

Vācu valoda   A2  A2  A1  A1  A1 

 (*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 

  

Sociālās prasmes Pedagoģiskais darbs. Studentu bakalaura  darbu vadīšana, piedalīšanās 
diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs. 

  

Organizatoriskas prasmes Vidzemes augstskolas Senāta senatore (no 1997) 
Vidzemes augstskolas Senāta priekšsēdētāja (no 2003.gada oktobra) 
Vidzemes augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāja (1999-2003) 
Vidzemes augstskolas Senāta Studiju un zinātņu komisijas vadītāja (2002-2003) 
Vidzemes augstskolas attīstības stratēģijas darba grupas vadītāja (2003), Vidzemes augstskolas 
stratēģijas izstrādes darba grupa (2004, 2005) 
Vidzemes augstskolas un Växjo Universitātes (Zviedrija) projekta skolotāju izglītībā vadības 
grupas locekle un lektore (1999-2000) 
 
No 1997 
Latvijas Klīnisko psihologu asociācija 
1997-2002 LKPA priekšsēdētāja 
no 2002 LKPA priekšsēdētājas vietniece 
no 1997 LKPA valdes locekle 
no 2004 LKPA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja 
No 2002 
Latvijas Psihologu apvienība 
2002-2004 valdes locekle 

Tehniskas prasmes Klīniskā psihologa sertifikāts (līdz 31.12.2010.) 
Kursi un praktiskās nodarbības psiholoģijā un komunikācijā 
Darbs ar grupām (komunikāciju treniņš, analītiski orientēta grupu psihoterapija, atbalsta 
grupas skolotājiem un ārstiem) 
Psiholoģiskā konsultēšana 

  

Datora lietošanas prasmes Pamata datorprasmes. 

  

Citas prasmes  

  

Vadītāja apliecība B kateogorija 

  
 
 
 
 
12.03.2006         Vineta Silkāne 
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Agita Šļara  

Adrese Strēlnieku iela 6, Sigulda, Latvija 

Tālrunis 42 07813   

E-pasts Agita.Slara@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 26.10.1972. 

Dzimums Siev. 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2001 

Profesija vai ieņemamais amats Akadēmiskā prorektore (Kopš 2005.g.), studiju programmas direktore (kopš 
2004.g.), docente (2003.g.) Tūrisma organizācijas un vadības nodaļā 
Lektore no 2001-2003 

Galvenie pienākumi Administratīvais darbs saistīts ar studiju darba organizāciju augstskolā, 
Tūrisma stratēģiskās vadības maģistra programmas organizācija, studiju kursu 
vadīšana un studentu pētniecisko darbu vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare  Tūrisma organizācija un vadība, izglītība 
 

Laika periods 1998-2003 

Profesija vai ieņemamais amats Direktore, konsultante 

Galvenie pienākumi Pašvaldību plānošanas dokumentu izstrāde, administratīvi teritoriālās reformas 
izpēte, uzņēmuma vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “Reģionālie projekti”, Matīsa 49-2a, Rīga 

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana 
 

Laika periods 1998 

Profesija vai ieņemamais amats konsultante 

Galvenie pienākumi Mērķprogrammu sagatavošana, darbs ar NVO sektoru 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Sabiedriska organizācija “Latgales attīstības padome”, Rēzekne, Latvija 

Nozare   Pašvaldību un valsts pārvaldes plānošana 
 

Laika periods No 1995 - 1998 

Profesija vai ieņemamais amats Referente, vecākā referente 
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Galvenie pienākumi Darbs ar ES integrācijas procesiem, reģionālās politikas plānošanas dokumentu 
izstrāde, pirmsstrukturālo fondu sagatavošanās darbs, sadarbība ar 
Rietumeiropas valstīm reģionālās attīstības jautājumos 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības 
departaments, Rīga Peldu iela 25 

Nozare  Reģionālā attīstība 

Laika periods 1994 

Profesija vai ieņemamais amats Ģeogrāfijas skolotāja 

Galvenie pienākumi Stundu pasniegšana pasaules ekonomiskajā ģeogrāfijā, Latvijas ģeogrāfijā, 
Rīga 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas 6. vidusskola 

Nozare  ģeogrāfija 
 

Laika periods   1993-1995 

Profesija vai ieņemamais amats   tulks 

Galvenie pienākumi  Dokumentu sagatavošana juridiskam biļetenam, datu vākšana, tehniskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 LR Augstākā tiesa, Civillietu kolēģija, Rīga 

  

Izglītība  

Laika periods 1999-2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Doktora grāds ekonomikā. Diploms D Nr.0012 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūra 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte 

Laika periods 1995-1997 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Maģistra grāds ģeogrāfijā. Diploms Nr. 002538 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Maģistratūra 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

Laika periods 1991-1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Diploms nr. 002214 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Bakalaura grāds vides zinātnē 
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Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 

 
Papildus izglītība 

 

Laika periods 09/1996-12/1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

“Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība apkārt Baltijas jūras reģiona 
valstīm”, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Kalmāras Universitāte, Zviedrija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija 

Laika periods 03/1995-05/1995 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Vides politika, sertifikāts 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Berlīnes Brīvā Universitāte, Vācija, ES Tempus programmas ietvaros 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  B2  B2  B1  B1 

Krievu valoda   B1  B2  B1  B1  B1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Dalība starptautiskos projektos, darba grupās. 
Dalība 2005. gadā Jauno zinātnieku konkursā, kuru organizēja Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu 
akadēmija un Latvijas Hipotēku un zemes banka. Apbalvots ar augstāko 
novērtējumu – atzinības rakstu un naudas balvu. 

  

Organizatoriskas prasmes Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle 
Vidzemes augstskolas Šķīrējtiesas locekle 2004-2005 
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Tūrisma nozares sekcijas vadība starptautiskā zinātniskā kongresā 2005. gadā 
Nīderlandē  

  

Tehniskas prasmes Pieredze Baltijas koordinācijas komitejas ekspertu grupā par reģionālo 
attīstību, Baltijas mazo projektu fonds (Brisele); 
2003.gada decembris, LU sertifikāts nr. 0291 programmā “Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un prakse” 

  

Datora lietošanas prasmes MS Office, Open Office, Internet, Statistisko datu apstrāde, SPSS, ArcView 
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Citas prasmes Orientēšanās sports, kalnu tūrisms, slēpošana 

  

Vadītāja apliecība  B kategorija 

  

Organizatoriskā pieredze un 
dalība starptautiskos projektos 
 

Dalība 16 starptautiskās zinātniskās konferencēs, kongresos, simpozijos un 
vasaras institūtos, no tiem 9 ziņojumi ārvalstīs (Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, 
Portugālē, Polijā, Horvātijā, Igaunijā un Lietuvā). 
Autores raksts “Regional strategies in the Baltic states” divas reizes ir iekļuvis 
Eiropas Reģionālās zinātnes asociācijas skatītāko rakstu “top 10” „RePec” 
sarakstā. 
 
2004.g. Leonardo da Vinči pasniedzēju mobilitātes projekts. Dalībnieki 
Vidzemes augstskola, Eiropas Savienības valstis, kas piedalās Leonardo da 
Vinči projektos. Sadarbības attīstība un IT programmu attīstības perspektīvas 
sadarbībā ar Siegenas universitāti Vācijā un Balea universitāti Spānijā.  
2004. gada jūnijs-novembris vecākais vietējais eksperts – apmācību vadīšana 
ES Phare projektā “ Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā Biznesa vides 
uzlabošana Latvijā” 
2005.gads marts-jūnijs eksperte Apvienoto nāciju attīstības programmas 
projektā Integrētās Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta monitoringa sistēmas 
struktūras izstrāde 
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Papildu informācija  

Publikācijas 
 

Lack of Integrated competences in regional and local planning// Annual 
proceedings ICTE in Regional Development. –Valmiera: Vidzeme University 
College, 2005, pp.1-7. 
Līdzautore reģionu atvērumam. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 
2004/05. Rīcībspēja reģionos. –Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo un 
politisko pētījumu institūts, 2005 
Personality role in socio economic program implementation in rural 
areas//International scientific conference on “Use of local and regional factors 
in social-economic activation of rural areas” proceeding. – Polija: Ščecinas 
Lauksaimniecības Universitāte, 2002. 
Possibilities of the increasing impact of development planning on rural 
municipalities in Latvia//7th Baltic –Nordic conference in Ystad, 2002, 8 p. 
(with co-author) (Electronic format on web.nordregio.se; CD). 
Diversification of rural economies on all decision making levels//Estonian 
Agricultural University international scientific conference “Agriculture in 
globalising world” proceeding. – Tartu: Tartu Lauksaimniecības universitāte, 
2001. –lpp. 272-280. 
Value of territorial development planning//“Youth seeks progress 2001” 
paper collection of scientific conference of PH.D. students. – Kauņa: Lietuvas 
Lauksaimniecības universitāte, 2001 –lpp. 173-177. 
Teritoriju attīstības sekmēšana, mazinot reģionu atšķirības// Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Zinātne lauku attīstībai” referāti. – Jelgava: Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2001 –lpp. 103-107. 
The importance of the level of local government participation in territorial 
development planning//Humanities and Social Sciences. Latvia, 1(30), 
University of Latvia, 2001 –lpp. 153-161. 
Cross border cooperation- promoter of tourism development// European 
Regional Sciences Association congress 2004 Portugālē: Porto, 25.-28. 
Augusts 2004. (CD, www.ersa.org) Abstraktu krājums, lpp. 333-334. 
Regional strategies in Baltic countries// European Regional Sciences 
Association congress 2003 Somijā, Jīvaskila, 27.-30. Augusts 2003. Somija: 
Jīvaskilas universitāte (CD, www.ersa.org) Abstraktu krājums, lpp. 296-297. 
Development planning regions and their activities in Latvia// Rural 
development: contents, models and policies in the E.U. towards the 21st 
century. ES starptautiska projekta HELP seminārs, Perudžia, Itālija, 1999.g. 
18-19.jūnijs: semināra rakstu krājums. –Perudžia: Perudžia universitāte, 1999 - 
lpp. 46-49.  
Pašvaldību attīstības programmu izvērtēšana//II. Pasaules Latviešu 
zinātnieku kongress, Rīga, Latvija, 2001. g. 14. un 15. augusts: kongresa tēžu 
krājums. – Latvija: Rīga, 2001, 187 -188. lpp 
Core competences in evaluation system of local planning//The 6th 
International Conference on the Baltic Studies in Europe. The Baltic Way in 
Europe. Revolution and evolution. - Valmiera, June, 2005, 76. lpp. 
Strategic planning approach in sparsely populated local 
municipalities//18th European Advanced Studies Institute on Regional 
Science. - Polija: Lodza, Krakova, 2005. gada 30. jūnijs-9. jūlijs. – 10. lpp 
(pilns raksts CD formātā) 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Juris Smaļinskis 

Adrese Dzirciema ielā 95-44, Rīga Latvija, LV-1055 

Tālrunis Mobilais tālrunis +371-9395185  

E-pasts juris_smalinskis@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 23.08.1972 

Dzimums Vīrietis 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2004 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors, docents 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Tūrisma orgnizācija un vadība 
 

Laika periods 2003 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais referents 

Galvenie pienākumi Informācijas apstrāde un sagatavošana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Ekonomikas ministrijas Tūrisma departaments 

Nozare   Tūrisma organizācija un vadība 
 

Laika periods No 2000 

Profesija vai ieņemamais amats Vecākais referents 

Galvenie pienākumi Organizātoriskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

VARAM Reģionālās attīstības departaments 

Nozare   Tūrisma organizācija un vadība 
 

Izglītība  

Laika periods 1990-1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Bioloģijas maģistrs 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Dabaszinātnes 
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Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Angļu valoda   Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši  Apmierinoši 

  

Sociālās prasmes Pedagoģiskais darbs. Studentu bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās 
diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs. 

  

Organizatoriskas prasmes Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Tūrisma eksperts asociācijā “Lauku ceļotājs” 
 
Latvijas ornitoloģijas biedrības biedrs (1989-1993) 
Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības biedrs un valdes loceklis 
(1995) 
Latvijas Universitātes sporta kluba biedrs un valdes loceklis (1994) 
Latvijas kultūras fonda biedrs (1998-2003) 
Eiropas piekrastes aizsardzības savienības (EUCC) biedrs un valdes loceklis 
(no 1998) 
Latvijas dabas retumu krātuves biedrs (no 1998) 
 

  

Datora lietošanas prasmes Pamata prasmes 

  

Citas prasmes Tūrisma grupu vadīšana 

  

Vadītāja apliecība  

  

Publikācijas 
 

Vairāk nekā 200 publikācijas 50 preses izdevumos par tūrisma un vides tēmu. 
 

 
 
 
12.03.2006         Juris Smaļinskis 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Ginta Štāle 

Adrese Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija, LV-4201 

Tālrunis Mobilais tālrunis +371-6307551  

E-pasts ginta_stale@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 27.03.1978 

Dzimums Sieviete 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 2003 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Galvenie pienākumi Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2003 

Profesija vai ieņemamais amats Zinātniskā darba asistente 

Galvenie pienākumi Kursu organizēšana, projektu izstrāde 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Tehniskā universitāte, RTU Tālmācības Studiju centrs 

Nozare   IT 
 

Laika periods No 2000 

Profesija vai ieņemamais amats Datorzinātnes un datorvadības nodaļas vadītāja 

Galvenie pienākumi Organizātoriskais darbs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Koledža RRC 

Nozare   IT 
 

Izglītība  

Laika periods 2005 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Datorzinātņu maģistrs 
 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs 
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Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā univesritāte 

Laika periods 2002-2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

 Nr. 001799 (123-007) Inženieris datorzinībās 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Tehniskā universitāte 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

  

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Krievu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Vācu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

  

Sociālās prasmes Pedagoģiskais darbs. Studentu bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās 
diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs. 

  

Organizatoriskas prasmes Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Projektu vadība LE01.07/SPF/0035 “Achieving Social Inclusion by the 
Application of E-learning Solutions at College RRC” 

  

Datora lietošanas prasmes IT profesionālis. 

  

Citas prasmes Pieredze EKD (Enterprise Knowledge Development) modelēšanas sesiju 
vadīšanā. 

  

Vadītāja apliecība  

  

Publikācijas 
 

3 publikācijas 
 

 
 
 
12.03.2006         Ginta Štāle 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Agris Vārna  

Adrese Selekcijas iela 6, Priekuļi, Cēsu rajons, LV 4126, Latvija 

Tālrunis 412 39 44 Mobilais tālrunis 8345574 

E-pasts av@apollo.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 08.08.1961 

Dzimums Vīrietis 

  

Darba pieredze  

Laika periods no 2001. gada 

Profesija vai ieņemamais amats docents 

Galvenie pienākumi Vadīt mācību kursus augstskolas studentiem informācijas tehnoloģiju jomā 
Izstrādāt un pilnveidot mācību kursu saturu 
Vadīt studentu pētniecisko darbu, gada projektus, prakses 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV4200, Latvija 

Nozare Izglītība, IT 

  

Laika periods no 2001. gada jūlija līdz 2003. gada decembrim 

Profesija vai ieņemamais amats elektronikas nodaļas vadītājs, datorsistēmu administrators 

Galvenie pienākumi Plānot un organizēt nodaļas mācību un administratīvo darbu 
Vadīt apmācības kursu un izglītības programmu izstrādes, kā arī mācību 
literatūras tulkošanas projektus 
Izstrādāt kursu metodiku un vadīt mācību kursus centra kursantiem 
elektronikas un industriālās automātikas jomās 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes Profesionālās izglītības centrs, Purva iela 12, Valmiera, LV4201, 
Latvija 

Nozare Elektornika, IT, izglītība 

  

Laika periods no 1996. gada oktobra līdz 2001. gada jūlijam 

Profesija vai ieņemamais amats datorzinību docētājs, IT galvenais speciālists 

Galvenie pienākumi Vadīt mācību kursus studentiem datorzinībās, izstrādāt un pilnveidot mācību 
kursu saturu 
Studentu pētniecisko darbu, gada projektu, prakses vadīšana 
Plānot nodaļas IT infrastruktūras attīstību, uzturēt tehniskā kārtībā esošo 
infrastruktūru, veikt darbinieku apmācību 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Cēsu nodaļa, Lielā 
Katrīnas iela 2, Cēsis, LV4100, Latvija 

Nozare IT, izglītība 
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Laika periods no 1995. gada septembra līdz 1999. gada septembrim 

Profesija vai ieņemamais amats datorzinību skolotājs, datorsistēmu administrators 

Galvenie pienākumi Vadīt mācību stundas datorzinībās 
Uzturēt tehniskā kārtībā skolas datorresursus, veikt darbinieku apmācību 
Plānot un attīstīt skolas IT infrastruktūru 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Raunas vidusskola, Skolas iela 1, Raunas pagasts, Cēsu rajons, LV4131, 
Latvija 

Nozare Izglītība, IT 

  

Izglītība  

Laika periods no 1997. gada septembra līdz 1999. gada jūlijam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Diploms par pedagoģijas maģistra grāda ieguvi (Diploms Nr. 000274) 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Pedagoģija, didaktika 
Pedagoģiskā psiholoģija, attīstības psiholoģija, vadības psiholoģija 
Skolvadība, izglītības ekonomika 
Izglītības procesa modelēšana 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Imantas 7. līnija 1, Rīga, 
LV-1083 

  

Laika periods no 1979. gada septembra līdz 1984. gada jūnijam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Diploms par augstāko tehnisko izglītību ar piešķirtu kvalifikāciju 
radioinženieris, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 
(Diploms: KB Nr.215114) 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

radioaparatūras konstruēšana un ražošanas tehnoloģija 
informācijas pārraides sistēmas 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Rīgas Politehniskais institūts, tagad Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, 
Rīga, LV-1658, Latvija 

  

Prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu  
C2

Augstākais 
līmenis 

C1
Augstākais 
līmenis 

C
1 

Augstākais 
līmenis 

B2 
Vidējais 
līmenis 

B
2 

Vidējais 
līmenis 

Vācu  
B2 

Vidējais 
līmenis 

B1 
Vidējais 
līmenis 

B
1 

Vidējais 
līmenis 

B1 
Vidējais 
līmenis 

A
2 

Pamatlīmeni
s 

Angļu  A
2 

Pamatlīmeni
s 

A
2 

Pamatlīmeni
s 

A
1 

Pamatlīmeni
s 

A
1 

Pamatlīmeni
s 

A
1 

Pamatlīmeni
s 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
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Sociālās prasmes spējas pielāgoties daudzkultūru videi, kas iegūtas trīs gadus strādājot komandā 
ar ārzemju sadarbības partneriem 
saskarsmes prasmes, kas iegūtas septiņus gadus strādājot par mācībspēku 
skolēnu un pieaugušo auditorijās 
spēja strādāt komandā, kas iegūta militārā dienesta laikā un īstenojot projektus 
prasmes risināt konflikta situācijas, kas iegūtas psiholoģiskoks treniņos 

  

Organizatoriskas prasmes vadītāja iemaņas (Elektornikas nodaļas vadītājs Vidzemes profesionālās 
izglītības centrā, vada komandieris militārā dienesta laikā) 
projektu vadības prasmes (mācību grāmatu tulkošanas projekta vadība, apgūts 
kurss MicrosoftTM Project+) 
spēja organizēt, plānot (privātuzņēmuma vadīšana, īres mājas uzturēšanas un  
remontdarbu vadīšana) 

  

Tehniskas prasmes rūpniecisko un ēku automātikas sistēmu projektēšana, izveide un apkalpe 
(apmācība Siemens mācību centros Vācijā, kopš 2002. gada nodrošinu 
Siemens servisa tehniķu apmācību Latvijā kā koordinators un mācībspēks) 
e-apmācības sitēmas un dokumentu pārvaldības sistēmas izstrāde (Vidzemes 
profesionālās izglītības centra Intranet izveide un uzturēšana) 
projektu izstrāde un vadība (apgūts kurss MicrosoftTM Project+, lasu lekcijas 
projektu vadībā, piedalos projektu pieteikumu izstrādē, organizēju iepirkumus 
projektu ietvaros) 
dzīvojamo ēku renovācijas darbu organizēšana un vadība (prasmes iegūtas 
organizējot un piedaloties privātā īres nama renovācijas darbos) 

  

Datora lietošanas prasmes profesionālas prasmes darbā ar Microsoft OfficeTM (kopš 1995. gada strādāju 
par mācībspēku, pasniedzot dažādus kursus datorzinībās) 
Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) Nr. LV 000204 
labas iemaņas darbā ar grafiskā dizaina un projektēšanas programmām 
(CorelDRAWTM, AdobeTM produkti, ArhiCADTM) 
iemaņas datu bāzu un vizuālajā programmēšanā (Microsoft AccessTM, 
Microsoft VisualBasicTM) 

  

Vadītāja apliecība A, B, C kategorija 

  

Papildu informācija Publikācija: Information System or Professional Education Programms - Basis 
for the Evaluation of the Contents and Quality of Education, Annual 
Proceedings of Vidzeme University College "ICTE in Regional Development", 
2005 
 

  
 
Datums:  06.02.2006 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Visvaldis Valtenbergs  

Adrese Apiņa 20-10 Valmiera, LV 4200 

Tālrunis Mobilais tālrunis (+371) 9107386  

E-pasts visvaldis.valtenbergs@va.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 06.03.1979 

Dzimums Vīrietis 

  

Darba pieredze  

  

Laika periods No 2003 

Profesija vai ieņemamais amats lektors 

Galvenie pienākumi Lektors politoloģijas nodaļā. Kursi: “Ievads salīdzinošajā politikā”, 
“Elektroniskās demokrātijas izredzes,” „Demokrātijas teorijas”, „Politikas 
teorija” “Starptautiskā migrācija un globalizācija” latviešu un angļu valodā. 
Darba uzdevumi: lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana 
un pārbaudījumu organizēšana, studējošo pētniecisko darbu vadīšana, 
piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija 

Nozare   Politikas zinātne 
 

Laika periods 1998-2001 

Profesija vai ieņemamais amats “Klients-banka” datorsistēmu administrators un klientu menedžeris. 

Galvenie pienākumi Klientu pārvaldība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Pirmā banka, Merita Nordbanken 

Nozare   IT un vadības zinātnes 
 

Izglītība  

Laika periods No 2004 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 
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Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Doktorantūras studijas  
Apakšnozare: politikas teorija. Disertācijas tēma “No pārstāvnieciskās uz 
elektronisko demokrātiju: publisko organizāciju analīze.” 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Latvijas Universitātē Sociālo Zinātņu fakultātes politikas zinātnes nodaļa. 

Laika periods  
2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Maģistra grāds politikas zinātnē 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 
Specializācija: politikas analīze, demokrātijas teorijas. 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

New School University For Social Research, Graduate School of Political and 
Social Science, Ņujorka, ASV. 

Laika periods  
Līdz 2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Augstākā profesionālā izglītība politologa kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 
Kursa darbs “Politisko partiju valstiskās finansēšanas konsekvences.” Paralēlā 
specializācija - biznesa vadība, sabiedriskās attiecības. 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Vidzemes augstskola, Valmiera. 

  

Prasmes  
 

Dzimtā valoda latviešu 

Citas valodas  

Pašnovērtējums  Sapatne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   Teicami  Teicami  Teicami  Teicami  Teicami 

Krievu valoda   Labi  Labi  Labi  Labi  Labi 

Lietuviešu valoda   Vāji  Vāji  Vāji  Vāji  Vāji 

  

  

Sociālās prasmes Pedagoģiskais darbs. Studentu bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās 
diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs. 

  

Organizatoriskas prasmes Kursu, semināru organizēšana un vadīšana. 
Vidzemes augstskolas Satversmes priekšsēdētājs, Šķirējtiesas loceklis, Senāta 
loceklis 
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Datora lietošanas prasmes MS Word, Excel, MS Access, PowerPoint, Outlook, SPSS, Adobe Photoshop, 
HTML un Web dizaina pamatiemaņas, digitālā fotogrāfija. 

Citas prasmes  

  

Vadītāja apliecība B kateogorija 

  
 
KURSI, KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA 

 
ASV Starptautiskā līderības viesu programma “ASV ārpolitikas 
izaicinājumi.” Intensīvā mācību programma par ASV par publiskā un 
privātā sektora organizāciju lomu ASV ārpolitikas formulēšanā. Mācību 
vizītes, semināri, lekcijas Vašingtonā, Norfolkā, Kanzasā, Hjūstonā, 
Ņujorkā. 
   

 
2005. g.  
8-29. oktobris. 

Starptautisko attīstības projektu monitorings un novērtēšana. Apmācību 
seminārs Kanādas starptautiskās attīstības aģentūras ODACE programmas 
ietvaros. Vidzemes augstskola.  
 

2005.g.  
8-9.aprīlis 

Apmācību moduļa jauno mediju žurnālismā izstrādes semināru cikls  
Nordplus atbalstītās programmas “Mediju konverģence un žurnālistika: 
Ziemeļu-Baltijas-Krievijas sadarbības attīstība jauno mediju žurnālisma 
studiju ietvaros” Darba grupas Kauņā, Tartu, Tampere, Orhūsa, 
Sanktpeterburga 
 
Kanādas starptautiskā attīstības aģentūra. Stažēšanās York, Saint Mary’s, 
Carleton, universitātēs un CIDA par starptautisko attīstības studiju saturu 
un ieviešanu Latvijas augstskolās. 
 

2004.g. 
oktobris-2006.g. 
Jūnijs. 
 
2004.g.  
24.aprīlis-
1.maijs 

Pedagoģiskais seminārs 
Seminārs Latvijas Universitātē par pedagoģiskajām metodēm.  
  

2004.g. 28.  
janvāris. 

INDIVIDUĀLĀ KONSULTANTA, PĒTNIEKA, EKSPERTA DARBS  
 

Projekts „Baltic Innovation Circle.” Inovāciju akadēmija. Projekts 
finansēts Interreg IIIB  ietvaros.  
 
Seminārs „Innovation Academy: Innovation, Competitiveness and  
Spatial Development” Cēsīs, 2005. g. 14.-17. septembrī. Darba grupas 
vadītājs.  
 
Seminārs „Innovation Academy: Changing Governance Cultures,” 
Robertsforsā, Zviedrijā, 2005. g. 7.-9. decembrī. Eksperts. 
 

2005. g. 
septembris – 
2006.g.  
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Ārpolitisko pētījumu centra pie LR Ārlietu ministrijas koncepcija izstrāde. 
Pētijumu institūtu taksonomijas apskats, juridisko modeļu analīze, 
ieteikumu došana finansu un pētniecības vadībai, finansēšanas plāna 
izstrāde.  Konsultants.  

2005.g. 
Janvāris-aprīlis- 

 
Projekts “Atklāti par 2005. g. pašvaldību vēlēšanām,” Providus. 
Priekšvēlēšanu kampaņas monitoringa metodoloģijas izstrāde. 
Konsultatīvās darba grupas eksperts. 
 

 
2004-05.g. 
septembris. 

Phare “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana (LE01.03.01)” Labklājības 
ministrija.  Labāko pieredžu apkopošana politikas dokumentam. Vietējais 
eksperts. 
 

2004.g. maijs-
jūnijs 

“Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas,” LR Valsts kanceleja, 
UNDP. Metodoloģiskās bāzes izstrāde un literatūras saraksta veidošana. 
Konsultants. 
 

2003.g. 
novembris-
decembris 
 

“Latvijas ziņojums un analīze par likumdevēju un politisko partiju tīmekļa 
lapām,” Eiropas Institūts, Florence Itālija. Asociētais pētnieks. 
  

2003.g. augusts-
oktobris 
 

“Politisko partiju valstiskās finansēšanas konsekvences,” Helsinku 
universitāte, Somija. Izpētes grants no Zviedru Institūta. Intervijas ar 
Somijas politsko partiju organizāciju pārstāvjiem un ekspertiem. Pētnieks. 

2001.g. 
februāris-maijs 

 
“The Adaptation of EU Business Incentives in Vidzeme Region,” 
Vidzemes attīstības aģentūra. Intervijas ar uzņēmējiem un reģionu 
attīstības aģentūru pārstāvijiem. Vietējais eksperts. 

 
2000.g. vasara 
 

 
KONFERENCES 
 
Piedalījies ar ziņojumu 
 

„Reaching out into Webscape: Virtual Forms of Campaigning in 2005 
Local Government Elections in Latvia” Conference „Borders: Communities 
and Identities”, University of Latvia, November 9-12, 2005.  
 

2005. g.  
9-12. 
novembris. 
 

„Studying Virtual Forms of Campaigning in Baltic Political Webscape: The 
Case of 2005 Local Government  Elections” 6th Conference on Baltic 
Studies in Europe “The Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution”. 
Kopsavilkums publicēts konferences  brošūrā.  
 

2005. g. 17-19. 
jūnijs.  

“Joining EU: Miserable Present and Return to the Past,” 
Civic Education Project studentu konference Budapešta, Ungārija. 

2000. g. 
15.maijs 
 

“Political Party Financing in Latvia: Sources and Tendencies” 
Transformation of the Baltic Sea Region, Tartu Igaunija. 
 

1999. g.  
9.oktobris 

Citas konferences, kas saistītas ar mācību darbu 
 

“European Conference on Public Awareness and Development Education 2005. g. 17-19. 
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for North-South Solidarity,” Briselē. Dalību atbalstija LR Ārlietu ministrija. maijs. 
 
PROJEKTU VADĪBA 
 
Pētniecības projekti 
 

Projekts “Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto 
iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū”. 20,033.48 LVL. ESF grantu shēma 
“Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”  
VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3. Projekta vadītājs. 
 

2005.g. maijs- 

Projekts “Inovācjas Vidzemes un Latgales pašvaldībās” 10,000 USD  
S-LG750-03-GR-013 ASV Demokrātijas komisija. Projekta vadītājs. 
 

2005.g. marts- 

Apmācību projekti 
 

Apmācību semināru organizēšana Kanādas starptautiskās attīstības aģentūras 
ODACE programmas ietvaros. Vidzemes augstskolā ar Saint Mary's 
universitātes Kanādā mācībspēku piedalīšanos.  
 

2005.g. aprīlis. 

Projekts “Pievienosim vērtību sociālajām zinībām: sabiedrības integrācijas 
veicināšana sociālo zinību apgūšanas procesā” 47,875.01 EUR. Finansēts no 
ES Phare grantu programmas “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” 
2002/000-590-01-01/1-48.  Projekta vadītājs, pieteikuma līdzautors.  
 

2004.g. oktobris-  

Projekts “Informētības veicināšana par Eiropas integrāciju nelatviski 
runājošo iedzīvotāju, čigānu un Latvijas aktīvo lauku iedzīvotāju vidū” 
27,750 EUR. Finansēts no EK Phare mazo projektu programmas SPP 
2003/004-922-010.Projekta vadītājs, pieteikuma līdzautors. 

2004. g. maijs-
novembris 

 
Baltijas starptautiskā vasaras skola  
Organizators kopš 1999. gada. 2004. g. vasaras skolas vadītājs. 

 
1999-2004 

 
 
PIELIKUMS:   Publikācijas 
 
Visvaldis Valtenbergs 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 

Autors rakstam citējamā rakstu krājumā  
Valtenbergs, V. (2003) „Politisko partiju valstiskās finansēšanas konsekvences” Partiju 

finansēšana: Latvijas pieredze pasaules kontekstā Rīga: Baltijas sociālo zinātņu institūts. 
Pieejams: http://www.politika.lv/index.php?id=105897&lang=lv 
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Līdzautors pētnieciskam ziņojumam 
Baerug, Richard  & Valtenbergs, Visvaldis (2003), "Country report: Latvia", in Trechsel A., 
R. Kies, F. Mendez, and P. Schmitter, Evaluation of the Use of New Technologies in Order to 

Facilitate Democracy in Europe: E-democratizing the Parliaments and Parties of Europe, 
forthcoming publication for STOA (Scientific and Technological Option Assessment), 
European Parliament, Directorate-General for Research. Pieejams: 
http://c2d.unige.ch/int/OverviewInstits/Main_Report_final%201.pdf 
 
Cita veida akadēmiskā publikācija 
Valtenbergs, Visvaldis (2004) Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas: Literatūras 

pārskats LR Valsts Kanceleja. 56 lpp. Pieejams: 
http://www.politika.lv/index.php?id=108210&lang=lv 
 
Cita veida publikācijas 
Jansone, Dace., Dedze, Indra., Strode, Ieva., Rībena, Sanita., Valtenbergs, Visvaldis. Ose, 
Liesma. (2004) Veiksmīgas sadarbības piemēri: Rokasgrāmata darbiniekiem un darba 

devējiem ES Phare projekts “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana: politikas dokuments un 
pilotprojektu ieviešana,” Madonas poligrāfists. 63 lpp. 
 
Svarīgākās publikācijas masu saziņas līdzekļos 
Valtenbergs, Visvaldis “Akadēmiskā sektora mājasdarbi attīstības sadarbībā” pieejams  
http://www.politika.lv/index.php?id=111825&lang=lv 30 Aug, 2005. Tulkots angliski “The 
Homeworks of Academic Sector in Development Cooperation” pieejams 
http://www.policy.lv/index.php?id=103023&lang=en 
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