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1. Mērķi un uzdevumi 
 

Profesionālo studiju programma “Datorsistēmas” nodrošina profesionālā 

bakalaura studijas, lai iegūtu otrā līmeľa augstāko profesionālo izglītību un piekto 

kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inţenieris) vienā no inţenierzinātľu nozarēm – 

datorvadībā un datorzinātnē pēc pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības 

iegūšanas RTU koledţā, kas ļauj iegūt pirmā līmeľa augstāko profesionālo izglītību un 

ceturto kvalifikācijas līmeni. Otrā līmeľa augstāko profesionālo izglītību un piekto 

kvalifikācijas līmeni (programmēšanas inţenieris vai sistēmanalītiķis) nodrošina arī 

profesionālā maģistra studiju programma pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas. 

Profesionālā bakalaura grāds ļauj turpināt studijas profesionālā maģistra studiju 

programmā. 

Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeľa 

profesionālo augstāko izglītību programminţenierijā, datorsistēmu (datu bāzu un 

informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot 

inţenierus praktiskā darba veikšanai un piešķirot kvalifikāciju, kas atbilst 5. kvalifikācijas 

līmeľa programmēšanas inţeniera vai sistēmanalītiķa valsts standartam. 

Saskaľā ar formulēto mērķi LDI organizē studiju procesu šādos virzienos: 

datorsistēmu projektēšana, lietišķo datorsistēmu programmatūra un lietišķās 

datorzinātnes. 

 

Lai šo mērķi nodrošinātu LDI savu spēju robeţās realizē šādus uzdevumus: 

 

 sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas norādītajos 

virzienos; 

 iemāca studentiem patstāvīgi apgūt un izmantot programmēšanas vides un 

programmatūras rīkus, projektēt informācijas sistēmas, datu bāzu sistēmas, 

intelektuālas sistēmas un programmatūras sistēmas; 

 radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un lietot jaunās informācijas 

tehnoloģijas, teorijas un produktus; 

 trenē studentus sareţģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā; 

 nodrošina studentu specializāciju ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību, 

dodot iespēju apgūt savai turpmākajai karjerai nepieciešamās zināšanas; 

 sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus datorsistēmu nozarē; 

 nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas 

tehnoloģijām. 

 

Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu 

rezultātus, kā arī kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu un inţenierprojektu 

aizstāvēšanas rezultātus, un apsprieţot tos Lietišķo datorsistēmu institūta 

struktūrvienībās. 

Konkrēti mērķi un uzdevumi ir formulēti sadaļā 2.1.  
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2. Studiju programmas raksturojums 
 

Pieeju daţādību profesionālajām studijām nosaka Latvijas tautsaimniecības un 

darba tirgus pašreizējā situācija un paredzamās tendences nākotnē. Ir radusies vajadzība 

iespējami īsā laikā sagatavot profesionālus programmētājus, kas varētu uzsākt patstāvīgu 

profesionālo darbību, vienlaicīgi dodot iespēju turpināt studijas, lai iegūtu otrā līmeľa 

augstāko profesionālo izglītību. Profesionālo studiju programma Datorsistēmas koledţas, 

profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra līmeľos nosaka studiju saturu un plānu, 

apraksta imatrikulācijas nosacījumus, nosaka prasības studiju rezultātu vērtēšanai un 

vērtēšanas kārtību, kā arī studiju programmas realizācijas akadēmiskos, materiālos un 

finansu resursus. Studiju programma visos studiju līmeľos ir saskaľota un izstrādāta tā, 

lai koledţas studiju līmenī studenti apgūtu profesionālās zināšanas un prasmes, bet 

bakalaura un maģistra studiju līmeľos padziļinātu profesionālās zināšanas un to 

lietošanas prasmi. 

Profesionālā studiju programma Datorsistēmas nodrošina pirmā un otrā līmeľa 

profesionālo augstāko izglītību vienā no inţenierzinātľu nozarēm – datorsistēmās. 

Jāatzīmē, ka pirmā līmeľa (koledţas) profesionālās izglītības studiju programma (41481), 

kā arī otrā līmeľa (inţeniera) profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

(425251) tika akreditētas uz 6 gadiem 2007.gadā. Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 481, kas pieľemti 2001. gada 20. novembrī, nosaka otrā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. Saskaľā ar ministrijas noteikumiem 

akreditētā otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma (425251) tika 

pārstrukturizēta, izveidojot profesionālā bakalaura (42481) un profesionālā maģistra 

(46481) studiju programmas, kas ir licencētas 2004.gada 7.maijā (licences Nr. 04051-26 

un 040510-27) un akreditētas uz sešiem gadiem 2004. gada 15. decembrī (akreditācijas 

lapas Nr. 023-782 un 023-783). 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģija pēdējos gados attīstās ļoti strauji. Tas 

pats notiek Latvijā, kur pēdējos desmit gados ir nodibinātas daudzas jaunas 

programmatūras un aparatūras izstrādes firmas. Šis aspekts, savukārt, nosaka 

nepieciešamību pēc kvalificētiem programmēšanas tehnoloģiju un informācijas sistēmu 

izstrādes speciālistiem, kuri ir specializējušies programmēšanā un sistēmu analīzē. Tiek 

prognozēts, ka informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana, kā arī programmēšana varētu 

būt viena no ienesīgākajām Latvijas ekonomikas nozarēm. Lai šīs ieceres realizētos, katru 

gadu Latvijas universitātēm būtu jāsagatavo vismaz 1000 speciālistu datorzinātnē un 

informācijas tehnoloģijā. Līdz ar to Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultātei ir jāformulē savi mērķi un uzdevumi. 

Profesionālās studiju programmas Datorsistēmas mērķis ir nodrošināt pirmā 

līmeľa profesionālo augstāko izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūrā un otrā 

līmeľa profesionālo augstāko izglītību programminţenierijā, datorsistēmu (datu bāzu un 

informācijas sistēmu) projektēšanā un modelēšanā, kā arī sistēmu analīzē, apmācot 

inţenierus praktiskā darba veikšanai un piešķirot kvalifikāciju, kas atbilst 5.kvalifikācijas 

līmeľa programmēšanas inţeniera vai sistēmanalītiķa valsts standartam. 

Datorsistēmu profesionālā studiju programma tiek veidota atbilstoši RTU Senāta 

lēmumiem, RTU Studiju daļas izstrādātajiem norādījumiem un Lietišķo datorsistēmu 

institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma ir apstiprināta RTU Lietišķo 
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datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 

Domes un RTU Senāta sēdēs. 

Studiju programmas apjoms tiek rēķināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais 

apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas nedēļā. Viens KP atbilst 16 

kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma. 

Studiju programmas Datorsistēmas kopējā struktūra ir attēlota 1. zīmējumā. 
 

Bakalaura akadēmisko studiju 
programma 43481 (ilgums 3 gadi, 

apjoms 122 KP) 

Inženierzinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds datorvadībā un 

datorzinātnē 

Profesionālā bakalaura studiju 
programma 42481 (ilgums 4 gadi, 

apjoms 161 KP) 

Profesionālais bakalaura grāds 
datorsistēmās un 

programmēšanas inženiera 
profesionālā kvalifikācija 

Pirmā līmeņa profesionālā studiju 
RTU koledžā programma 41481 
(ilgums 3 gadi, apjoms 120 KP) 

Programmēšanas tehniķa 
profesionālā kvalifikācija 

Profesionālās sagatavotības 
priekšmetu studijas un prakse 
(ilgums 1 gads, apjoms 42 KP) 

Vispārizglītojošo, nozares teorētisko 
pamatkursu un profesionālās 

specializācijas priekšmetu studijas 
(ilgums 1,5 gadi, apjoms 61 KP) 

Reflektanti ar vispārējo vai 
profesionālo vidējo izglītību 

Maģistra akadēmisko studiju 
programma 45481 (ilgums 2 gadi, 

apjoms 81 KP) 

Inženierzinātņu maģistra 
akadēmiskais grāds datorsistēmās 

Profesionālā maģistra studiju 
programma 46481 (ilgums 1,5 gadi, 

apjoms 62 KP) 

Profesionālais maģistra grāds 
datorsistēmās un sistēmanalītiķa vai 

programmēšanas inženiera profesionālā 
kvalifikācija (tikai studentiem ar bakalaura 

akadēmisko grādu) 

Doktora studiju programma 51481 
(ilgums 3 gadi, apjoms 144 KP) 

Inženierzinātņu doktora 
akadēmiskais grāds 

Profesionālais bakalaura grāds 
datorsistēmās un 

programmēšanas inženiera 
profesionālā kvalifikācija 

 

 

1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju 

programmā 
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2.1. Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programmas specifiskie 

mērķi un uzdevumi 
 

Profesionālās maģistra studiju programmas (46481) mērķis ir nodrošināt 

studentiem dziļas zināšanas un prasmes datorzinātnē, programminţenierijā un 

datorsistēmu izstrādē saskaľā ar Latvijas ekonomikas vajadzībām. Profesionālo maģistra 

studiju programmu beigušie iegūst profesionālā maģistra grādu datorsistēmās. Studenti, 

kas uzľemti programmā ar inţenierzinātľu akadēmiskā bakalaura grādu datorvadībā un 

datorzinātnē, izpildot papildprasības, iegūst profesijas standarta 5. kvalifikācijas līmenim 

atbilstošu sistēmanalītiķa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) vai programmēšanas 

inţeniera (lietišķo datorsistēmu programmatūras un lietišķo datorzinātľu virzieniem) 

kvalifikāciju. 

Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās 

un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt 

datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes, 

specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišķo datorzinātľu vai lietišķo datorsistēmu 

programmatūras virzienos. 

Datorsistēmu profesionālā maģistra studiju programma satur obligātos 

priekšmetus, kas kopīgi visiem virzieniem, un specializējošos priekšmetus, kuri definē 

profesionālo kvalifikāciju. Studentiem ir iespējas apgūt arī pedagoģijas, psiholoģijas, 

ekonomikas un vadības priekšmetus. 

 

Maģistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi: 

 

 sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un 

intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas 

virzienam); 

 sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm,  kā 

arī tehnoloģijām un rīkiem lietišķo programmu izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu 

programmatūras virzienam); 

 sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas 

metodēm (lietišķo datorzinātľu virzienam); 

 trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu 

projektēšanas virzienam); 

 trenēt studentus sareţģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā 

(lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam); 

 trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metoţu praktiskā 

lietošanā (lietišķo datorzinātľu virzienam); 

 dot 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. 

 

Studiju programmas uzdevumu realizācijas rezultātā: 

 

 studenti iegūst dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas: 
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o sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā 

(Datorsistēmu projektēšanas specializācijā); 

o programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu 

izstrādes tehnoloģijās un rīkos (Lietišķo datorsistēmu programmatūras 

specializācijā); 

o programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot 

objektorientētas metodoloģijas (Lietišķo datorzinātņu specializācijā). 

 studenti tiek trenēti: 

o lietot daţādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus (Datorsistēmu projektēšanas 

specializācijā); 

o izstrādāt un profesionāli lietot sareţģītus programmproduktus (Lietišķo 

datorsistēmu programmatūras specializācijā); 

o lietot metodoloģijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu, 

datorsistēmu izstrādē (Lietišķo datorzinātņu specializācijā). 

 studenti iegūst 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. 

 

Iegūtā izglītība nodrošina iespēju strādāt pie būtiski jaunu sistēmu un tehnoloģiju 

izstrādes programmatūras un informācijas tehnoloģijas firmās, uzsākt zinātnisko un 

pedagoģisko darbu un turpināt izglītību inţenierzinātľu doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai. 

 

2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 

Studijas profesionālā maģistra programmā studenti uzsāk pēc profesionālā 

bakalaura grāda un programmēšanas inţeniera standarta 5.kvalifikācijas līmenim 

atbilstošas kvalifikācijas iegūšanas. Studijas šajā programmā var uzsākt arī pēc bakalaura 

akadēmiskā grāda iegūšanas. Papildus apgūstot profesionālās sagatavošanas priekšmetus 

(10 KP), nostrādājot praksi (26 KP) un izstrādājot projekta daļu (6 KP) pie maģistra 

darba, šie studenti vienlaicīgi ar profesionālā maģistra grādu iegūst sistēmanalītiķa vai 

programmēšanas inţeniera (atkarībā no apgūtajiem specializācijas priekšmetiem) 

standarta 5. kvalifikācijas līmenim atbilstošu datorsistēmu inţeniera kvalifikāciju.  

Maģistra profesionālo studiju programma "Datorsistēmas" ir veidota atbilstoši 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 "Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu", RTU studiju reglamentam, Lietišķo 

datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 

Domes un RTU senāta lēmumiem. Studiju programma ir izvērtēta datorzinātnes nozares 

studiju programmu komisijas sēdē un apstiprināta Lietišķo datorsistēmu institūta 

Padomes, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Dome un RTU Senāta 

sēdēs. 

"Datorsistēmu" programmas akadēmisko un profesionālo studiju struktūra ir 

saskaľota un izstrādāta tā, lai bakalaura akadēmisko grādu ieguvušajiem būtu iespēja 

iegūt 5.kvalifikācijas līmenim atbilstošu izglītību, bet profesionālā bakalaura grādu 

ieguvušajiem būtu iespēja iegūt maģistra profesionālo grādu un turpināt izglītību 

doktorantūrā. 
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2.3. Studiju programmas saturs 
 

Profesionālā maģistra studiju programma satur obligātos un obligātās izvēles 

priekšmetus, kas, savukārt, dalās specializējošos un pedagoģijas, psiholoģijas, 

ekonomikas un vadības priekšmetos. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieľem studiju 

darbu izstrāde, kas kopā ar praktisko darbu un projekta daļu pie bakalaura darba dod 

iespēju studentam praksē pielietot apgūtās zināšanas, risinot inţeniertehniskos 

uzdevumus. Praktiskā darba vietu students izvēlas patstāvīgi. Par veikto praktisko darbu 

ir jāiesniedz atskaite. 

Datorsistēmu maģistra profesionālo studiju programma paredz profilam atbilstošo 

obligāto studiju priekšmetu - programmatūras plānošana un metroloģija, informācijas 

sistēmu metodoloģijas, datortīklu operētājsistēmas, lielu datu bāzu administrēšana, 

PROLOG un loģiskā programmēšana, sadalītu datu apstrāde datortīklos, obligāto izvēles 

priekšmetu – intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes, datorsistēmu projektēšanas 

rīku komplekts, lietišķās intelektuālās sistēmas, ievads risinājumu datorizētā apstrādē, 

lietišķā datorgrafika, HTML valoda, projektu kvalitātes vadība, multibāzu sistēmas, 

informācijas aizsardzība, lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra, vizuālā 

programmēšana, moderno programmēšanas valodu praktikums, CASE rīki datu bāzu 

projektēšanā, programmatūras izstrādes tehnoloģiskie līdzekļi, deduktīvās datu bāzes, 

tehniskā kibernētika, kā arī pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas un vadības 

priekšmetu apguvi. 

Programma paredz trīs specializācijas, ko nosaka obligātie izvēles priekšmeti: 

 

I. Datorsistēmu projektēšanas virzienam 

1. Intelektuālo sistēmu projektēšanas metodes 

2. Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts 

3. Projektu kvalitātes vadība 

4. Multibāzu sistēmas 

5. CASE rīki datu bāzu projektēšanā 

Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt sistēmanalītiķa profesionālo kvalifikāciju. 

 

II. Lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam 

1. Lietišķās intelektuālās sistēmas 

2. Ievads risinājumu datorizētā apstrādē 

3. Informācijas aizsardzība 

4. Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra 

5. Programmatūras izstrādes tehnoloģiskie līdzekļi 

Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt programmēšanas inţeniera profesionālo 

kvalifikāciju. 

 

III. Lietišķās datorzinātnes virzienam 

1. Lietišķā datorgrafika 

2. HTML valoda 

3. Vizuālā programmēšana 

4. Moderno programmēšanas valodu praktikums 
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5. Programmatūras riska analīze 

6. Tehniskā kibernētika 

Specializācijas priekšmetu apguve ļauj piešķirt programmēšanas inţeniera profesionālo 

kvalifikāciju. 

 

Studentiem ir brīva pieeja internetam visās piecās LDI datorklasēs (kopumā 160 

datori) un DITF Skaitļošanas centra 4 datorklasēs (vairāk nekā 100 datoru). Studenti tiek 

iesaistīti katedru un profesoru grupu zinātniskajā darbā, lai iegūtu iemaľas strādāt ar 

zinātnisko literatūru un apgūtu darbu grupās. Studentiem ir iespējas piedalīties RTU 

zinātniskās konferencēs un publicēties RTU zinātnisko rakstu krājuma 5.sērijas 

Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas izdevumos. 

Pārskata periodā studiju programmā tika veiktas šādas izmaiľas:  

1. Programmas specializējošos priekšmetus DSP427 “Datorsistēmu 

projektēšanas rīku komplekts” (3 KP) un DSP410 “CASE rīki datu bāzu 

projektēšanā” (4 KP) 1.pusgadā attiecīgi aizstāt ar priekšmetiem “Sistēmu 

analīzes rīki” (3 KP) un “Datu bāzes projektēšanas tehnoloģijas” (3 KP). 

2. Programmas specializējošo priekšmetu DSP403 “Lielu datu bāzu 

administrēšana” (3 KP) 2.pusgadā aizstāt ar priekšmetu “Progresīvās datu 

bāzes” (3 KP). 

 

 

2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 

Profesionālā maģistra studiju programmas ilgums ir 1,5 gadi pilna laika studijās 

vai 2 gadi nepilna laika studijās un apjoms 62 kredītpunkti. Bakalaura akadēmisko grādu 

ieguvušajiem studiju ilgums ir 2,5 gadi un apjoms 104 KP. 

 

2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība. 
 

Profesionālās maģistra studiju programmas Datorsistēmas sadalījums obligātajos 

(70,97%) un izvēles priekšmetos (29,03%) pa studiju programmu grupām ir parādīts 

1.tabulā. 

1. tabula 

Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Izvēles 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 

(kredītpunkti) 

Obligātie studiju priekšmeti 18 (29,03 %)  18 (29,03 %) 

Specializējošie priekšmeti  16 (25,81 %) 16 (25,81 %) 

Pedagoģijas, psiholoģijas, 

ekonomikas un vadības 

priekšmeti 

 2 (3,22 %) 2 (3, 22 %) 

Prakse 6 (9, 68 %)  6 (9,68 %) 

Maģistra darbs 20 (32, 26 %)  20 (32, 26 %) 

Kopējais studiju programmas 

apjoms 

44 (70, 97 %) 18 (29, 03 %) 62 (100 %) 
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2.6. Humanitāro, ekonomikas, sociālo un citu zinātņu apguves iespējas 
 

Programmā studējošajiem ir iespējas apgūt pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas 

un vadības priekšmetus no plaša izvēles priekšmetu klāsta.  

 

 

 

3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums 
 

 

3.1. Pasniegšanas metodes 
 

Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 

laboratorijas darbi. Profesionālo studiju programmās, salīdzinot ar akadēmisko studiju 

programmām, daudz lielāka vērība tiek veltīta praktisko iemaľu apgūšanai, ko veicina 

fakts, ka lielākajā daļā priekšmetu lekciju apjoms nepārsniedz 50% no priekšmeta kopējā 

apjoma. Pārējais laiks tiek veltīts praktiskiem, laboratorijas un/vai individuālajiem 

darbiem. Sakarā ar aktīvāku ORTUS e-studiju vides izmantošanu tiek ieviestas jaunas 

studiju metodes. 

Aizvadītajā mācību gadā RTU tiek izmantota ORTUS e-studiju sistēma, kurā 

katram priekšmetam tiek publicētas vismaz kursa prasības un kalendārais plāns. Vismaz 

pusē priekšmetu e-studiju vidē tiek ievietoti arī papildus materiāli (slaidi, piemēri, u.c.). 

Mājas lapās un uz struktūrvienību ziľojumu dēļiem tiek publicētas arī bakalauru 

un maģistru darbu tēmas. Zinātniskie semināri maģistrantiem tiek organizēti tādejādi, ka 

vispirms vecāko kursu maģistranti uzstājas ar referātiem par savu maģistru darbu izstrādi, 

dodot padomus pirmā kursa maģistrantiem.  

Ir turpināta jauninājumu ieviešana pasniegšanas metodēs. Profesionālā maģistra 

studiju priekšmetā „Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi”  sagatavoti 

uzdevumi laboratorijas darbiem un jautājumi eksāmenam. 

 

 

 

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 

3.2.1. Telpas un tehniskais nodrošinājums 

 

Datorsistēmu studiju programmas realizāciju nodrošina šādas Lietišķo 

datorsistēmu institūta struktūrvienības: 

 

 Informātikas un programmēšanas katedra 

 Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 

 Lietišķo datorzinātľu katedra 

 Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa 
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 Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

 

Augšminētās struktūrvienības ir izvietotas Meţa ielas 1/3. un 1/4.korpusu piektajā 

stāvā. Mācību procesā paredzēto praktisko un laboratorijas darbu veikšanai, kā arī 

studentu patstāvīgam darbam, ir iekārtotas datorklases Meţa ielas 1/3 pirmajā stāvā 

Skaitļošanas centra telpās, kā arī otrajā stāvā 211. un 213.telpā. Datorklašu tehniskais 

nodrošinājums ļauj sasniegt programmai formulētos mērķus. Sadarbībā ar Microsoft un 

IBM studentiem tiek nodrošināta licenzēta programmatūra studiju un pētnieciskā darba 

veikšanai. 

LDI struktūrvienību aizľemto telpu kopplatība ir 1887,2 m
2
, bet lietderīgā platība 

ir 1444,8 m
2
, tai skaitā 626 m

2
 auditorijām un 215,8 m

2
 datorklasēm. Bez tam mācību 

procesu nodrošina Skaitļošanas centra mācību auditorijas 161,3 m
2
 kopplatībā, divas 

datorklases (153 m
2
) un 3 displeju klases (180 m

2
). Informācija par pieejamām 

datorklasēm ir apkopota 2.tabubulā. 

 

2.tabula. LDI datorklases 

Datorklase Datoru 

skaits 

Programmatūra Citas 

iekārtas 

LDI datorklases 

Meţa 1/3, 

211 (+209) 

30 OS: Windows; MS Office 

LispWorks, Virtual PC, Delphi, Adobe 

Photoshop, Visual Studio, Java Builder, Pascal 

projektors, 

printeris 

 

Meţa 1/3, 

525 

 

24 OS: Windows; MS Office 

LispWorks, Virtual PC, Delphi, Adobe 

Photoshop, Visual Studio, Java Builder, Pascal 

projektors, 

printeris 

 

Meţa 1/3, 

511 

 

18 PCs,  

2 

serveri 

OS: Windows; MS Office, MS Project, Kick 

Start, Costart, SEAT, COCOMO, Visual Studio 

projektors, 

printeris, 

skeneris 

 

Meţa 1/3, 

522 

 

26 OS: Windows; 

Kompilatori: C++, Java, Pascal, Python, Ruby;  

Cita programmatūra: Visual Studio, Eclipse, 

Borland C++ Builder, Borland Delphi, Rational 

Rose, CorelDraw, Adobe Photoshop, MS 

Office, MS Visio, Enterprise Architect 

projektors, 

printeris, 

skeneris 

 

Skaitļošanas centra datorklases 

Meţa 1/3, 

103 

24 OS: Windows; MS Office, C++, Pascal, 

 

 

Meţa 1/3, 

105 

28 OS: Windows; MS Office, C++, Pascal, 

 

 

Meţa 1/3, 

108 

27 OS: Windows; MS Office, C++, Pascal, Adobe 

Photoshop, CorelDraw 

 

 

Meţa 1/3, 

106 

25 OS: Windows; MS Office, C++, Pascal, 

GRADE 
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Datorklase Datoru 

skaits 

Programmatūra Citas 

iekārtas 

Meţa 1/3, 

111 

25 OS: UNIX  

 

LDI auditorijas 2009./2010.m.g. bija noslogotas vidēji par 24% (maksimāli par 

40%) no iespējamā laika. LDI datorklases ir noslogotas par 36% (maksimāli par 48%) no 

iespējamā laika.  

 

Tika veikts remonts 514.auditorijā (75,8 m
2
) par 2546.32 Ls, kā arī divās telpās 

544 (18,2 m
2
, 372.27 Ls) un 223 (49,4 m

2
, 1 005.65 Ls). 233.telpā iegādātas mēbeles. 

Iegādāts jauns dators Capital NEO Black DG45ID (325,01 Ls) un serveris HP ML150G6 

(1 139, 82 Ls). Darbinieki šobrīd ir nodrošināti ar nepieciešamo tehniku. 

 

 

3.2.2. Nodrošinājums ar mācību literatūru un metodiskiem materiāliem 

 

Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru galvenokārt pamatojas uz RTU 

bibliotēkas iespējām, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni sējumu (apmēram puse ir 

mācību literatūra). Mācību un zinātniskā literatūra ir apkopota arī nelielās profesoru 

grupu bibliotēkās, kurās ir ne tikai mācību grāmatas, bet arī ţurnāli un konferenču 

materiāli. Šajā mācību gadā LDI struktūrvienības nav iegādājušās jaunas grāmatas, bet 

RTU bibliotēkā LDI vajadzībām ir nopirktas 22 jaunas grāmatas: 

1. James M. Stewart (2008) CISSP: Certified Information Systems Security 

Professional Study Guide 

2. Michael E. Whitman (2010), Management of Information Security 

3. Frederick Gallegos (2008) Information Technology Control and Audit 

4. Alexander I., Beus-Dukic L. „Discovering Requirements: How to Specify Products 

and Services”, Wiley 2009 

5. L.Skyttner „General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice, World 

Scientific Publishing Company” 2nd edition, 2006 

6. C.J.Date „An introduction to database systems”, 8th edition, Addison Wiley, 2004 

7. W.H.Inmon „Building Data Warehouse”, 3rd edition, John Wiley an Sons, 2002 

8. Tools for Thinking: Modelling in Management Science by Michael Pidd 

9. Professional SharePoint 2010 Administration T.Klindt, S.Young, S.Caravajal 

10. Microsoft SharePoint 2010 Unleashed, M. Noel, C. Spence 

11. John (TRN) Tipton, Sophocles, Stanley (FRW) Lombardo. Ajax. Izdevniecība: 

Flood Editions, 2008 

12. Elliot Smith, Rob Nichols. Ruby on Rails Enterprise Application Development: 

Plan, Program, Extend. Izdevniecība: Packt Publishing Limited, 2007 

13. Yingxu Wang, Yingxu Wang. Software Engineering Measurement and Analysis: 

An Applied Framework of Software Metrics Izdevniecība: Taylor & Francis Ltd, 

2010 

14. Kevin Lano „Advanced Systems Design with Java, UML and MDA”, Butterworth-

Heinemann, 2005 
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15. Peter Vogel, „Practical Code Generation in .NET: Covering Visual Studio 2005, 

2008, and 2010”, Addison-Wesley Professional, 2010 

16. Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, „Domain-Specific Modeling: Enabling Full 

Code Generation”, Wiley-IEEE Computer Society Pr, 2007 

17. Elizabeth Orna „Knowledge Visible: Communicating Knowledge Through 

Information Products” (Gower Developments in Business) (Gower Developments 

in Business), Publisher: Gower Publishing Company; illustrated edition edition 

(October 15, 2005) 

18. Edited by Grzegorz Rozenberg „Handbook of Graph Grammars and Computing by 

Graph Transformation” (Vol 1) World Scientific Publishing Company (January 15, 

1997) 

19. Ann Cartwrigh „Emotional Intelligence” 2009, Gower Publishing Ltd 

20. Edited by H. Ehrig, G. Engels, H.J. Kreowski, G. Rozenberg „Handbook of Graph 

Grammars and Computing by Graph Transformation”(Vol 2) World Scientific 

Publishing Company (October, 1999) ISBN-13: 978-9810240202 

21. Gregory J. Chaitim „THINKING ABOUT GÖDEL AND TURING: Essays on 

Complexity, 1970-2007”, World Scientific Publishing Company (August 6, 2007) 

22. Sue Drew and Richard Gibson „The Student Guide to Making an Oral 

Presentation” (Audio CD) Gower Pub Co,1999 

 

Sakarā ar obligātu ORTUS vides izmantošanu, ir izveidoti vai modernizēti metodiskie 

materiāli vairākos priekšmetos. 2010.gada pavasarī sakarā ar jaunā studiju programmu 

reģistra ir iesākta priekšmetu aprakstu atjaunošana un papildināšana (RTU plānotie 

studiju priekšmetu aprakstu atjaunošanas grafiki paredz atjaunot visus pamatstudiju 

priekšmetu aprakstus līdz 31.augustam un visus maģistra studiju priekšmetu aprakstus 

līdz 31.decembrim). Kopš 2009.gada ORTUS e-studiju vidē ir jābūt publicētam katra 

priekšmeta kalendārajam plānam un prasībām, lai studetni varētu iepazīties ar tiem jau 

semestra sākumā. Daudziem priekšmetiem e-studiju vidē ir atrodami arī papildus 

metodiskie materiāli. 

 

 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

Profesionālo studiju programmu specifikas dēļ, kur lielāka vērība tiek veltīta 

praktisko iemaľu apgūšanai, mazāk uzmanības veltot zinātniska rakstura jautājumiem, 

šajās programmās studējošie regulārā zinātniskajā darbā nav iesaistīti. Tomēr, šajā 

mācību gadā 2 profesionālo maģistru programmas studenti piedalījās ar referātiem RTU 

51.studentu zinātniskajā konferencē (2.pielikums). Informācija par akadēmisko studiju 

programmu iesasistīšanos pētnieciskajā darbā ir atrodama atbilstošajā sadaļā akadēmisko 

studiju programmu „Datorsistēmas” pašnovērtējumā. 

Studenti ir iesaistīti daţādos projektos (6.pielikums). Studenti veidoja no 20 % 

līdz 75 % projekta dalībnieku (vidēji 40%). 
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3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Noslēgti sadarbības līgumi ar augstskolām, kas realizē līdzīgas studiju 

programmas. Noslēgtie līgumi ar mācību iestādēm, kuras gatavo speciālistus pēc pirmā 

līmeľa profesionālās izglītības programmām programmētāja un datorsistēmu un 

datortīklu administratora specialitātēs (Rīgas Tehniskā koledţa, RRC koledţa, RTU 

Liepājas filiāle), turpina realizēties praksē, jo atskaites periodā šie studenti veido lielāko 

daļu no Datorsistēmu profesionālā bakalaura studiju programmā uzľemtajiem.  

Ir noslēgtas vienošanās ar LLU IT fakultāti un RTU Informācijas tehnoloģiju 

institūtu, kas ļauj studentiem programmu likvidācijas gadījumā turpināt studijas 

profesionālā maģistru studiju programmā „Informācijas tehnoloģija” (RTU ITI).  

Lietišķo datorsistēmu institūta pasniedzēji ir turpinājuši strādāt starptautiskos 

projektos, kā arī iesaistījušies jaunu starptautisku projektu izpildē (6.pielikums) 

 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW SOCRATES ETN, TRICE-

Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in 

Computing Education" (Koordinators: J.Grundspeľķis) 

 IZM10-0501/10, Servisi studiju programmu salīdzināšanai (LR IZM un Francijas 

Ārlietu ministrijas "Osmozes" programmas projekts), Prof. J.Grundspeľķis 

 Baltijas jūras programmas INTERREG projekts BONITA, Baltic organization and 

network of innovation transfer associations, L.Novickis 

 

Lietišķo datorsistēmu institūta pasniedzēji un doktoranti aizvadītajā periodā ir 

lasījuši lekcijas citās augstskolās. Profesors J.Grundspeľķis un pētniece D.Apšvalka lasīja 

lekcijas „Ievads zināšanu pārvaldībā” 64 stundu apjomā (laika intervālā – 01.12.2009.-

31.05.2010.)  Vidzemes Augstskolā. Lektore V.Vinogradova lasīja lekcijas “Web sistēmu 

izstrāde” 16 stundu apjomā (laika intervālā – 01.09.2009.-31.12.2009.) Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē.  

Profesors J.Osis ir Latvijas Universitātes Datorzinātľu promocijas padomes 

loceklis, bet profesori J.Grundspeľķis un L.Novickis – Latvijas Universitātes profesoru 

padomes locekļi. 

Profesors J.Grundspeľķis ir RTU zinātnisko rakstu ikgadējā krājuma 

Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” redaktors. Viľš arī ir Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes bakalauru un maģistru darbu aizstāvēšanas komisiju 

priekšsēdētājs. LDI darbinieki ir aktīvi piedalījušies Latvijas un starptautisko konferenču 

organizācijas komitejās un rakstu recenzēšanā (7.pielikums). 

 

 

 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts pārbaudījumu komisijas darbu, tika noslēgti 

līgumi ar šādu uzľēmumu pārstāvjiem:  

 

 Māris Vītiľš, Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts (RITI), zinātniskās 

padomes priekšsēdētājs, Dr.sc.comp. 
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 Jans Šlihte, LR Finanšu ministrijas Informātikas departamenta direktora 

vietnieks, Dr.sc.comp. 

 Genādijs Morozovs, SIA „IDC Informācijas tehnoloģijas”, vecākais 

programmētājs, Dr.sc.ing. 

 Ingrīda Veipa, SIA Latvijas Mobilais telefons norēķinu sistēmas 

ekspluatācijas speciālists, Mg.sc.ing. 

 Olga Farbtuha, AS "Idea Port Riga" sistēmanalītiķis, Mg.sc.ing. 

 Dmitrijs Buzdins, SIA “C.T.Co”, programmatūras arhitekts, Mg.sc.ing. 

 Vadims Ţuravļovs, „DnB NORD Banka”, projektu vadītājs, Mg.sc.ing. 

 Demjanenko Andrejs, A/S „Grindeks” skaitļošanas sistēmu analītiķis, 

maģistrs uzľēmējdarbības vadībā (MBA), diplomēts inţenieris datorsistēmās. 

 

Turpināta sadarbība ar darba devēju organizācijām. Jauni līgumi par studentu 

prakses nodrošināšanu noslēgti ar šādiem uzľēmumiem: Uzľēmuma Accenture Latvijas 

filiāle, SIA „AGroup”. 

Lai studentiem nodrošinātu pētniecības prakses vietas, tika noslēgti līgumi ar 

šādiem uzľēmumiem: 

 Uzľēmuma Accenture Latvijas filiāle 

 SIA „Tele2 Billing” 

 SIA „Nexum Insurance Technologies” 

 Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 

skaitļošanas centrs 

 SIA “True Vision” 

 SIA “Progmeistars” 

 SIA “VIVAX COMMUNICATIONS GROUP” 

Lai studentiem nodrošinātu raţošanas prakses vietas, noslēgti līgumi ar šādiem 

uzľēmumiem: 

 Uzľēmuma Accenture Latvijas filiāle 

 SIA „AGroup” 

 LR Aizsardzības ministrija 

 SIA „CRM Consulting” 

 SIA „BITI” 

 SIA „True Vision” 

 SIA „Progmeistars” 

 RTU Būvraţošanas katedra 

 SIA „Digibrand” 

 
 

Maģistra profesionālajās studijās studējošajiem bija divas prakses: 2.kursam – 

raţošanas prakse un 3.kursam – pētniecības prakse. Maģistra profesionālo studiju 

programma ”Datorsistēmas” paredz praksi sistēmanalītiķa profesijas studentiem. 

Prakses mērķis ir padziļinātu zināšanu iegūšana, to izmantošana konkrētu 

uzdevumu risināšanā, lai iegūtu praktiskas iemaľas sistēmanalītiķa profesijā, profesionālo 

un pētniecības prasmju pilnveidošana, praktikantam kā sistēmanalītiķim piedaloties 
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projektu izstrādes procesā. Mērķis tiek sasniegts, studentiem izpildot individuālo prakses 

uzdevumu, kas sastādīts saskaľā ar prakses uzľēmuma darba specifiku un studenta 

pieredzi. 

Uzsākot praksi, tika organizētas tikšanās ar prakses vadītājiem uzľēmumos, kuru 

laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar prakses organizēšanu un vadīšanu, prakses 

vadītāji tika iepazīstināti ar prasībām prakses noslēguma darbam; prakses vadītājiem tika 

izsniegta prakses darba programma un metodiskie norādījumi vadītājiem uzľēmumos. 

Katras prakses noslēgumā studenti iesniedza prakses pārskatus, izziľas no prakses 

vietas un vadītāju atsauksmes. Visas saľemtās atsauksmes bija pozitīvas. Notika prakses 

pārskatu publiska aizstāvēšana atbilstošās katedras komisijā.  

Augsti kvalificēti reālos projektos strādājoši speciālisti programmas realizācijā 

tiek iesaistīti arī kā kvalifikācijas darbu vadītāji un Valsts kvalifikācijas komisijas locekļi. 

Tomēr pašnovērtēšanas komisija secina, ka sadarbība ar speciālistiem – praktiķiem ir 

nepietiekama, un ir jādomā par šo speciālistu plašāku iesaistīšanu mācību procesā 

profesionālo studiju līmenī.  

2007.gadā tika vaikta darba devēju aptauja par sistēmanalītiķim nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm. Tā ļāva pārskatīt studiju programmas satura atbilstību industrijā 

izvirzāmajām prasībām un pilnveidot studiju programmas saturu. 

Lai novērtētu pieprasījumu pēc LDI sagatavotajiem speciālistiem 2010.gadā tika 

uzsākta sadarbība ar Latvijas vadošo IT kompāniju konsorciju „IT cluster”. Tiks veikta IT 

kompāniju anketēšana par daţādu specialitāšu un specifisko iemaľu pieprasījumu darba 

tirgū un prognozēm nākotnei. 

Tai pat laikā, balstoties uz ASV veikto pētījumu (Occupational Outlook 

Handbook (OOH), 2010-11 Edition, http://www.bls.gov/oco/), ir novērtēts pieprasījums 

pēc LDI sagatavotiem speciālistiem arī starptautiskajā mērogā. Atbilstoši minētā pētījuma 

datiem ASV pieprasījums pēc šādiem IT speciālistiem līdz 2018.gadam salīdzinot ar 

2008.gadu būs šāds: datu bāzu administratori - 24,400 (+20%), programmētāji - -12,300 

(-3%), programmēšanas inţenieri - 295,200 (+32%), datoratbalsta speciālisti - 78,000 

(+14%), sistēmanalītiķi - 108,100 (+20), tīklu un datorsistēmu administratori - 78,900 

(+23%). 

 

 

 

 

3.6. Studiju programmu kvalitātes novērtējums 
 

Studiju programmu kvalitātes novērtēšana balstās uz procedūrām, kas darbojas 

daţādos RTU līmeľos. RTU nosaka prasības akadēmiskajam personālam, prasības studiju 

priekšmetu aprakstos norādāmajai informācijai un studentu anketēšanas procedūru. 

Studentu anonīmā anketēšana tiek veikta katra semestra noslēgumā par katru priekšmetu. 

Anketēšanas rezultāti ir pieejami ne tikai faktiskajam un atbildīgajam pasniedzējam, bet 

arī tiek izmantoti kvalitātes novērtēšanai daţādos vadības līmeľos.  

RTU DITF darbojas studiju programmu nozares komisija, kas izskata studentu 

anketēšanas rezultātus un nepieciešamās izmaiľas studiju programmā. Studiju 

programmu nozares komisijas sastāvā ir visu DITF studiju programmu direktori un IT 
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nozares pārstāvji. Anketēšanas rezultātus izskata arī studiju programmas direktors un LDI 

Padome. Atsevišķos gadījumos studiju rezultāti un anketēšanas rezultāti var tikt izskatīti 

arī RTU DITF Domē. 

Veicot būtiskas izmaiľas studiju priekšmetā vai arī piesakot jaunus priekšmetus, 

tie tiek izskatīti DITF studiju programmu nozares komisijā. 

RTU Lietišķo datorsistēmu institūts 2009.g. 10.jūnijā saľēma QUESTE 

(Excellence Commitment Process Certificate) sertifikātu uz diviem gadiem. RTU Lietišķo 

datorsistēmu institūts ir kļuvis par vienīgo Baltijas valstīs, kuram piešķirts QUESTE 

sertifikāts, kas apliecina, ka institūta realizētā studiju programma „Datorsistēmas” tiek 

izstrādāta un īstenota, ievērojot industrijas prasības un vislabāko praksi. Tas apstiprina, 

ka realizētā studiju programma atbilst starptautiskiem kvalitātes kritērijiem. 

Veicot studiju programmu pārakreditāciju profesionālās studiju programmas tika 

salīdzinātas ar Latvijas un Eiropas Savienības līdzīgajā studiju programmām 

(13.pielikums). 

 

 

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma 
 

Zināšanu un prasmju apgūšanai daţādos priekšmetos, atbilstoši to mērķiem, bez 

lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi. 

Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. Vairākos priekšmetos 

praktisko darbu vietā ir ieviesti individuālie darbi, kurus studenti var izpildīt ārpus 

plānotajām nodarbībām sev izdevīgā laikā. Studiju darbi tiek novērtēti ar atzīmi, un arī tie 

ir jāaizstāv, lai apstiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Parasti obligātie priekšmeti 

noslēdzas ar eksāmenu, bet izvēles priekšmeti ar ieskaiti. Visi eksāmeni notiek 

rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001.gada 17.decembra RTU 

Senātā pieľemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu bakalaurantūrā, maģistrantūrā un 

profesionālajās studijās". Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir 

paredzēts eksāmens, galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, ľemot vērā sekmes 

visos priekšmeta plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas 

darbos, kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi ir paredzēti). 

Sākot ar 2010.gada 1.septembri spēkā stāsies jaunais Studiju rezultātu vērtēšanas 

nolikums (apstiprināts 29.03.2010.), kas nosaka, ka turpmāk katram priekšmetam būs 

tikai viens pārbaudījuma veids. Obligāto studiju priekšmetu (vairākdaļīgiem studiju 

priekšmetiem arī katras daļas) apguve noslēdzas ar eksāmenu (izľemot 1KP priekšmetus 

Sportu un ar mācību prorektora noteiktos priekšmetus, kuru apguvi atļauts noslēgt ar 

ieskaiti), bet izvēles studiju priekšmetu apguve vairākdaļīgiem studiju priekšmetiem un to 

daļām noslēdzas ar eksāmenu, pārējiem – ar eksāmenu vai ieskaiti. 

 

1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baļļu sistēmā vai ieskaite. 

2. Kvantitatīvais rādītājs ir KP skaits katrā konkrētā studiju priekšmetā. 

 

Šie rādītāji atbilst RTU Senāta 2001.gada 29.janvāra lēmumam “Par pāreju uz 

vienotu studiju rezultātu vērtēšanu” un RTU Senāta 2002.gada 25.maija lēmumam “Par 

kritērijiem studiju rezultātu vērtēšanai”. 
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Ar atzīmi tiek vērtēti arī kvalifikācijas darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu 

aizstāvēšanas rezultāti. 

 

4.1. Maģistra darba izstrāde 
 

Inţenierzinātľu profesionālā maģistra grāda iegūšanai ir jāizpilda studiju 

programma, jānostrādā prakse, kā arī jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kas satur gan 

pētnieciska rakstura, gan projektēšanas daļu un kalpo par ievirzi studiju uzsākšanai 

doktorantūrā. Maģistra darba tēmu apstiprina to Lietišķo datorsistēmu institūta 

struktūrvienību vadītāji, kurās darbi tiek izstrādāti. Studentiem, kas iepriekš ieguvuši 

inţenierzinātľu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē, lai vienlaikus 

ar inţenierzinātľu profesionālā maģistra grādu iegūtu arī profesionālo kvalifikāciju, kura 

atbilst sistēmu analītiķa vai programmēšanas inţeniera (atkarībā no izvēlētajiem 

obligātajiem izvēles priekšmetiem) 5.kvalifikācijas līmeľa profesiju standartiem, ir 

papildus jāapgūst profesionālās sagatavošanas priekšmeti (10 KP), jānostrādā prakse (26 

KP) un jāizstrādā projekta daļa pie maģistra darba (6 KP). Maģistra darba apjoms ir 20 

KP un tā vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. 

Bakalauru un maģistru darbu publiskai aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījuma 

komisija, kurā saskaľā ar RTU 2003. gada 28. aprīļa sēdē pieľemto "Valsts pārbaudījuma 

komisijas nolikumu" ietilpst ne mazāk kā 5 speciālisti, no kuriem vismaz 50 % ir 

profesionālo organizāciju vai lielāko uzľēmumu un iestāţu pārstāvji. Komisijas darbu 

vada priekšsēdētājs, kuru rekomendē informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju un 

elektronikas nozares profesionālās izglītības padome. Komisijas sastāvu apstiprina ar 

RTU Rektora rīkojumu. Pārbaudāmā sniegumu vērtē un lēmumu par profesionālās 

kvalifikācijas un profesionālā grāda piešķiršanu pieľem saskaľā ar minēto nolikumu.  

 

 

 

5. Studējošie 
 

5.1. Studējošo skaits 
 

Profesionālajā studiju programmā studijas praktiski uzsāk tie vidusskolu 

absolventi, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iegūt profesionālo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju. Diemţēl šādu motivētu studentu skaits RTU koledţā Rīgā joprojām ir ļoti 

neliels. Kopumā studentu kontingents profesionālajā programmā ir vājāks, par ko liecina 

zemāk doto tabulu dati, un viľi nespēj pilnībā apgūt profesionālo studiju programmu, 

tādēļ liels ir atskaitīto skaits. Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka jāpastiprina pirmā 

līmeľa profesionālās studiju programmas popularizēšana, akcentējot iespējas pēc tās 

absolvēšanas turpināt studijas, lai iegūtu gan inţeniera kvalifikāciju, gan profesionālā 

bakalaura un profesionālā maģistra grādus. 
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3.tabula. Profesionālā maģistra studijas (2009./2010.g.) 

Studiju 

programma 

Kurss Studentu skaits Akadēmiskajā 

atvaļinājumā 

Absolvējuši 

programmu 

Datorsistēmas  

RDGD0 

I kurss 32 3  

II kurss 8 4  

III kurss  11 3  

 Kopā 51 10 8 

 

 

Atskaitīto studentu skaits katrā kursā ir dots 4.tabulā. 

4.tabula. Atskaitīto studentu skaits (2009./2010.g.) 

Studiju programma Kurss Atskaitītie studenti  

skaits % 

Datorsistēmas RDGD0 

(maģistri) 

I 5 16 

II 0 0 

III 0 0 

 

 

5.2. Studiju programmas vērtējums no studentu viedokļa 
 

Tiek veiktas regulāras studentu aptaujas studiju prokšmetu kvalitātes novērtēšanai. 

RTU intraneta sistēmā ORTUS katra semestra beigās studenti tiek anketēti par katru 

priekšmetu. Anketas rezultāti ir pieejami faktiskajam pasniedzējam, atbildīgajam 

pasniedzējam un studiju programmas direktoram. Nepieciešamības gadījumā anketēšanas 

rezultāti tiek izskatīti DITF studiju programmas nozeres komisijā, kuru veido daţādu 

RTU DITF studiju programmu direktori un industrijas pārstāvji. 

Papildus tiek veiktas kopējās aptaujas par visiem priekšmetiem, kurās ir iespējams 

nepieciešamības gadījumā precizēt studentu viedokli par iepriekš saľemtajiem 

vērtējumiem. Kopējās aptaujas tiek veiktas katru semesti. 9.pielikumā ir atrodami 

studentu anketēšanas rezultāti. 

 

 

5.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studenti studiju programmas pilnveidošanā var piedalīties tieši, izsakot savas 

vēlmes mācību priekšmetu pasniedzējiem, struktūrvienību vadītājiem un studiju 

programmas direktoram, vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji ir DITF 

Domes locekļi. Tiešā veidā studenti var izteikt savus ierosinājumus pasniedzējam arī 

ORTUS aptaujas laikā, ierakstot tos brīvā tekstā. 
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5.4. Informācijas pasākumi studentu piesaistīšanai un motivēšanai 
 

Lietišķo datorsistēmu institūts popularizē savas studiju programmas, cenšoties 

sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un kvalitāti. 

Informatīvos materiālus par profesionālo studiju programmu Datorsistēmas var 

atrast fakultātes mājas lapā (http://www.cs.rtu.lv/), kā arī katedru un profesoru grupu 

mājas lapās, kuras tiek regulāri atjauninātas. 

Bez tam informāciju par profesionālo programmu ir publicēta “Izglītības ceļvedī” 

un ţurnālā “Ilustrētā Zinātne”. Katru gadu LDI piedalās izstādē “Skola**”, lai 

popularizētu studiju programmu. RTU organizē arī “Atvērto durvju dienas” un “Karjeras 

dienas”. Stends ar informāciju atrodas RTU galvenajā ēkā Kaļķu ielā 1. LDI regulāri 

sniedz informāciju par sevi RTU DITF bukletos, kas domāti skolēniem un studentiem, lai 

viľus informētu par piedāvātajām studiju programmām un/vai specializācijām.  

Ziľas par LDI un studiju programmām interesenti var atrast internetā Lietišķo 

datorsistēmu institūta mājas lapā (http://www.ditf.rtu.lv/ldi/), kā arī atsevišķu 

struktūrvienību mājas lapās. 

 

 

 

6. Akadēmiskais personāls  
 

Pašlaik profesionālo studiju programmas, ar sākumposmu koledţā, realizācijā no 

LDI akadēmiskā personāla piedalās: 

5.tabula. LDI akadēmiskais personāls 

Uzvārds, Vārds Amats, grāds Kad ievēlēts 

1. Alksnis Gundars Docents, Dr.sc.ing. 22.12.2008 

2. Andersons Valdis Lektors, M.sc.ing.  

3. Asľina Ērika Docents, Dr.sc.ing. 22.12.2008 

4. Bule Jekaterina Lektors, M.sc.ing. 04.06.2010 

5. Ciekure Judīte Lektors, M.sc.ing. 15.06.2009 

6. Eiduks Jānis Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 26.05.2004 

7. Graudiľa Vita Pētnieks, M.sc.ing 17.12.2007 

8. Grundspeľķis Jānis Profesors, Dr.hail.sc.ing. 05.07.2004 

9. Kirikova Mārīte Profesors, Dr.sc.ing. 26.09.2007 

10. Latiševa Eleonora Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 10.09.2008 

11. Lavendels Jurijs Profesors, Dr.sc.ing. 10.09.2008 

12. Novickis Leonīds Profesors, Dr.habil.sc.ing. 26.05.2004 

13. Ľikiforova Oksana Profesors, Dr.sc.ing. 09.12.2009 

14. Ľikitenko Agris Docents, Dr.sc.ing. 17.12.2007 

15. Prokofjeva Natālija Docents, Dr.sc.ing. 22.12.2008 

16. Rusakovs Pāvels Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 24.11.2004 

17. Sukovskis Uldis Profesors, Dr.sc.ing. 26.05.2010 

18. Šitikovs Vjačeslavs Asociētais profesors, Dr.sc.ing. 23.11.2005 

19. Uhanova Marina Docents, Dr.sc.ing. 17.12.2007 

http://www.cs.rtu.lv/
http://www.ditf.rtu.lv/ldi/
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Uzvārds, Vārds Amats, grāds Kad ievēlēts 

20. Vinogradova Viktorija Lektors, M.sc.ing. 28.05.2008 

21. Zaiceva Larisa Profesors, Dr.sc.ing. 10.09.2008 

 

Kopā – 21. No tiem ar doktora grādu – 16(76%), ar maģistra grādu – 5(14%), 

ievēlēti – 20(95%), profesori – 7(33%), asociētie profesori – 4(19%), docenti – 5(24%), 

lektori – 4(19%), pētnieks – 1(5%).  

Pārējos priekšmetus pasniedz citu struktūrvienību pasniedzēji. 

Saskaľā ar RTU Senāta pieľemtajiem lēmumiem par doktorantūru, Datorsistēmu 

studiju programmas realizācijā ir iesaistīti visi LDI studējošie doktoranti, kas vada 

praktiskos, laboratorijas, studiju un bakalaura darbus, kā arī piedalās bakalauru 

eksaminēšanā. 

Akadēmiskā personāla novērtēšana notiek vēlēšanu laikā saskaľā ar MK 

noteikumiem Nr. 391 „Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un 

pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība” (04.09.2001.), RTU nolikumu „Par 

profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību” (26.10.2009.) un RTU nolikumu 

„Par docentu, lektoru un asistentu ievēlēšanas kārtību” (26.03.2007.). 

 

 

6.1. Kvalifikācijas celšana 
 

Pasniedzēju un darbinieku iegūtie sertifikāti, apmeklētie kursi un semināri 

tālākizglītības mērķiem: 

 

6. tabula. Pasniedzēju un darbinieku iegūtie sertifikāti 

Viktorija Vinogradova International Accreditation for Degree Programmes in 

Engineering, Informatics and the Natural Sciences – 

Benefits, Requirements and Procedures (20.05.2010.) 

Viktorija Vinogradova Microsoft risinājumi biznesa informācijas apstrādei 

(25.02.2010.) 

Ieva Zeltmate Multi-Conference on Complexity, Informatics and 

Cybernetics (IMCIC 2010), 6.04.2010-9.04.2010 

Larisa Zaiceva SAP University Alliance un RTU organizētā pasākums - 

Rīgā, 2010. gada 12. maijā 

 

Profesors J.Grundspeľķis ir LZA vēlēts eksperts informātikas nozarē. Profesors 

U.Sukovskis ir LIKTA biedrs un International Software Testing Qualification Board 

Latvijas nodaļas Padomes loceklis.  

Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju biedri (AIS, IEEE, 

ACM, ISACA, EASST, AACE, LYOPHANT, Simulation Club, European Distance 

Education Network), kā arī Latvijā darbojošos profesionālo organizāciju biedri (LIKTA, 

Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība, ISACA Latvija) (papildus informācija 

12.pielikumā). 

Aizvadītajā macību gadā O.Ľikiforova tika ievēlēta par profesori. Bet Tatjana 

Rikure un Egons Lavendelis ieguva doktora zinātnisko grādu. Bez tam akadēmiskais 
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personāls joprojām aktīvi piedalās starptautiskos semināros un konferencēs, un aktīvi 

publicējas. 

 

6.2. Zinātniskā darbība 
 

Datorsistēmu studiju programmas pasniedzēji ir kvalificēti speciālisti datorzinātľu 

nozares informātikas un datortehnoloģiju apakšnozarē. Vairums pasniedzēju paralēli 

mācību darbam piedalās zinātnisko grantu un projektu izstrādē vai arī strādā par 

konsultantiem un ekspertiem (6.pielikums). 

Profesors J.Grundspeľķis ir RTU zinātnisko rakstu ikgadējā krājuma 

Datorzinātnes sērijas “Lietišķās datorsistēmas” redaktors, kā arī ţurnāla “Automātika un 

skaitļošanas tehnika” un Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas zinātnisko 

rakstu redkolēģiju loceklis. Profesori L.Novickis un J.Osis ir RTU zinātnisko rakstu 

redkolēģijas locekļi (“Lietišķās datorsistēmas”). Asoc. prof. O.Ľikiforova bija RTU 

zinātnisko rakstu krājuma 5.sērijas “Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas” redaktore un 

RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences Lietišķo datorsistēmu sekcijas 

priekšsēdētāja. Lektore V.Vinogradova bija zinātniskās pētniecības darbu konkursa 10.-

12. klašu skolēniem “Nāc un studē RTU!” recenzente un Rīgas Tehniskās universitātes 

Jauno pētnieku dienas ţūrijas dalībniece (datums – 13.03.2010). LDI pasniedzēji regulāri 

piedalās daţādās starptautiskās konferencēs un semināros, un to organizēšanā. Detalizēta 

informācija ir atrodama 7.pielikumā. 

Aizvadītajā gadā LDI pasniedzēji 13 reizes piedalījās konferencēs bez referātiem, 

tika nolasīti 89 referāti konferencēs, kas notika Latvijā (tai skaitā starptautiskās) un 31 

referāts konferencēs ārzemās (detalizēta informācija 10.pielikumā). 

 Vairumam pasniedzēju pēdējā gadā ir publikācijas starptautiskos zinātniskos 

izdevumos (detalizēta informācija 7.pielikumā): 

 

7. tabula. Atskaitīto LDI struktūrvienību publikāciju skaits 

 STPK IPK un 

LDP 

PG 

PIT LDK Kopā 

Raksti konferenču rakstu krājumos 31 5 2 18 56 

Publikācijas RTU zinātnisko rakstu 

krājumā 

9   6 15 

Publikācijas zinātniskajos ţurnālos 5  3 3 11 

Publikācijas citos zinātniskajos 

izdevumos 

3    3 

Monogrāfijas 4   1 5 
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7. Pašnovērtējums – SVID analīze 
 

Apkopojot programmas pašnovērtējuma procesa rezultātus, iespējams izdarīt 

programmas stāvokļa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 8.tabulā.  

8.tabula 

Stiprās puses Vājās puses 

 Ir kvalificēts un pieredzējis akadēmiskais 

personāls 

 Atjaunojas akadēmiskais personāls, kurā 

ieplūst ievērojams skaits gados jaunu 

pasniedzēju 

 Programma saņēmusi starptautiski atzītu 

sertifikātu, kas apstiprina tās kvalitāti 

 Programma sniedz plašas un 

daudzveidīgas zināšanas 

 Programmas absolventiem ir iespēja 

turpināt studijas doktorantūrā 

 Ir prasībām atbilstošs datoru parks 

 Interneta pieslēgums nodrošina vajadzīgās 

informācijas iegūšanu 

 Ievērojami audzis mācību grāmatu un 

struktūrvienību mājas lapās ievietoto 

mācību materiālu daudzums 

 Nav regulāru kontaktu ar darba 

devējiem 

 Nepietiekama projektu un finansējuma 

piesaiste no industrijas 

 Maz pieredzējušu profesionāļu ar 

praktiskā darba pieredzi ir iesaistīti 

mācību procesā 

 Nepietiekami tiek popularizēta pirmā 

līmeņa augstākās profesionālās 

izglītības (koledžas) programma 

 Starptautiskā sadarbība studentu 

apmaiņā ir vāja 

Iespējas Risks 

 Datorsistēmu projektēšanas un 

programminženierijas nozare strauji 

attīstās 

 Labas atsauksmes no studentiem un darba 

devējiem par studiju kvalitāti 

 Programmas absolventi ir pieprasīti darba 

tirgū 

 Labas karjeras perspektīvas absolventiem 

 Ir izdevies mācību procesā iesaistīt gados 

jaunus pasniedzējus 

 Ir izdevies ievērojami uzlabot 

infrastruktūru 

 Ir izdevies būtiski uzlabot studiju procesa 

apgādi ar mācību literatūru svešvalodās 

 Tuvākajos gados strauji samazināsies 

vidusskolu absolventu skaits 

(demogrāfiskā krīze) 

 Turpināsies vidusskolēnu orientācija 

uz humanitārajiem priekšmetiem 

 Valsts piešķirtā finansējuma krass 

samazinājums 

 Grūtības mācību procesā iesaistīt 

pieredzējušus praktiķus ar dotībām 

strādāt par pasniedzējiem  

 Reflektantu sagatavotības līmenis 

joprojām veicinās augstu 

atskaitīšanas procentu 

 Grūtības radīs pirmā līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības 

(koledžas) programmā studējošo 

komplektācija un studentu noturēšana 
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Apkopojot 8.tabulā sniegto informāciju var teikt, ka pašreizējā periodā ir labvēlīgi 

apstākļi profesionālās studiju programmas Datorsistēmas attīstībai (tāpat kā atbilstošās 

datorzinātľu apakšnozares attīstībai, kas nākotnē pie attiecīga finansējuma var kļūt par 

vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā). Pat visnelabvēlīgākajā 

finansu situācijā valstī nākotnē aizvien vairāk būs vajadzīgi datorzinātľu speciālisti, tādēļ 

jāturpina speciālistu sagatavošana profesionālajā studiju programmā Datorsistēmas. 

Galvenās grūtības pašlaik saistītas ar datorfirmās strādājošo augstas kvalifikācijas 

praktiķu iesaistīšanu mācību procesā, akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu 

starptautiskā apritē un studentu apmaiľu ar citām augstskolām. Galvenie pasākumi 

programmas kvalitātes uzlabošanai ir sakopoti 9.tabulā. 

 

9.tabula 

N.p. 

k. 

Pasākums Atbildīgie, 

laiks 

1. Veikt regulāras studentu, absolventu un darba 

devēju aptaujas, analizēt un izmanot to rezultātus 

tālākai studiju procesa pilnveidošanai 

Programmas direktors, 

regulāri 

2. Panākt aktīvāku darba devēju līdzdalību studiju 

procesā 

Programmas direktors, 

struktūrvienību vadītāji, 

pastāvīgi 

3. Meklēt kvalificētus nozarē strādājošus 

speciālistus, kuriem ir spējas un interese veikt 

zinātnisku darbu (doktorantūrā) un pasniedzēja 

darbu ar nepilnu slodzi 

Programmas direktors, 

struktūrvienību vadītāji, 

pastāvīgi 

4. Veicināt starptautisku mācību spēku apmaiľu, 

dodot iespēju LDI pasniedzējiem staţēties un 

strādāt kā vieslektoriem citu valstu augstskolās, 

un uzaicināt vieslektorus no ārzemēm 

Programmas direktors,  

pastāvīgi 

5. Veicināt studentu apmaiľu ar citām augstskolām, 

it īpaši kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un 

praktisko iemaľu apgūšanā prakšu laikā 

Programmas direktors, 

struktūrvienību atbildīgie par 

praksēm 

 

Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 

faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu, tāpat kā absolventu un darba devēju, 

atsauksmes par programmu kopumā ir labas, lai gan ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un 

ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt attiecībā uz praktiskiem 

lietojumiem. Diemţēl studentu sagatavotība, studijas uzsākot, ar katru gadu pazeminās. 

Jāuzsāk profesionālajā studiju programmā studējošo perspektīvo studenti iesaistīšana 

institūtā veikto zinātnisko grantu tematikas izstrādāšanā. Jāveicina studentu mobilitāte 

Eiropas Savienības programmas ERASMUS un citu starptautisko programmu ietvaros. 

Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāaktivizē un jāievirza jaunā kvalitātē. 

Joprojām aktuāli ir sadarbībā ar datorfirmām un citām organizācijām, kurās jau 

strādā un strādās Datorsistēmu programmas studenti: 
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 veikt pētījumu par firmu un organizāciju vajadzību pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā 

arī nepieciešamām zināšanām un prasmi firmu un organizāciju perspektīvo attīstības 

plānu realizācijā; 

 sistematizēt programmas absolventu apzināšanu, kuri strādā specialitātē, izveidojot 

datu bāzi; 

 apkopot datorfirmu un citu organizāciju vajadzības pēc pārkvalificēšanās un 

kvalifikācijas celšanas, lai uzsāktu attiecīgo kursu organizēšanu LDI, iesaistot par 

pasniedzējiem arī firmu un organizāciju speciālistus. 

Kā liecina aptaujas rezultāti, datortehnikas aparatūras un programmatūras 

attīstības tendences un jaunākās informācijas tehnoloģijas tiek nepilnīgi atspoguļotas 

lekciju kursos, tādēļ būtu jāpanāk koordinēta jaunāko sasniegumu atspoguļošana lekciju 

kursos un jaunu kursu piedāvājuma paplašināšana, īpaši brīvās izvēles priekšmetu 

piedāvājums. Vienlaicīgi ir pakāpeniski jāpāriet uz elastīgāku studiju programmas 

izveidi, kas iekļautu lielus izvēles priekšmetu blokus, kā arī jāpārorientē studiju process 

uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu. 

 

 

8. Kopsavilkums 
 

Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 

faktoriem programmas attīstībā. Diemţēl studentu sagatavotība, uzsākot studijas koledţā, 

nav visai augsta, jo reflektanti ar labāku sagatavotības līmeni dod priekšroku bakalaura 

akadēmiskajām studijām. Tomēr zīmīgi ir tas, ka to studentu skaits, kas pēc akadēmiskā 

bakalaura studijām izteica vēlēšanos turpināt studijas profesionālā maģistra studiju 

programmā bija pietiekami liels. Tas nozīmē, ka brīvas izvēles apstākļos ir cēlies 

profesionālās studiju programmas prestiţs, aug studējošo skaits tajā un studējošo 

kvalitāte. Saglabājas tendence, ka praktiski visi studenti strādā, tāpēc sistemātiskām un 

nopietnām studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā svarīgi ir pēc iespējas vairāk 

mācību materiālu izvietot internetā. Ir jāturpina firmu un organizāciju pārstāvju 

piesaistīšana mācību procesam (pašlaik šis darbs tiek veikts praktiski tikai mācību 

procesā iesaistot doktorantus, kuri nestrādā RTU). 

 

Svarīgākie tālākā darba virzieni ir: 

 

 Iespēju robeţās jāveic visi 9.tabulā minētie pasākumi 

 Jāveic studentu atskaitīšanas iemeslu analīze 

 Jāpilnveido sadarbība ar absolventiem 

 Iespēju robeţās jāpaplašina studentu prakses vietu klāsts, ieskaitot praksi ārzemēs 

 Jāuzsāk profesionālajās studijās studējošo iesaistīšana institūta zinātniskajā darbā un 

projektu realizācijā 


