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STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS

1. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA 
Pāreja  uz  informācijas  sabiedrību  prasa  nepieciešamību  orientēties  dažādās 

informācijas  sistēmās  un  vadīt  tās.  Pasaulē  ir  augsts  pieprasījums  pēc  informācijas 
tehnoloģiju  pakalpojumiem.  Darbaspēka  un  pakalpojumu  tirgus  globalizācija  paver 
Latvijai iespēju specializēties informācijas tehnoloģiju nozarē, attīstīt un piedāvāt savus 
cilvēkresursus šai perspektīvajai nozarei. Tas nākotnē veicinās Latvijas tautsaimniecības 
attīstību kopumā. 

Studiju  programma  ,,Informācijas  tehnoloģijas,, ir  izstrādāta  nolūkā  sniegt  uz 
zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko profesionālo izglītību un 
tādējādi  sagatavot  kvalificētus  speciālistus  profesionālai  darbībai  informācijas 
tehnoloģiju nozarē. Tā paredz iegūt  pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 
ceturtā  līmeņa  profesionālo  kvalifikāciju  datorsistēmu  un  datortīklu  administrators. 
Informācijas  tehnoloģiju  studiju  programma  ietver  mūsdienu  darba  tirgū  pieprasītu 
zināšanu,  prasmju  un  iemaņu  kopumu  -  informācijas  apstrādi  un  tehnoloģijas, 
informācijas  vadību,  tīmekļa  tehnoloģijas,  datu  bāzu  lietošanas  pamatprincipus, 
svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Uzsvars ir likts uz lietišķo zināšanu 
apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību. 

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

Studiju programmu paredzēts realizēt pilna laika un nepilna laika studiju formā. 
Iespējamā  mērķauditorija  ir  vispārējo  vidējo  izglītību  ieguvuši  jaunieši  ar  īpašām 
interesēm par informācijas tehnoloģiju pielietojumu dažādās jomās, kā arī informācijas 
tehnoloģiju nozarē strādājošie, kuriem ir praktiskā darba pieredze, bet trūkst atbilstošas 
izglītības. 

2. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2. 1. Programmas mērķis:
Sagatavot kvalificētus speciālistus  – datorsistēmu un datortīklu administratorus 

profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās 
zināšanas,  kā  arī  prasmes,  iemaņas  un  attieksmes  atbilstu  mūsdienu  darba  tirgus 
prasībām,  un  kuri  spētu  uzņemties  šīs  profesijas  standartā  noteiktos  pienākumus  un 
veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei. 

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

profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju kopumu 
atbilstoši datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācijai.
Zināšanas: datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, web tehnoloģijās, darba aizsardzībā 
un  ergonomikā,  lietojumprogrammatūras  klasifikācijā  un  to  pielietojumā, 
operētājsistēmu klasifikācijā  un  izmantošanā,  datu  bāzu  tehnoloģijās,  datortīklu  t.sk. 
interneta  tehnoloģijās,  IT  nozares  tiesību  pamatos  un  standartos,  angļu  valodā, 
matemātikā, ekonomikā un uzņēmējdarbībā, saskarsmē un profesionālajā ētikā.
Prasmes ietver kopīgās prasmes IT nozarē, speciālās prasmes datorsistēmu un datortīklu 
administratora profesijā, kā arī vispārējās prasmes un spējas.
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3. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

3. 1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamā kvalifikācija 
Studiju programmas nosaukums ir ,,Informācijas tehnoloģijas,, (IZM klasifikatora 

kods 4148102). Tā paredz iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju datorsistēmu un datortīklu administratora profesijā  
(profesijas standarts  (Pielikums Nr.9.);  reģistrācijas numurs PS 0055;  apstiprināts  ar 
IZM 2002.g.8.janvāra rīkojumu Nr.10).

3. 2. Nosacījumi studiju uzsākšanai
Pilna laika studijām uzņem personas ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību.
Nepilna  laika  studijām uzņem  personas,  kam  ir  pabeigta  vispārējā  vidējā 

izglītība un darba stāžs informācijas tehnoloģiju nozarē ne mazāk kā viens gads, kas 
turpina strādāt šajā nozarē.

3. 3. Imatrikulācijas noteikumi
Pilna laika studijas 
Uzņemšana  studiju  programmā  notiek  pēc  valsts  centralizēto  eksāmenu 

rezultātiem.
Nepilna laika studijas.
Vidējā atzīme matemātikā, informātikā, ekonomikā, dabas zinību priekšmetos.

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

(4 semestri).
Nepilna laika studijas – studiju apjoms ir 80 kredītpunkti, studiju ilgums 2,5gadi 

(5 semestri).

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

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

3. 6. Studiju programmas struktūra 
Studiju  programmas kopējais  apjoms ir  80 kredītpunkti. Studiju  programmas 

struktūra  ir  veidota  atbilstoši  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  valsts 
standartam.
Vispārizglītojošie mācību kursi – 20 kredītpunkti
Nozares mācību kursi – 36 kredītpunkti
Prakses - 16 kredītpunkti
Kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti

Vispārizglītojošajā daļā – 20 kredītpunkti, iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi: 
matemātika;  specialitātes  svešvaloda;  ekonomikas  pamati;  darba  aizsardzība  un 
ergonomika; elektrotehnikas pamati; ievads specialitātē.

Nozares  studiju  daļa  –  36  kredītpunkti,  iekļauti  nozares  profesionālās 
specializācijas un informācijas tehnoloģiju kursi:
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datoru  arhitektūra;  programmēšana  (Pascal);  datu  pārraides  tīkli;  
lietojumprogrammatūra;  operacionālās  sistēmas;  datu  bāzu  tehnoloģijas;  tīmekļa 
tehnoloģijas;  telekomunikācijas;  tīkla  operētājsistēmas;  nozares  tiesību  pamati  un 
standarti; IT menedžments; 

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

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

Vispārizglītojošie studiju kursi ietver humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskos 
kursus  un  kursus,  kas  attīsta  sociālās,  komunikatīvās  un  organizatoriskās  iemaņas. 
Nozares  mācību kursi  ir  kopēji  informācijas  tehnoloģiju  nozarei  un datorsistēmu un 
datortīklu administratora profesijai. 

3. 8.  Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes 
reģiona un ViA interešu viedokļa 
Pasaules ekonomiskā un sociālā attīstība, informācijas sabiedrības veidošanās ir 

radījusi  nozīmīgas  pārmaiņas  darba  tirgū,  kas  paver  jaunas  iespējas  attīstīt  uz 
intelektuāli ietilpīgām nozarēm vērstu sabiedrību, sekmēt reģionu attīstību, jaunu darba 
vietu izveidi, iekļaušanos globālajos informācijas un kultūras procesos. 

Kā  norādīts  2001.gada  valdības  pārskatā  par  tautsaimniecības  attīstību, 
informācijas sabiedrības veidošanās Latvijā paver jaunas iespējas attīstīt uz intelektuāli 
ietilpīgām  nozarēm  vērstu  sabiedrību,  sekmēt  reģionu  attīstību,  jaunu  darba  vietu 
izveidi, iekļaušanos globālajos informācijas un kultūras procesos. 

Augsts pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem pasaulē, kā arī 
darbaspēka  un  pakalpojumu tirgus  globalizācija  paver  Latvijai  iespēju  specializēties 
tieši  informācijas  tehnoloģiju  nozarē,  kas  veicinās  plašu  Latvijas  tautsaimniecības 
attīstību  nākotnē.  Ne  Latvijas  sabiedrība  kopumā,  ne  lielākā  daļa  tās  indivīdu  šīs 
iespējas pagaidām nav pilnīgi atskārtusi un novērtējusi. Pašlaik nepieciešami ir nevis 
šauras nozares speciālisti, bet kvalificēti speciālisti ar plašām zināšanām un prasmēm, 
kas spēj piemēroties mainīgajam darba tirgum un straujajai tehnoloģiskajai attīstībai1. 
Šim jautājumam tika veltīta uzmanība Baltic IT&T 2003 konferencē. Konferencē tika 
diskutēts par IT speciālistu sagatavošanu. Latvijā trūkst kvalificētu datorsistēmu un tīklu 
administratoru. Galvenā uzņēmumu bāze Latvijā ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuru 
prasības IT speciālistiem atbilst datorsistēmu un datortīklu administratora ceturtā līmeņa 
kvalifikācijai.

Vidzemes reģionā jau šobrīd ir liels kvalificētu speciālistu trūkums IT nozarē, par 
ko  liecina  augsts  darba  piedāvājums  pašlaik  studējošiem  studentiem  IT  studiju 
programmā. 

ViA stratēģiskā attīstības plāna pamatā ir atziņa, ka jauno tehnoloģiju iespējamā 
ietekme  uz  novada  ekonomisko,  politisko  un  sociālo  attīstību  vispārīgā  nozīmē  ir 
nenoliedzama (ViA pašvērtējuma ziņojums).  ViA ir  izveidojusies  laba  sadarbība  ar 
darba devējiem, par ko liecina noslēgtie prakses līgumi (Pielikums Nr.11), ieinteresētība 
studiju programmas saturā un materiālajā atbalstā. 

1 Andris Virtmanis. Informātika Latvijā: kritiskās masas veidošana. II Pasaules Latviešu Zinātnieku 
kongress,600.lpp.
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3.9. Nosacījumi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas ieguvei
Lai  iegūtu  pirmā  līmeņa  profesionālo  augstāko  izglītību  un  ceturtā  līmeņa 

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

4. STUDIJU PROGRAMMAS NOVĒRTĒJUMS

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

semestros  pilna laika studijās  un 2,5 gados,  jeb 5 semestros nepilna laika  studijām. 
Studējošo patstāvīgā darba apjoms atbilstoši mācību kursu nosacījumiem ir 35 līdz 40 
procentu mācību kursa kopējā apjoma. Viens kredītpunkts atbilst  40 akadēmiskajām 
stundām, vai vienai prakses nedēļai.

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJU PROGRAMMA

Kursa nosaukums Kredītpunkti Pārbaudes 
forma

Vispārizglītojošie mācību kursi 20
Specialitātes svešvaloda 4 Eksāmens
Matemātika 4 Eksāmens
Darba aizsardzība un ergonomika 2 Eksāmens
Ekonomikas pamati 2 Eksāmens
Elektrotehnikas pamati 4 Eksāmens
Ievads Specialitātē 4 Eksāmens

Nozares Mācību kursi 36
IT Menedžments 2 Eksāmens
Datoru arhitektūra 4(2+2) Eksāmens
Programmēšana (Pascal) 2 Eksāmens
Datu pārraides tīkli 6(2+2+2) Eksāmeni
Lietojumprogrammatūra 2 Eksāmens
Operacionālās sistēmas 4 Eksāmens
Datu bāzu tehnoloģijas 4 Eksāmens
Tīmekļa tehnoloģijas 4 Eksāmens
Telekomunikācijas 2 Eksāmeni
Tīkla operētājsistēmas 4 Eksāmens
Nozares tiesību pamati un standarti 2 Eksāmens

Prakse 16(4+12) Ieskaite ar 
atzīmi

Kvalifikācijas darbs 8 Kvalifikācijas 
eksāmens
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Studijas  reglamentē studiju  programma,  kuras  saturs  un  struktūra  veidoti 
atbilstoši  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  valsts  standartam  un 
datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standartam; atsevišķu studiju kursu 
programmas; studiju plāns, kas nosaka apgūstamo studiju kursu, praktisko nodarbību un 
prakšu sadalījumu pa semestriem. 

Studiju plāns 
Pilna laika studiju plānojums IT studiju programmā
N.
p.
k.

Kursi 
semestri

1 2 3 4

1 Datoru arhitektūra 2 2
2 Programmēšana (Pascal) 2
3 Datu pārraides tīkli 2 2 2
4 Specialitātes svešvaloda 2 2
5 Matemātika 4
6 Lietojumprogrammatūra 2
7 Elektrotehnikas pamati 4
8 Ekonomikas pamati 2
9 Operacionālās sistēmas 4
10 IT Menedžments 2
11 Ievads specialitātē 4
12 Datu bāzu tehnoloģijas 4
13 Kvalifikācijas darbs 8
14 Tīmekļa tehnoloģijas 4
15 Telekomunikācijas 2
16 Tīkla operētājsistēmas 4
17 Darba aizsardzība un ergonomika 2
18 Nozares tiesību pamati un standarti 2
19 Prakse 4 12

20 20 20 20
kopā 80

Nepilna laika studiju plānojums IT studiju programmā
N.
p.
k.

Kursi
semestri

1 2 3 4 5
1 Datoru arhitektūra 2 2
2 Programmēšana (Pascal) 2
3 Datu pārraides tīkli 2 2 2
4 Specialitātes svešvaloda 2 2
5 Matemātika 4
6 Lietojumprogrammatūra 2
7 Elektrotehnikas pamati 4
8 Ekonomikas pamati 2
9 Operacionālās sistēmas 4
10 IT Menedžments 2
11 Ievads specialitātē 4
12 Datu bāzu tehnoloģijas 4
13 Kvalifikācijas darbs 8
14 Tīmekļa tehnoloģijas 4
15 Telekomunikācijas 2
16 Tīkla operētājsistēmas 4
17 Darba aizsardzība un ergonomika 2
18 Nozares tiesību pamati un standarti 2
19 Prakse 12 4

16 16 16 16 16
kopā 80

7



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

Otrajā studiju gadā studenti turpina apgūt nozares studiju kursus. 
Otrā mācību gada studenti dodas ievada praksē uzņēmumos, Pilna laika studijās 

ceturtajā semestrī studenti iziet pirmskvalifikācijas darba praksi, strādā praksē konkrētā 
uzņēmumā  un  atbilstoši  šī  uzņēmuma  specifikai  kvalifikācijas  darba  izstrādei 
paredzētajā laikā, izstrādā kvalifikācijas darbu informācijas tehnoloģijās.

Nepilna laika studijās trešajā mācību gadā studenti apgūst vienu nozares mācību 
kursu  –  tīmekļa  tehnoloģijas,  pabeidz  pirmskvalifikācijas  darba  praksi  konkrētā 
uzņēmumā  un  atbilstoši  šī  uzņēmuma  specifikai  kvalifikācijas  darba  izstrādei 
paredzētajā laikā, izstrādā kvalifikācijas darbu informācijas tehnoloģijās

Pilna laika studijās otrā  mācību gada  noslēgumā studenti  kārto  kvalifikācijas 
eksāmenu, kura sastāvdaļa ir  kvalifikācijas darba aizstāvēšana,  kurā tiek risinātas IT 
nozares problēmas, profesionāli izmantojot iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmi. 

Nepilna laika studijās trešā  mācību  gada  pirmā semestra  noslēgumā studenti 
kārto kvalifikācijas eksāmenu, kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana, kurā 
tiek risinātas IT nozares problēmas, profesionāli izmantojot iegūtās zināšanas, iemaņas 
un prasmi.

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

Kvalifikācijas darbs ir studentu patstāvīgs pētniecisks darbs. To izstrādes gaitā 
studenti apkopo dažādos studiju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas. Balstoties uz šīm 
zināšanām,  studenti  veic  praktiskus  pētījumus.  Kvalifikācijas  darbam  jāapliecina 
studenta spēja un prasme integrēt dažādos studiju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas, 
studiju procesa iegūtas prasmes un iemaņas, izmantot tās praktiskos pētījumos, izstrādāt 
ieteikumus pētījuma rezultātu ieviešanai praksē (Pielikums Nr.6).

Prakse notiek ārpus augstskolas uzņēmumos un iestādēs IT jomā pieredzējušu 
speciālistu vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam 
praktizēties datorsistēmu un datortīklu administratora profesijai nepieciešamo prasmju 
un iemaņu apguvē reālā datorsistēmu un datortīkla administratora darba vidē, vienlaikus 
apgūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamas teorētiskās zināšanas saistība 
ar konkrēto darba vidi. Studiju programma paredz divas prakses.

Ievada prakse pilna laika un nepilna laika studijās tiek plānota 2. studiju gadā 4 
nedēļas.  Tās  mērķis  ir  nodrošināt  praktikantu  ar  darbu  uzņēmumā,  lai  gūtu  darba 
pieredzi un ieskatu uzņēmuma IT sistēmu lietošanā, praktiskā darbā un tā organizēšanā, 
profesionālu iemaņu apguvē un mārketingā.

Pirmskvalifikācijas  darba  prakse pilna  laika  studijās  plānota  2.studiju  gadā  12 
nedēļas. Nepilna laika studijās otrajā un trešajā studiju gadā. Tās mērķis ir radīt iespēju 
praktikantam IT nozarē strādājošu speciālistu vadībā praktizēties profesionālu iemaņu 
apguvē un piedalīties reālā uzņēmuma darbā saskaņā ar profesijas standartā noteiktiem 
datorsistēmu un datortīklu administratora darbības pienākumiem. Tās mērķis  ir  radīt 
iespēju praktikantam piedalīties konkrēta ar uzņēmumu saistīta projekta izstrādē, kā arī 
visas atbilstošās dokumentācijas veidošanā. (Pielikums Nr.6). 

Praksē students aizpilda dienasgrāmatu, gatavo attiecīgo dokumentāciju un raksta 
atskaiti. Par prakses veikšanu un atskaitēm atbildīga ir Informācijas tehnoloģiju nodaļa. 
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Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis vai augstskolu 
mācībspēks.

Informācijas  tehnoloģijas  nodaļas  studentiem  ir  plānota  prakse  vairāk  kā  10 
Latvijas uzņēmumos.

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

 studentu iepazīstināšana ar detalizētiem kursu aprakstiem 
 studijas mazās grupās, kas ļauj sarunā vienlaikus iesaistīt ikvienu studentu
 kvalifikācijas darba publiska aizstāvēšana un izvērtēšana
 iknedēļas individuālas konsultācijas
 kumulatīva studiju darba vērtēšanas sistēma un rezultātu analīze
 prakses publiska aizstāvēšana un tās rezultātu analīze
 prakses  uzņēmumā  vai  iestādē  izvērtēšana,  iesaistot  studentus  un  prakses 

vadītājus ārpus augstskolas
 studentu aptauju organizēšana par studiju programmas kursiem

4. 2. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma sistēma 
Studiju programma tiek apstiprināta ViA Informācijas tehnoloģiju nodaļas sēdē, 

to izvērtē un ieteic Senātam izskatīšanai Senāta studiju un zinātniskā darba komisija. 
Saskaņā ar ViA profesionālo studiju nolikumu pirms studiju programmas izskatīšanas 
Senāta  sēdē  tiek  organizēta  neatkarīga  programmas ekspertīze.  Lēmumu par  studiju 
programmas  darbības  uzsākšanu  pieņem  ViA  Senāts.  Par  studiju  programmas 
īstenošanu  pēc  tās  akreditācijas  ir  atbildīgs  programmas  direktors.  Ik  semestri  tiek 
veiktas  studējošo  aptaujas  un  to  rezultāti  apspriesti  nodaļas  sēdē.  Izmaiņas  studiju 
programmā var tikt izdarītas pēc nodaļas docētāju, Senāta studiju un zinātnes komisijas, 
kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina ViA Senāts. 

Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā programmas direktors 
pārrunā ar docētājiem. Programmas direktors izlases veidā piedalās lekciju un semināru 
nodarbībās, pēc kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo nodarbību izvērtējumu. 
Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Katra semestra noslēgumā 
studenti aizpilda aptauju anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Vērtējums tiek 
dots 7 ballu skalā. Aptauju veic studiju daļa. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar 
aptaujas rezultātiem un tos izvērtēt. Aptauju rezultāti ir pieejami ViA studiju daļā un pie 
programmas direktora. 

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

speciālistu  sagatavošana  informācijas  tehnoloģiju  nozarē,  Latvijā  vēl  ir  jauns, 
neaprobēts  profesionālo  studiju  modelis.  ViA pirmā  līmeņa  augstākās  profesionālās 
izglītības  studiju  programma informācijas  tehnoloģijās  salīdzināta  ar  citām līdzīgām 
studiju programmām pēc šādiem kritērijiem: 

1. Studiju programmas apjoms kredītpunktos 
2. Studiju ilgums
3. Profila un specializācijas kursu īpatsvars,
4. Prakšu īpatsvars.
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Vidzemes augstskolas programma tiek salīdzināta ar 3 studiju programmām 
Latvijā: 

Rīgas tehniskās koledžas studiju programmu informācijas tehnoloģijās – 
“Datorsistēmu un datortīklu administrators”;

LU studiju programma informācijas tehnoloģijās – “Datorsistēmu un datortīklu 
administrēšana”;

Jēkabpils agrobiznesa koledžas studiju programma informācijas tehnoloģijās – 
“Datorsistēmu un datortīklu administrators”

Kritērijs Vidzemes 
augstskolas 
studiju 
programma 
informācijas 
tehnoloģijās – 
“Datorsistēmu un 
datortīklu 
administrators”

LU studiju 
programma 
informācijas 
tehnoloģijās – 
“Datorsistēmu un 
datortīklu 
administrēšana”

Rīgas tehniskās 
koledžas studiju 
programma 
informācijas 
tehnoloģijās 
“Datorsistēmu un 
datortīklu 
administrators”

Jēkabpils 
agrobiznesa 
koledžas studiju 
programma 
informācijas 
tehnoloģijās 
“Datorsistēmu un 
datortīklu 
administrators”

Studiju 
programmas 
apjoms 
kredītpunktos

80 kp 120 kp 120 Kp 80 kp

Studiju ilgums 2 (2,5) gadi 3 (3,5;4) gadi 3 gadi 2 (3)gadi
Mācību kursu 
īpatsvars (%) 70% 70% 75% 70%

Prakšu 
īpatsvars (%) 20% 2% 17% 20%

Visas minētās studiju programmas sagatavo speciālistus informācijas tehnoloģijās, 
kā arī dod iespēju turpināt studijas bakalaura programmās. Prakses apjoms minētajās 
programmās  atšķiras  maz.  Vidzemes  augstskolā  un  Jēkabpils  agrobiznesa  koledžā 
kredītpunktu apjoms (80 kp.), kas atbilst 2 gadu studijām. Citās programmās 3 gadi. 
Vidzemes  augstskolā  mācību  kursu  īpatsvars  ir  70  %  un  sakrīt  ar  pārējām studiju 
programmām.

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

studentam  jāapgūst  20  kredītpunkti.  Nepilna  laika  studijās  semestri jāapgūst  16 
kredītpunkti.

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

Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu kursu vai citu studiju veidu, ieskaitot 
praksi (viena prakses nedēļa atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums pārbaudījumā 
10 punktu sistēmā nav zemāks par četri  (gandrīz  viduvēji)  vai  arī  ir  “ieskaitīts” (ja 
pārbaudījums bijusi  ieskaite).  Studenta  darba  apjoms mācību  gada  laikā  pilna  laika 
studijām ir vismaz 40 kredītpunkti.

Studenta darba apjoms mācību gada laikā nepilna laika studijām ir  vismaz 32 
kredītpunkti.

Studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver 
lekcijas,  seminārus,  diskusijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbus, literatūras 
studijas, studentu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), kā arī praktisku 
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problēmu un situāciju analīzi. Svarīgākā vieta studijās ierādīta praktisko un teorētisko 
zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanai. 

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

Studiju  programmas  likvidācijas  gadījumā  studējošie  var  turpināt  studijas 
Informācijas  tehnoloģiju  studiju  programmā Ventspils  augstskolā  saskaņā  ar  līgumu 
starp ViA un Ventspils augstskolu (Pielikums Nr.1) 

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

4. 5. Izmaiņas studiju programmā pašnovērtējuma periodā 
2004/2005.studiju gadā.
Tika veiktas izmaiņas, pēc studentu aptaujas rezultātiem, studiju plānā 1.kursam 

pirmajā semestrī 2005. gadā:
kursi – “Programmēšana”(2 kp) un “Nozares tiesību pamati un standarti”(2 kp) tika 
pārcelti no 1.semestra uz 3.semestri;
kurss – “Datu bāzu tehnoloģijas”(4 kp) no 3.semestra uz 1.semestri.

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

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

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

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

Pārbaudījums pēc studiju kursa pilnīgas apguves tiek organizēts pēc pilna kursa 
apguves. Šāds pārbaudījums var tikt organizēts kā rakstiski, tā mutiski. Pēc praksēm 
studenti  iesniedz  prakses  atskaiti  (pielikumus  Nr.6),  kas  ietver  prakses  laikā  veiktā 
darba  aprakstu  un  rezultātu  analīzi.  Prakses  aizstāvēšana  notiek  piedaloties  prakses 
profesionālajam vadītājam. 

Valsts  pārbaudījums  sastāv  no  kvalifikācijas  eksāmena,  kura  sastāvdaļa  ir 
kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas darbs ir individuāls darbs ar praktisku ievirzi. Tam 
jāatspoguļo prasme atlasīt un sistematizēt materiālu, prasme pamatot materiāla atlasi un 
noformēt kvalifikācijas darbu. 
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Šāda pārbaudes sistēma ļauj veiksmīgi izpausties katra studējošā individuālajām 
dotībām,  tā  motivē  sistemātiskam  darbam,  kā  arī  rada  iespēju  vispusīgi  pārbaudīt 
studenta zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Kvalitātes rādītājs. Studentu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvais rādītājs ir 
novērtējums ballēs 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles. 

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

4. 7. Studējošie.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ViA šobrīd 

tiek  īstenota  saskaņā  ar  LR Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  2004.  gada  27.  maijā 
izsniegto licenci Nr04031-6. Licencēšanas beigu termiņš 2007. gada 27. maijs

Pašreiz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu apgūst 
32 studenti – 12 otrā kursa un 20 pirmā kursa studenti. Par valsts budžeta līdzekļiem 
studē 32 studenti. No 32 studentiem 82% ir vīrieši. 

Studējošo sadalījums pa Latvijas rajoniem
N.p.k. Rajons Skaits Procenti
1 Valmieras rajons 18 56%
2 Rīgas rajons 3 9%
3 Limbažu rajons 3 9%
4 Cēsu rajons 3 9%
5 Gulbenes rajons 2 6%
6 Valkas rajons 1 3%
7 Madonas rajons 1 3%
8 Jelgavas rajons 1 3%

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

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

Katra  kursa beigās studenti  aizpilda divas  anketas:  par  kursu un par  docētāju. 
Anketās  ir  iekļauti  jautājumi  par  kursa tēmām un to  atbilstību attiecīgajam kursam, 
iegūto  zināšanu  un  prasmju  noderība,  lekciju,  praktisko  darbu  un  patstāvīgā  darba 
nozīmes  novērtējums,  iespējas  konsultēties  ar  pasniedzēju,  tehniskā  nodrošinājuma 
vērtējums un iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par 
docētāja  darbu  studenti  izvērtē  docētāju  no  profesionālās  kompetences  viedokļa, 
prasmes  izraisīt  interesi  par  mācību  kursu,  spēju  sasaistīt  teoriju  ar  praksi,  darba 
organizācijas prasmi, attieksmi pret studentiem un citas. Anketas ļauj izvērtēt studentu 
vērtējumu par kursu,  tā saturu un docētāja sadarbību ar studentiem, kā arī  atbilstību 
konkrētā kursa lasīšanai no studentu viedokļa. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem izteikt 
ierosinājumus, norādīt uz docētāja vājajām un stiprajām vietām, kam pievērst papildus 
uzmanību. 

2004./2005. māc. g. katra semestra noslēgumā aptaujā piedalījās vidēji 72% no 
attiecīgajā kursā studējošiem. Neviena kursa vērtējums nevienā pozīcijā nav zemāks par 
4,6 (4-viduvēji), bet lielākais vairums kursu ir vērtēti ar vidējo vērtējumu virs 5 (labi). 
Docētāju  darba  vērtējums  kopumā  ir  augstāks  nekā  kursu  vērtējums.  Lielākajam 
skaitam docētāju vidējais vērtējums ir virs 5(labi) vai virs 6 (ļoti labi). Ar visu anketu 
kopsavilkumiem var iepazīties pie IT nodaļas laborantes.
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4. 9. Akadēmiskais personāls
Pirmā līmeņa augstākās profesionālas izglītības studiju programmā ,,Informācijas 

tehnoloģijas,, strādā 11 docētāji. (Pielikums Nr.5)
To skaitā:
1 profesors
1 asociētais profesors
4 docenti
5 lektori 

Pamatdarbā ViA strādā  10 docētāji, kas ir ievēlēti amatā uz sešiem gadiem.  Lai 
uzlabotu teorijas sasaisti ar praksi, atsevišķu kursu lasīšanai tiek piesaistīti profesionāli 
speciālisti no vadošiem IT uzņēmumiem. 

4. 10. Studiju programmas materiāli – tehniskā bāze un finansējums
Materiāli tehniskā bāze

Vidzemes augstskola ir reģionālā augstskola, kas realizē 8 studiju programmas, 
kurās pašlaik studē 661 pilna laika un 504 nepilna laika studenti  un 40 maģistranti. 
Augstskolai  nav  mērķtiecīgi  sadalīt  materiāli  tehnisko  bāzi  un  finansu  līdzekļus 
atsevišķi katrai studiju programmai, tāpēc Informācijas tehnoloģiju studiju programmas 
materiāli tehniskā bāze ir vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi.

2005.gadā ir veikti rekonstrukcijas darbi Vidzemes augstskolas ēkai Valmierā 
Cēsu ielā 4 vairāk kā 2000 m2 apjomā. Pašreizējā studiju bāze ir 18 auditorijas (kopējā 
platība 1270 m2.), t.sk. 5 datoru auditorijas ar 130 darba vietām un Interneta pieslēgumu 
(360  m2.),  1  semināru  telpa  20  vietām,  3  IT  laboratorijas.  Informācijas  tehnoloģiju 
laboratorijas izmanto tikai informācijas tehnoloģiju programmas studenti un docētāji. 
ViA ir  līgums ar Valmieras pilsēta Profesionālās Izglītības centru un,  saskaņā ar šo 
līgumu, informācijas tehnoloģiju studiju programmas studenti izmanto PIC elektronikas 
laboratorijas.  Visi  datori  ir  saslēgti  kopējā  tīklā,  kas  nodrošina vienotu informācijas 
apriti un ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. 
Studiju procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) Mācību korpusos ir atpūtas 
telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā arī veikt grupu darbu.

Programmas  docētāji  mācību  procesa  organizēšanai  izmanto  e  vidi 
www.punkts.va.lv.

Bibliotēka
ViA viena no prioritātēm ir modernas bibliotēkas izveide. Pašreiz ViA rīcībā ir 

bibliotēka ar  lasītāju  zāli  (380 m2).  ViA bibliotēka ir  Valmieras Informācijas  centra 
sastāvdaļa un atrodas vienās telpās ar Valmieras rajona Centrālās bibliotēkas mācību 
lasītavu un Lielbritānijas Padomes atbalstīto Valmieras angļu valodas mācību centra 
bibliotēka.  Šāds  sadarbības  modelis  ļauj  racionālāk  koncentrēt  līdzekļus  jaunu 
informācijas  nesēju  iegādei,  un  studentiem  racionālāk  organizēt  studiju  laiku,  jo 
zinātniskā, mācību, mācību metodiskā un uzziņu literatūra tiek koncentrēta vienuviet. 
Studijām nepieciešamā zinātniskā  literatūra,  mācību grāmatas  un mācību metodiskie 
materiāli. 

ViA bibliotēka ir Valmieras integrētās bibliotēkas sastāvdaļa un atrodas vienās 
telpās ar  Valmieras bibliotēkas mācību un uzziņu lasītavu,  Valmieras angļu valodas 
mācību  centra  bibliotēku,  EUROPE DIRECT  informācijas  punktu.  Šāds  sadarbības 
modelis  ļauj  racionālāk  koncentrēt  līdzekļus  jaunu  informācijas  nesēju  iegādei. 
Zinātniskā, mācību, mācību metodiskā un uzziņu literatūra tiek koncentrēta vienuviet. 
Studijām nepieciešamā zinātniskā  literatūra,  mācību grāmatas  un mācību metodiskie 
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materiāli  studiju programmu nodrošinājumam tiek iepirkti  ik  gadu kā Latvijā,  tā  arī 
ārvalstīs, kā arī saņemti dāvinājumu kārtībā. 

Krājums
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  izdevumi  (uz 
04.10.2005). Informācijas tehnoloģiju studiju programmu studiju materiālu skaits kopš 
01.10.2004. ir pieaudzis par 136 eksemplāriem. 

Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē ap 50 centrālos Latvijas 
preses izdevumus. 

Studentiem ir pieejami sekojoši tiešsaistes elektroniskie resursi: 
- EBSCO (angļu valodā) 
- www.nozare.lv
- LETAs arhīvs
- BNS
- www.eiropa.lv (tūrisma datu bāze)

Minētās  datu  bāzes  ir  reģistrētas  pēc  IP numuriem un ir  pieejamas no visiem 
datoriem augstskolas ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, kā arī studentu kopmītnēs.

- NAIS (pēc pieprasījuma)
- Latvijas Vēstnesis (pēc pieprasījuma)
- Dienas bizness (pēc pieprasījuma).

ViA bibliotēka piedalās valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” piedāvātajos 
dažādu pilnteksta datu bāzu izmēģinājumos.  
Informācijas tehnoloģijas un nodrošinājums

Bibliotēka ir  paplašinājusi  datorizēto darba vietu skaitu līdz 26 vietām. Pēdējā 
gada laikā klāt nākušas 3 darba vietas portatīvo datoru īpašniekiem, kā arī datorklase ar 
10 darba vietām, kuras tiks izmantotas gan apmācībām bibliotekāriem un lietotājiem, 
gan studentu patstāvīgajam darbam. 

ViA bibliotēkā  visi  bibliotekārie  procesi  ir  automatizēti,  izmantojot  bibliotēku 
informācijas sistēmu ALISE. 2006. gada janvārī bibliotēkā ieviests grāmatu rezervācijas 
modulis Internetā, kas ļaj studentiem optimizēt piekļuvi nepieciešamajai literatūrai. 

Informācija par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir pieejama 
internetā Vidzemes augstskolas mājas lapā, sadaļā „Bibliotēka”. 
Cita svarīga informācija

2003.  gadā  ViA  bibliotēka  ieguva  Pasaules  Tūrisma  Organizācijas 
depozītbibliotēkas statusu.

2005. gada pavasarī  ViA bibliotēka tika akreditēta un ieguva vietējas nozīmes 
bibliotēkas statusu. 
Finansējums

Studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta līdzekļiem. 
Vidzemes  augstskolas  budžeta  ienākumu  daļu  galvenokārt  veido  sekojošie 

finansējuma avoti:
- valsts budžeta dotācija 46%,465189 Ls,
- studiju maksa 44,1%, 419000 Ls,
- pārējie ViA ieņēmumi 9,9%. 64900 Ls.

Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes augstskolas Senāts saskaņā ar 
valstī noteiktajām studiju izmaksām (pielikums Nr.10)
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4. 11. Ārējie sakari
Saistība ardarba devējiem.
Sadarbības formas:

1. Studiju  programmas  satura  izstrāde  sadarbībā  ar  augsta  līmeņa  IT  nozares 
speciālistiem

2. IT  nozares  speciālistu  iesaistīšanās  atsevišķu  studiju  kursu  sagatavošanā  un 
vadīšanā.

3. Studentu prakšu vietu nodrošināšana (pielikums Nr.11)
4. Finansiālais atbalsts. 

Sadarbības partneri ir IT uzņēmumi.
Studijas  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  programmā 

,,Informācijas tehnoloģijas,,  tika uzsāktas 2004./2005. mācību gadā. Pirmie absolventi 
programmā būs 2006. gadā.

4. 12. Studiju programmas attīstības plāns
Izvērtējot  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmas 

,,Informācijas tehnoloģijas,, gada darba pieredzi ir daļēji noteiktas programmas stiprās 
puses un problēmas, kā arī to risināšanas ceļi.
Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas:

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

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

interneta datu bāze;
 studentiem ir iespēja strādāt laboratorijās un nostiprināt praktiskās iemaņas;
 tiek nodrošināti radošam un sekmīgam studiju procesam atbilstoši apstākļi;
 iespējas  aktīvi reaģēt  uz  izmaiņām  darba  tirgū,  attiecīgi  attīstot  studiju 

programmu;
 veiksmīga  sadarbība  ar  IT  uzņēmumiem,  kas  nodrošina  aktīvu  studiju 

atgriezenisko saiti; 
 informācijas  tehnoloģiju  studiju  programmu  finansiāli  atbalsta  reģiona 

pašvaldības un reģiona IT nozares uzņēmumi,  uzņēmumu speciālisti  iesaistās 
studiju programmas īstenošanā,

 studijas informācijas tehnoloģiju nozarē ir viena no ViA prioritātēm,
 Studiju programmas tālākās attīstības plāns 2006 -2008 gadiem:
 izstrādāt vienotu augstskolas docētāju kvalifikācijas celšanas koncepciju un tās 

kontekstā  nodaļas  docētāju  kvalifikācijas  pilnveides  programmu  visam 
ievēlēšanas periodam 

 palielināt  finansējums  IT  laboratoriju  izveidei  –  atvērt  jaunas  laboratorijas: 
datortehnikas; arhitektūras un tīklu laboratorija; elektronikas un elektrotehnikas 
laboratorija.

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

 informācijas tehnoloģiju nozare ir viena no tām, kurā informācija ātri noveco, 
tādēļ  jāizveido  īpaša  programma  un  zinātniskās  un  mācību  literatūras  fonda 
ikgadējai atjaunināšanai un jānodrošina šādas programmas stabils finansējums,
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 jāveicina mācību spēku un studentu iesaistīšanās nozares pētnieciskos projektos 
kā augstskolas līmenī, tā arī reģiona projektos, it īpaši pievēršot uzmanību to 
jautājumu izpētei,  kas  būtiski  veicinātu  informācijas  tehnoloģiju  jomu tālāku 
attīstību Vidzemes reģionā.

 īpaša  vērība  jāveltī  jau  uzsāktajai  kursu  un  materiālu  sagatavošanai,  tā  lai 
studentiem būtu iespēja strādāt elektronisko komunikāciju vidē.

 jāsagatavo un pakāpeniski  jāīsteno programma,  kas  ļautu paaugstināt  mācību 
spēku atalgojumu, kas,  salīdzinot ar  IT nozarē nodarbināto darba algām, nav 
konkurēt spējīgs, un tās kavē augsti kvalificētu mācību spēku un jo īpaši nozarē 
strādājošo praktiķu piesaisti studiju programmai,
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1.pielikums

LĪGUMS AR VENTSPILS AUGSTSKOLU
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2.pielikums

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU KURSU 
APRAKSTI

19



ANGĻU VALODA SPECIALITĀTĒ

Studiju kursa autors: lektore Daina Lārmane

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1;2 semestri: 

Studiju valoda: angļu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

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

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

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

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: Obligāti jāapmeklē 50 % lekciju; sekmīgi 
jāuzraksta visi kontroldarbi; jāiesniedz 2 rakstiskie darbi un jāveic 4 publiskās 
uzstāšanās
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: Kursa gala vērtējums sastāv no semestru darba 
vērtējuma (70%) un gala eksāmena vērtējuma (30%)

Studiju  kursa  saturs:  Vēsturisks  pārskats  par  informāciju  tehnoloģiju  attīstību, 
datorarhitektūra,  datorpielietojums,  datoru  un  komunikācijas  tīkli,  Internets,  tīkla 
etiķete, kompjūternoziegumi, multimediji;  terminoloģijas un runas kultūras jautājumi; 
publiskās runas angļu valodā; publikācijas un raksti par radniecīgām tēmām.

Studiju kursa literatūra: 
1. Virginia Evans, Lynda Edwards, UPSTREAM Advanced, Students Book. 

Express Publishing 2003
2. Eric H. Glendinning, John McEwan, Oxford English for Information 

Technology, Oxford University Press 2002
3. Raksti no interneta, akademiskām publikācijām un angļu val. iznākošajiem 

žurnāliem
4. John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press 1999

Papildu literatūra: 
1. John&Liz Soars, HEADWAY Advanced, Oxford University Press 1998
2. John Langan, College Writing Skills and Readings, McGraw-Hill Inc.
3. Shelly Cashman Series Discovering Computers 2000, Course Technology 

ITP 1999
4. Mark Powell, Presenting in English, Language Teaching Publications 1997
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MATEMĀTIKA

Studiju kursa autors: lektore Zinta Skrastiņa

Studiju kursa veids: A

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1 semestri: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

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

Studiju kursa anotācija: sniegt zināšanas matemātikā, kas nepieciešamas informācijas 
apstrādes procesu un algoritmu izpratnei.

Studiju  rezultāti:.  iegūtas  zināšanas  matemātikā  informācijas  apstrādes  procesu  un 
algoritmu izpratnei.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un 
jānodod praktiskie darbi. Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Visos 
pārbaudes darbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: Individuālā darba semināros un praktiskajos darbos – 
10%. Vērtējuma kontroldarbos – 30%. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:
1. Lekcija. Algebras elementi. Lineāru vienādojumu sistēma. Gausa metode. 

Determinanti. Lineāras vienādojumu sistēmas atrisināšana, lietojot 
determinantus. Krāmera formulas.

2. Pr.d. Uzdevumi.
3. Lekcija. Matricas. Lineāras vienādojumu sistēmas atrisināšana, izmantojot 

inverso matricu. Kronekera – Kapelli teorēma.
4. Pr.d. Uzdevumi.
5. Lekcija. Vektori, to reizinājums. Analītiskās ģeometrijas elementi – taisne 

plaknē un telpā, sfēras vienādojums, plaknes vienādojums.
6. Pr.d. Uzdevumi.
7. Lekcija. Loģikas elementi.
8. Pr.d. Kontroldarbs. Uzdevumi.
9. Lekcija. Kopas, darbības ar kopām.
10. Pr.d. Uzdevumi.
11. Lekcija. Kopu Dekarta reizinājums. Atbilstības starp kopu elementiem. 

Attieksmes starp kopas elementiem.
12. Pr.d. Uzdevumi.
13. Lekcija. Grafi, to īpašības.
14. Pr.d. Uzdevumi.
15. Lekcija. Funkcijas robežas. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas funkcijas. 

Teorēmas par funkciju robežām. Pirmā un otrā ievērojamā robeža. 
16. Pr.d. Kontroldarbs. Uzdevumi.
17. Lekcija. Funkcijas nepārtrauktības jēdziens. Atvasinājumu definīcija. 

Atvasinājuma ģeometriskā un fizikālā jēga. Atvasinājuma eksistence. Funkcijas 
grafika pieskares vienādojums.
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18. Pr.d. Uzdevumi.
19. Lekcija. Atvasināšanas formulas un kārtulas. Augstāku kārtu atvasinājumi. 

Funkcijas diferenciāļa jēdziens. Diferenciāļa izmantošana tuvinātiem 
aprēķiniem.

20. Pr.d. Uzdevumi.
21. Lekcija. Diferenciālrēķinu pamatteorēmas (Fermā, Rolla, Lagranža, Košī). 

Nenoteiktību atklāšana. Lopitāla kārtula.
22. Pr.d. Kontroldarbs. Uzdevumi.
23. Lekcija. Funkciju pētīšana.
24. Pr.d. Uzdevumi.

Studiju kursa literatūra: 
1. K. Šteiners, B. Siliņa “Augstākā matemātika”. I daļa. 1997. g., R., 

Zvaigzne ABC. (3-94)
2. K. Šteiners, B. Siliņa “Augstākā matemātika”. II daļa. 1998. g., R., 

Zvaigzne ABC. (3-14, 49-62)
3. K. Šteiners “Augstākā matemātika”. III daļa. 1998. g., R., 

Zvaigzne ABC (3-141)
4. I. Strazdiņš “Diskrētā matemātika”. 2001., R., Zvaigzne ABC (4-114)
5. A. Piškalo, L. Stoilova, N. Irošņikovs, D. Zelcers 

“Elementārās matemātikas teorētiskie pamati”. 1978., R., Zvaigzne. (5-133)
6. J. Mencis, B. Bērztīse, P. Būmeistere, K. Dobelis, E. Ģingulis, V. Kārkliņa, Dz. 

Krūče, Ņ. Petrauska, V. Sprūde, A. Vaivode “Matemātika”. 1993., R., Zvaigzne. 
(5-69)

Papildu literatūra: 
1. Dz. Bože, L. Biezā, B. Siliņa, A. Strence 

“Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā”. 1996.g., R., Zvaigzne ABC.
2. Revina, M. Gulbe, M. Peļņa, G. Bāliņa 

“Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem”. 1997.g., R., Zvaigzne ABC.
3. Kompendijs.
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IEVADS SPECIALITĀTĒ

Studiju kursa autors: asoc. profesore Sarma Cakula

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1 semestris 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

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

Studiju kursa anotācija: sniegt pamatzināšanas par Vidzemes augstskolas iekšējo failu 
un  kontu  sistēmu,  pamatprincipus  datoru  lietošanā,  to  pamatfunkcijas, veidot 
pamatiemaņas dokumentu sastādīšanā, datu analīzes teorētiskajos jautājumos, Interneta 
un  e-pasta  lietošanas  apguve  un  noteikumi.  Veidot  pamatiemaņas  programmēšanā, 
lietojot klasisko programmēšanas valodu Pascal, attīstīt lietišķās komunikācijas prasmes

Studiju rezultāti:  apgūtas pamatzināšanas par Vidzemes augstskolas iekšējo failu un 
kontu sistēmu, pamatprincipiem datoru lietošanā, dokumentu noformēšanu, interneta un 
e-pasta  lietošanu.  izveidotas  pamatiemaņas  programmēšanā  Pascal  vidē,  attīstītas 
lietišķās komunikācijas prasmes.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1.Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi.
2.Jānokārto ieskaite dokumentu noformēšanā.
3.Obligāti  jāapmeklē  semināri  un  praktiskie  darbi.  Nokavētās  nodarbības 
iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
4.Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens
Gala vērtējumu veido: 
1.Individuālā darba semināros un  praktiskajos darbos - 10 %,
2.Ieskaites dokumentu noformēšanā - 10 %,
3.Prezentācijas – 10%
4.Kontroldarba programmēšanā - 10 %
5.Tīmekļa lapas veidošana – 30%
6.Eksāmena atzīmes - 30 %.

Studiju kursa saturs: 
Nr. Tēma Stundu skaits
1. Operētājsistēmas,  pamatstruktūra,  funkcija.  Via  failu  

sistēma,  pamatprincipi,  pamatfunkcijas.  Datoru  tīkli,  
globālais  tīkls,  lokālais  tīkls,  darbības  lokālajā  tīklā. 
Dokumentu  noformēšanas  vispârējie  principi,  darba vides 
veidošana, vienkāršas lappuses noformēšana.

6

2. Informācijas  dizains.Integrētas  lietojumprogrammatūras  
uzbūves  vispārējie  principi.,Datu  organizēšana  un  
attēlošana.Teksta,  loģisko,  matemātisko  funkciju 
izmantošana, saistītās tabulas.

8

3. Prezentāciju veidošana un prezentēšana. 6
4. Vispārējā  Internet  struktūra. Tīmekļa  pārlūkprogrammu 6
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uzstādīšana,  izmantošana  informācijas  iegūšanai  un 
apmaiņai darbu izstrādē. Severi, Internet sistēmas

5. Profesijas  standarts.  Sadarbība  ar  klientu.  Atbalsta  
sniegšana lietotājam. Lietišķā saskarsme.

4

6. Tīmekļa lappušu veidošana. Pamatprincipi. Struktūras. 
Valoda HTML Tabulu izmantošana web lapās, Strukturētas 
web lapas veidošana, Rāmju izmantošana web lapās

6

7. Skaitīšanas sistēmas, galīgie automāi, Tjūringa mašīna 4
8. Vienkāršu  algoritmu  izstrāde.Algoritmu  pieraksta  veidi. 

Blokshēmas.
4

9. Programmēšanas  valoda  Pascal,  vispārējā  struktūra.  
Mainīgo definēšana. Pamatoperatori.

4

Studiju kursa literatūra:
1.Arhipova Irina, Bāliņa Signe. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam.-R.:Datorzinību 
centrs, 1999, 163 lpp 
2.Cakula S. Būsim draugos ar datoru un Internet. – R: Pētergailis, 1999, 143 lpp 
3.Judrups  J.,  Sermone  L.,  Strode  M.,  Tenis  U.  Internet  iespējas  PC  tipa  datoru  
lietotājiem. R.:Latvijas Universitāte. 1996, http://www.lanet.lv/books/ipc/index.html 
4.Ellis  Juanita. The  Internet  Security  Guidebook :  From Planning  to  Development / 
Juanita Ellis, Tim Speed ; Developmental Ed. Ed. Carrasco. - San Diego : Academinc 
Press, 2001. - (The Korper and Ellis E- Commerce Books Series). - Glossary: p. 305.- 
312. - Ref.: p. 313.- 316. - Ind.: p. 317.- 320.. - ISBN 0122374711. - XXIV, 320 p. : ill.
5.Kuzmina Ludmila. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem : Lielvārds, 2001.  96. 
lpp.
6.Pratt  Terrence. Pascal :  A  New Introduction  to  Computer  Science. -  New Jersey : 
Prentice Hall, 1990. p. 805
7.Spalis Guntis. Turbo Pscal ikvienam. Datorzinību centrs, 1998. 126 lpp
8.Smith Terry. Intermediate Programming Principles and Techniques Using Pascal. - 
New York : West Publ. Co, 1991.  p. 667
9.Vēzis Viesturs, Microsoft Excel 5.0 ikvienam. - R.:ComputerLand, 1994, 208 lpp
10.Kursa Kompendijs.
11.Климова Л.М. Pascal 7.0 : Практическое программирование. Решение типовых 
задач / Л.М. Климова. - Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002, 528 с

Papildu literatūra: 
1. Augucēvičs Jānis. [1 daļa] Ievads datorzinībās : My Computer Microsoft Word 

'2000. - Rīga : Turība, 2001. - (Datorzinību bibliotēka ; Nr. 
11). - ISBN 9984609472. - 99 lpp. : il., zīm.

2. Kenneth C. Laudon. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 
Jane Price Laudon, 2001, 688 p

3. Kenneth  Laudon.  Essentials  of  Management  Information  Systems:  Organization 
&Technology in the Networked Enterprise. Jane Price Laudon, Kenneth C. Laudon, 
2001, 509 p.

4. Abernethy Kenneth. Exploring the Science of Computing : A laboratory Approach 
with PASCAL. - Boston : PWS Publ. Co., 1994. - Index: p. 620.- 623.. - ISBN 0-
534-15420-4. - XVI, 623 p.

5. Kenneth  C.  Laudon.  Management  Information  Systems:  Organization  and 
Technology in the Networked Enterprise.  Jane Price Laudon, 1999, 662 p. 

6. Sataki Katrīna, Microsoft Windows95 ikvienam. - R.:ComputerLand, 1995, 144 lpp
7. Sataki Katrīna, Microsoft Word ikvienam. - R.:ComputerLand, 1995, 151 lpp
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Darba aizsardzība un ergonomika
Studiju kursa autors: lektors Ojārs Bāliņš

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 2 semestris 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

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

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

Studiju  rezultāti:  apgūtas  nepieciešamās  zināšanas  un  iemaņas  darba  aizsardzības 
nodrošināšanai un darba vietas iekārtojumam saskaņā ar rekomendācijām, noteikumiem 
un normatīvajām prasībām.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 

1.Obligāti jāapmeklē semināri.  Kavētos seminārus iespējams atstrādāt izpildot 
individuālu uzdevumu.
2.Visos kontroldarbos nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.

Gala pārbaudījuma veids: Ieskaite

Studiju kursa saturs:

Nr. Tēma Stundu skaits
Lekcijām Kontrold./Semināri

1. Darba likumdošana. Darba aizsardzības 
termini, pamatjēdzienu definīcija 2

2. Darba aizsardzības reglamentējošie 
likumdošanas akti 2 2

3. Darba aizsardzības organizācija, uzraudzība 
darba aizsardzībā, ergonomika 2

4. Darba drošība, elektrodrošība, 
ugunsdrošība, darba higiēna, arodslimības 2 2

5. Darba vietas iekārtošana saskaņā ar 
ergonomikas prasībām un rekomendācijām 2 2

6. Instruēšana, apmācība un zināšanu pārbaude 
darba aizsardzībā 2 2

7. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un 
uzskaites kārtība, pirmā palīdzība, atbildība 2 2

Studiju kursa literatūra: 
1. LR “Darba aizsardzības likums”
2. Darba drošības instruktāžas veikšanas un darba drošības instrukciju izstrādes 

kārtība”, apstpr. Ar Labklājības Ministrijas 1997.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.252.
3. “Darbs ar datoru un jūsu veselība” Informatīvs materiāls datoru lietotājiem.
4. LR Ministru Kabineta noteikumi. 
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Ekonomikas pamati

 Studiju kursa autors: lektors Jānis Bikše

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 2 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

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

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

Studiju rezultāti: Iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par ekonomiku IT nozarē, 
ekonomiku Latvijā
Vērtējums

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

Studiju kursa saturs:.
Tēma Apmācības 

veids
Stundas

Ievads. Ekonomikas priekšmets. IT vieta pasaules 
un Latvijas tautsaimniecībā.

L, P 2

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

L, P 2

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

L, P,S 2

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

L, P 2

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

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

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 2 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

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

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

Studiju  rezultāti:  iepazīsti  elektrotehnikas,  pusvadītāju  fizikas  un  digitāltehnikas 
pamati; iegūtas praktiskas iemaņas elektrisko shēmu analīzē, mērīšanas tehnikā, digitālo 
shēmu analīzē un sintēzē.
Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1.Laikā jāsagatavo un jānodod laboratorijas un patstāvīgie darbi.
2.Obligāti jāapmeklē laboratorijas darbi un semināri.
3.Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido: 
1.Individuālā darba laboratorijas darbos un semināros - 30%
2.Patstāvīgo darbu vērtējuma - 20%
3.Pārbaudes darbu vērtējuma - 20%
4.Eksāmena atzīmes - 30%

Studiju kursa saturs:.

Tēma Nod. 
veids*

S
t

 Fizikas, matemātikas un elektrotehnikas pamati; strāvas ķēdes – Oma 
likums, elektriskais darbs, enerģija un jauda, sprieguma un strāvas 
efektīvās vērtības.

Lk 2

Petestības: raksturlielumi, apzīmējumi; pretestību veidi un formas. 
Pretestību paralēlais slēgums, 1. Kirhofa likums; pretestību virknes 
slēgums, 2. Kirhofa likums. Jaukti pretestību slēgumi, sprieguma dalītāji, 
pretestību ķēdes, to vienkāršošana.  
Sprieguma avoti, to slodze, iekšējā pretestība, salāgošana, tukšgaitas un 
īssavienojuma režīmi. Līdzsprieguma avoti. Maiņsprieguma avoti. 

Lk/Pr
D

4

Elektriskais lauks: lauka stiprums, indukcija un dielektriskā polarizācija, 
elektriskā lauka enerģija.
Kapacitāte, kondensatori pie līdzsprieguma un maiņsprieguma; kapacitīvā 
reaktīvā pretestība, reaktīvā jauda. Kondensatoru raksturlielumi, tipi un 
konstruktīvais izpildījums.
Magnētiskais lauks: poli, magnētiskā lauka līnijas,  magnētiskā plūsma, 
magnētiskais kontūrs.  Spole pie līdzspreiguma un maiņspreiguma; 
induktīvā reaktīvā pretestība. Transformatora darbības princips. 

Lk/Pr
D

4
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Aktīvā un reaktīvā pretestība: vektoru diagrammas; R-C-L virknes - 
paralēlie slēgumi, rezonanse R-C-L ķēdē. Filtri.
Mērīšanas tehnika. Analogie mēraparāti. Mērīšanas mehānismi. 
Mērījuma kļūda. Skalas simboli. Sprieguma, strāvas un pretestības 
mēraparāti. Analogie un ciparu multimetri.  Osciloskopi: uzbūve un 
darbība.  Signālu amplitūdas, perioda, frekvences un fāzu nobīdes 
mērīšana ar osciloskopu. 

Lk/Pr
D

4

Elektriskās strāvas bīstamība. Vienas fāzes un trīs fāzu maiņstrāvas 
sistēmas. Drošības pasākumi elektrotehnikā. Avārijas aizsardzība. 
Aizsardzības pasākumi pret bīstamām noplūdes strāvām. 
Aizsargzemējums. Aizsargierīces pret strāvas noplūdi.
Pusvadītājdiodes, tiristori: taisngriežu un impulsu diodes; taisngriežu 
shēmas; stabilitroni,  sprieguma stabilizēšana.
Vienvirziena un divvirzienu tiristortriodes.

Lk/Pr
D

4

Bipolārie un laukefekta tranzistori: sprieguma un strāvas pastiprināšana 
ar NPN un PNP tranzistoriem, pamatprincipi; raksturlīknes; 
robežvērtības; pamatslēgumi, to īpašības. Pusvadītāju apzīmējuma 
sistēma; pielietojums.
Lauktranzistoru uzbūve un darbības principi; pamatslēgumi; pielietojums.
Operacionālie pastiprinātāji (OP): pamatprincipi, raksturlielumi un OP 
veidi.

Lk/Pr
D

4

Sensori: veidi, pielietojums. Fotoelementi un saules baterijas. 
Fotopusvadītāji (fotodiodes; fototranzistori).
Gaismu emitējoši fotopusvadītāji. Gaismas viļņvadi. Indikatori: gaismas 
diožu (LED) un šķidro kristālu (LCD) indikatori; pamatprincipi, veidi, 
pielietojums.

Lk/Pr
D

4

Loģiskās shēmas un loģiskās atmiņas shēmas: loģisko shēmu 
pamatfuknkcijas: UN, VAI, NE, UN-NE, VAI-NE, EKSKLUZĪVĀ-VAI, 
EKVIVALENCE. Loģisko shēmu analīze. Loģisko shēmu sintēze.
Loģiskās atmiņas shēmas: RS- trigers; D- trigers; JK- trigers; 
pielietojums. Frekvenču dalītāji.

Lk/Pr
D

4

Digitālās shēmas: digitālo mikroshēmu sērijas- LS-sērija, K-MOP, liela 
ātruma K-MOP. Signāla līmeņi; pārslēgšanās laiki.
Skaitīšanas sistēmas. 

Lk/Pr
D

4

Digitālās shēmas: skaitītāji (asinhronie, sinhronie skaitītāji); nobīdes 
reģistri; kodu pārveidotāji – pamatprincipi, pielietojums.
Bināro skaitļu saskaitīšana un atņemšana; summatori.

Lk/Pr
D

4

Digitālās shēmas: atmiņas: reģistri;  uzbūve; statisko un dinamisko 
atmiņu (RAM) adresēšana un darbība. Pastāvīgā atmiņa: ROM, PROM, 
EPROM, EEPROM uzbūve un darbība.
Datu pārraides metodes: Modulācijas paņēmieni. Multipleksācijas 
paņēmieni  ;  . Datu pārraides pamatprincipi; kļūdu atpazīšana.
Paralēlais savienojums; Virknes savienojums.
Ciparu/analogie (D/A) analogie/ciparu (A/D) pārveidotāji: pārveidošanas 
principi.

Lk/Pr
D

4

Impulsa barošanas bloki: darbības princips, līdzsprieguma pārveidotāji, 
tiristoru sprieguma pārveidotāji, Caurplūdes pārveidotāji, Impulsa 
barošanas bloku tehniskais izpildījums.

Lk/Pr
D

4

Eksāmens Eks 2

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

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

Lehrbuch II 1999. 584 lpp. ISBN 3-7905-0813-6

4. Kammerer u.c. Baugruppen der Mikroelektronik Lehrbuch III 1992. 356 lpp. 

ISBN 3-7905-0630-3

5. http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/
6. http://www.hut.fi/Misc/Electronics/
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3.pielikums

NOZARES MĀCĪBU KURSU APRAKSTI
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LIETOJUMPROGRAMMATŪRA
Studiju kursa autors: lektorS Agris Vārna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

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

Studiju kursa anotācija: iepazīstināt studentus ar integrētas lietojumprogrammatūras 
uzbūves principiem un pielietojumu; iemācīt lietot praksē savstarpēji saistītas dažādas 
lietojumu programmas, t.sk. izmantojot makro un Visual Basic for Application (VBA).

Studiju  rezultāti:  iepazīsti  integrētas  lietojumprogrammatūras  uzbūves  principi  un 
pielietojums;  apgūtas  prasmes  lietot  praksē  savstarpēji  saistītas  dažādas  lietojumu 
programmas, t.sk. izmantot makro un Visual Basic for Application (VBA).

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1.Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi.
2.Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri.
3.Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido: 
1.Individuālā darba semināros un praktiskajos darbos - 20%
2.Patstāvīgo darbu vērtējuma - 30%
3.Pārbaudes darbu vērtējuma - 20%
4.Eksāmena atzīmes - 30%

Studiju kursa saturs:

.Tēma Nod. 
veids*

S
t

Lietojumprogrammatūras jēdziens, lietojumprogrammu klasifikācija, 
pielietojuma diapazoni, uzbūes principi, lietotāja interfeiss, lietotāja un 
datora dialogs

Lk; 
GD

2

Pārskats par lietojumprogrammu grupām, to pielietojuma diapazoni, 
programmu vides salīdzinājums, programmu savstarpējā integrācija, 
konverģence.  (Word, Excel;  Access, PowPoint, Photo 
Editor / CorelDraw; Tildes WinLogs)
Nodot un sagatavoties aizstāvēt patstāvīgo darbu: "XX programmas 
lietotāja instrukcija"

Lk
Lk/Se
m

4

Praktiskais darbs MS Office PrD 2
Pārskats par lietojumprogrammu grupām, to pielietojuma diapazoni, 
programmu vides salīdzinājums, programmu savstarpējā integrācija, 
konverģence - turpinājums - (Binder, FrontPage, Internet Explorer, 
Outlook; StarOffice)

Lk 2

Praktiskais darbs StarOffice PrD 2
Utilītprogrammas (datora administrēšanas un datu uzturēšanas 
programmatūra - Norton Utilities WinZip; Norton Antivirus; McAffee); 

Lk/Se
m

2
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multimediju programmatūra
Nodot patstāvīgo darbu "Lietojumprogrammatūra: tendences, notikumi, 
fakti …"
Makrokomandu lietošana, makrokomandu rakstīšana ar ierakstītāju 
(RECORDER)- ierakstīšana, izpilde un rediģēšana.

Lk/Pr
D

2

Microsoft Visual Basic (VB) - notikumu orientēta programmēš. valoda. 
Iepazīšanās ar Microsoft Visual Basic vidi: vadības, projekta, īpašību un 
citi logi; piemēri- to analīze, izpilde.

Lk/Pr
D

2

VB:  ekrāna  forma  (Form)  un  objekts  -  poga  (Command  button),  to 
īpašības;   objekti,  to  īpašības  un  metodes,  standarta  dialoga  logi; 
elementāra programma, tās izpilde un skaņošana.

Lk/Pr
D

2

VB: konstantes un mainīgie, to tipi un redzamības apgabali. Pārskats par 
biežāk lietotajām operācijām un operatoriem;  funkcijas un procedūras, to 
lietojums un piesaistīšana objektiem.
Optimāla  datora  un  lietotāja  saskarnes  (interfeisa)  izveidošanas 
pamatprincipi.

Lk/Pr
D

2

Seminārs: patstāvīgo darbu (programmprodukts) prezentācija. Sem. 2

Studiju kursa literatūra: 
1. Nāgelis . MS Access 7.0. ikvienam. Rīga, Computerland, 1997.
2. Niedrīte  L.  Microsoft  Excel  5.0  lietpratējiem.  Mācību līdzeklis.  Rīga,  Computer 

Land, 1995. - 174 lpp. 
3. Karbo Michael. Windows 98 :  Viss kurss trijās dienās!. -  Rīga :  Egmont Latvija, 

2000. - (Apgūsti pats!). - Priekšm. rād.: 79. lpp.. - ISBN 9984092909. - 79 lpp. : il., 
zīm

4. Karbo Michael. Excel 97 : Viss kurss trijās dienās!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 
(Apgūsti pats!). - Priekšm. rād.: 78.- 79. lpp.. - ISBN 9984092895. - 79 lpp. : il., 
zīm.

5. Karbo Michael. Word 97 : Viss kurss trijās dienās!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - 
(Apgūsti pats!). - Priekšm. rād.: 78. lpp.. - ISBN 9984092879. - 78 lpp. : il., zīm.

6. Vēzis V. Microsoft Excel 5.0 ikvienam. Mācību līdzeklis. Rīga, Computer Land, 
1994. - 208 lpp.

7. Gary Cornell. Visual Basic 5 rom the Ground Up. Osborne / McGraw-Hill, 1997, 
776 p.

8. Berovskis Askolds. Strādāsim ar Microsoft Word 2000 : Teksti, tabulas, WWW. - 
Rīga : Mācību grāmata, 2000. - ISBN 9984180301. - 139 lpp. : il., zīm 

9. Vilde Vaira. Datorzinības : MS Excel. - Rīga : RaKa, 2001. - ISBN 9984152464. - 
134 lpp. : il., zīm.

10. Kursa kompendijs.
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DATORU ARHITEKTŪRA I
Studiju kursa autors: lektors Sandris Sietinsons

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju  kursa  anotācija: Iepazīstināt  studentus  ar  datoru  arhitektūru,  datoru 
arhitektūras attīstības tendencēm. Iepazīstināt studentus ar datoru uzbūves un darbības 
pamatprincipiem.

Studiju rezultāti: Iepazīta datoru arhitektūra, datoru arhitektūras attīstības tendences. 
Iepazīsti datoru uzbūves un darbības pamatprincipi.
Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei:
1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē seminārs un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba praktiskajos darbos un seminārā – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:
Nr. Tēma Lekcija(L)/

Praktiskais(P)
1. Datorsistēmu attīstības vēsture L
2. Aparatūras-programmatūras saskarsme, Fon Neimaņa 

princips. Informācijas kodēšana un mērvienības
L,P

3. Datora funkcionālās daļas L,P
4. Datora loģiskā uzbūve (vadības bloks) L,P
5. Datora loģiskā uzbūve (ALU) L,P
6. Datora loģiskā uzbūve (atmiņa) L,P
7. Loģiskās shēmas P
8. Eksāmens
Studiju kursa literatūra:
1. Rob Williams. Computer Systems Architecture A Networking Approach.Addison-

Wesley, Pearson Educational Limited, Harlow, England, 2001, 659lpp.
2. Scott Mueller. Upgrading and Repairing PCs 12th Edition. Que corp., Indianaplis, 

USA, 2001, 1182lpp.
3. O. Kolesnicenko, I . Sisigin. Apparatnije sredstva PC. BHV, S-Peterburg, 2000, 

1024lpp.
4.  Introduction to Personal Computer Hardware and Operating Systems : Course 

1105 : Student Manual. - Orem : Novell, 1999. - (Novell Education). - XII, [294]
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DATORU ARHITEKTŪRA II
Studiju kursa autors: lektors Sandris Sietinsons

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 2 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju  kursa  anotācija: Iepazīstināt  studentus  ar  datoru  arhitektūru,  datoru 
arhitektūras attīstības tendencēm. Iepazīstināt studentus ar datoru uzbūves un darbības 
pamatprincipiem.

Studiju rezultāti: Iepazīta datoru arhitektūra, datoru arhitektūras attīstības tendences. 
Iepazīsti datoru uzbūves un darbības pamatprincipi.

Nepieciešamās priekšzināšanas : kurss DATORU ARHITEKTŪRA I

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei:
1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē seminārs un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības 

iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu 

vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba praktiskajos darbos un seminārā – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:.
Tēma Lekcija(L)/

Praktiskais(P)
1. Intel Pentium procesors. Procesora reģistri. L,P
2. Ievads asemblerā. Subrutīnas jēdziens un pielietojumi. L,P
3. Ievada un izvada ierīces. Virknes komunikācijas. L,P
4. Atmiņas hierarhija. L,P
5. Grafikas apakšsistēma. L,P
6. RISC procesori. L,P
7. Eksāmens L,P

Studiju kursa literatūra:
1. Rob Williams. Computer Systems Architecture A Networking 

Approach.Addison-Wesley, Pearson Educational Limited, Harlow, England, 
2001, 659lpp.

2. Scott Mueller. Upgrading and Repairing PCs 12th Edition. Que corp., 
Indianaplis, USA, 2001, 1182lpp.

3. O. Kolesnicenko, I . Sisigin. Apparatnije sredstva PC. BHV, S-Peterburg, 2000, 
1024lpp.
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4. Chandor Anthony. Computers. - London : Penguin Books, 1981. - (The Penguin 
Dictionary of). - ISBN 0-14-051039-7. - 440 p.

Papildu literatūra:
1. Parsons June Jamrich. New Perspectives on Computer Concepts : Introductory / 

June Jamrich Parsons, Dan Oja. - 4th ed. - Cambridge : Course Technology, 
2000. - ISBN 0760064911. - XVI, 472 p. : ill.
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PROGRAMMĒŠANA (Pascal)
Studiju kursa autors: lektors Valdis Vīksna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: otrais, 3 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

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

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

Studiju  rezultāti:  iegūtas  pamatiemaņas  programmēšanā,  apgūti  programmēšanas 
pamatprincipi, lietojot programmēšans valodu Pascal.

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei:

1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri.
3. Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums.

Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:

1. Patstāvīgo darbu vērtējuma - 30%
2. Pārbaudes darbu vērtējuma - 20%
3. Eksāmena atzīmes – 50%

Studiju kursa saturs:

Tēma Nod. 
veids* St

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

Lk;PD 4

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

Lk;PD 4

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

Lk;/PD 4

Modulis Graph. Grafiskā režīma inicializēšana.
Ģeometrisku figūru zīmēšana. Aizpildītu figūru zīmēšana.

Lk/PD 4

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

Lk/PD 4

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

Lk/Pd 4

Studiju kursa literatūra: 
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1. Ludmila Kuzmina; Jurijs Kuzmins. Pascal valoda skolēniem un skolotājiem. 
Lielvārds, 2001.g.

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

Петербург, Киев 2001.g.
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DATU PĀRRAIDES TĪKLI I
Studiju kursa autors: profesors Egīls Ginters, Dr.Sc.Ing

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

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

Studiju  kursa  anotācija: sniegt  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  par  mūsdienu 
datortīklu arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām

Studiju rezultāti:  iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu 
arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām
Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei:
Katram studentam,  kas  pretendē  uz  eksāmena  kārtošanu  ir  jāsaņem pozitīvs 
novērtējums  par  katru  no  trijiem  pirmajā  semestrī  izpildītajiem laboratorijas 
darbiem.  Katrs  students  piedalās  eksāmenā  atbilstoši  1.vai  2.reglamentam. 
Mobilie telefoni vai citas sazināšanās ierīces ir izslēgtas.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
Kursa galīgo atzīmi pēc 10 punktu skalas nosaka:
1. Praktisko iemaņu pārbaude, kas tiek konstatēta studenta izpildīto 

laboratorijas darbu laikā 40%;
2. Regulāro pārbaudes testu rezultāti 5%;
3. Eksāmena rezultāts 55%.

Studiju kursa saturs:
Tēma Stundas Apmācības 

veids
Informācija par mācību procesu. Informācijas apstrādes 
sistēmu arhitektūra. Loģiskā un fiziskā struktūras.
Datortehnikas klasifikācija. Datora struktūrshēma un darbības 
pamatprincipi.

2 LK, T

Kopnes. Procesori. Atmiņas organizācija.
Ārējās atmiņas veidi un darbības principi. 

2 LK, T

Videoadapteri un monitori. Ievades/ izvades porti un iekārtas. 
Printeri.  Barošanas rezervēšana.

2 LK, T

Ievads operāciju sistēmās. 2 LK, T
Tīklu klasifikācija un topoloģija. Informācijas pārraides vides 
un to raksturojums.

2 LK, T

Tīkla adapteri un savienojošie elementi.
Resursu sadalīšana tīklā.

2 LK, T

Tīkla aparatūra: koncentrātori, komutātori, atkārtotāji, 
pārveidotāji.

2 LK, T

1.laboratorijas darbs. Personālā datora konstruēšana 
(ieskaite).

2 S
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Atsevišķu apmacības veidu laiku sadalījums un skaits var tikt mainīti, nemainot kopējo 
kontaktstundu skaitu.

Studiju kursa literatūra:
1.  Douglas E. Comer, Ralph E. Droms. Computer Networks and Internets, with 

Internet Applications. Prentice Hall, ISBN: 0130914495, 3rd edition (February 
15, 2001), 720 pages.

2. Rosenthal M. Build Your Own PC. McGraw-Hill Professional Publishing; 
ISBN: 0072124679, 2nd edition Vol 2 (August 25, 2000), 223 pages.

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. Издательский дом 
«Питер», ISBN 5-88782-290-2, 816 с. с ил.

4. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002, ISBN 
9984-30-021-8, 380/302 p.

40

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Droms%2C Ralph E./107-4204210-1215761
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Comer%2C Douglas E./107-4204210-1215761


DATU PĀRRAIDES TĪKLI II
Studiju kursa autors: profesors Egīls Ginters, Dr.Sc.Ing

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 2 semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

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

Studiju  kursa  anotācija: sniegt  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  par  mūsdienu 
datortīklu arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām

Studiju rezultāti:  iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu 
arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām

Nepieciešamās priekšzināšanas : kurss DATU PĀRRAIDES TĪKLI I

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei:
Katram studentam,  kas  pretendē  uz  eksāmena  kārtošanu  ir  jāsaņem pozitīvs 
novērtējums  par  katru  no  trijiem  pirmajā  semestrī  izpildītajiem laboratorijas 
darbiem.  Katrs  students  piedalās  eksāmenā  atbilstoši  1.vai  2.reglamentam. 
Mobilie telefoni vai citas sazināšanās ierīces ir izslēgtas.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
Kursa galīgo atzīmi pēc 10 punktu skalas nosaka:
1. Praktisko iemaņu pārbaude, kas tiek konstatēta studenta izpildīto 

laboratorijas darbu laikā 40%;
2. Regulāro pārbaudes testu rezultāti 5%;
3. Eksāmena rezultāts 55%.

Studiju kursa saturs:
Tēma Stundas Apmācības 

veids
DPT (1) eksāmena rezultātu analīze. 2 LK

Pentium 4 arhitektūras. Ražīguma analīze. Ievads Internet, TCP/IP 
un IP adresācijā. Adresu kalkulātori. Mācību darba un laboratorijas 
darbu plānošana. Sagatavošanās Laboratorijas darbiem Nr.4. un 
Nr.5.

2 LK, T

Globālie tīkli (WAN). FDDI tīkla tehnoloģijas. X.25. Frame Relay. 
ATM. SONET.

2 LK

Bezvadu tīkli. Pieejas metodes. Bezvadu Ethernet.. Bluetooth. 
Bezvadu tīklu attīstības perspektīvas.

2 LK, T

GSM. 2 LK
UMTS 3G. WAP. LK, T
Datu apstrādes un pārraides sistēmu programmatūra. Valodas. 2 LK
Datu apstrādes un pārraides sistēmu programmatūra. DNVS. 2 LK, T
Klienta-servera arhitektūras. Failu serveris. API serveri 2 LK
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Elektroniskā Informācijas Apmaiņa (EDI). EDIFACT. 2 LK, T
Laboratorijas darbs Nr.4. Personālo datoru uz Pentium 4 bāzes 
arhitektūru kvalitātes analīze

2 S

Laboratorijas darbs Nr.5. Nehomogēna lokāla datu pārraides 
tīkla konstruēšana ar resursu sadalīšanu IP adresu telpā

2 S

Eksāmens. Datu pārraides tīkli (2). 2 E

Studiju kursa literatūra: 
1. Douglas E. Comer, Ralph E. Droms. Computer Networks and Internets, with 

Internet Applications. Prentice Hall, ISBN: 0130914495, 3rd edition (February 
15, 2001), 720 pages.

2. Rosenthal M. Build Your Own PC. McGraw-Hill Professional Publishing; 
ISBN: 0072124679, 2nd edition Vol 2 (August 25, 2000), 223 pages.

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. Издательский дом 
«Питер», ISBN 5-88782-290-2, 816 с. с ил.

4. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002, ISBN 
9984-30-021-8, 380/302 p.

5. К.Закер. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей.  
Пер.с англ. БХВ-Петербург, 2001.-1008 с.
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DATU PĀRRAIDES TĪKLI III
Studiju kursa autors: profesors Egīls Ginters, Dr.Sc.Ing

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: otrais, 3 semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

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

Studiju  kursa  anotācija: sniegt  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  par  mūsdienu 
datortīklu arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām

Studiju rezultāti:  iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par mūsdienu datortīklu 
arhitektūru un informācijas apstrādes tīklveida tehnoloģijām

Nepieciešamās priekšzināšanas : kursi DATU PĀRRAIDES TĪKLI I; DATU 
PĀRRAIDES TĪKLI II

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei:
Katram studentam,  kas  pretendē  uz  eksāmena  kārtošanu  ir  jāsaņem pozitīvs 
novērtējums  par  katru  no  trijiem  pirmajā  semestrī  izpildītajiem laboratorijas 
darbiem.  Katrs  students  piedalās  eksāmenā  atbilstoši  1.vai  2.reglamentam. 
Mobilie telefoni vai citas sazināšanās ierīces ir izslēgtas.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
Kursa galīgo atzīmi pēc 10 punktu skalas nosaka:
1. Praktisko iemaņu pārbaude, kas tiek konstatēta studenta izpildīto 

laboratorijas darbu laikā 40%;
2. Regulāro pārbaudes testu rezultāti   5%;
3. Eksāmena rezultāts 55%. 

Studiju kursa saturs:
Tēma Stundas Apmācības 

veids
Informācija par mācību procesu. Datu masīvu organizācija. Failu 
serveri. Klienta-servera arhitektūras. Aplikāciju serveri. Datu 
noliktavas. IP adresācija un adresu kalkulātori. Domēni. Resursu 
un tiesību sadale un pārdale.

4 LK, T

Informācijas apmaiņa un drošība. Datorvīrusi un aizsardzības 
līdzekļi tīklā. AVG (Grisoft Inc.). Ugunsmūri. Virtuālie privātie 
tīkli. Ielaušanās atklāšanas sistēmas. Informācijas kriptēšana.

4 LK, T

E-komercijas shēmas. Internet pamatresursi un to izmantošana. 
Web programmēšanas pamati.

4 LK, T

Novell Netware un datu pārraides tīklu organizācija 4 LK, T
Iebūvētās automātiskās vadības sistēmas. Mikrokontrolieri. 
Sadalītu vadības sistēmu konstruēšana. Industriālās kopnes. 
Lokālu vadības iekārtu apvienošana. Industriālie datu pārraides 
tīkli.

4 LK, T

6.laboratorijas darbs. Homogēna lokāla datu pārraides tīkla 2 S
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konstruēšana ar pieejas tiesību kontroli IP adresu telpā uz MS 
Windows 2000 Server bāzes (ieskaite)
7.laboratorijas darbs. Homogēnu lokālu datu pārraides tīkla 
izveidošana uz Novell Netware bāzes (ieskaite).

2 S

Eksāmens. Datu pārraides tīkli (3). 2 E

Studiju kursa literatūra: 
1. Douglas E. Comer, Ralph E. Droms. Computer Networks and Internets, with 

Internet Applications. Prentice Hall, ISBN: 0130914495, 3rd edition (February 
15, 2001), 720 pages.

2. Rosenthal M. Build Your Own PC. McGraw-Hill Professional Publishing; 
ISBN: 0072124679, 2nd edition Vol 2 (August 25, 2000), 223 pages.

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. Издательский дом 
«Питер», ISBN 5-88782-290-2, 816 с. с ил.

4. E.Ginters Logistics Information Systems (2 Parts). Jumi Ltd., Riga, 2002, ISBN 
9984-30-021-8, 380/302 p.

5. К.Закер. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей.  
Пер.с англ. БХВ-Петербург, 2001.-1008 с.
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OPERACIONĀLĀS SISTĒMAS
Studiju kursa autors: lektori Sandris Sietinsons, Arnis Cīrulis.

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: otrais, 3 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

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

Studiju kursa anotācija: Iepazīstināt  studentus  ar  dažāda tipa  operētājsistēmām, to 
kopīgajām  un  atšķirīgajām  iezīmēm,  attīstības  tendencēm.  Sīkāk  aplūkot  un  veidot 
pamatiemaņas  darbā  ar  Linux  operacionālā  sistēmu,   MS-DOS  6.x;  Windows  9x; 
Windows NT/2000.

Studiju rezultāti: iepazīstas dažāda tipa operētājsistēms, kopīgās un atšķirīgās iezīmes, 
attīstības  tendences.  izveidotas  pamatiemaņas  darbā  ar  Linux  operacionālo  sistēmu, 
MS-DOS 6.x; Windows 9x; Windows NT/2000.
Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, 

izpildot individuālu uzdevumu.
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba praktiskajos darbos un seminārā – 30%
2. Ieskaite Linux -30%
3. Vērtējuma eksāmenā – 40%

Studiju kursa saturs:
Tēma Stundu skaits

Teorija Praktiskās 
mācības

Operētājsistēmu evolūcija.MS-DOS 0,5 0,5
Operētājsistēmu pamatuzdevumi un funkcijas.MS-DOS 0,5 0,5
UNIX un Linux pamati.UNIX un Linux.Ieskats vēsturē.Linux 
īpašības.Lietotāja konts.Logon videLinux komandas

0.5 0.2

Faili un direktorijas.Linux faili un direktorijas.Linux failu 
nosaukumu vienošanās.Failu sistēma.Ceļi (paths).Darbs ar 
direktorijām.Failu un direktoriju atļaujas

0.7 0.7

Teksta rediģēšanas rīki.Teksta rediģēšana.Vi.Emacs.Pico 0.7 0.7
Linux komandas.Linux komandu apskats.Failu kopēšana, 
pārcelšana un dzēšana.Faila satura apskates komandas.Vienkāršu 
teksta failu utilītas.Dažādas papildus komandas.Tīkla klienti
Arhivēšana un saspiešana.Linuxconf.Netconf

0.5 0.7

I/O pāradresācija un filtri.Standartievads, standartizvads.I/O 
pāradresācija.Sort, grep, awk un sed. Papildus komandas

0.5 0.5
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Darbs ar čaulu.Unix čaula.Interaktīva čaula.Darbu kontrole.Čaula 
kā programmēšanas valoda.Vides mainīgie.Čaulas skripti. 
Apakščaulas.Čaulas skripti un meklēšanas ceļi.Papildus skriptu 
konstrukcijas

0.5 0.6

Logon izskata mainīšana.Čaulas izskats.Starta faili.Termināla 
interfeiss. Čaulas opcijas. Safedelete.Red Hat pakešu menedžeris

0.5 0.5

Ievads Linux sistēmas administrēšanā.Linux sistēmas 
administrēšana.Linux  - sistēma ar UNIX iezīmēm.Neesoša UNIX 
sistēma.Sakne.Unix rokasgrāmata. Jaunu rokasgrāmatas lapu 
veidošana

0.5 0.5

Failu vadība.Resurss – fails.Faila īpašnieks un piekļuves atļaujas
Pamatatļaujas piekļuvei.Ciparu piekļuves režīmi.Papildus 
piekļuves kontroles biti.Speciālie failu tipi.Failu meklēšana ar find 
palīdzību.Vairākas komandas un xargs. Failu meklēšana ar slocate 
palīdzību

0.5 0.5

Procesi. UNIX procesi.Procesa mūža cikls.Meklēšanas ceļš.Ps 
izmantošana interpretatoru lasīšanai. Papildus lasīšana

0.5 0.5

Iekārtas, diski un failu sistēmas.Linux failu sistēma.Iekārtas un 
speciāli faili.Failu sistēma.Komandas mount izmantošana
Nodalījumu pievienošana un noņemšana

1 1

Fstab fails, Linux kodols.Kodola definīcija.Kodola komandas
Kodola pamatfunkcijas.Sistēmas izsaukumi.Iekārtu draiveri
Kodola uzturēšana un izskata mainīšana.Kodola moduļi

1 1

Sistēmas palaišana un apturēšana. Linux palaišana un apturēšana
Ielādēšanas process. Sākotnējais process

0.5 0.5

Lietotāji un grupas. Linux lietotāji un grupas.Lietotāju konti. 
Automatizēta kontu veidošanas procedūra.Paroļu vadība.Grupas
Sistēmas konti.Speciālu lietotāju konti

1 1

Sistēmas novērošana.Diska izmantošanas novērošana.Fsck un failu 
sistēmas integritāte.Top izmantošana.Procesu brīdināšana un 
apturēšana.Gtop un Ktop

0.5 0.5

Sistēmas žurnāls un uzdevumu automatizācija.Cron uzdevumi
Cron elementi.Crontab komanda.Standarta Crontab faila anatomija
Cron palaišana.Cron ierakstu pārbaudīšana.Cron piekļuves 
kontrole.Cron sistēmas ieraksti./etc/cron.d direktorija.Cron un Log 
failu rotācija.AT programma

1 1

Diska kvotu uzstādīšana.Diska piekļuves ierobežošana.Blocks, 
Inodes un Quotas.Diska Quota komandas un faili. Fstab 
konfigurēšana.Neautomatizētā instalēšana un problēmu novēršana
Quota noklusējumi.Quota terminoloģija.Edquota, quota, repquota

0.5 0.5

Sistēmas rezerves kopiju veidošana.Backup stratēģijas plānošana
Backup metodes izvēle.Backup stratēģijas izvēle.Vispārējās 
Backup utilītas.Vispārējās kopēšanas vides.Backup iekārtas
Dump un Restore.Arhīva integritātes pārbaude.Ievads X – 
Windows sistēmā.X – Windows sistēma.Darbs ar X. 
Operētājsistēmu arhitektūra.Windows 9x.Procesi un plūsmas. 
Windows 9x.Atmiņas vadība.Windows NT/2000.Failu sistēmas
Windows NT/2000

1 1

Studiju kursa literatūra: 
1. V.G. Olifer, N.A. Olifer. Setevije operacionnije sistemi. Piter, St.Petersburg, 

2002, 544lpp.

46



2. Jorg Šib. MS-DOS 6.22., Binom, Moskva, 1995, 224lpp.
3. K.G. Finogenov. DOS 6.2. ABF, Moskva, 1994, 320lpp.
4. Windows 98 resource kit, Microsoft press.
5. Windows 2000 server.
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IT MENEDŽMENTS
Studiju kursa autors: lektors Jānis Bikše

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: otrais, 3 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

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

Studiju  kursa  anotācija: sniegt  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  par  vadību  IT 
nozarē, IT nozares attīstību Latvijā, IT pielietojumu uzņēmumu vadībā.

Studiju rezultāti: iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par vadību IT nozarē, IT 
nozares attīstību Latvijā, IT pielietojumu uzņēmumu vadībā.
Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei:
1. jābūt ieskaitītiem vismaz astoņiem pārbaudes darbiem,
2. jābūt ieskaitītam kursa darbam
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. pārbaudes darbiem(P) – 30%
2. kursa darba(K) – 30%
3. eksāmena(E) – 40%

Studiju kursa saturs:
Tēma Apmācības 

veids
Stundas

Ievads. Menedžments. Menedžeri, to tipi. Vadības 
prasmes.

L, P 2

Vadības stils. Vadības metodes. Vadīšana un kontrole. L, P 2
Organizācijas. Organizācijas struktūra un kultūra L, P 2
Personāla piesaistīšana un atlase. Mācības. L, P 2
Saskarsmes prasme. Grupa. L, P 2
Motivācija. Darbs ar personālu. L, P 2
Mārketings. Mērķtirgus noteikšana (pieprasījuma izpēte, 
tirgus segmentēšana). Produkta vadīšana (produkta 
jēdziens, kvalitāte, izskats, marka, iesaiņojums, 
sortiments).

L, P 2

Mārketings. Produktu sadale (sadales kanāli, 
mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība). Produkta 
virzīšana tirgū.(Mārketinga komunikācija, reklāma)

L, P 2

Kvalitātes sistēmas. ISO 9001 L, P 2
IT pielietojums vadībā. Tīkls. Grāmatvedība, noliktava, 
bezpapīru ofiss, mobīlais ofiss..

L, P 2

IT pielietojums vadībā. Internets. E-mail, www, B2C, 
B2B

L, P 2

Eksāmens 2

.
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Studiju kursa literatūra:
1. V.Praude, J.Beļčikovs Menedžments teorija un prakse Vaidelote, 1996
2. Vadības prasmeBPP publishing 1997
3. D.Šķiltere Uzņēmuma vadīšana KIF „Biznesa komplekss” Rīga 1998
4. Laudon, Kenneth C. Management information systems. Macmillan Publishing 

Company, New York 1988
5. Laudon, Kenneth C. Information systems A  problem – solving approach Third 

edition. The Dryden Press 1995
6. Laudon, Kenneth C. Management information systems. Prentice hall New Jersey 

1996.
7. Bob Nelson, Peter Economy „Managing for Dummies” IDG Books, 1996
8. V.Praude, J.Beļčikovs Mārketings Vaidelote 1999
9. Stephen P.Robbins, Mary Coulter Management 5th edition Prentice Hall New 

Jersey 1996
10. Džons Edeirs „Efektīva komunikācija” Asja R. 1999
11. Wayne F. Cascio Managing Human Resourses.  Irwin McGraw-Hill 1998
12. Ilgvars Forands Personālvadība Turība 1997
13. Andrejs Līdumnieks „Vadīšana” Rīga 1996
14. The E-business (R)evolution Prentice Hall, NJ, 200
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DATU BĀZU TEHNOLOĢIJAS
Studiju kursa autors: docents Ivars Dannebergs

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 1semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: iepazīstināt studentus datu bāzu funkcionēšanas 
pamatprincipiem, sniegt praktiskas iemaņas DB izveidošanā izmantojot DBVS MySQL 
un PostgreSQL. 
Studiju rezultāti: iepazīti datu bāzu funkcionēšanas pamatprincipi, iegūtas praktiskas 
iemaņas DB izveidošanā izmantojot DBVS MySQL un PostgreSQL. 
Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei:
1. jāsaņem pozitīvs vērtējums par praktisko darbu uzdevumiem, 
2. jāsaņem pozitīvs vērtējums par kontroldarbiem,
3. jāsaņem pozitīvs vērtējums par patstāvīgo darbu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālais darbs praktiskajos darbos – 15%,
2. Patstāvīgais darbs – 15%,
3. Kontroldarbi – 30%,
4. Eksāmens - 40%.

Studiju kursa saturs:
Lekcijas 

Nr.
Tēma Nod. 

veids
Stundas

1. Definīcijas. Datu Bāzu sistēmas, to arhitektūra un 
iedalījums. Datu bāzu vadības sistēmas, to arhitektūra un 
iedalījums. Plašāk lietotās mūsdienu DBVS. DB veidošana, 
tabulu veidošana, datu tipi. 

Lk/Lk/ 
PrD/PrD

8

2. DB sistēmu izstrāde un DB projektēšana. DB izveides 
posmi. ER diagrammu pārveidošana par relācijām. 
Normālformas un normalizācija. Domēnu ierobežojumu 
noteikšana.

Lk/Lk/ 
PrD/PrD

8

3. Failu struktūra un ierakstu glabāšana. RAID. Tīkla 
glabātuves. DB organizācijas modeļi. Failu organizācija. 
Indeksi. Datu integritāte. 

Lk/Lk/ 
PrD/PrD

8

4. Saglabātās procedūras. PL/pgSQL, konstrukcijas, kontroles 
struktūras, operatori. Trigeri. Transakcijas, to īpašības un 
stāvokļi. Transakcijas SQL. Laiksakritības kontroles 
metodes. Bloķēšanas līmeņi un metodes.

Kd/Lk/ 
Lk/PrD

8

5. DB drošība, mērķi. Drošības prasību noskaidrošana. 
Drošības mehānismi. Pieejas tiesību vadība. Audits. 

Lk/Lk/ 
PrD/PrD

8

6. Objektu DB. Datu krātuves. Kd/Lk/ 
S/S

8
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Lk – lekcija / PrD – praktiskie darbi / Kd – kontroldarbs / S - seminārs

Studiju kursa literatūra: 
1. R.Elmasari, S. Navathe Fundamentals of Databse Systems (3rd ed.) Addison-

Wesley Pub.Comp. 2000.g. 955 lpp.,  
2. J.A.Hoffer, M.B. Prescott, F.R. Mcfadden Modern Database Management (6th 

ed.) Prentice Hall 2002.g. 638 lpp.,
3. MySQL Reference Manual, 
4. PostgreSQL Reference Manal, PostgreSQL Administrator’s Guide, PostgreSQL 

Programmer’s Guide, PostgreSQL User’s Guide ,
5. Kursa kompendijs .

Papildu literatūra:
1. Implementing a Database on Microsoft SQL Server 6.5 : Trainer Binder : Lab 

Manual, Delivery Guide, Set-up Guide, Using PowerPoint Viewer. - [B.v.] : 
Microsoft Corporation, 1996. - (Microsoft Official Curriculum = Microsoft 
Education and Certification). - +CD. - V, [578] p.

2. Teorey Toby J. Database Modeling and Design / Toby J. Teorey. - 3rd ed. - San 
Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1999. - (The Morgan Kaufmann 
Series in Data Management Systems / Series ed. Jim Gray). - Ref.: p. 323.- 
346. - Ind.: p. 355.. - ISBN 1558605002. - XVIII, 366 p. : ill.
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TĪMEKĻA TEHNOLOĢIJAS
Studiju kursa autors: docents Ivars Dannebergs

Studiju kursa veids: B

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 2 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: iepazīstināt studentus ar web tehnoloģijām un sniegt tiem 
praktiskas iemaņas web lapu veidošanā izmantojot HTML, JavaScript, PHP un MySQL 
datu bāzes.

Studiju rezultāti:  iepazītas web tehnoloģijas un apgūtas praktiskas iemaņas web lapu 
veidošanā izmantojot HTML, JavaScript, PHP un MySQL datu bāzes.

Nepieciešamās priekšzināšanas : kurss DATU BĀZU TEHNOLOĢIJAS

Vērtējums
Prasības kredītpunktu ieguvei: 
1. jāsaņem pozitīvs vērtējums par praktisko darbu uzdevumiem, 
2. jāsaņem pozitīvs vērtējums par kontroldarbiem,
3. jāsaņem pozitīvs vērtējums par patstāvīgo darbu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
1. Gala Individuālais darbs praktiskajos darbos – 15%,
2. Patstāvīgais darbs – 15%,
3. Kontroldarbi – 30%,
4. Eksāmens - 40%.

Studiju kursa saturs:
Theme Hours

1. Ievads internetā un web tehnoloģijās 4
2. Web lapu veidošanas pamati 4
3. Ievads HTML 4
4. HTML papildus iespējas 4
5. Cascading Style Sheets (CSS) 4
6. DHTML, XML 4
7. Skriptu valoda JavaScript 4
8. Common Gateway Interface (CGI) 4
9. PHP valodas pamati, funkcijas, rindas 4
10. PHP objekti, drošība 4
11. PHP Web programmēšana 4
12. PHP un MySQL 4

Studiju kursa literatūra:
1. C. Musciano, B. Kennedy HTML & XHTML: The Definitive Guide, (4th ed) 

O'Reilly & Associates 2000.,
2. Professional PHP4 Programming (1st ed.) Wrox Press Inc. 2002.,
3. H. M. Deitel Internet & World Wide Web How to Program (2nd ed.) Prentice 

Hall 2002.,
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4. Kursa kompendijs .

Papildu literatūra:
1. Зандстра Мэт. Освой самостоятельно РНР4 за 24 часа = Teach Yourself 

PHP$ in 24 Hours / Мэт Зандстра. - Москва : Вильямс, 
2001. - ISBN 5845901847. - 384 с. : ил.
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TELEKOMUNIKĀCIJAS
Studiju kursa autors: lektors Valdis Vīksna

Studiju kursa veids: B 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: pirmais, 2 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju kursa anotācija: iepazīstināt studentus ar telekomunikācijām - dažāda veida 
informācijas pārraides procesiem, to organizāciju, telekomunikāciju tīkliem, aparatūru 
pielietotajām tehniskajām iekārtām, kuru darbība pamatojas uz elektrisko procesu un 
elektromagnētisko svārstību (radioviļņu un gaismas viļņu) izmantošanu;

Studiju rezultāti: iepazīsti dažāda veida informācijas pārraides procesi, to organizācija, 
telekomunikāciju tīkli, aparatūra pielietotajām tehniskajām iekārtām, elektrisko procesu 
un elektromagnētisko svārstību (radioviļņu un gaismas viļņu) izmantošana;
Vērtējums

Prasības kredītpunktu ieguvei:
1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod patstāvīgie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi un semināri.
3. Pārbaudes darbos un ieskaitēs jāsaņem pozitīvs vērtējums.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Patstāvīgo darbu vērtējuma - 30%
2. Pārbaudes darbu vērtējuma - 20%
3. Eksāmena atzīmes – 50%

Studiju kursa saturs:.

Tēma Nod. 
veids* St

Telekomunikāciju jēdziens, telekomunikāciju vēsture. Valsts pārvalde 
telekomunikāciju nozarē. Elektronisko sakaru likums. Sabiedrisko 
pakalpojumu regulators.

Lk;PD 4

Signālu spektri Modulācijas veidi. Akustiskā signāla pārveidošana. 
Signālu kodēšana. Komutācijas pamati 

Lk;PD 4

Telekomunikāciju kanāli. Vadu līnijas. Kabeļu līnijas. Vītais pāris. 
Optiskā pārraidu. Radiokanāli. Frekvenču diapazoni telekomunikāciju 
kanālos. 

Lk;PD 4

Telekomunikāciju tirgus pakalpojumu sniedzēji. Tirgus liberizācija. 
Interneta tīkls, piekļuves veidi. Pieslēguma veidi- iezvanpieeja, XDSL, 
ISDN, Frame Relay, iespējas 

Lk;PD 4

Piekļuves tīkla atsaistīšana. Tirgus attīstības tendences. Universālais 
telekomunikāciju pakalpojums. Televīzija pārraide. Radio pārraide.

Lk;PD 4

Bezvadu telefonija. UMTS . Elektronisko sakaru aģentūra. 
Tehnoloģiju konverģence.

Lk;PD 4
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Studiju kursa literatūra: 
1. Б.И.Крукю. В.Н.Попантонопуло. В.П.Шувалов. Телекоммуникационные 

системы и сетию Москва 2003.г Горячая линия - Телеком
2. Telekomunikāciju inst. ; sast. G. Lauks. Rīga : RTU, <2003- >. burtn.<1-2 > 
3. Kavacis, Ansis.Saīsinājumi telekomunikācijās : / A.Kavacis ; RTU 

Telekomunikāciju institūts. Rīga : Sorosa Fonds - Latvija, 1993. 145 lpp
4. Ločmelis, Jāzeps.Telekomunikāciju vēsture : vēsturiski notikumi, statistika, 

skaidrojumi, personālijas, terminoloģija, pārdomas / Jāzeps Ločmelis ; Lattelekom 
muzejs. Rīga : Latvijas Universitātes žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 2000-2002. 
(Rīga : A/s Poligrāfists) 2 sēj. : il., tab

5. Telekomunikāciju terminu skaidrojumi. Rīga : [RTU izd.], 2003. 180, [1] lpp

55



TĪKLA OPERĒTĀJSISTĒMAS
Studiju kursa autors: lektors Sandris Sietinsons

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: otrais, 3 semestris: 

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 4 kredītpunkti un 48 kontaktstundas

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

Studiju kursa anotācija: Iepazīstināt studentus ar dažāda tipa tīkla operētājsistēmām, 
to kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, attīstības tendencēm. Nodrošināt studentus ar 
nepieciešamajām  zināšanām  un  iemaņām,  lai  instalētu  un  konfigurētu  Microsoft 

Windows Professional un Windows 2000 Server dažādu konfigurāciju tīklos.

Studiju rezultāti: iepazītas dažāda tipa tīkla operētājsistēmas, to kopīgās un atšķirīgās 
iezīmes, attīstības tendences. Iegūtas nepieciešamās zināšanas un iemaņas Microsoft 

Windows Professional  un  Windows  2000  Server  dažādu  konfigurāciju  tīklu. 
instalēšanā un konfigurēšanā.

Nepieciešamās priekšzināšanas : kurss OPERACIONĀLĀS SISTĒMAS

Vērtējums:
Prasības kredītpunktu ieguvei:
1. Docētāja noteiktos termiņos jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi.
2. Obligāti jāapmeklē praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības iespējams 

atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
3. Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu 

vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: Eksāmens
Gala vērtējumu veido:
1. Individuālā darba praktiskajos darbos  – 40%
2. Vērtējuma eksāmenā – 60%

Studiju kursa saturs:
Nr. Tēma 
1. Tīkla operētājsistēmu evolūcija un uzdevumi
2. Windows 2000 instalēšana un jauninājumi
3. Windows 2000 vides konfigurēšana
4. Windows 2000 klientu pieslēgšana tīklā un internetā
5. Lietotāju kontu veidošana un vadība
6. Grupu izmantošana resursu izmatošanas kontrolei
7. Disku un nodalījumu konfigurēšana un vadīšana
8. Datu vadība ar NTFS
9. Pieejas nodrošināšana failu resursiem 
10. Drukāšanas konfigurēšana
11. Windows 2000 aizsardzība
12. Windows 2000 vides uzturēšana
13. Windows 2000 ātrdarbības novērošana un uzlabošana
14. Pretnelaimju aizsardzības ieviešana
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15. Windows 2000 sagatavošana mobilam darbam
16. Termināla dienestu instalēšana un konfigurēšana
17. Windows 2000 serveru un klientu ieviešana

Studiju kursa literatūra:
1. V.G. Olifer, N.A. Olifer. Setevije operacionnije sistemi. Piter, St.Petersburg, 

2002, 544lpp.
2. Windows 2000 server.
3. Kursa meteriālu grāmata
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NOZARES TIESĪBU PAMATI UN STANDARTI
Studiju kursa autors: lektors Ojārs Bāliņš

Studiju kursa veids: A 

Studiju kursa forma: pilna laika

Studiju kursa līmenis: koledža

Studiju gads: otrais, 3 semestris

Studiju valoda: latviešu

Studiju kursa apjoms: 2 kredītpunkti un 24 kontaktstundas

Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, pārbaudes darbi

Studiju  kursa  anotācija:  iepazīstināt  studentus  ar  likumiem  un  standartiem,  kas 
jāievēro datorprogrammu informācijas sistēmu izstrādē un lietošanā, un iemācīt gatavot 
līgumus un programmatūras dokumentāciju atbilstoši likumiem un standartiem.

Studiju  rezultāti:  iepazīti  likumi  un  standarti,  kas  jāievēro  datorprogrammu 
informācijas  sistēmu  izstrādē  un  lietošanā,  apgūta  līgumu  un  programmatūras 
dokumentācijas sagatavošana atbilstoši likumiem un standartiem.

Nepieciešamās priekšzināšanas :

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

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

Studiju kursa saturs:
Nr. Tēma Stundu skaits

Lekcijām Kontrold./ 
Semināri

1. Likumdošana  Latvijas  Republikā.  LR  reglamentējošie 
normatīvie akti informācijas tehnoloģiju nozarē.

2

2. Programinženērijas ētikas kodekss. Intelektuālā īpašuma 
aizsardzības pamati, autortiesību likums.

2 2

3. Informācijas  atklātība  un  personas  datu  tiesiskā 
aizsardzība

2

4. Kibernoziegumi un krimināllikums 2 2
5. Saistību tiesības, datorprogrammēšanas līguma īpatnības 2 2
6. ISO un LVS standarti. Programminženierijas standartu 

sistēma. Lietotāja dokumentācija.
2 2

7. Projekta  dokumentu  kopas  izvēle.  Projektējuma 
apraksts.  Datorprogrammu,  informācijas  sistēmu 
noformēšana. Testēšanas dokumentācija.

2 2

Studiju kursa literatūra: 
1. Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likums,  Latvijas  Vēstnesis 

Nr.123/124,06.04.2000.
2. Fizisko  personu  datu  aizsardzību  reglamentējošie  normatīvie  akti,  izd.Māris 

Ruķers, Rīga, 2001, 30.
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3. Ķinis U. Noziedzīgie nodarījumi datortīklos, izd. Tiesu nama aģentūra,  Rīga, 
2000, 128.

4. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.
5. LR Civillikums;LR Krimināllikums
6. LR likums par autortiesībām un blakus tiesībām
7. LR likums “Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā 

uz personas datu automātisko apstrādi.
8. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 107 no 24.05.1994. “Par valsts nozīmes 

automatizētajām informācijas sistēmām”.
9. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 106 no 21.03.2000. “Informācijas sistēmu 

drošības pasākumi”.
10. LR  Ministru  Kabineta  noteikumi  Nr.  408  no  28.11.2000.  “Datu  valsts 

inspekcijas nolikums”.
11. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 40 no 30.01.2001. “Personas datu apstrādes 

sistēmas aizsardzības obligātās un organizatoriskās prasības”.
12. LVS, Latvijas standarts, Informācijas tehnoloģija.
13. Ruķers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība, Turības biznesa augstskola, Rīga, 

2000, 190.
14. IEEE Standards Collection Software Engineering, IEEE 1997 Edition,
15. Bainbridge David. Software Copyrigh Law, Butterworths, London, 1994.
16. Baturin Ju.M. Probļemi kompjuternovo prava, Juridičeskaja ļiteratura, Moskva, 

1991.
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4.pielikums

DOCĒTĀJU CV
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Personas informācija

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

Tālrunis 8362255
E-pasts dainal@va.lv

Nacionalitāte latviete
Dzimšanas dati 22.06.1958

DARBA PIEREDZE

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

Vidzemes augstskola

• Biznesa veids vai nozare Izglītība
• Nodarbošanās vai amats Docente svešvalodu katedrā
• Galvenās aktivitātes un 
atbildības

Kursi Angļu valoda tūrisma nozarē, angļu valoda 
uzņēmējdarbībā, angļu valodā IT nozarē, angļu 
valoda politoloģijas nozarē. Kursu sagatavošana un 
pasniegšana, studentu konsultēšana

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

Vidzemes augstskola

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

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

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

Madonas pilsētas ģimnāzija

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

Angļu valodas mācīšana 3. līdz 12.klasēs

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

Valkas 1.vidusskola

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

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

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

• Laiks (no – līdz) 2005.g. janvāris - šobrīd
• izglītības organizācijas Ventspils augstskola, tulkošanas un terminoloģijas 
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nosaukums maģistrantūras programma
• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas

Teksta analīze un tulkošana, tulkojumzinātnes 
vēsture, mūsdienu latviešu valoda un terminoloģija, 
starpkultūru saskarsme

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

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

Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte

• Galvenie mācītie 
priekšmeti, temati vai 
profesionālās spējas

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

• Saņemtās kvalifikācijas 
nosaukums

Filologs, pasniedzējs, tulks

• Stundu vai kredītpunktu 
skaits (ja var norādīt)

DALĪBA PROFESIONĀLĀS 
ORGANIZĀCIJĀS

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

asociācija)
• Statuss organizācijā biedre

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras 
laikā, bet nav nepieciešams 
formāls sertifikāts vai 
diploms
Dzimtā valoda Latviešu

 Citas valodas Angļu
Pašnovērtējums Profesionāls lietotājs

SOCIĀLAS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES

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

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES

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

CITAS SPĒJAS UN 
KOMPETENCES

Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office

BRAUKŠANAS TIESĪBAS B kategorijas autovadītāja apliecība
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CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: Zinta Skrastiņa
Dzimšanas dati: 22.11.1958.
Adrese: Rubenes ielā 45-93, Valmierā, LV-4200; tel. 42-27324
Ģimenes stāvoklis: Precējusies, vīrs Artūrs Skrastiņš (pers.kods 211158-11368)

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

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

vidusskola
Darba pieredze: no 2001. gada lektore Vidzemes augstskolā

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

Vācijā

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

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

mācīšanas  problēmas  pamatskolā”  (36 
stundas)

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

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

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

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

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

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

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

1. Personīgie dati
Vārds, uzvārds: Sarma Cakula
Dzimšanas laiks un vieta: 1960.g. 13. decembris, Cēsīs, Latvijas PSR.
Personas kods: 131260 - 11358
Ģimenes stāvoklis: Precējusies, 2 bērni.
Dzīvesvieta: Rubenes 36 - 37, Valmiera,Latvija, LV - 4201
Telefons: 4227300
Pašreizējā darba vieta: 

Iestāde Amats Adrese Telefons
Vidzemes augstskola asoc.profesore, IT 

nodaļas vadītāja
Tērbatas 10, Valmiera, LV-
4200

42 81238
42 81889

2. Izglītība: 
1999-2001 Latvijas  universitāte.  Pedagoģijas  un psiholoģijas  institūts.  Doktorantūra.  Doktora 

grāds pedagoģijā. Diploms C-D Nr.001618
1996-1998 Latvijas universitāte.Pedagoģijas fakultāte. Maģistra grāds 
pedagoģijā. Diploms Nr. 005115
1979-1984 Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. 
Lietišķā matemātika. Diploms – matemātiķis, lietišķā matemātika. Diploms 
ИB Nr.366203

Sertifikāti:
1. Elektroniskās tabulas Ms Excel 97 (24st),1999.
2. Organizācijas prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint 

97; WWW lappušu veidošanas tehnoloģijas (24 st),1999.
3. Teksta redaktors Mircosoft Word 97 (24 st), 1999.
4. Pirmie soļi pie datora. Internet pamati (24 st), 1999.
5. Nordic-Baltic Summer Course on Comparative Survey Methodology (13 days), 

1998. 

Pētnieciskās studijas kvalifikācijas paaugstināšanai:
2003.gada septembris, oktobris – Viskonsinas universitāte ASV
2001.gada februāris - Lillehammeres universitāte Norvēģijā
1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā
1999.gada decembris, 2000.gada marts, aprīlis Vaxjo universitāte Zviedrijā

Piedalīšanās profesionālās asociācijās:
Latvijas profesoru asociācija no 2002.gada
LITTA no 2002.gada

3. Darba pieredze:
No 2001 – IT nodaļas vadītāja Vidzemes augstkolā
No 1998 - Vidzemes augstskola - pasniedzēja 
No 1996 - 1997 Vidzemes augstskola - datorspeciāliste.
No 1988  Valmieras 1. Vidusskola ( tagad Valmieras ģimnāzija ) – 
informātikas skolotāja 
1984. - 1991.   Valmieras Informācijas un skaitļošanas centrs,  inženiere- 
programmētāja.
1983 - 1984 Latvijas lauksaimniecības un  zemkopības attīstības institūts, 
vecākā tehniķe - programmētāja.1981.-1983. LVU, laborante
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4. Praktiskā pieredze.  
Pedagoģiskais  darbs.  Skolēnu  un  studentu  zinātnisko  darbu  vadīšana. 
Studentu bakalaura darbu vadīšana, piedalīšanās diplomdarbu aizstāvēšanas 
komisijās  Pasniedzēja  darbs.  Organizatoriskais  darbs. 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).
IT prasmes.MS Office, Open Office, Internet, grafikas apstrādes programmas. 
Algoritmu izstrāde.  Programmēšanas  vides PL1,  Assembler,  Basic,  Pascal. 
Datoru apkalpes sistēmserviss.  Darbs  datortīklos.  Statistisko datu apstrāde, 
SPSS.

5. Akadēmiskie kursi
1996./97. m.g. Ekonomisko datu apstrāde ( Vidzemes Augstskola )
No 1997./98. m.g. Datorzinības (Vidzemes Augstskola)
No 1997./98. m.g. Internet resursi sociālajās zinātnēs (Vidzemes Augstskola).

No 1998./99. m.g. Biznesa statistika (Vidzemes Augstskola).

No 1998./99. m.g. Tūrisma statistika un metodoloģija (Vidzemes Augstskola).
No 2000./2001.m.g. Pētījumu metodoloģija (Vidzemes Augstskola).
No 2001./2002.m.g. Ievads IT specialitātē  (Vidzemes Augstskola)
No 2002./2003.m.g. Algoritmi un datu struktūras

6. Valodu prasme:Latviešu - dzimtā, krievu,  angļu- labi, vācu - saprotu

7. Zinātniski pētnieciskās intereses.
Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā  kā studentu radošās 
pieredzes veidošanās līdzeklis

E-mācīšanās

Ziņojumi starptautiskās konferencēs 16, Latvijā 7.
Publikācijas:

Vispāratzītos recenzējamos izdevumos 11,
Kongresu un konferenču tēzes 13,
Mācību grāmatas 1,
Pārējās publikācijas 7.

Ziņojumi:
Starptautiskās konferencēs 
1. 2003. 2.05-3.05. International conference ATEE (Association for Teacher Education 

in Europe) Teachers, Students and Pupils in a Learning Society. Presentation 
Information Technologies as a Mean in Formation of Students Creative Experience.

2. 2002.12.09-13.09. East – West – Vision. International Workshop & Project Festival 
on Computer Vision, Computer Graphics, New Media. Poster. E-Learning: Future 
of Latvia

3. 2001.14.08  –  15.08.  II  Pasaules  Latviešu  Zinātnieku  kongress.  Referāts 
-Informācijas  tehnoloģijas  pētnieciskā  darbībā  augstskolā  kā  studentu  radošās 
pieredzes pilnveidošnas līdzeklis.

65



4. 2001.19.-21.06. Starptautiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”. Referāts - 
Productivity of studying process using IT.

5. 2001.6.- 7.06. Pedagoģijas un psiholoģijas institūta rīkotā starptautiskā konference. 
Referāts  -   Studenta  pieeja  studijām  un  viņa  radošās  pieredzes  veidošanās 
mijsakarības.

6. 2001.17.05-18.05.  Starptautiskā  konference  LLU  “Komunikācija  un  kopība”. 
Referāts  -  Studentu  sadarbības  īpatnības  informācijas  tehnoloģiju  apguvē 
augstskolā.

7. 2001.3.05-6.05.  International  Conference  “Changing  Education  in  a  Changing 
Society”. ATEE Spring University (Klaipeda, Lithuania). Presentation - Teacher in 
Changing Information Society.

8. 2001.  5.-6.04.  The  5th International  Conference  “Information  Technologies  and 
Telecomunucations in the Baltic States 2001”(Baltic IT&T).  Presentation -  IT in 
Teacher Education.

9. 2001.11.04.  Starptautiskā  konference  “Konflikta  teorija  un  prakse  multikulturālā 
sabiedrībā”.  Referāts  -  Studentu  mērķa  apzināšanās  un  satura  apguves 
produktivitātes pretruna studijās.

10. 2001. 5. – 10.03. Society for Information Technology and Teacher Education International 
Conference. Orlando, Florida, USA. Presentation - IT in Teacher Education.

11. 2000. 5.-7.04. The 4th  International Conference “Information Technologies and Telecomunucations 
in the Baltic States 2000” (Baltic IT&T). Presentation - Productivity of learning methods using IT.

12. 1999.-2000.  Idejas  aprobācija  Via  un  Vaxjo  universitātes  sadarbības  projektā 
“Tālākizglītība  skolotājiem”.   Darbs  koordinācijas  grupā,  kursu  izstrādē, 
pasniedzēja.

13. 1999. 28.04 - 30.04. The third International Conference “Information Technologies 
and Telecomunucations in the Baltic States 1999” (Baltic IT&T). Presentation - IT 
in  Education  and  Training:  Case  Studies  in  the  Implementation  of  New 
Technologies.

14. 1999. 25.03 - 28.03, The 3rd Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher 
Education.  CEU.  Szaged.  Hungary.  Presentation-Effective  learning  and  teaching 
tools on the world wide web. 

15. 1998  16.11  –  22.11  Central  European  University  CRC  Session  Statistics. 
Presentation - Using the Internet in studying process.

16. 1998.g.  15.04. - 18.04 International conference “Baltic IT& T’98 “.Presentation - 
The New Information Technologies. The Internet in Schoool.

17. 1998.  26.03 -  29.03.  The  second Regional  Workshop on Teaching  Strategies  in 
Higher Education.  Szaged, Hungary /  Presentation -  The Role of the Internet in 
Studying Process.

Latvijā
1. 2001.02.11. LITTA konference “IT&T nozares attīstības perspektīvas”. Referāts – 

IT Vidzemes augstskolā.
2. 2000. 26.10 – 28.10. LATSTE (Latvijas skolu thenoloģiju ekspozīcija). Prezentācija 

- Skolotāju tālākizglītība.
3. 2000. 11.01. Augstskolu profesionālo programmu pasniegšanas metodika. Rīga. 

Sociālo Tehnoloģiju augstskola. Prezentācija - Studiju efektivitātes paaugstināšana.
4. 1999. 28.10 – 30.10. LATSTE (Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcija). Prezentācija 

- IT izmantošana ārvalstīs.
5. 1999. 27.07.-29.07. I*EARN 3.konference, Daugavpils, prezentācijas-IT 

izmantošanas iespējas un Internet citu valstu izglītībā.
6. 1998. g. 17.09 - 19.09. Latvijas skolu I*EARN gada pārskata konference, Jûrmalā. 

Referāts - Internet loma mācību procesā
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7. 1998.g 29.06 -1.07 LATSTE’98 (Latvijas Skolu Tehnoloģiju Ekspozīcija), / Referāti 
- WWW lapu veidošana atbilstoši konkrētiem mācību mērķiem un  Internet 
Ziemeļvalstu izglītībā.

Publikācijas
Vispāratzītos recenzējamos izdevumos:
1. 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.

2. 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

3. 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

4. S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna 
studijās. // Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp.

5. S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational 
Problems. ATEE Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101.

6. S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. Resursi. 
Rēzekne, 2001, 250 – 257 lpp.

7. 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.

8. S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and 
Teacher Education 12th International Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 803 - 
808

9. 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.

10. Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē 
augstskolā. // Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2001, 373.-
379. lpp.

11. Cakula S. Studenta pieeja studijām un viņa radošās pieredzes veidošanās 
mijsakarības.// LU PPI Starptautiskā konference 2001.gada 6.-7.06. (10 lpp.)

Konferenču un kongresu tēzes.
1. 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.

2. S. Cakula (1998)  Kā veidot WWW lapas atbilstoši konkrētajiem mācību mērķiem.  
Konferences lasījumi LATSTE’98. 63.-65.lpp.

3. S. Cakula (1998) Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi LATSTE’98, 
LXIII-LXV

4. 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

5. S. Cakula. (1999) Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International Education 
and Research Network) 3.konference. Daugavpils. 28.-29. jūnijs.
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6. S. Cakula. (1999) IT izmantošanas iespējas. I*EARN (International Education and 
Research Network) 3.konference. Daugavpils. 28.-29. jūnijs.

7. S.Cakula. (1998) The Internet in Latvian Schools. Abstracts of papers from Baltic 
IT&T’98 Conference  p.208 - 211.

8.  S. Cakula (1999) Informācijas tehnoloģiju izmantošana ārvalstīs. Konferences 
lasījumi. LATSTE’99. 

9. S.Cakula (2001) IT in Teacher Education. Society for Information Technology and 
Teacher Education International Conference (Orlando, Florida). 2001. 5. – 10.03. 
CD-ROM

10. S.Cakula.(2001) IT in Teacher Education . Abstracts of papers from Baltic 
IT&T’2001 Conference pp.220 - 225

11. S.Cakula (2001) Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloģijas apguvē 
augstskolā. Starptautiska zinātniskā konference “Komunikācija un kopība” Tēzes. 
Peadagoģiskie jautājumi. 1.lpp.

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

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.

Pārējās publikācijas
1. S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings. Osterreichische 

Computer Gesellschaft, 2002, pp. 235 - 236
2. S. Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās 

pieredzes pilnveidošnas līdzeklis. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes. Pedagoģija, 
Rīga. 2001,78.lpp.

3. S. Cakula. Studiju efektivitātes paaugstināšana. //Augstskolu profesionālo programmu 
pasniegšanas metodika. Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rīga. 2000,  8. – 11. lpp.

4. S. Cakula. Informātika Valmieras rajonā.//  Skolotājs (Pieredze, Teorija, Prakse). 1999,  Nr 3 
(15)/99. 89.-91.lpp 

5. 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

6. 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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 CV

Personīgie dati
Vārds, uzvārds Ojārs Bāliņš
Adrese Meldru ielā 17, Valmierā, LV 4200
Tālrunis darbā (42) 81238

mobilais 6557730
Dzimšanas datums 1954.gada 16.septembis

Izglītība
No 2003.gada 1.septembra Rīgas Tehniskās Universitāte, Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultāte, Informācijas 
tehnoloģijas institūta doktorantūra, vadības zinātnes.

1995 – 2000 Latvijas Policijas Akadēmijas Akadēmisko un profesionālo studiju posms 
neklātienē, tiesību zinātņu bakalaurs, jurists

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

Darba pieredze
No 2003.gada 1.augusta Vidzemes augstskola, docents, SIEMENS pārstāvis 

Vidzemes augstskolā
2003.03. – 2003.08. LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas, Informātikas daļas 
vadītājs

2001 – 2003 Vidzemes augstskola, pasniedzējs
2001 – 2002 SIA SWH SETS, programmētājs
1992 – 2001 LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

Valmieras rajona nodaļa, nodaļas vadītājs
1978 - 1992 Valmieras rajona informācijas un skaitļošanas centrs,

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

1975 - 1978 LZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts,
vecākais tehniķis.

Citas prasmes
Valodas Latviešu - dzimtā

Krievu - tekoši
Angļu - sarunvalodas līmenī

Datorzināšanas MS DOS, Windows 
MS OFFICE līdzekļi

Ir autovadītāja tiesības

Intereses, vaļas prieks Jurista un programmēšanas pakalpojumi
Dziedāšana, makšķerēšana u.c.v. aktīva atpūta
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Jānis Bikše
janis@eet.lv • +371 7089125 (darbā);  +371 9203485 (mob. tel.) • Dzimis: 
05.09.1966 •

 
Darba pieredze

1986 – 1989 – ģeogrāfijas skolotājs Rīgas 58. vidusskolā.

1989 – 2002 – ģeogrāfijas skolotājs Burtnieku vidusskolā.

1990 – 1993 – Burtnieku vidusskolas direktora vietnieks.

1993 – 1994 – SIA MTG projektu vadītājs

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

1994 – 1996 – SIA 3A  projektu vadītājs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publikācijas
Līdzautors mācību grāmatām “ Latvijas ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija”, “Valmieras 
rajona ģeogrāfija”. 
Aptuveni 10 publikācijas laikrakstā  “Liesma” par Valmieras novada vēsturi. 

70



Publikācijas žurnālā Clematis International ( 1999.g. un 2000. g.).

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

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

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

Ģimenes stāvoklis
Precējies. Sieva Baiba ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Valmieras ģimnāzijā. 
Bērni: Jānis (13), Edgars (10), Visvaldis (9), Krišjānis (9), Līga (7).

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

Atsauksmes
Atsauksmes iespējams saņemt pēc pieprasījuma.
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Curriculum Vitae

Personas dati
Agris Vārna
Dzimis: 1961. gada 8. augustā Cēsīs
Mājas adrese: Selekcijas 6, Priekuļu pagasts, Cēsu rajons, LV-4126
Tālrunis mājās: 4130437
Kontakttālrunis: 9490602
E-pasts: av@apollo.lv

Izglītība
Izglītības iestāde Specialitāte Iestājies Pabeidzis

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības augstskolas maģistratūra

pedagoģijas 
maģistrs

1997. gadā 1999. gadā

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

Darba pieredze
Darba vieta Amats NO LĪDZ

Vidzemes augstskola lektors 09.2001.
Vidzemes Profesionālās 
izglītības centrs

Elektronikas nodaļas 
vadītājs

07.2001.

Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolas 
Cēsu nodaļa

Datorzinību docētājs, IT 
galvenais speciālists

10.1996 07.2001.

Raunas vidusskola Datorzinību skolotājs 09.1995. 07.1997.
SIA "Agroserviss” Direktors 05.1991. 09.1995.
SIA “Zelmenis” Komercdirektors 04.1989. 05.1991.
Padomju Armija Sakaru virsnieks 12.1986. 12.1988.
Vissavienības Jūras 
Ģeoloģijas zinātniski 
pētnieciskais institūts 

Inženieris - konstruktors 10.1984. 12.1986.

Papildus izglītība
Zināšanas, prasmes, iemaņas Kur iegūtas Uzsākš. 

gads
Ilgums

Mehatronikas mācību 
sistēmas

Kauņas TU Festo industriālo 
automātiku centrs, Lietuva

2002 3 dienas

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

Siemens mācību centrs 
Nirnbergā, Vācija

2002 2 ned.

European Computer Driving 
Licence (ECDL)

Latvijas Universitāte, 
sertifikāts Nr.000204

2001 2 dienas

Teritoriāli izkliedētas 
augstskolas vadība

RPIVA Mazā akadēmija 2000. 3 dienas

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

Latvijas Universitāte, LIIS 
programmas ietvaros

1999. 64 stundas

Programmēšana ar 
MS Visual Basic

Latvijas Universitāte, LIIS 
programmas ietvaros

1999. 32 stundas

Uzņēmumu vadība, 
komercdarbība

Tallinas menedžeru skola 1989. 1 mēnesis

Papildus zināšanas un iemaņas

72

mailto:av@apollo.lv


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

Autovadītājs A, B, C kategorijas

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

Agris Vārna
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CURRICULUM VITAE

PERSONAS
 DATI

Sandris Sietinsons
09.02.1970.
dzīv. Beātes ielā 21a, Valmierā
Tālr. 9275199

IZGLĪTĪBA 1977.-1988.

1988.-1989.

1989.-1984.

2001.-patreiz

Valmieras 4. vidusskola;

Rīgas Tehniskā Universitāte;

Daugavpils Pedagoģiskā 
Universitāte

Vidzemes Augstskola

DARBA
PIEREDZE

1994.-2002.

1995.-2002

1995.-1996.

1996.-1998.

1998.- patreiz

2001.- patreiz

2003.- patreiz

Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija – 
informātikas skolotājs;

Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija  -
direktora vietnieks informātikas 
jautājumos;

Vidzemes Uzņēmejdarbības atbalsta 
centrs – pasniedzējs;

SIA “Karsten Latvian” – 
sistēmmenedžeris;

SIA “EDS PLUS”  – direktors:

Vidzemes Augstskola – lektors;

Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā 
skola – pasniedzējs.

SERTIFIKĀTI ECDL
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CV

Dr.Egīls Ginters
pers.kods 250261-12301
Rīga, Zirgu ielā 7-3, LV-1000

Izglītība

1996.g. inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) grāds Rīgas Tehniskajā Universitātē ASTF 
par disertāciju "Sadalītu datu apstrādes sistēmu projektēšana tipveida procesu kopā". 
Vairāk nekā 50 publikāciju autors, 2 izgudrojumu un 4 autorapliecību īpašnieks.

1995.g. datorzinātņu maģistra (MA Sc.) grāds Rīgas Tehniskajā Universitātē  ASTF par 
darbu "Dialoga vadības sistēmu projektēšanas līdzekļu novērtēšanas metodes".

1989.g.  kvalifikācijas  kursi  Gluškova  vārdā  nosauktajā  Vissavienības  Kibernētikas 
institūtā  Kijevā  (Ukraina)  un  neklātienes  aspirantūra  Ukrainas  Lauksaimniecības 
Zinātņu  Akadēmijā  par  vissavienības  ciltsdarba datu  apstrādes  sistēmu izstrādāšanas 
jautājumiem.

1984.g. ar izcilību absolvēts Rīgas Politehniskais Institūts Automātikas un skaitļošanas 
fakultāte,  specialitāte:  inženieris-elektriķis  automātikas un telemehānikas specialitātē, 
speciālizācija: tehnoloģisko procesu automatizēta vadība.

1983.g. stažēšanās Mariboras Tehniskajā universitātē Automātikas fakultātē (Slovēnija).

Darba pieredze
2005. - profesors Vidzemes augstskolā Informācijas tehnoloģiju nodaļā.

2001. -asociētais profesors Vidzemes augstskolā Informācijas tehnoloģiju nodaļā.

1998.-  valdes priekšsēdētājs a/s "Latviešu Intelektuālās Sistēmas" (A/S LIS).

1991.- direktors Sistēmu Servisa Centrā "Latvian Intelligent Systems, Ltd." (SIA LIS). 
Atbildīgs par uzņēmuma finansu-grāmatvedības un ražošanas, kā arī zinātnisko darbību.

1988.g.-1999.g. lectors un docents, bet no 2001.- asociētais profesors Rīgas Tehniskās 
Universitātes  Datorzinību  un  Informācijas  tehnoloģiju  fakultātē,  lekciju  kursi  "Datu 
apstrādes sistēmas un tīkli", “Loģistikas informācijas sistēmas”.

1989.-1991.g.  grupas  vadītājs  SWH  Rīga,  specializācija:  automatizētas  lietvedības 
sistēmas.

1987.-1989.g.  zinātniskais  līdzstrādnieks  Vissavienības  Zinātniskas  pētniecības  un 
Projektēšanas-tehnoloģiskajā Kibernētikas institūtā (Maskava).

1984.-1987.g. ESM priekšnieks Rīgas Politehniskajā Institūtā.

Latvijas mēroga IT projekti
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2003.g.  Rīgas  Domes  Satiksmes  departamenta  Kustibas  vadības  centra  operatīvās 
pārvaldības informatīvā sistēma “e-24”2002.g. Rīgas rajona padomes e-pārvaldes pirmā 
kārta (e-RRP).

2001.g.  E-komercijas  sistēmu  veidošana  (iKASE),  Latvijas  Republikas  Valsts 
Kancelejas informācijas apstrādes sistēma (VKLIS).

1998.-2001.g. Valsts Ieņēmumu Dienesta (VID) Personāla Uzskaites Sistēmas (PUSE) 
izveidošanas projekts.

1997.-2000.g.  Latvijas  Republikas  Ciltslietu  un  Veterinārās  informācijas  sistēmas 
izveidošana. Projekts GUNA - ganāmpulku reģistrs, UNDA - Valsts Veterinārmedicīnas 
Centra Uzņemšanas nodaļas darba automatizācijas sistēma, LĒDA - dzīvnieku optimālu 
barības devu sastādīšana.

1997.g.  Siguldas  kamaniņu  un  bobsleja  trasē  izveidota  starptautisku  sacensību 
sarīkošanas prasībām atbilstoša sadalīta datu apstrādes sistēma  BOBIS, kas reālā laika 
režīmā apstrādā informāciju no laika mērīšanas apakšsistēmas un aktualizē sacensību 
rezultātu datu bāzi,  kā arī  nodrošina televīzijas signāla  apstrādi.  1998.g.  pirmo reizi 
Latvijas vēsturē tiešā pārraide Eirosport.

1996.gadā  izstrādāta  sadalīta  hiperteksta  un  elektroniskā  pasta  sistēma  Little  PARIS 
(Mazā Parīze),  kas  kalpo abonentu informācijas  apmaiņas tīkla  veidošanai.  Publiskā 
datu  pārraides  tīkla  Internet analogs,  bet  atšķiras  no  tā  ar  augstāku  informācijas 
aizsardzības pakāpi.

1986.-1996.gadam  tika  izveidota  objektorientēta  sadalītu  datu  apstrādes  sistēmu 
projektēšanas metodoloģija LISTechnology, apstiprināta Latvijas Republikā ar patentu.

Starptautiska mēroga IT projekti

2001.g.-2003.g.  dalībnieks  Eiropas  Savienības  programmā  5th Framework  projects 
BALTPORTS-IT IST-2001-33030 “Simulation and IT Solutions: Applications in the 
Baltic Ports’ Areas of the Newly Associated States”. Projekta dalībnieki: Fraunhofera 
Institūts  (Vācija),  LIS  (Latvija),  Otto-fon-Gērika  Universitāte  (Vācija),  a/s 
Ventamonjaks  (Latvija),  Olsteras  Universitāte  (Anglija),  IDC  IT  (Latvija),  Rīgas 
Tehniskā  Universitāte  (Latvija),  Baltijas  Konteineru  Termināls  (Latvija),  Kauņas 
Universitāte (Lietuva), Klaipēdas Jūras Osta (Lietuva), Varšavas Tehniskā Universitāte 
(Polija), Gdaņskas Osta (Polija), Kibernētikas Institūts (Igaunija).

2000.g.-2002.g.  koordinātors  Eiropas  Savienības  programmā  LEONARDO  projects 
LOGIS  LV-138.003  “Long-Distance  Tutorial  Network  in  “Logistics  Information 
Systems”  based  on  WEB Technologies”.  Projekta  dalībnieki:  Dženovas  universitāte 
(Itālija),  CFLI  (Itālija),  Delftas  universitāte  (Nīderlande),  Linčēpingas  universitāte 
(Zviedrija),  Rīgas  Tehniskā  universitāte  (Latvija),  Ventspils  augstskola  (Latvija), 
Ventspils  Brīvostas  pārvalde  (Latvija),  Latvijas  Transporta  attīstības  un  izglītības 
asociācija.

1998.-2000.g.  dalībnieks  Eiropas  Savienības  PHARE  projekts  COPERNICUS 
DAMAC-HP  6012  "Further  development  and  practical  application  of  Harbour 
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Processes  Managing  and  Controlling  models,  methods  and  techniques".  Projekta 
dalībnieki: Fraunhofera Institūts (Vācija), LIS (Latvija), Prāgas Universitāte (Čehija), 
Otto fon Gērika Universitāte (Vācija), Rīgas Tehniskā Universitāte (Latvija).

1995.-1997.g.  dalībnieks  Eiropas  Savienības  PHARE  projekts  COPERNICUS 
Concerted  Action  312  AMCAI  1994  "Application  of  Modern  Concepts  in  the 
Automated  Information  Management  in  Harbours  by  using  advanced  IT-solutions" 
(AMCAI)  ("Mūsdienīgu  IT  risinājumu  izmantošana  Ostu  Informācijas  vadības 
sistēmās").  Projekta  dalībnieki:  Fraunhofera  Institūts  (Vācija),  LIS  (Latvija),  LMS 
(Latvija),  Prāgas  Universitāte  (Čehija),  Otto  fon Gērika Universitāte  (Vācija),  Rīgas 
Tehniskā Universitāte (Latvija), TNO (Holande), Mičiganas Universitāte (ASV).

Zinātniska darbība

1998.g. Latvijas Automātikas Nacionālās Asociācijas (LANO) gada galvenā balva par 
1997.gada zinātniskās darbības rezultātiem sadalītu sistēmu infoloģiskajā modelēšanā 
Eiropas Savienības zinātniskās programmas COPERNICUS ietvaros.

No 1997.g. Amerikas Elektronikas un Elektrotehnikas Inženieru institūta loceklis (IEEE 
Member) un Starptautiskās Informācijas sistēmu audita asociācijas dalībnieks (ISACA).

1989.g.  Vissavienības  Tautsaimniecības  Sasniegumu  Izstādes  (Maskava)  sudraba 
medaļa par specializētas datu bāzu vadības sistēmas izstrādāšanu personālajam datoram.

Sabiedriska darbība

No 2000.gada LR Ekonomikas ministrijas ITTE nozares Ekspertu padomes loceklis.

No  1997.g.  Valsts  Atestācijas  komisijas  priekšsēdētājs  (RTU  Datorzinību  un 
Informācijas tehnoloģiju fakultāte) inženiera kvalifikācijas piešķiršanai

No 1997.g. Latvijas Datortehnikas Ražotāju Asociācijas Valdes loceklis.

Hobijs un prasmes

Kalnu slēpošana, teniss, civilās aviācijas pilots.

Valodas

Latviešu, krievu, angļu.
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Curreculum Vitae

Vārds, uzvārds: Ivars Dannebergs

Dzimšanas datums: 7.novembris 1973.gads

Personas kods: 071173-11382

Tautība: latvietis

Adrese: Rīga, Slokas 167 – 60.
Telefons: 9215769

Izglītība: 1994.g. līdz 1997.g. Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas 
fakultāte, datorikas nodaļa. Iegūts maģistra grāds datoru zinātnē.

1992.g. līdz 1995.g. RTU Automātikas un skaitļošanas tehnikas 
fakultāte. Iegūts bakalaura grāds datorzinībās. (Prakse Vācija 
uzņēmumā "Esd electronic system design")

1981.g. līdz 1992.g. Valmieras 1. vidusskola. Iegūta vidējā 
izglītība.

Darba pieredze: No 2003.gada lektors Vidzemes augstskolā.
No 2000. gada janvāra Latvijas Banka – maksājumu sistēmu 
eksperts. 

No 1998.gada novembra līdz 1999.gada decembrim a/s “Dati”  - 
sistēmanalītiķis projektos VID IS un "ATM datu plūsmas 
uzskaite” Vācijā. 

No 1995.g.aprīļa līdz 1998.gada novembrim, a/s “Rīgas 
komercbanka” Valmieras filiāle - Vidzemes reģiona vecākais 
datorspeciālists

Valodu zināšanas: latviešu – dzimtā,
vācu – ļoti labi (Gētes institūta sertifikāts),
angļu – lasīt tehnisko literatūtru ļoti labi, sarunu valoda - labi,
krievu – ļoti labi.

Zinātniski pētnieciskās 
intereses:

Datu bāzu drošība datortīklos.

Vaļasprieki: Alpīnisms, velobraukšana.
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CURRICULUM VITAE

PERSONAS DATI
Valdis Vīksna

Dzim. 15.04.1954. Rūjiena, Valmieras raj. LV-4240

Tālr. 4263751, 9423864

IZGLĪTĪBA
1979.g. Rīgas Politehniskais institūts, radiotehnikas un sakaru fakultāte, specialitāte – 
radioaparatūras konstruēšana un ražošana

2002.g. Latvijas Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte, profesionālās studiju 
programmas – vidusskolas informātikas skolotājs

DARBA PIEREDZE

2004.g. – lektors Vidzemes augstskola, IT koledžas programmas direktors
1997.g. – 2004.g.datortehnikas inženieris Rūjienas Arodģimnāzija
1997.g. – automātikas atslēdznieks Rūjienas Piensaimnieku Biedrība
1994.g. – 1996.g.datortīkla administrators “Banka Baltija”
1992.g. – direktora vietnieks informātikā Rūjienas vidusskolā
1992.g. – 1994.g.galvenais enerģētiķis zivsaimniecībā “Rūja”
1986.g. – 1992.g.atslēdznieks zvejnieku k/s “Padomju Zvejnieks”
1979.g. – 1986.g.tehnologs, iecirkņa priekšnieks Rīgas Radio Rūpnīca
1979.g. – 1979.g.konstruktors konstruktoru birojā “Orbīta”
1972.g. – 1976.g.sporta instruktors sporta biedrībā “Dinamo”
1968.g. – 1971.g.elektriķis Valmieras PMK (vasarās)

VALODU ZINĀŠANAS

Krievu – laba sarunvaloda

Vācu – sarunvaloda

PRASMES

B kategorijas autovadītāja apliecība

C 5 elektrodrošības kategorija
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CURRICULUM VITAE

Paredzētais amats projektā: 
Projektā veicamie pienākumi:
(minēt trīs galvenos)

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

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

09/2002
06/2004

Iegūtā izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
Diploma Nr. 0814

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

09/1998
06/2002

Iegūtā izglītība: dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs
Diploma Nr. 019175

5. Papildu izglītība/kursi:

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

Latvijas Universitāte Augstskolu didaktika: 
mūsdienu teorijas un 
prakse

06/2003
12/2003

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

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

7. Darba pieredze:

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

09/2004
šim brīdim

Darba vietas 
nosaukums

Vidzemes augstskola

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

tīkli
2. laboratorijas darbu vadīšana kursā datortīkli un to 

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

līdzekļi vadīšana tālmācības studiju tūrisma 
organizācijas un vadības nodaļā

7. vispārējā IT atbalsta sniegšana administrācijai un 
pasniedzējiem

8. datortehnikas apkope, programmatūras instalēšana
9. serveru administrēšana

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

08/2002
08/2004

Darba vietas 
nosaukums

Vidzemes augstskola

Amata nosaukums asistents, galvenais datorspeciālists
Galvenie pienākumi 10. laboratorijas darbu vadīšana kursā datu pārraides 

tīkli
11. laboratorijas darbu vadīšana kursā datortīkli un to 

administrēšana
12. kursa datorzinības vadīšana tālmācības studiju 

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

pasniedzējiem
14. datortehnikas apkope, programmatūras instalēšana
15. serveru administrēšana

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

02/2001
07/2002

Darba vietas 
nosaukums

SIA „LF Dati”

Amata nosaukums Administrators, datortīklu un komunikāciju 
speciālists.

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

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

06/1999
02/2001

Darba vietas 
nosaukums

SIA „Eddi”

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

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

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

9. Kontaktinformācija:

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

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

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

Docētājs

Uzvārds

Zinātniskais 
vai 

akadēmiskais 
grāds

Amats

pamatdarbs/ 
blakusdrbs Kurss

Semestri

1 2 3 4

J.Bikše Mg. oec. Lektors p Ekonomikas pamati 2
J.Bikše Mg.oec.. Lektors p IT Menedžments 2
S.Cakula Dr.Paed. Asoc. prof. p Ievads specialitātē 4
I.Dannebergs Mg. sc.comp Docents p Datu bāzu tehnoloģijas 4
I.Dannebergs Mg. sc.comp Docents p Tīmekļa tehnoloģijas 4
E.Ginters Dr.Sc.ing. Asoc. prof. p Datu pārraides tīkli 2 2 2
S.Sietinsons Mg. oec Lektors p Tīkla operētājsistēmas 4
S.Sietinsons Mg. oec Lektors p Datoru arhitektūra 2 2
S.Sietinsons Mg. oec Lektors p Operacionālās sistēmas 2
Z.Skrastiņa Mg. math. Lektors p Matemātika 4
V.Vīksna Bc.sc.ing. Lektors b Programmēšana Pascal 2
D.Lārmane Mg.philol. Docente p Specialitātes svešvaloda 2 2
A.Vārna Mg.paed. Lektors p Lietojumprogrammatūra 2
A.Vārna Mg.paed. Lektors p Elektrotehnikas pamati 4
V. Vīksna Bc.sc.ing. Lektors b Telekomunikācijas 2
A.Cīrulis Mg.sc.comp. Lektors p Operacionālās sistēmas 2
O.Bāliņš Mg. math. Docents p Nozares tiesību pamati un standarti 2
O.Bāliņš Mg. math. Docents p Darba aizsardzība un ergonomika 2
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6.pielikums

PRAKSES UN KVALIFIKĀCIJAS DARBA 
NOLIKUMI
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Ievada prakses nolikums

Pamatojoties  uz  Valsts  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības 
standartu,  programmā  Informācijas  tehnoloģijas  plānotas  prakses  16  kredītpunktu 
apjomā. Ievada prakse paredzēta 4 kredītpunktu apjomā. 

Mērķis: Nodrošināt  praktikantu  ar  darbu uzņēmumā,  lai  gūtu  darba  pieredzi 
ieskatu uzņēmuma darba un kadru vadīšanā, organizēšanā, profesionālo iemaņu apguvē 
un mārketingā.

Prakses laiks: Atbilstoši studiju plānojuma programmai.

Prakses laikā veicamie uzdevumi:
• Iepazīties ar uzņēmuma informācijas tehnoloģiju sistēmu un lietošanu.
• Analizēt  informācijas  tehnoloģiju  lietderīgumu  un  izmantošanu 

uzņēmumā.
• Apgūt uzņēmumā lietotās informācijas tehnoloģiju sistēmas.
• Veikt  uzņēmumā  nepieciešamos  darba  uzdevumus,  kas  saistītiar 

informācijas tehnoloģijām un kurus nosaka uzņēmuma prakses vadītājs.

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

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

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

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

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

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

Prakse  beigās  students  iesniedz  Vidzemes  augstskolas  IT  nodaļas  vadītājam 
prakses atskaiti un prakses dienasgrāmatu, kurā katru dienu tiek fiksēti darba uzdevumi, 
atbildības pakāpe, problēmas, kas radušās darba gaitā un to risinājumi.

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

Prakses dokumentācija: Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti, kurā 
atspoguļo  praksi  uzņēmumā,  novērtē  konkrētā  uzņēmuma  informācijas  tehnoloģiju 
stāvokli,  prakses  norisi  un  sniedz  izpildīto  uzdevumu  aprakstu  un  lietderīguma 
izvērtējumu.  Prakses  atskaitei  jāpievieno atsauksme no prakses  vietas.  Prakses  laikā 
students raksta prakses dienasgrāmatu. Prakses atskaitei var pievienot dokumentāciju, 
kas apliecina studenta prakses laikā veikto uzdevumu kvalitāti.

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

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

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

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

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

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

Apstiprināts Vidzemes augstskolas
IT nodaļas sēdē

2005.gada IT nodaļas sēdes protokols Nr.7
14.09 plkst 17:30 Tērbatas ielā 10
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Pirmskvalifikācijas prakses nolikums

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

Mērķis: Radīt iespēju praktikantam piedalīties konkrēta ar uzņēmumu saistīta 
projekta  izstrādē,  kā  arī  visas  atbilstošās  dokumentācijas  veidošanā..  Ja  projekta 
realizācija notiek atbilstošās prakses laikā, tad arī piedalīties tā realizācijā.

Prakses laiks: Atbilstoši studiju plānojuma programmai.

Prakses  laikā veicamie  uzdevumi:  Piedalīties  konkrēta  projekta  izstrādē  un 
organizācijā.  Uzstādīt  un  konfigurēt  datortehniku.  Instalēt  un  konfigurēt 
programmatūru.  Administrēt  serverus,  administrēt  failu  sistēmas.  Piedalīties  projekta 
dokumentācijas veidošanā.Analizēt un vērtēt projekta izstrādes gaitu.Vadīt un organizēt 
atsevišķas projekta daļas, kuras nosaka uzņēmuma prakses vadītājs..

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

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

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

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

Prakse  beigās  students  iesniedz  Vidzemes  augstskolas  IT  nodaļas  vadītājam 
prakses atskaiti un prakses dienasgrāmatu, kurā katru dienu tiek fiksēti darba uzdevumi, 
atbildības pakāpe, problēmas, kas radušās darba gaitā un to risinājumi.

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

Praktikantam nav tiesību pavirši izturēties pret uzdotajiem pienākumiem prakses 
laikā un darboties uzņēmumā bez jebkādas atbildībās.
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Prakses dokumentācija: Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti, kurā 
atspoguļo  praksi  uzņēmumā,  novērtē  konkrētā  uzņēmuma  informācijas  tehnoloģiju 
stāvokli, prakses norisi un sniedz izpildīto uzdevumu aprakstu un lietderīguma 

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

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

veiktajiem uzdevumiem 25%

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

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

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

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

vai citā uzņēmumā.

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

Apstiprināts Vidzemes augstskolas
IT nodaļas sēdē
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Nolikums par kvalifikācijas darba izstrādi pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā

“Datorsistēmu un datortīklu administrators”

Kvalifikācijas darbs ir valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena 
sastāvdaļa.  Diplomu  par  pirmā  līmeņa  augstāko  profesionālo  izglītību  saņem 
izglītojamais, kurš apguvis programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot 
tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 5 – “viduvēji”.

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

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

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

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

2.Tēmas  pieteikuma  iesniegšana. Pēc  tēmas  izvēles  studentam  jāizpilda 
kvalifikācijas darba temata pieteikums un jāiesniedz tas IT nodaļā studiju programmas 
direktoram. Kvalifikācijas darba pieteikuma iesniegumu reģistrē un akceptē IT nodaļas 
sēdē. Pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz ceturtā studiju semestra uzsākšanai pilna 
laika studijās (līdz ceturtā studiju semestra nobeigumam nepilna laika studijās).

3.Kvalifikācijas  darba  vadītājs. Studiju  programmas  direktors  konsultējoties  ar 
programmā  strādājošiem  mācību  spēkiem  nozīmē  kvalifikācijas  darba  vadītājus. 
Kvalifikācijas darba vadītāji var būt VA mācību spēki, nozares speciālisti. Studentiem ir 
tiesības  izstrādāt  darbu  patstāvīgi  bez  darba  vadītāja.  Studenti  kvalifikācijas  darba 
izstrādes gaitā var konsultēties ar jebkuru VA  vai IT nodaļas mācību spēku.

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

5.Kvalifikācijas  darba  noformēšana. Kvalifikācijas  darba  izstrādes  nobeiguma 
posmā  studenti  pēc  darba  vadītāja  norādēm  veic  kvalifikācijas  darba  galīgu 
noformēšanu. Kvalifikācijas darba tīrraksts divos iesietos eksemplāros jāiesniedz līdz 
jūnija mēneša pirmajai darbdienai (līdz decembra mēneša trešajai nedēļai nepilna laika 
studijās).
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Kvalifikācijas darba struktūra un saturs

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

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

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

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

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

studentu klātbūtnē.  Komisijas sastāvā ir  komisijas  vadītājs  un vimaz četri  komisijas 
locekļi.

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

valsts standartos noteiktajām prasībām.

Apstiprināts Vidzemes augstskolas
IT nodaļas sēdē
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18.E.Ginters L.Novitsky, J.Pronins; Structuring the Business Information at the Port 
areas. Proceedings of the 2nd Intern.Conf.”Simulation, Gaming, Training and Business 
Process Reengineering in Operations”, Riga, September 8-9, 2000.

19.E.Ginters L.Novitsky, E.Viktorova; Information System for Managing the Insurance 
Business Processes. Proceedings of the 4th Joint Conference on Knowledge-Based 
Software Enginnering, Brno, September 12-14, 2000.
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8.pielikums

MĀCĪBU KURSU NODROŠINĀJUMS AR 
MĀCĪBU LITERATŪRU
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KURSU NODROŠINĀJUMS AR MĀCĪBU LITERATŪRU.

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI:
Specialitātes svešvaloda     
Boeckner Keith. Oxford English for Computing / K. Boeckner, P. Charles Brown. - Oxford : Oxford 
University Press, 2001. - ISBN 0194573877. - 212 p. : ill.

Boeckner Keith. Oxford English for Computing : Answer Book with teaching notes / K. Boeckner, P. 
Charles Brown. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - ISBN 0194573885. - 62 p. : ill. 

Boeckner Keith. Oxford English for Computing : Cassette / K. Boeckner, P. Charles Brown. - Oxford : 
Oxford University Press, 2000. - ISBN 0194573893

Comfort Jeremy. Effective Presentations / with York Associates : Teacher's Book / Jeremy Comfort. - 
1st publ. - Oxford : Oxford University Press, 1995. - (Oxford Business Emglish 
Skills). - ISBN 0194570894. - 48 p.
 
Comfort Jeremy.Student's book Effective Presentations. - 1st Publ. - Oxford : Oxford University Press, 
1995. - (Oxford Business English Skills). - ISBN 0-19-457065-7. - 80 p. : ill., photos

Gude Kathy. Advanced Listening and Speaking. - Oxford : Oxford University Press, 1996. - 
(CAE). - ISBN 0194533476. - 152 p. : ill., photos, drawings, tab., + Tapescripts: 129.- 144. p. + Answer 
ķey; 145.- 152. p. 

Gude Kathy. Advanced Listening and Speaking. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - 
(CAE). - ISBN 0-19-453347-6. - 152 p. : ill., photos, drawings, tab., + Tapescripts: 129.- 144. p. + 
Answer ķey; 145.- 152. p.

Ekonomikas pamati
David Campbell Business for Non-Business students, DP Publications Ltd, London, 1994

Viktors Nešpors Ievads ekonomikā. Rīga: Kamene, 2002

Ekonomikas pamati. Rīga:Jumava, 2002
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NOZARES TEORĒTISKIE UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PAMATA KURSI

Ievads specialitātē

Arhipova Irina. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. - Rīga : Datorzinību centrs, 1999. - Lit.: 153. 
lpp.. - ISBN 9984-665-03-81. - 163 lpp. : il., att., tab. + Pielikumi: 157.- 163. lpp.

Cakula Sarma. Būsim draugos ar datoru un internetu. - Rīga : Pētergailis, 1999. - (Pedagoģijas 
skola). - ISBN 9984-504-80-8. - 143 lpp. : il., zīm.

Kuzmina Ludmila. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem : Lielvārds, 2001. - (Informātikas 
skolotāja bibliotēka). - Lit.: 96. lpp.. - ISBN 9984111806. - 96 lpp. : il., att.

Pratt Terrence. Pascal : A New Introduction to Computer Science. - New Jersey : Prentice Hall, 1990. - 
Ind.: p. 805.- 813.. - ISBN 0136542867. - XVIII, 813 p.

Smith Terry. Intermediate Programming Principles and Techniques Using Pascal. - New York : West 
Publ. Co, 1991. - Ind.: p. 667.- 677.. - ISBN 0314663142. - XXIV, 677 p. : ill., pic.

Климова Л.М. Pascal 7.0 : Практическое программирование. Решение типовых задач / Л.М. 
Климова. - Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002. - ISBN 5933780332. - 528 с

Abernethy Kenneth. Exploring the Science of Computing : A laboratory Approach with PASCAL. - 
Boston : PWS Publ. Co., 1994. - Index: p. 620.- 623.. - ISBN 0-534-15420-4. - XVI, 623 p.

Laudon Kenneth C. Solve It! For Windows : Management Problem Solving With PC Software and 
World Wide WEB : Spreadsheet and Database Cases With Complete Tutorial Documentation For Excel, 
Lotus, and Access World Wide WEB Version 2.7. - New York : Azimuth Corporation, 1997. - ISBN 0-
945991-10-X. - VII, 249 p. : ill., fig

Augucēvičs Jānis. [1 daļa] Ievads datorzinībās : My Computer Microsoft Word '2000. - Rīga : Turība, 
2001. - (Datorzinību bibliotēka ; Nr. 11). - ISBN 9984609472. - 99 lpp. : il., zīm

Ellis Juanita. The Internet Security Guidebook : From Planning to Development / Juanita Ellis, Tim 
Speed ; Developmental Ed. Ed. Carrasco. - San Diego : Academinc Press, 2001. - (The Korper and Ellis 
E- Commerce Books Series). - Glossary: p. 305.- 312. - Ref.: p. 313.- 316. - Ind.: p. 317.- 
320.. - ISBN 0122374711. - XXIV, 320 p. : ill.

Matemātika:   kopu teorija, lineārā algebra  
Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : 1. nodaļa: Algebras elementi : 2. nodaļa: Vektori : Lekciju 
konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 
1997. - ISBN 9984046281I. - [96] lpp.

Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : 3. nodaļa. Analītiskā ģeometrija : 4. nodaļa. Lineārās telpas : 5. 
nodaļa. Lineārās transformācijas : Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. - 
[Rīga] : Zvaigzne ABC, 1998. - ISBN 9984048845II. - [115] lpp.

Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : 6. nodaļa. Viena argumenta funkcija : 7. nodaļa. Funkcijas 
robeža : 8. nodaļa. Funkcijas atvasinājums : 9. nodaļa. Atvasinājuma lietojumi : 10. nodaļa. 
Vairākargumentu funkcija : 11. nodaļa Diferenciālģeometrijas elementi : Lekciju konspekts 
inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 1998. - ISBN 9984171752III. - 
[192] lpp.

  
Šteiners Kārlis. Augstākā matemātika : 12.- 15. nodaļa. Integrālrēķini : 16.- 19. nodaļa. 
Diferenciālvienādojumi : Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem. - [Rīga] : 
Zvaigzne ABC, 1999. - ISBN 9984176053IV. - [167] lpp.

Revina Ismena. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem / Ismena Revina, Māra Gulbe, Marija 
Peļņa, Signe Bāliņa. - Rīga : Zvaigzne, 1997. - ISBN 9984046125. - 168 lpp.
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Datoru arhitektūra

Williams Rob. Computer Systems Architecture : A Network Approach. - Harlow : Addison- Wesley, 
2001. - Glossary: p. 583.- 598. - References: p. 645.-646. - Index: p. 647.-660.. - ISBN 0201648598. - 
XX, 660 p. : ill., fig. + CD-ROM.

Parsons June Jamrich. New Perspectives on Computer Concepts : Introductory / June Jamrich Parsons, 
Dan Oja. - 4th ed. - Cambridge : Course Technology, 2000. - ISBN 0760064911. - XVI, 472 p. : ill.

Chandor Anthony. Computers. - London : Penguin Books, 1981. - (The Penguin Dictionary 
of). - ISBN 0-14-051039-7. - 440 p.

Introduction to Personal Computer Hardware and Operating Systems : Course 1105 : Student Manual. - 
Orem : Novell, 1999. - (Novell Education). - XII, [294] p.

Datu pārraides tīkli

Comer Douglas E. Computer Networks and Internets : With Internet Applications. - #rd edition. - Upper 
Saddle River : Prentice Hall, 2001. - Bibliogr.: 659.- 666. - Index: p. 667.- 681.. - ISBN 0130914495. - 
XXIX, 681 p. : ill., fig. + CD-ROM.

Logistics Information Systems / Ed. by Egils Ginters. - Riga : Jumi Ltd., 2002. - Ref. after each 
chapter. - ISBN 9984300218Part 1. - 380 p. : ill.

Logistics Information Systems / Ed. by Egils Ginters. - Riga : Jumi Ltd., 2002. - Ref. after each 
chapter. - ISBN 9984300218Part 2. - 302 p. : ill

К.Закер. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Пер.с англ. БХВ-
Петербург, 2001.-1008 с.

Lietojumprogrammatūra

Berovskis  Askolds. Strādāsim  ar  Microsoft  Word  2000 :  Teksti,  tabulas,  WWW. -  Rīga :  Mācību 
grāmata, 2000. - ISBN 9984180301. - 139 lpp. : il., zīm
Karbo  Michael. Windows  98 :  Viss  kurss  trijās  dienās!. -  Rīga :  Egmont  Latvija,  2000. -  (Apgūsti 
pats!). - Priekšm. rād.: 79. lpp.. - ISBN 9984092909. - 79 lpp. : il., zīm

Karbo Michael. Excel 97 : Viss kurss trijās dienās!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - (Apgūsti pats!). - 
Priekšm. rād.: 78.- 79. lpp.. - ISBN 9984092895. - 79 lpp. : il., zīm.

Karbo Michael. Word 97 : Viss kurss trijās dienās!. - Rīga : Egmont Latvija, 2000. - (Apgūsti pats!). - 
Priekšm. rād.: 78. lpp.. - ISBN 9984092879. - 78 lpp. : il., zīm.

Vilde Vaira. Datorzinības : MS Excel. - Rīga : RaKa, 2001. - ISBN 9984152464. - 134 lpp. : il., zīm.

Симонович С. Занимательное программирование : Visual Basic : книга для детей, родителей и 
учителей / С. Симонович, Г. Евсеев. - Москва : Аст-пресс книга, 2002. - ISBN 5780507791. - 320 с. : 
ил.

Nozares tiesību pamati un standarti
Fizisko personu datu aizsardzības likums, Latvijas Vēstnesis Nr.123/124,06.04.2000.

Fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti, izd.Māris Ruķers, Rīga, 2001, 30.

Ķinis U. Noziedzīgie nodarījumi datortīklos, izd. Tiesu nama aģentūra, Rīga, 2000, 128.

Ruķers M. Personas datu tiesiskā aizsardzība, izd. Turības biznesa augstskola, Rīga, 2000, 190.
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Elektrotehnikas pamati

Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Valmiera: VPIC, 2003.- 512 lpp.-Tulkota no vācu 
valodas. ISBN 9984-762-01-7

Operacionālās sistēmas

Бендел Дэвид. Использование Linux = Using Linux / Дэвид Бендел, Роберт Нейпир. - 6-е изд. - 
Москва : Вильямс, 2002. - ISBN 5845902347. - 784 с. : ил.

Данеш Арман. Red Hat Linux 6 : Полное руководство = Mastering Red Hat Linux 6. - Киев : Век +, 
2000. - Предм. указ.: c. 635.- 664.. - ISBN 588547074X. - 664 с. : илл.

NOZARES MĀCĪBU KURSI

Datu bāzu tehnoloģijas
Hoffer Jeffrey A. Modern Database Management / Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott, Fred R. 
McFadden. - 6th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - Web resources. - Glossary of 
Acronyms: p. 613.- 614. - Glossary of Terms: p. 615.- 625. - Index: p. 627.- 638.. - ISBN 0130339695. - 
XXXIV, 638 p. : ill.

Hoffer Jeffrey A. Modern Database Management / Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott, Fred R. 
McFadden. - 6th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - Web resources. - Glossary of 
Acronyms: p. 613.- 614. - Glossary of Terms: p. 615.- 625. - Index: p. 627.- 638.. - ISBN 0130423556. - 
XXXIV, 638 p. : ill.

Elmasri Ramez. Fundamentals of Database Systems / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe. - 3rd Ed. - 
New York : Addison-Wesley, 2000. - Bibliogr.: 30 p. - Index: 24 p.. - ISBN 0201542633. - XXVII, 955, 
[54] p. : ill., tab.

Elmasri Ramez. Fundamentals of Database Systems / Ramez Elmasri, Shamkant Navathe. - 2nd Ed. - 
New York : Addison-Wesley, 1994. - Bibliogr. Refer.: p. 818.- 847. - Index: p. 849.- 
873.. - ISBN 0805317481. - XXII, 873 p. : ill., tab.

Implementing a Database on Microsoft SQL Server 7.0 : Classroom Setup Guide. - [B.v.] : Microsoft 
Corporation, 1998. - (Microsoft Official Curriculum : Microsoft Education and Certification). - +CD. - X, 
[670] p. : ill.

Implementing a Database on Microsoft SQL Server 6.5 : Trainer Binder : Lab Manual, Delivery Guide, 
Set-up Guide, Using PowerPoint Viewer. - [B.v.] : Microsoft Corporation, 1996. - (Microsoft Official 
Curriculum = Microsoft Education and Certification). - +CD. - V, [578] p.

Teorey Toby J. Database Modeling and Design / Toby J. Teorey. - 3rd ed. - San Francisco : Morgan 
Kaufmann Publishers, Inc., 1999. - (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems / Series 
ed. Jim Gray). - Ref.: p. 323.- 346. - Ind.: p. 355.. - ISBN 1558605002. - XVIII, 366 p. : ill.

Implementing a Database on Microsoft SQL Server 7.0 : Delivery Guide. - [B.v] : Microsoft 
Corporation, 1999. - (Microsoft Official Curriculum : Microsoft Training and Certification). - +CD. - 
XVII, [606] p. : ill.

Tīmekļa tehnoloģijas

C. Musciano, B. Kennedy HTML & XHTML: The Definitive Guide, (4th ed) O'Reilly & Associates 
2000.,

Professional PHP4 Programming (1st ed.) Wrox Press Inc. 2002.,

H. M. Deitel Internet & World Wide Web How to Program (2nd ed.) Prentice Hall 2002.
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Зандстра Мэт. Освой самостоятельно РНР4 за 24 часа = Teach Yourself PHP$ in 24 Hours / Мэт 
Зандстра. - Москва : Вильямс, 2001. - ISBN 5845901847. - 384 с. : ил.

Datortīkli un to administrēšana

Comer Douglas E. The Internet Book : Everything you need to know about computer networking and 
how the INTERNET works. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1995. - Index: 307.- 312. p.. - ISBN 0-
13-151565-9. - XXII, 312 p. : ill., fig., map + Appendices: 267.- 306. p.

Stevens W. Richard. TCP/IP Illustrated : TCP for Transactions, HTTP, NNTP and the Unix Domain 
Protocols / W. Richard Stevens. - Boston : Addison- Wesley, 2001. - (Addison- Wesley Professional 
Computing Series). - Bibliogr.: p. 309.- 314. - Ind.: p. 315.- 328.. - ISBN 0201634953Volume 3. - XIX, 
328 p. : ill.

Krishnamurthy Balachander. Web Protocols and Practice : HTTP/1.1, Networking Protocols, Caching, 
and Traffic Measurement / Balachander Krishnamurthy, Jennifer Rexford. - Boston : Addison-Wesley, 
2001. - Bibliogr.: 583.- 607. p. - Index: 609.-642. p.. - ISBN 0201710889. - 642 p.

Datu bāzu tehnoloģijas II

Sunderraman Rajshekhar. Oracle Programming : A Primer / Rajshekhar Sunderraman. - Reading : 
Addison-Wesley, 1999. - Index: p. 253.- 258.. - ISBN 0201357534. - XIV, 258 p.
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9.pielikums

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU 
ADMINISTRATORA PROFESIJAS 

STANDARTS
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Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi Uzdevumi

1.Datortehnikas uzturēšana 1.1.Uzstādīt un konfigurēt datortehniku
1.2.Veikt nepieciešamo datortehnikas apkopi
1.3.Modernizēt datortehniku
1.4.Diagnosticēt un novērst problēmas
1.5.Veikt sīkus remontus

2.Programmatūras uzturēšana 2.1.Instalēt un konfigurēt programmatūru
2.2.Analizēt programmatūras uzlabojumu 
nepieciešamību
2.3.Novērst nesankcionētu programmatūras litošanu
2.4.diagnosticēt un novērst problēmas

3.Sistēmas administrēšana 3.1.Piešķirt lietotāja tiesības sistēmai
3.2.Uzturēt lietotāju kontus
3.3.Administrēt serverus
3.4.Administrēt failu sistēmas
3.5.Veidot datu rezerves kopijas
3.6.Informēt lietotājus par būtiskām izmaiņām
3.7.Dokuentēt veiktos darbus

4.Sistēmas drošības nodrošināšana 4.1.Nodrošināt sistēmas fizisko drošību
4.2.Plānot lietotāja pieejas tiesības sistēmai

4.3.Nodrošināt datortīklu drošību
4.4.Nodrošināt sistēmas pretvīrusu aizsardzību
4.5. Nodrošināt nepārtraukto elektropadevi

5.Atbalsta sniegšana lietotājiem 5.1.Sagatavot llietotāju instrukcijas
5.2.Konsultēt lietotājus
5.3.Novērst problēmas

6.IT infrastruktūras dokumentēšana 6.1.Dokumentēt datortehniku un tajā uzstādīto 
programmatūru
6.2.Dokumentēt lietotāju pieejas tiesības un to izmaiņas
6.3.Dokumentēt visus IT infrastruktūras elementus un 
izmaiņas

7.IT infrastruktūras attīstības 
plānošana

7.1.Analizēt esošas sistēmas darbības statistiku

7.2.Sekot notikumiem nozarē
7.3.Sagatavot priekšlikumus jaunas datortehnikas 
ieviešanai
7.4.Sagatavot priekšlikumus jaunas programmatūras 
ieviešanai
7.5.Plānot datortīkla izmaiņas un uzlabošanu
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Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi
Organizatoriskie faktori – darbs tiek veikts individuāli vai grupas sastāvā.
Darba grupās var vadīt citus 3. un 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa datorsistēmu un 
datortīklu administratorus.
Prasmes.

Specifiskās prasmes profesijā Kopīgās prasmes nozarē Vispārējās prasmes/ 
spējas

•Uzstādīt un konfigurēt 
datortehniku
•Veikt sīkus datortehnikas 
remontus
•Instalēt un konfigurēt 
programmatūru
•Diagnosticēt un novērst 
datortehnikas un 
programmatūras uzturēšanas 
problēmas
•Piešķirt lietotāja pieejas 
tiesības sistēmai un uzturēt 
lietotāju kontus
•Administrēt servisus un failu 
sistēmu
•Nodrošināt datorsistēmas un 
datortīklu drošību
•Konsultēt lietotājus un 
novērst problēmas
•Dokumentēt datortehniku un 
tajā uzstādīto programmatūru
•Sagatavot priekšlikumus 
jaunas datortehnikas un 
programmatūras ieviešanai
•Sekot notikumiem nozarē

•Lietot IT nozares 
standartus
•Lietot IT terminoloģiju 
angļu un latviešu valodā
•Lietot operētājsistēmas
•Lietot teksta un grafikas 
redaktorus, datu bāzes u.c. 
biroja lietojumprogrammas
•Piedalīties projektu 
vadīšanā

•Komunikatīvā prasme
•Str’’adāt koomandā 
(grupā)
•Veikt darbu patstāvīgi
•Plānot izpildāmos darbus 
un noteikt to prioritātes
•Lietot informācijas 
meklēšanas un atlases 
līdzekļus
•Sagatavot prezentācijas 
materiālus un pasākumus 
un vadīt tos
•Pārliecināt citus un 
argumentēt savu viedokli
•Noformēt lietišķos 
dokumentus
•Ievērot profesionālās 
ētikas principus
•Ievērot darba higēnas un 
drošības prasības
•Spēt sazināties angļu 
valodā
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Zināšanas
Zināšanas Zināšanu līmenis

Priekšstats Izpratne Pielietošana
Angļu valodā 
Matemātikā
Ekonomikas pamatos
Uzņēmējdarbības pamatos
Lietišķajā saskarsmē
Darba aizsardzībā un ergonomikā
Lietojumprogrammatūrā
Programmēšanas valodās
Operētājsistēmās
Datu bāzu tehnoloģijās
Datorsistēmu uzbūvē
Datortīklos
Perifērijas ierīcēs
Nozares tiesību pamatos un 
standartos
Lokālajos datrotīkos un to 
administrēšanā
Tīkla operētājsistēmās
Tīmekļa tehnoloģijas
Elektrotehnika un elektronika

Profesijas standarta darba grupas sastāvs:
•Rūta Vanaga – Rīgas Tehniskā koledža
•Renata Frolkova – Rīgas tehniskā koledža
•Pēteris Audze – Rīgas Tehniskā koledža
•Ivo Fleišmanis – Rīgas Tehniskā koledža

Profesionālā izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes eksperti:

•Juris Borzovs – priekšsēdētājs, Informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju un 
elektronikas profesionālās izglītības padome

Konsultanti:

•Didzis Kukainis – direktora vietnieks IT jautājumos, Rīgas Slimokase
•Ģirts Martisons – datortīklu administrators, A/s Latvijas Gāze
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10.pielikums

IZMAKSU APRĒĶINS
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11.pielikums

VIDZEMES AUGSTSKOLAS SENATA SEDES 
PROTOKOLS.
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11.pielikums

SADARBĪBAS LĪGUMI PAR STUDENTU 
PRAKSI
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