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 1. Mērėi un uzdevumi 
 
 Akadēmiskā studiju programma "Datorsistēmas" nodrošina studijas bakalaura, 
maăistra un doktora studiju līmeĦos vienā no inženierzinātĦu nozarēm - datorvadībā un 
datorzinātnē. 
 Programmas "Datorsistēmas" mērėis ir nodrošināt akadēmisko izglītību 
datorzinātnē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus sistēmu analīzes, 
programminženierijas un datorsistēmu (datu bāzu un informācijas sistēmu) projektēšanas 
jomā ar fundamentālu inženierzinātĦu zināšanu bāzi, kas sevī ietver matemātiku, fiziku, 
inženierėīmiju, elektrotehniku un elektroniku. 
 
 Lai šo mērėi nodrošinātu, Lietišėo datorsistēmu institūts savu iespēju robežās 
realizē šādus uzdevumus: 
 
• sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas 

programminženierijā un datorsistēmu projektēšanā; 
• radina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunās 

informācijas tehnoloăijas, teorijas un produktus; 
• veicina studentu prasmi mutiski, rakstveidā un ar mūsdienu informācijas tehnoloăiju 

līdzekĜiem pasniegt, izskaidrot un aizstāvēt sava darba rezultātus; 
• sniedz ekonomikas un pārvaldības pamatus informātikas nozarē; 
• nodrošina studentu specializācijas izvēli atbilstoši programmas realizācijā iesaistīto 

struktūrvienību zinātnisko pētījumu virzieniem, izmantojot struktūrvienību mācību 
spēkus un tehnisko apgādi; 

• ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību dod iespēju studentiem apgūt savai 
turpmākajai karjerai nepieciešamo specializāciju; 

• nodrošina studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas 
tehnoloăijām. 

 
Minēto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta, analizējot ieskaišu un eksāmenu 
rezultātus, apspriežot tos Lietišėo datorsistēmu institūta struktūrvienībās, ka arī veicot 
studentu un darba devēju aptaujas ar sekojošu aptauju rezultātu analīzi.  
 
 Konkrētāki mērėi un uzdevumi katram studiju līmenim ir formulēti šādās sadaĜās: 
2.1 - bakalauru studijām, 2.2 - maăistru studijām un 2.3 - doktoru studijām. 
 
 

 2. Studiju programmas attīstība 
 
 InženierzinātĦu bakalaura, maăistra un doktora līmeĦu studiju programma 
"Datorsistēmas" ir saskaĦota un izstrādāta tā, lai inženierzinātĦu bakalaura akadēmisko 
studiju līmenī students iegūtu pamatzināšanas, maăistru studiju līmenī padziĜinātas 
zināšanas, un doktoru studiju līmenī dziĜas zināšanas datorzinātnē, fokusējoties uz 
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programminženierijas, sistēmu analīzes un datorsistēmu izstrādes teorētiskām un 
lietojumu problēmām. Studiju programma 2001. gadā tika akreditēta uz 6 gadiem. 
 Datorsistēmu akadēmiskā līmeĦa studiju programma 2002. gadā tika 
pārstrukturēta atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 "Noteikumi par 
akadēmiskās izglītības valsts standartu", kas stājās spēkā 2002. gada 3. janvārī, RTU 
Senāta 2002. gada 25. februāra lēmumiem, RTU Studiju daĜas izstrādātajiem 
norādījumiem un Lietišėo datorsistēmu institūta Padomes lēmumiem. Studiju programma 
ir apstiprināta RTU Lietišėo datorsistēmu institūta Padomes, Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloăijas fakultātes Domes un RTU Senāta sēdēs. 
 Studiju programmas apjoms tiek rēėināts kredītpunktos (KP) un RTU noteiktais 
apjoms ir 40 KP mācību gadā jeb 40 darba stundas studentiem nedēĜā. Viens KP atbilst 
16 kontaktstundām auditorijās vai laboratorijās, kas veido 40% no kopējā studiju apjoma. 
 Studiju programmas struktūra ir attēlota 1. zīmējumā. 

 
1. zīmējums. Shematisks studiju procesa attēlojums Datorsistēmu studiju 

programmas akadēmiskajam virzienam 

 

Maăistra studijas (ilgums 2 gadi, 

apjoms 81 KP) 

Reflektanti ar vispārējo vidējo izglītību 

Doktora studijas (ilgums 3 gadi, 

apjoms 144 KP) 

Inženiera  studijas (ilgums 2 gadi, 

apjoms 82 KP) 

         ~30% no 

    bakalaura diplomu 

        ieguvušajiem 

         studentiem 

     ~70% no 

 bakalaura diplomu 

     ieguvušajiem 

      studentiem 

Datorsistēmu studiju programma 

[Lietišėo datorsistēmu institūts, 3. kurss] 

Datorsistēmu studiju programma 

[DatorzinātĦu departaments, 

pirmie 2 kursi] 

Citas radniecīgas studiju 

programmas 

Bakalaura studijas (ilgums 3 

gadi, apjoms 121KP) 
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2.1. InženierzinātĦu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē 
studiju programmas attīstība 

 
 2.1.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
 InženierzinātĦu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē akadēmiskās studiju 
programmas mērėis ir sagatavot studentus turpmākām studijām maăistratūrā, vai arī 
patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē. 
 
 Programmas uzdevumi ir: 
 
• sniegt zināšanas matemātikā un fizikā atbilstoši augstākās tehniskās izglītības 

prasībām, kā arī pamatzināšanas inženierėīmijā, elektrotehnikā un elektronikā. 
• sniegt pamatzināšanas datorzinātnēs, koncentrējoties uz programminženieriju, 

datorsistēmu izstrādāšanu un sistēmu analīzi; 
• trenēt studentus programmēšanā un datoru profesionālā lietošanā; 
• sniegt ekonomikas un humanitārās izglītības iespējas studiju līmenim atbilstošā 

apjomā; 
• pilnveidot studentu svešvalodu prasmi. 
 

Izvirzīto uzdevumu kontrolei tika veikta studentu aptauja. Tika saĦemtas 176 
aizpildītas aptaujas anketas (132 no otrā un 44 no trešā kursa studentiem). Aptaujas 
mērėis bija noskaidrot studentu vērtējumu par programmas virziena speciālizācijas 
priekšmetiem, kuri tiek pasniegti rudens semestrī. Aptaujas rezultāti liecina, ka, lai gan 
vērtējumi par atsevišėiem priekšmetiem ir atšėirīgi, kopumā lielāko daĜu no tiem 
vairākums studentu vērtē kā Ĝoti labi vai labi pasniegtus. IzĦēmums ir priekšmets "Datoru 
tīkli", kura teorētisko un praktisko daĜu vairums aptaujāto studentu vērtē ar atzīmi 
"viduvēji" vai "slikti". Bez tam 33 aptaujas anketas tika saĦemtas no pirmā kursa 
maăistrantiem par bakalaura studiju programmas 6. semestra mācību priekšmetiem, kuri 
pieder pie "Datorsistēmu" studiju programmas specializējošiem priekšmetiem. Šeit 
studentu vērtējumi bija kritiskāki, it īpaši par priekšmetiem "Programmatūras izstrādes 
tehnoloăija" un "Algoritmi un programmēšanas metodes". Īpaši slikti šajos priekšmetos, 
kā arī priekšmetā "Programmatūras attīstības tehnoloăija" ir vērtēta praktiskā daĜa. 
Kopumā var secināt, ka studentus vairāk apmierina priekšmetu teorētiskā daĜa nevis 
praktiskā daĜa. Detalizētāki aptaujas rezultāti ir doti šī ziĦojuma 2.4. sadaĜā. 
 
 2.1.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 
 Datorsistēmu programmas studentiem studijas pirmajos  2 gados (skat. 1. 
zīmējumu) sakrīt ar Informācijas tehnoloăijas un Automātika un datortehnikas 
programmās studējošo studijām,. atskaitot brīvās izvēles priekšmetus. Studentiem, kuru 
iemaĦas datormācības pamatos ir nepietiekamas, pirmajā semestrī tiek piedāvāts brīvās 
izvēles priekšmets "Iepazīsti datoru un algoritmizācijas pamatus" (2KP). Savukārt 
studentiem ar nepietiekamām latviešu valodas zināšanām pirmajos divos semestros tiek 
piedāvāti divi brīvās izvēles kursi: "Pastiprināts latviešu valodas kurss" (2KP) un 
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"Latviešu valoda" (1KP). Pirmo divu gadu studiju plānos aizvadītajā mācību gadā 
būtiskas izmaiĦas nav veiktas. Studenti, kuri ir izvēlējušies Datorsistēmu studiju 
programmu, 3. gadā apgūst datorzinātĦu un programminženierijas pamatkursus, gada 
beigās aizstāv bakalaura darbu (3 KP) un iegūst inženierzinātĦu bakalaura akadēmisko 
grādu datorvadībā un datorzinātnē. 
 Tiesības turpināt studijas Datorsistēmu programmas maăistratūras un inženiera 
studiju līmeĦos ir visu trīs minēto studiju programmu bakalauriem. 
 
 2.1.3. Studiju programmas saturs 
 
 Datorsistēmu programmas bakalaura studiju līmenī studenti iegūst 
pamatzināšanas tālākai izglītībai. Teorētisko bāzi nodrošina matemātikas, fizikas, 
inženierėīmijas, elektronikas un elektrotehnikas, datorzinātĦu un programmēšanas bāzes 
priekšmeti (Datormācība, Lietojumprogrammatūra, Datu struktūras, Diskrētās 

struktūras datorzinātnē, Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati, Ievads datoru 

arhitektūrā, Ievads operāciju pētīšanā, Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati, 

Programmēšanas valodas, Datu bāzu vadības sistēmas). DatorzinātĦu jomā studenti 
iegūst zināšanas operētājsistēmās, datoru organizācijā, datoru tīklos, sistēmu analīzē, 
sistēmu inženierijā, algoritmu konstruēšanā, lielu datu bāzu tehnoloăijā, datorsistēmu 
projektēšanā un mākslīgajā intelektā. Programminženierijas jomā studenti apgūst 
programmēšanas metodes, kā arī  programmatūras izstrādes tehnoloăijas un rīkus, 
tādējādi iegūstot zināšanas praktiskajos lietojumos. 

Studiju programmā ir 2 veidu izvēles priekšmeti: obligātās izvēles priekšmeti no 
iepriekš noteikta saraksta un brīvās izvēles priekšmeti. Obligātās izvēles priekšmeti 
savukārt dalās specializējošos priekšmetos un vispārizglītojošos priekšmetos (humanitārie 
un sociālie priekšmeti, un valodas). Nozīmīgu vietu apmācības procesā ieĦem studiju 
darbu izstrāde, kas kopā ar bakalaura darbu dod iespēju studentam praktiski pielietot 
apgūtās programmēšanas un datorsistēmu projektēšanas iemaĦas, kā arī jaunās 
informācijas tehnoloăijas. 
 
 2.1.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 
 Datorsistēmu programmas bakalaura studiju ilgums ir 3 gadi un kopējais apjoms 
ir 121 KP. 
 
 2.1.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 
  Datorzinību bakalaura datorvadībā un datorzinātnē studiju programmas 
priekšmetu sadalījums obligātos priekšmetos (67,77%) un izvēles priekšmetos (32,23%) 
pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 1. tabulā. 
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1. tabula 
 

Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Obligātās 

izvēles 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 

(kredītpunkti) 

Specializējošie priekšmeti 58 17 75 (61,98 %) 

t. sk. Ekonomikas un vadības priekš.  4  

Vispārizglītojošie priekšmeti 22  22 (18,18%) 

Humanitārie un sociālie priekšmeti 2 4 6 (4,96%) 

Valodas  4 4 (3,31%) 

Bakalaura darbs  10 10 (8,26%) 

Kopā obligātie priekšmeti 82 (67,77%) 35(28,92%) 117 (96,69%) 

Brīvās izvēles priekšmeti  4 4 (3,31%) 

Kopā   121 (100%) 

 
 Izvēles priekšmetus nākošajam mācību gadam studenti izvēlas iepriekšējā mācību 
gada beigās.  
 
 2.1.6. Bakalaura darba izstrāde 
 
 InženierzinātĦu bakalaura datorvadībā un datorzinātnē akadēmiskā grāda 
iegūšanai ir jāizpilda bakalaura studiju programma un jāaizstāv bakalaura darbs. 
Bakalaura darba apjoms ir 10 KP (līdz pilnīgai pārejai uz pārstrukturēto bakalaura studiju 
programmu 2004./2005. mācību gadā bakalaura darba apjoms ir 3 KP). Izstrādātais 
bakalaura darbs ir publiski jāaizstāv. Darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents. 
Bakalaura darba saturs, vērtēšanas kritēriji un principi ir aprakstīti 1996. gadā LDI 

izstrādātajā dokumentā "Nolikums par datorzinātĦu profila bakalaura darba 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu". 

 
 2.1.7. Humanitāro,  sociālo, ekonomikas un citu zinātĦu apguves iespējas 
 
 Datorsistēmu bakalaura līmeĦa studiju programma dod iespēju 36 KP apjomā 
apgūt arī vispārizglītojošos priekšmetus (Matemātika, Diskrētā matemātika, Fizika, 

Inženierėīmija, Civilā aizsardzība, Elektronika un elektrotehnika, kopā 22 KP), pie 
kuriem pieder arī humanitārie un sociālie, ekonomikas un vadības, kā arī valodu grupas 
priekšmeti 14 KP apjomā. Lielākā daĜa no šiem priekšmetiem ir obligātās izvēles 
priekšmeti. Bez tam studentiem ir iespējas papildus apgūt latviešu valodu un nodarboties 
ar sportu, ko nodrošina RTU Sporta katedra. Pirmā kursa studentu aptauja liecina, ka 
prasības pēc obligātām sporta nodarbībām ir viens no iemesliem, kādēĜ daĜa studentu 
datorzinātnes un informācijas tehnoloăiju izvēlas studēt tieši RTU. 
 
 2.1.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
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 Par Datorsistēmu studiju programmu latviešu valodā ir izstrādāti vairāki 
informatīvie materiāli. Vispārīga informācija par RTU studiju programmām un 
programmu anotācijas apkopotas ikgadējā RTU izdevumā "Studiju programmas". Katru 
gadu informācija par studiju programmu tiek publicēta informatīvajā izdevumā 
"Izglītības ceĜvedis" un Akadēmiskās izglītības centra izdotajā Latvijas augstskolu 
katalogā. Saviem spēkiem Lietišėo datorsistēmu institūts izdod informatīvo materiālu 
bukleta veidā, kurā studenti tiek iepazīstināti ar studiju programmas saturu. 
 Lai popularizētu studiju programmu, LDI piedalās ikgadējā izstādē "Skola**", 
rīko atvērto durvju dienu, organizē vienas dienas semināru Latvijas rajonu informātikas 
skolotājiem, atjauno informāciju fakultātes stendā RTU galvenajā ēkā un LDI mājas lapā 
internetā. Aizvadītajā mācību gadā DITF kā vienīgā Latvijas augstskolu fakultāte jau otro 
gadu pēc kārtas piedalījās ikgadējā izstādē "BALTIC IT&T", savā stendā atspoguĜojot 
gan mācību, gan zinātnisko darbu, un piedāvājot apmeklētājiem informatīvos materiālus, 
tai skaitā par  studiju programmām. Apkopojot izstādē gūto pieredzi, ir izdarīts 
secinājums, ka vērojama Ĝoti liela interese par nepilna laika (vakara un/vai neklātienes) 
studiju iespējām. Pašlaik Datorsistēmu programmā nav šādu iespēju, tomēr LDI Padome 
ir pieĦēmusi lēmumu uzsākt nepilna laika studijas 2005. gadā.  
         Bez minētajiem katru gadu veiktajiem augšminētajiem pasākumiem 2004. gadā LDI 
veica arī jaunus pasākumus studiju programmas popularizēšanai. Tika izgatavots un 
visām Latvijas skolām izsūtīts plakāts ar informāciju par studiju iespējām. Informatīvais 
materiāls kopā ar speciālu pielikumu tika ievietots žurnālā "Mērėis". 
 
   

2.2. InženierzinātĦu maăistra datorsistēmās studiju programmas 
attīstība 

 
 2.2.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
 InženierzinātĦu maăistra datorsistēmās akadēmiskās studiju programmas mērėis 
ir sniegt studentiem padziĜinātas zināšanas datorzinātnēs, programminženierijā un 
datorsistēmu izstrādāšanas teorijā, lai programmu apguvušie maăistri varētu uzsākt darbu 
universitātē, zinātniski-pētniecisko darbu datorfirmās un organizācijās, kā arī turpināt 
studijas doktorantūrā. 
 
 Programmas uzdevumi ir: 
 
• sniegt padziĜinātas zināšanas datorzinātnēs, koncentrējoties uz programminženieriju, 

datorsistēmu izstrādāšanu un sistēmu analīzi; 
• dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaĦas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā 

tematikā; 
• sniegt padziĜinātas zināšanas jaunajos datorzinātĦu un programminženierijas virzienos; 
• attīstīt prasmi strādāt ar datorsistēmu projektēšanas vidēm un rīkiem, kā arī izstrādāt 

atbilstošus projektus; 
• sniegt padziĜinātas zināšanas ekonomikas un vadības priekšmetos, humanitārajos un 

sociālajos priekšmetos, zināšanas pedagoăiskā darba uzsākšanai. 
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         Šo uzdevumu kontrolei studentu aptauja ir paredzēta 2004./2005. mācību gada 
pavasara semestrī. 
 2.2.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 
 Akreditētā maăistra studiju programma pārstrukturēta saskaĦā ar RTU Senāta 
2002. gada 25. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 465) par pāreju uz divgadīgām 
maăistra studijām, kā arī mācību prorektora un RTU Studiju daĜas norādījumiem. 
Pārstrukturētā maăistra studiju programma ir izvērtēta Datorsistēmu nozares studiju 
programmas sēdē 2002. gada 12. jūnijā un apstiprināta Lietišėo datorsistēmu institūta 
Padomē, Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes Domē un RTU Senātā 
2002. gada jūnijā. Studiju programmas struktūru veido obligātā daĜa, obligātās izvēles 
daĜa, brīvās izvēles daĜa un maăistra darbs.  
 
 2.2.3. Studiju programmas saturs 
 
 Datorsistēmu programmas maăistra studiju līmenī studenti iegūst padziĜinātas 
zināšanas, koncentrējoties uz tādām datorzinātĦu jomām kā datorsistēmu modelēšana un 
izstrādāšana, programmatūras sistēmu konstruēšana, kā arī sistēmu teorija un analīze. 
Obligātos studiju priekšmetus apgūst visi programmā studējošie. Laboratorijas, praktiskie 
un studiju darbi dod praktiskas iemaĦas visdažādāko datorsistēmu, it īpaši, informācijas, 
datu bāzu, intelektuālu un programmatūras sistēmu izstrādāšanā. 

Nozīmīgu vietu programmas realizācijā ieĦem zinātnisko semināru sistēma. 
Semināros studenti pasniedzēju vadībā risina aktuālas datorsistēmu izstrādāšanas 
problēmas. Zinātniskie semināri dod iespēju studentiem apgūt zinātniskā darba veikšanas 
un iegūto rezultātu referēšanas prasmi. Īpaši svarīga maăistru studiju programmas īpašība 
ir tā, ka maăistra darba izstrādāšana plānā ir paredzēta abus studiju gadus, kas kopā ar 
zinātniskajiem semināriem nodrošina tā kvalitatīvu izpildi. Pirmoreiz abu kursu 
maăistrantiem zinātnisko semināru ietvaros tika organizētas nodarbības tehnisko tekstu 
rakstīšanas prasmē, kuras vadīja vieslektore no Latvijas Universitātes Vita Karnīte. 
Studentu atsauksmes par šīm nodarbībām bija Ĝoti labas. 

Studiju programmas satura ziĦā aizvadītajā mācību gadā izmaiĦas studiju 
programmā nav izdarītas. 
 
 2.2.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 
 Datorsistēmu programmas maăistra studiju ilgums ir 2 gadi un apjoms ir 81 KP. 
 
 2.2.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 
 InženierzinātĦu maăistra studiju programmas priekšmetu sadalījums obligātos un 
izvēles priekšmetos pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 2. tabulā. 
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2. tabula 
 

Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Obligātie 

izvēles 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 

(kredītpunkti) 

Specializējošie priekšmeti 36 16 52 (64,20%) 

Vispārizglītojošie priekšmeti 1  1 (1,23%)  

Humanitārie un sociālie, 

pedagoăijas vai ekonomikas un 

vadības priekšmeti 

 4 4 (4,94%) 

Maăistra darbs  20 20 (24,69%) 

Kopā obligātie priekšmeti 37 (45,68%) 40 (49,38%) 77 (95,06%) 

Brīvās izvēles priekšmeti  4 4 (4,94%) 

Kopā   81 (100%) 

 
 Izvēles priekšmetus nākošajam mācību gadam studenti izvēlas iepriekšējā mācību 
gada beigās. 
 

2.2.6. Maăistra darba izstrāde 
 
 InženierzinātĦu maăistra datorsistēmās akadēmiskā grāda iegūšanai ir jāizpilda 
maăistra studiju programma un jāaizstāv maăistra darbs. Maăistra darba apjoms ir 20 KP, 
kas studiju programmā ir sadalīti šādi: pirmajā studiju gadā - 4 KP, otrajā studiju gadā - 
16 KP. Izstrādātais maăistra darbs, kam pievienota darba vadītāja atsauksme, ir publiski 
jāaizstāv. 
 Darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents, kuram ir jābūt zinātĦu doktoram vai 
habilitētajam zinātĦu doktoram atbilstošajā nozarē. Prasības darba saturam un publiskās 
aizstāvēšanas procedūra ir aprakstīta metodiskajā materiālā "Norādījumi maăistra darba 

izstrādāšanai".  
 
 2.2.7. Humanitāro, sociālo, pedagoăijas, ekonomikas, vadības  un citu 

zinātĦu apguves iespējas 
 
 Maăistru studiju programmā 5 KP paredzēti virsrakstā minēto priekšmetu 
apguvei, starp kuriem ir obligātais priekšmets Darba aizsardzības pamati - 1 KP un 
obligātie izvēles priekšmeti 4 KP, kas studentam ir jāizvēlas no humanitāro un sociālo, 
pedagoăijas vai ekonomikas un vadības mācību priekšmetu saraksta. Visi šie priekšmeti 
ir plānoti pirmajā studiju gadā.. 
 
 2.2.8. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
Informatīvie materiāli par Datorsistēmu studiju programmu aprakstīti sadaĜā 2.1.8. 
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 2.3. InženierzinātĦu doktora studiju programmas attīstība 
 
 Studijas doktorantūrā reglamentē RTU Senāta 1995.gada 27.martā apstiprinātais 
"Nolikums par RTU doktorantūru" un vēlāk pieĦemtie papildinājumi. 
 
 2.3.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
 Studiju programmas mērėis ir sagatavot studentus patstāvīgam zinātniskam 
darbam, kā arī pedagoăiskam darbam universitātē informātikas un datortehnoloăiju 
nozarē. 
 
 Programmas uzdevumi ir: 
 
• apgūt ar datorsistēmu novirzienu saistītās fundamentālās zinātnes; 
• apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas; 
• apgūt pedagoăiskam darbam vajadzīgās iemaĦas un pieredzi. 

Izvirzīto uzdevumu izpildes kontrole  tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas 
laikā. Pedagoăiskā darba iemaĦu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti 
ir iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišėas lekcijas koledžas un bakalaura studiju 
studentiem, vadot laboratorijas un praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un 
eksāmenu darbus. 
 
 2.3.2. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 
 
 Doktora studiju programma veidota tādējādi, ka tajā ir paredzēti obligātie studiju 
priekšmeti, ierobežotas izvēles studiju priekšmeti un doktoranta darbs pie promocijas 
darba. 
 
 2.3.3. Studiju programmas saturs 
 
 Studiju programma paredz apgūt dziĜas zināšanas virzienam atbilstošos 
teorētiskos priekšmetos (Objektorientētās programmēšanas konceptuālie aspekti, 

Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā, Intelektuālās datorsistēmas), virziena 
specializētos priekšmetus, kas dod teorētiskos pamatus doktoranta zinātniskajam darbam 
un svešvalodas. Studiju priekšmetu sadalījumu pa priekšmetu grupām nosaka RTU Senāta 
1996. gada 27. maija lēmums. Obligātos studiju priekšmetus apstiprina Promocijas 
padome P-07 informātikā un datortehnoloăijās. Programmas saturā aizvadītajā mācību 
gadā izmaiĦas nav veiktas. 
 
 2.3.4. Studiju ilgums un mācību priekšmetu apjoms 
 
 Doktora studiju ilgums ir 3 gadi un to kopējais apjoms ir 144 KP. 
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 2.3.5. Priekšmetu grupu apjoms un procentuālā attiecība 
 
 Doktora studiju programmas priekšmetu sadalījums obligātos un izvēles 
priekšmetos pa studiju priekšmetu grupām ir parādīts 3. tabulā. 
 

3. tabula 

 
Priekšmetu grupas Obligātie 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Obligātās izvēles 

priekšmeti 

(kredītpunkti) 

Summa 

(kredītpunkti) 

Specializācijas priekšmeti 15  15 30 (20,83%) 

Valodas  6    6 (4,17%) 

Doktora darbs   102 102 (70,83%) 

Kopā obligātie priekšmeti 15 (10,41%) 123 (85,42%) 138 (95,83%) 

Brīvās izvēles priekšmeti  6 6 (4,17%) 

Kopā   144 (100%) 

  
Specializācijas izvēles priekšmeti ir jāpieskaita pie ierobežotas izvēles 

priekšmetiem, jo to izvēli no piedāvātā priekšmetu klāsta nosaka doktoranta zinātniskais 
vadītājs, vadoties no virziena, kādā zinātnisko darbu veic doktorants. Katra doktoranta 
individuāli veicamos darbus nosaka individuālais plāns. Šī plāna obligāta sastāvdaĜa ir 
pedagoăiskais darbs. 
 
 2.3.6. Doktora darba izstrāde 
 
 InženierzinātĦu doktora zinātniskā grāda iegūšanai informātikā un 
datortehnoloăijās ir jāizpilda doktora studiju programma un jāaizstāv promocijas 
(doktora) darbs. Promocijas darba apjoms ir 102 KP. Doktora darba izstrādei tiek lietotas 
RTU Lietišėo datorsistēmu institūta struktūrvienību zinātniskās un mācību laboratorijas. 
Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas Komisijas (VZKK) izstrādātie un 1999.gada 6.aprīlī 
Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi nosaka promocijas darba 
vērtēšanas kritērijus un promocijas kārtību. Promocijas darbs publiski jāaizstāv 
inženierzinātĦu nozares "Informātika un datortehnoloăijas" promocijas padomē P-07, kas 
darbojas pie Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultātes, vai citā atbilstošās 
nozares promocijas padomē. 
 
 

 2.4. Datorsistēmu studiju programmas vērtējums no studentu un 
darba devēju viedokĜa 

 
 Aizvadītajā mācību gadā tika organizēta akadēmisko studiju programmas studentu 
aptauja par studiju programmas specializētajiem mācību priekšmetiem (to teorētiskās un 
praktiskās daĜas apjomu un saturu). Studenti tika lūgti atzīmēt priekšmetu pasniegšanas 
pozitīvās un negatīvās puses., kā arī norādīt, kādos priekšmetos un kādas tēmas daĜēji 
pārklājas. Kopumā tika saĦemtas 176 aizpildītas aptaujas anketas no bakalaura studiju 
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studentiem un 44 anketas no maăistrantūras studiju studentiem. Zemāk ir dots aptaujas 
rezultātu apkopojums. Aptaujas rezultāti Ĝauj sastādīt šādu pasākumu sarakstu studiju 
programmas kvalitātes uzlabošanai: 

Aptaujas rezultāti tiks vēl sīkāk analizēti un apspriesti Lietišėo datorsistēmu 
institūta struktūrvienībās un Padomē, lai izstrādātu programmas tālākas uzlabošanas 
ceĜus. 
1. Jānovērš studentu minēto tēmu daĜēja pārklāšanās. 
2. Jāuzlabo priekšmetu pasniegšanas metodika, lielāku vērību veltot praktiskās daĜas 

saturam un pasniegšanas metodēm, it īpaši priekšmetos "Programmatūras izstrādes 
tehnoloăija", "Programmatūras attīstības tehnoloăija" un "Algoritmi un 
programmēšanas metodes". 

 
Tālāk doti studentu aptaujas rezultāti. 
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BAKALAURA 2. KURSA STUDIJAS 
 

Kopumā tika saĦemtas  132  aizpildītas anketas no akadēmisko bakalaura studiju 
2. kursa studentiem. 
 
Lūdzu novērtējiet studiju programmas virziena specializācijas mācību priekšmetu 

teorētisko daĜu. 
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Lūdzu novērtējiet studiju programmas virziena specializācijas mācību priekšmetu 

praktisko (laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) 

daĜu.
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Lūdzu nosauciet pasniedzējus: 
  1) Pasniedzēji, kas rada interesi par savu mācību priekšmetu, mudina apgūt to 

plašāk: 

   2) Pasniedzēji, kuru darba metodes/stils jūs neapmierina, kāpēc? 
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Neapmierinoša lekciju

kvalitāte

Nenovērtē priekšzināšanu

līmeni

Grūti uztvert

Haotiskas lekcijas

Garlaicīgas lekcijas

Maz papildus skaidrojumu

Labas interesantas lekcijas

Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Programmēšanas valodas

Ievads datoru arhitektūrā

Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

 

Lūdzu nosauciet mācību priekšmetus, kuros ir vērojama priekšmetu satura dublēšanās; 

nosauciet arī tēmas, kas atkārtojas. 
 

DSD un ”Diskrētā matemātika” 
Pretēji ”Datoru arhitektūra” sarežăītas, nepazīstamas tēmas 
”Varbūtību teorija” un ”Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati” 
”Automātika” un ”Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati” viena otru 
papildina 
”Automātika” un DSD – Deijkstras algoritms 
”Datormācība” un ”Programmēšanas valodas” nedaudz 
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Lūdzu nosauciet mācību priekšmetus, kuros gūtās zināšanas esat izmantojis savā 

praktiskajā darbībā. 
 

”Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati” 
Ārpus universitātes zināšanas nav izmantotas 
”Ievads datoru arhitektūrā”  
”Programmēšanas valodas” 
 
 

BAKALAURA 3. KURSA STUDIJAS 
 
Kopumā tika saĦemtas  44  aizpildītas anketas no akadēmisko bakalaura studiju 
3.kursa studentiem. 
 

Lūdzu novērtējiet studiju programmas virziena specializācijas mācību priekšmetu 

teorētisko daĜu 
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Lūdzu novērtējiet studiju programmas virziena specializācijas mācību priekšmetu 

praktisko (laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) daĜu. 
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Lūdzu nosauciet pasniedzējus: 

 
   1) Pasniedzēji, kas rada interesi par savu mācību priekšmetu, mudina apgūt to 

plašāk: 

   2) Pasniedzēji, kuru darba metodes/stils jūs neapmierina, kāpēc? 
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Neapmierinoša lekciju

kvalitāte

Lekcija kā diktāts

Pr.daĜas līmenis neatbilst

lekcijām

Haotiskas,abstraktas

lekcijas

Lekcijās daudz runā "par

dzīvi"

Labas, interesantas

lekcijas

Operētājsistēmas

Datoru tīkli

Datu bāzu vadības sistēmas

Objektorientētā programmēšana

Ievads operāciju pētīšanā

 

Lūdzu nosauciet mācību priekšmetus, kuros ir vērojama priekšmetu satura dublēšanās; 

nosauciet arī tēmas, kas atkārtojas. 
 
”Ievads datoru arhitektūrā” un ”Datoru organizācija un asembleri” 
DSD un DBVS – SQL vaicājumi 
Gandrīz visos atkārtojas ”Programmatūras izstrādes metodes” 
Dublēšanai jābūt, lai labāk saprastu materiālu 
”Adaptīvās datu apstrādes sistēmas” un ”Sistēmu analīze” -  zināšanu iegūšana 
”Sistēmu teorijas metodes” un ”Programmatūras attīstības tehnoloăija”  – dzīves 
cikla modeĜi 
”Ievads operāciju pētīšanā” un ”Gadījuma procesi” – nedaudz 
”Ūdenskrituma” modelis vairākos kursos 
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Lūdzu nosauciet mācību priekšmetus, kuros gūtās zināšanas esat izmantojis savā 

praktiskajā darbībā. 
 
        ”Objektorientētā programmēšana” 
         ”Operētājsistēmas” 
         ”Datoru organizācija un asembleri” 
          DBVS 
          ”Datoru tīkli” 
          ”Programmēšanas valodas” 
           ”Sistēmu teorija” 

 
 

MAĂISTRA 1. KURSA STUDIJAS 
 
Kopumā tika saĦemtas  33  aizpildītas anketas no akadēmisko maăistra studiju 
1.kursa studentiem. 
 
Lūdzu novērtējiet studiju programmas virziena specializācijas mācību priekšmetu 

teorētisko daĜu. 
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Lūdzu novērtējiet studiju programmas virziena specializācijas mācību priekšmetu 

praktisko (laboratorijas darbi, individuālais darbs, semināri) daĜu. 
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Lūdzu nosauciet pasniedzējus: 
   1) Pasniedzēji, kas rada interesi par savu mācību priekšmetu, mudina apgūt to 
plašāk: 

   2) Pasniedzēji, kuru darba metodes/stils jūs neapmierina, kāpēc? 
 

 

Lūdzu nosauciet mācību priekšmetus, kuros ir vērojama priekšmetu satura dublēšanās; 

nosauciet arī tēmas, kas atkārtojas. 
 

”Datoru organizācija un asembleri” jābūt pirms ”Datoru arhitektūra” 
”Programmatūras izstrādes tehnoloăija” un ”Programmatūras attīstības 
tehnoloăijas” 
”Datoru tīkli” un ”Informācijas tehnoloăija” 
”Ūdenskrituma modelis” tiek apskatīts vairākos kursos 
”Datoru arhitektūra” un ”Datoru organizācija un asembleri” 
Kursi, kas saistīti ar imitācijas modelēšanu 
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Lūdzu nosauciet mācību priekšmetus, kuros gūtās zināšanas esat izmantojis savā 

praktiskajā darbībā. 
 
Lielu datu bāzu tehnoloăija 
Objektorientēta programmēšana 
Finansu matemātika 
Mākslīgais intelekts 
Nedaudz no katra priekšmeta 
Programmatūras izstrādes tehnoloăija 
Lēmumu analīzes modernās tehnoloăijas 
Algoritmi un programmēšanas valodas 

        
 
 2.5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
 ZiĦas par fakultāti un studiju programmām, ieskaitot Datorsistēmu studiju 
programmu, interesenti var atrast internetā fakultātes mājas lapā www.cs.rtu.lv, kā arī 
atsevišėu struktūrvienību mājas lapās. 
 
 

 3. Studiju programmu perspektīvais novērtējums 
 

3.1. Pasniegšanas metodes 
 
Mācību plānā paredzētajos priekšmetos notiek lekcijas un praktiskie vai 

laboratorijas darbi. Samērā liels īpatsvars ir studentu patstāvīgajam darbam - bakalaura un 
maăistra studiju programmās katru semestri ir paredzēta divu vai trīs studiju darbu 
izstrāde. Lielai daĜai priekšmetu tēmu saraksti, uzdevumi laboratoriju un studiju darbiem, 
kā arī referātu tēmas ir atrodamas struktūrvienību mājas lapās. Mājas lapās ir publicētas 
arī bakalauru un maăistru darbu tēmas. Zinātniskie semināri maăistrantiem tiek organizēti 
tādejādi, ka vispirms vecāko kursu maăistranti uzstājas ar referātiem par savu maăistru 
darbu izstrādi, dodot padomus pirmā kursa maăistrantiem. Sistēmu teorijas un 
projektēšanas katedrā studējošajiem maăistrantiem pirmo reizi tika organizētas 
nodarbības tehnisko tekstu rakstīšanas prasmē. Nodarbības vadīja Latvijas Universitātes 
pasniedzēja Vita Karnīte 

Ir turpināta jauninājumu ieviešana pasniegšanas metodēs. Piemēram, ir pārstrādāti 
mācību materiāli priekšmetā Mākslīgais intelekts (profesors J. GrundspeĦėis), 
Priekšmetos Sistēmu teorijas metodes un Mākslīgā intelekta pamati (profesors J. 
GrundspeĦėis) pirms studiju darbu aprēėinu daĜas veikšanas studentiem ir patstāvīgi 
jāanalizē reālas sistēmas un problēmas, lietojot sistēmpieeju. Tas nodrošina individuālu 
uzdevumu katram studentam pat pie Ĝoti lielā (250-300) studentu skaita. Informātikas un 
programmēšanas katedras priekšmetos "Programmatūras drošība”, "Datortīklu 

programmatūra” un "Risinājumu datorizētā  apstrāde” (maăistrantūra) organizēti 
studentu referāti – diskusijas  par atsevišėām tēmām. Studenti noklausās kolēău referātu, 
uzdod jautājumus, diskutē un arī dod referāta  novērtējumu. Referāta vērtējums tiek 
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Ħemts vērā, izliekot atzīmi eksāmenā. Asociētais profesors P.Rusakovs ir izvietojis 
datortīklā metodiskos materiālus laboratorijas darbu veikšanai priekšmetos 
"Objektorientētā programmēšana” un "Datoru organizācija un asambleri”. Asociētā 
profesore Oksana ĥikiforova priekšmetā “Objektorientēta sistēmanalīze” 1.kursa 
maăistrantus sadala grupās pa 6-8 studentiem, un visām grupām izsniedz vienādu 
problēmas vidi objektorientētai sistēmanalīzei. Praktiskajās nodarbībās  katra grupa 
izstrādā savu sistēmas modeli, kas kursa nobeigumā tiek vērtēti. Katrai grupai ir jāvērtē 
citu grupu izveidotie modeĜi ar nosacījumu, ka nedrīkst likt vienādas atzīmes. Vērtēšanas 
gaitā notiek diskusija starp vērtētāju grupu un izstrādātāju grupu. Vērtējums ir jāpamato 
ar komentāriem, kurus vērtē pasniedzējs. Asociētā profesore Oksana ĥikiforova 
priekšmetā “Programmatūras attīstības tehnoloăijas” bakalaura studiju 3.kursa 
studentiem izdala zinātniskus rakstus par mūsdienās aktuālām problēmām, virzieniem un 
pieejām programmatūras izstrādē un attīstībā. Studenti sagatavo īsus ziĦojumus par esošo 
problēmu, tās risināšanas ceĜiem un savu viedokli par tiem. Sagatavotie ziĦojumi tiek 
referēti semināros, kuru gaitā notiek to apspriešana un vērtēšana. Studiju darba veikšanai 
priekšmetā "Funkcionāla programmēšana” (docents V. Šitikovs).studenti tiek sadalīti 
grupās. Studiju darba uzdevums tiek dots visai grupai. Katrā grupā ir 4 studenti. Grupas 
līderi nozīmē pasniedzējs, darbu starp grupas dalībniekiem sadala paši grupas dalībnieki.  
Katrs students aizstāv kopējo un savu daĜu. Katra studenta darbs tiek Ħemot vērā darba 
apjomu, tā sarežăījumu un izpildes kvalitāti. Mācību priekšmetā “Datu bāzes vadības 

sistēmas” (asociētais profesors J. Eiduks) ieviesti referāti, lai paplašinātu studentu 
redzesloku par eksistējošām datu bāzes vadības sistēmām. Lektore J. Ciekure praktiskajos 
darbos mācību priekšmetā “Diskrētās struktūras datorzinātnēs”  ir izveidojusi jaunu 
uzdevumu komplektu tēmu “Koku apiešanas algoritmi”, “Prefiksa, postfiksa pieraksti”  
un “Prefiksa koda izmantošana” apgūšanai. Studiju darba uzdevumiem, kuru atrisināšanai 
studentiem jāraksta programma, pievienota jauna tēma “Attēlojuma veida noteikšana”. 
Priekšmetā "Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana" (asociētā profesore Mārīte Kirikova) 
katras nodarbības beigās studenti grafiskā formā atbild uz jautājumiem par lekcijā sniegto 
materiālu. Tādējādi visu semestri studenti trenējas iegūt sistēmanalītiėim būtiskas 
prasmes. Atbildes tiek vērtētas maksimāli ar 1 punktu, un vērtējums tiek Ħemts vērā 
eksāmenā. Atbilžu īpatsvars nepārsniedz 15% no kopējās novērtējuma summas. 
Priekšmetā "Prasību inženierija" (asociētā profesore Mārīte Kirikova) studiju darbs tiek 
veikts kā projekts, kurā tiek apsekotas Latvijas organizācijas. Rezultātā var analizēt kursā 
apgūtās vielas nozīmi praksē. Mācību priekšmetā "Datu struktūras" (doc. G. Matisons) 
izstrādātais lekciju konspekts izvietots fakultātes mājas lapā slaidu veidā un ir pieejams 
ikvienam studentam, lai patstāvīgā darba laikā varētu sagatavotos nākamajā lekcijā 
iztirzātai tēmai.  Tādējādi ikvienam studentam ir nodrošināta iespēja sagatavoties lekcijai. 
Lekcijās tiek detalizētāk iztirzāta slaidos izvietotā informācija un atbildēts uz studentu 
uzdotajiem jautājumiem. Šajā priekšmetā ir dots studiju darbu tēmu saraksts, kā arī 
studiju darba noformējuma paraugs. Ir izstrādāts un publicēts metodiskais mācību 
līdzeklis G.Matisons, L.Zaiceva, N.Prokofjeva. “Studiju darbu izstrāde”, izklāstīti 
vispārējie metodiskie norādījumi, prasības un ieteikumi studiju darba izstrādāšanai, 
noformēšanai un aizstāvēšanai, Šis mācību materiāls tiek izmantots arī mācību 
priekšmetā "Programmēšanas valodas". Šajā priekšmetā ir dots studiju darbu tēmu 
saraksts un tā noformējuma paraugs. Mācību priekšmetā "Programmatūras izstrādes 
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tehnoloăija" (profesore L. Zaiceva) ir izstrādāts datorizēts kurss “Programmatūras 
izstrādes modeĜi” latviešu un angĜu valodā (apmācoša informācija, dažādu tipu jautājumu 
un uzdevumu kopa operatīvai zināšanu pārbaudei, gala kontroles uzdevumu kopums). 
Mācību priekšmetā "Programmatūras metroloăijas un plānošanas modeĜi" ir izstrādāta 
jautājumu kopa un veikta studentu zināšanu datorizēta testēšana internetā.  
 
 

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 
 

Datorsistēmu studiju programmas realizāciju nodrošina šādas Lietišėo 
datorsistēmu institūta struktūrvienības: 
♦ Informātikas un programmēšanas katedra 
♦ Lietišėo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 

♦ Lietišėo datorzinātĦu katedra 

♦ Programmatūras izstrādes tehnoloăijas profesora grupa 

♦ Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 

 Augšminētās struktūrvienības ir izvietotas Meža 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 Meža ielas 1/3 pirmajā stāvā 
SkaitĜošanas centra telpās, kā arī otrajā stāvā 211.un 213.telpās. Datorklašu tehniskais 
nodrošinājums Ĝauj sasniegt programmai formulētos mērėus, tomēr, Ħemot vērā ārkārtīgi 
straujo programmatūras attīstību, licencētas programmatūras iegāde nepieciešamā 
daudzumā ar katru gadu kĜūst aizvien grūtāka. 
 LDI struktūrvienību aizĦemto telpu kopplatība ir 1887,2 m2, bet lietderīgā platība 
ir 1444,8 m2, tai skaitā 626 m2 auditorijām un 215,8 m2 datorklasēm. Veikts ievērojams 
darbs datortehnikas nomaiĦai datorklasēs un telpu remontā. Informātikas un 
programmēšanas katedrā ir nopirkti 9 jauni datori Pentium 4 (1.26Hz, HDD 80 GB). 
Lietiško datorzinātĦu katedrā ir nopirkti divi darba staciju datori un portatīvais dators 
Compaq EVO N160. Lietišėo datorsistēmu programmatūras profesora grupa ir nopirkusi 
divus datorus Pentium 4, vienu piezīmjdatoru, daudzfunkcionālu iekārtu (printeris, 
kopētājs) un faksa aparātu. Programmatūras izstrādes tehnoloăijas profesora grupā ir 
nopirkti 5 datori Intel Celeron datorklasei Meža ielā 1/3 – 511, portatīvais dators un 
multimedijas projektors prezentāciju nodrošināšanai. Lietišėo datorzinātĦu katedrā 
iegādāts datorprojektors Sanyo PLC-XL-20 un trīs LCD monitori. Sistēmu teorijas un 
projektēšanas katedrā ir izveidots vairāklīmeĦu klienta – servera arhitektūras datortīkls 
datu bāzes vadības sistēmu progresīvo tehnoloăiju analīzei un eksperimentiem. 
 Izremontētas darbinieku darba telpas (M1/3-501, 503a, 508,510, 533, 535) un LDK 
doktorantu istaba - M1/3-537. Ir izremontēta M1/3-505.un 505a telpas. Pēdējā ir 
izveidots informācijas izplatīšanas centrs (Information Dissemination Centre) Eiropas 
Komisijas 6. ietvarprogrammas projekts IST4Balt vajadzībām. Nopirktas jaunas biroja 
mēbeles kabinetam Meža ielā 1/3 – 501, 25 krēsli auditorijai Meža 1/3 – 503 un 13 galdi 
datorklasei  M 1/3 – 511. 

Bez tam mācību procesu nodrošina SkaitĜošanas centra mācību auditorijas 161,3 
m2 kopplatībā, divas datorklases (153 m2) un 3 displeju klases (180 m2). Aizvadītajā 
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mācību gadā ir izremontētas vairākas auditorijas un darbinieku darba telpas, iekārtota 
auditorija Meža ielā 1/3 - 202 ar 60 vietām, kur uzstādīta plastikāta tāfele.  

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). RTU bibliotēkā ir datoru klase ar 8 darba vietām, kam ir pieslēgums 
Latvijas bibliotēkas datu bāzei ALEPH un internetam. Mācību un zinātniskā literatūra ir 
sakopota arī nelielās profesoru grupu lasītavās, kurās ir ne tikai mācību grāmatas, bet arī 
žurnāli un konferenču materiāli. Nopirktas šādas jaunas mācību grāmatas: 
1. С. Бобровский. Delphi 7. Учебный курс - СПб.: Питер, 2005. - 736 c. 
2. А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. Разработка компьютерных учебников и 

обучающих систем. – М.: Филинъ, 2002. – 616 с. 
3. Žurnāla „DiasoftINFO” 12 sējumi, kas ir veltīti finanšu informācijas sistēmu 

izstrādes tehnoloăijām, kā arī  grāmatas finanšu biznesa procesu modelēšanas jomā. 
Minētie līdzekĜi tiek izmantoti mācību priekšmetos „Adaptīvas datu apstrādes 
sistēmas” un „Finanšu un apdrošināšanas informācijas sistēmu programmēšana”. 

 
 Izdoti šādi jauni metodiskie materiāli: 
 
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 
1. J. GrundspeĦėis. Mākslīgais intelekts (mācību materiāli un aprēėinu piemēri 

pārliecību tīklu un sarežăītu lēmumu pieĦemšanas tēmu apgūšanai), 2004 - 
elektroniskā formā.  Mācību materiāli ir pieejami internetā: 
http://www.cs.rtu.lv/ASTF/STPG/stp.htm 

2. J. Eiduks. Datu izgūšanas tehnoloăija, lietojot Oracle Discoverer programmu paketi 
(palīgmateriāli).  

3. .A. PozdĦakova, M. Kirikova. Zināšanu pārvaldība (vortāls). Mācību materiāli ir 
pieejami internetā: www.cs.rtu.lv/stp/zp/ 

4. Datortīklā publicēti metodiskie materiāli "ST&P norādījumi bakalaura darba 
izstrādei”. 

 
Programmatūras izstrādes tehnoloăijas profesora grupa 
1. L.Zaiceva, G.Matisons, N.Prokofjeva. Studiju darbu izstrāde. Norādījumi, uzdevumi, 

piemēri. – Rīga, 2004. – 122 lpp. 
 
Informātikas un programmēšanas katedra 
1. J. Lavendels. Metodiskie materiāli kursam "Risinājumu algoritmizācija un 
programmēšana", 2004 - elektroniskā formā. 
 
Lietišėo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 
1. L. Novickis. Studiju darbu izpildes paraugi priekšmetā "Lietišėās intelektuālās 
sistēmas", 2004 - elektroniskā versija. 
 
Lietišėo datorzinātĦu katedra 
1. O. ĥikiforova. "Objektorientētā programmēšana”, 2004 - elektroniskā versija. 
2. U. Sukovskis. "Datoru organizācija un asembleri”, 2004 - elektroniskā versija.  
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3. Datortīklā publicēti metodiskie materiāli "LDK norādījumi bakalaura darba izstrādei” 
un "DatorzinātĦu profila studiju noslēguma darba noformēšanas norādījumi”. 

 
  

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā 
 

Galvenokārt studenti zinātniskā darbā tiek iesaistīti, izstrādājot bakalaura darbus, 
kas vēlāk nereti turpinās arī maăistra studijās un, atsevišėos gadījumos, arī doktorantūrā. 
Maăistra darbs vienmēr ir ar zinātnisku ievirzi, un tā aprobācija sākas studiju programmā 
paredzētajos zinātniskajos semināros, kas maăistrantiem plānoti pirmajā un otrajā kursā. 
Aizvadītajā gadā tika organizēta arī kārtējā studentu zinātniskā un tehniskā konference. 
Darbs notika divās sekcijās. 
Lietišėo datorzinātĦu katedra organizēja RTU 45.studentu zinātniskās un tehniskās 
konferences Lietišėo datorzinātĦu sekciju, 2004.gada 22.aprīlī. 
Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing.  prof. U.Sukovskis,  priekšsēdētāja Dr.sc.ing.,doc. 
O.ĥikiforova. Tika nolasīti 12 referāti: 

1. D.Buzdins, O.ĥikiforova. “Informācijas plūsmas analīze starp UML valodas 
diagrammām”, RTU 45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo 
datorzinātĦu sekcija, 2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija 

2. D.Feodorovs, U.Sukovskis. "Datu pārraides drošības risinājumi", RTU 
45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 
2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija 

3. P.Jegorovs, P. Rusakovs. “Java Server Pages un Enterprise JavaBeans 
tehnoloăijas”, RTU 45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo 
datorzinātĦu sekcija, 2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija 

4. V.Karnauhovs, O.ĥikiforova. “Datu bāzes piekĜuves tehnoloăiju apskats”, RTU 
45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 
2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija 

5. O.Krasjko, P.Rusakovs. “Programmēšanas valodu Java un Python integrācijas 
problēmas”, RTU 45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo 
datorzinātĦu sekcija, 2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija 

6. J.KrūmiĦš, U.Sukovskis. “Programmatūras aizsardzības tehnoloăijas”, RTU 
45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 
2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija 

7. J.Meăis, U.Sukovskis “Tiešsaistes sarakstes analīze”, RTU 45.studentu zinātniskā 
un tehniskā konference, Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 2004.gada 22.aprīlī, Rīga, 
Latvija 

8. I.Mišurs, O.ĥikiforova. “MDA pamatprincipi”, RTU 45.studentu zinātniskā un 
tehniskā konference, Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 2004.gada 22.aprīlī, Rīga, 
Latvija    

9. R.Samofals, O.ĥikiforova. ”MDA testēšanas iespējas un perspektīvas”, RTU 
45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 
2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija  
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10. A.Soms, O.ĥikiforova. ”Programmatūras izstrādes komandu organizēšanas 
pieejas un to analīze”, RTU 45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, 
Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija 

11. K.VasiĜenko, P.Rusakovs. ”Programmatūras izstrāde ar J2ME palīdzību”, RTU 
45.studentu zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 
2004.gada 22.aprīlī, Rīga, Latvija 

12. N.VasiĜjeva,  P.Rusakovs. ”Drošība un drošums valodā Java”, RTU 45.studentu 
zinātniskā un tehniskā konference, Lietišėo datorzinātĦu sekcija, 2004.gada 
22.aprīlī, Rīga, Latvija   

Programmatūras izstrādes tehnoloăijas profesora grupa organizēja RTU 45.studentu 
zinātniskās un tehniskās konferences Programmatūras izstrādes tehnoloăiju sekciju, 
2004.gada 22.aprīlī. 
Zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing.  prof. L. Zaiceva. Tika nolasīti 10 referāti: 
1. P. AĦisimovs, L. Zaiceva. Aritmētiskas kodēšanas ideja. RTU 45. studentu zinātniskā 

un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju sekcija, 2004.gada 22. 
aprīlī, Rīga, Latvija. 

2. M. Dubovskis, N. Prokofjeva. Uzdevumu tipi zināšanu pārbaudei. RTU 45. studentu 
zinātniskā un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju sekcija, 
2004.gada 22. aprīlī, Rīga, Latvija. 

3. J. GraudiĦš, L. Zaiceva. Personāla vadības sistēmu izveides tehnoloăijas. RTU 45. 
studentu zinātniskā un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju 
sekcija, 2004.gada 22. aprīlī, Rīga, Latvija. 

4. I. KotĜevskis, L. Zaiceva. Datorizētās apmācības sistēmas izstrāde. RTU 45. studentu 
zinātniskā un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju sekcija, 
2004.gada 22. aprīlī, Rīga, Latvija. 

5. M. Kronbergs, N. Prokofjeva. Mājas lapas izstrādes tehnoloăija. RTU 45. studentu 
zinātniskā un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju sekcija, 
2004.gada 22. aprīlī, Rīga, Latvija.  

6. A. Lisovs, L. Zaiceva. Ăeoinformācijas publicēšanas Interneta tehnoloăijas. RTU 45. 
studentu zinātniskā un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju 
sekcija, 2004.gada 22. aprīlī, Rīga, Latvija 

7. V. Popko, L. Zaiceva. Elektronisko mācību grāmatu pētīšanas rezultāti. RTU 45. 
studentu zinātniskā un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju 
sekcija, 2004.gada 22. aprīlī, Rīga, Latvija. 

8. K. Safronovs, N. Prokofjeva. Kontroluzdevumu formēšana datorizētajā apmācībā. 
RTU 45. studentu zinātniskā un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes 
tehnoloăiju sekcija, 2004.gada 22. aprīlī, Rīga, Latvija. 

9. V. Šukevičus, L. Zaiceva. Atslēgu garums kriptogrāfijā. RTU 45. studentu zinātniskā 
un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju sekcija, 2004.gada 22. 
aprīlī, Rīga, Latvija. 

10. R. Zelenkevičs, N. Prokofjeva. Mūsdienu tehnoloăijas portāla izveidei. RTU 45. 
studentu zinātniskā un tehniskā konference,  Programmatūras izstrādes tehnoloăiju 
sekcija, 2004.gada 22. aprīlī, Rīga, Latvija. 
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Labākie bakalauru un maăistru darbi tika rekomendēti nolasīšanai 45. RTU Starptautiskās 
zinātniskās konferences apakšsekcijā "Lietišėās datorsistēmas". Kopā tika nolasīti 4 
referāti, kuru autori vai līdzautori bija bakalaura vai maăistra studiju studenti: 
1. D.Krjukovs. Struktūrvienības tīkla drošības aspekti korporatīva Microsoft tīkla 

ietvaros.  RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konference. - Rīga, 2004. gada 14.-16. 
oktobrī. 

2. T.Rikure, A.Jurenoks, E.Latiševa. Bezvadu tehnoloăijas: drošība un e-mācīšanas 
lietojumi. RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konference. - Rīga, 2004. gada 14.-16. 
oktobrī. 

3. G.Jēkabsons, J.Lavendels, S.Kozlova. Hipotēzes komplicētības reducēšana 
daudzfaktoru regresijā. RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konference. - Rīga, 2004. 
gada 14.-16. oktobrī. 

4. S.Kozlova, J.Lavendels, R.Lačinovs. Daži pārklāšanās sadursmes un pārvienošanās 
algoritmi datorspēlēs. RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konference. - Rīga, 2004. 
gada 14.-16. oktobrī. 

 
Šim skaitlim jāpievieno arī  11 referāti, kurus nolasīja doktorantūrā studējošie: 
1. Alksnis G., Asnina E., Osis J., ŠiliĦš J. Formalization of Software Development: 

Problems and Solutions. The 45th International Scientific Conference of Riga 
Technical University, Riga, October 14 -16, 2004. 

2. Ivanovs M. Comparison of Electronic Commerce Systems’ Development Tools. The 
45th International Scientific Conference of Riga Technical University, Riga, October 
14 -16, 2004. 

3. Pavlova N., Nikiforova O. An Overview of Advanced Approaches for Construction 
of Platform-Independent System Model. The 45th International Scientific Conference 
of Riga Technical University, Riga, October 14 -16, 2004. 

4. Rusakov P., Mikoyelov D. Multi-Agent System Design Approach in Distributed 
Embedded System Analysis and Design. Rīgas Tehniskās universitātes 45. 
starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 14 .– 16. oktobris, 2004. 

5. M.Uhanova. Apdrošināšanas biznesa procesu modelēšana. . RTU 45.Starptautiskā 
zinātniskā konference. - Rīga, 2004. gada 14.-16. oktobrī. 

6. Sprice, R. Is Project Feasibility Study: The Case Of Sme, RTU 45.Starptautiskā 
zinātniskā konference. - Rīga, 2004. gada 14.-16. Oktobrī. 

7. J. GraudiĦš. Lietojumserveru atlases metodes programmatūras sistēmu izveidē. Rīgas 
Tehniskās universitātes 45. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 2004. 
gada 12.-16. oktobris. 

8. L. Zaiceva, V. Popko. Elektroniskās mācību grāmatas Internetā: lietošana un izstrāde. 
Rīgas Tehniskās universitātes 45. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 
2004. gada 12.-16. oktobris. 

9. Grundspenkis J., Anohina A. Agents in Intelligent Tutoring Systems: State of the Art. 
The 45th International Scientific Conference of Riga Technical University, Riga, 
October 14 -16, 2004. 

10. Anohina. Intelektuāla mācību sistēma Min-Max algoritmam. Rīgas Tehniskās 
universitātes 45. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija, 14 .– 16. oktobris, 
2004. 
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11. Vinogradova V. Knowledge management Methods in Education. The 45th 
International Scientific Conference of Riga Technical University, Riga, October 14 -
16, 2004. 

 
 
 
 

Nolasīto referātu kvalitāte Ĝāva 2 maăistrantu un 2 doktorantu darbus publicēt RTU 
zinātnisko rakstu  krājuma 5. sērijas Datorzinātne 18. sējumā  Lietišėās datorsistēmas, 
kas iznāca 2004. gadā: 
1. Jēkabsons G., Lavendels J. Labākā aproksimanta izvēle iespējamo variantu kopā. 

RTU zinātnisko rakstu krājums 5. sērija Datorzinātne, 18. sējums. Izdevniecība 
"RTU", Rīga,  2004. 24.-31. lpp. 

2. GraudiĦš J. Java lietojumserveru salīdzinoša analīze. RTU zinātnisko rakstu krājums 
5. sērija Datorzinātne, 18. sējums. Izdevniecība "RTU", Rīga,  2004. 118.-125. lpp. 

3. Uhanova M. Informācijas tehnoloăijas pārapdrošinātāju darbībā. RTU zinātnisko 
rakstu krājums 5. sērija Datorzinātne, 18. sējums. Izdevniecība "RTU", Rīga,  2004. 
53.-61. lpp. 

4. Popko V.,  Prokofjeva N. Elektroniskās mācību grāmatas izstrāde. RTU zinātnisko 
rakstu krājums 5. sērija Datorzinātne, 18. sējums. Izdevniecība "RTU", Rīga,  2004. 
103.-110. lpp. 

 
Jāuzsver, ka studenti visai aktīvi ir referējuši arī starptautiskās konferencēs, kur kopumā 
nolasīti 8 referāti: 
1. Asnina E. Topological Modeling and Arrow Diagram Logic Formalism Application 

for Software Development. The 6th International Baltic Conference,  BalticDB&IS 
2004, Riga, June 6 - 8, 2004. 

2. Rusakov P., Mikoyelov D. Subsystem Communication in a Distributed Embedded 
System. Proceedings of the Thirteenth International Conference On Information 
Systems Development (ISD’2004), Vilnius, Lithuania, September 9-11, 2004, pp. 1 – 
11. 

3. Vinogradova V. Maintaining Dynamic Curricula with Competency Management. 
Doctoral Consortium of 13th International Conference on Information Systems 

Development, September 9-11, 2004. Vilnius, Lithuania. 
4. MakĦa J. Information System Changes management. Doctoral Consortium of 13th 

International Conference on Information Systems Development, September 9-11, 
2004. Vilnius, Lithuania. 

5. Vinogradova V. Where is the Border Between Information and Knowledge 
Management Systems. 5th International Conference of the Faculty of Management 

Koper, Intellectual caputal and Knowledge Management, Portorož, Slovēnija, 2004. 
6. Maknia J. Change Management Framework for Business Processes. Business Process 

Modeling Tools for Modeling of Organizational Structure  for BPMDS04, June 7-8, 
2004, Riga, Latvia. 

7. Sprice, R. Managing IT/IS projects for Enterprise Integration. 7th IFAC Symposium 
on Cost Oriented Automation, June 7 – 9, 2004, Ottawa, Canada. 
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8. Galandere-Zīle I. Applicability of ERP Systems for Knowledge Management in the 
Context of Quality Management, The 16th International Conference on Advanced 
Information Systems Engineering, 07.06.2004-11.06.2004, Rīga, Latvija, 2004. 

 
Studiju programmas Datorsistēmas studenti ir guvuši vērā Ħemamus panākumus dažādos 
konkursos par labāko bakalaura, inženiera un maăistra darbu aizvadītajā mācību gadā. 
Romana Lukašenko (vadītājs profesors J. GrundspeĦėis) un Gata Karlēvica (vadītājs 
asociētais profesors P. Rusakovs) bakalaura darbi tika izvirzīti Izglītības fonda mērėa 
programmas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” konkursam. JāĦa ŠiliĦa (vadītājs profesors 
J.Osis), JāĦa GraudiĦa (vadītāja profesore L. Zaiceva) un Annas PozdĦakovas maăistra 
darbs un inženierprojekts tika izvirzīti Izglītības fonda mērėa programmas “Izglītībai, 
zinātnei un kultūrai” konkursam. Visi izvirzītie darbi saĦēma balvas, bet to vadītāji - 
atzinības rakstus. Darbu rezultāti tika referēti gadskārtējā konferencē "Informācijas 
tehnoloăijas: zinības un prakse": 
1. R. Lukašenko. Aăenta modeĜa izstrādāšana vienkāršu lēmumu pieĦemšanai. A/S 

"Dati" 9.konferences "Informācija tehnoloăija: zinības un prakse" materiāli. Exigen 
grupa uzĦēmums a/s Dati, Rīga, Latvija, 2004. gada 24. novembrī, 27.-34. lpp. 

2. G. Karlevics. Darbs ar datu bāzēm interneta vidē. A/S "Dati" 9.konferences 
"Informācija tehnoloăija: zinības un prakse" materiāli. Exigen grupa uzĦēmums a/s 
Dati, Rīga, Latvija, 2004. gada 24. Novembrī, 17.-21. lpp. 

3. J. GraudiĦš. Lietojumserveri dalīto Java lietojumu izstrādē. A/S "Dati" 9.konferences 
"Informācija tehnoloăija: zinības un prakse" materiāli. Exigen grupa uzĦēmums a/s 
Dati, Rīga, Latvija, 2004. gada 24. novembrī, 3.-9. lpp. 

4. ŠiliĦš J. Iegulto sistēmu modelēšanas īpatnības. A/S "Dati" 9.konferences 
"Informācija tehnoloăija: zinības un prakse" materiāli. Exigen grupa uzĦēmums a/s 
Dati, Rīga, Latvija, 2004. gada 24. novembrī, 57.-64. lpp. 

5. Anna PozdĦakova. Zināšanu pārvaldības zināšanu krātuves un informācijas 
atspoguĜošanas sistēmas izstrāde, A/S "Dati" 9.konferences "Informācija tehnoloăija: 
zinības un prakse" materiāli. Exigen grupa uzĦēmums a/s Dati, Rīga, Latvija, 2004. 
gada 24. novembrī, 49.-56. lpp. 

          Bez tam J. GraudiĦa maăistra darbs (vadītāja profesore L. Zaiceva) tika izvirzīts  
"Siemens" balvai. Otrā kursa doktorants G. Alksnis 2004. g. jūlijā ieguva Latvijas 
Zinātnes padomes grantu doktorantiem. 
 
 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 
 

Lietišėo datorsistēmu institūta pasniedzēji ir turpinājuši strādāt starptautiskos 
projektos, kā arī iesaistījušies jaunu starptautisku projektu izpildē. Sistēmu teorijas un 
projektēšanas katedras  profesors J. GrundspeĦėis turpināja strādāt SOCRATES 
programmas projektā 213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS ECET – European Computing 
Education and Training Thematic Network, kuru koordinē Ruses Angela Kunčeva 
universitāte (Bulgārija), un kurā ir iesaistītas 56 Eiropas valstu augstskolas un 
organizācijas (šī projekta izpildē piedalās arī profesore L. Zaiceva un docents G. 
Matisons). EK 6. ietvarprogrammas IST projekta eLOGMAR–M "Web – Based and 
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Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime 
Applications" zinātniskais koordinators ir profesors L.Novickis, bet tā izpildē piedalās 
profesors J. GrundspeĦkis. EK 6. ietvarprogrammas IST projekta IST4Balt: Promotion 
IST in Baltic States  RTU tēmas vadītājs ir profesors L.Novickis, bet projekta menedžere 
ir maăistre I.Bakāne. Profesors L. Novickis piedalās EK projektā LOGIS – Mobile: 
"Competence Framework for Mobile On – Site Asselerated Vocational Training in 
Logistics Information Systems”. Profesori J. GrundspeĦėis un L. Novickis uzsākuši EK 
Leonardo da Vinči programmas projekta SocSimNet izpildi. Asociētā profesore M. 
Kirikova strādāja sadarbības projektā “Projektu kĜūdu iemesli” ar Midlseksas universitāti 
Lielbritānijā. Bez tam viĦa piedalījās  

“SQL Fundamentals” multimēdiju mācību diska izstrādē, sadarbojoties ar RTU 
Tālmācības centru un Abu Dabi vīriešu koledžu Sauda Arābijā. Prof. L.Zaiceva (atbildīgā 
redaktore) un lekt. J.Bule (tehniskā redaktore) sagatavoja žurnālu "Educational 
Technology & Society" Nr. 7(4), 2004 ISSN 1436-4522 (krievu val.), sadarbības ar IEEE 
Learning Technology Task Force Austrumeiropas apakšgrupā. 
          Asociētā profesore M. Kirikova veica zinātnisko darbu un lasīja lekciju kursu 
Boises universitātē ASV Fulbraita zinātnisko darbinieku apmaiĦas programmas ietvaros 
laikā no 2003. gada 1. septembra līdz 2004. gada 1. martam. Profesors L. Novickis 
viesojās Magdeburgas universitātē, Vācijā, kā arī Klaipēdas un ViĜĦas universitātēs 
Lietuvā. Profesors J. GrundspeĦėis apmeklēja ViĜĦas Ăedimina Tehnisko universitāti. 

Informātikas un programmēšanas katedrā ir izstrādāta un IZM apstiprināta 
pedagogu tālākizglītības programma A2-9014142254 "E-kurss Datoru praktiskā lietošana 
programmēšanas apmācībai un lietojumprogrammatūras apgūšanai”. Programma 
praktiski realizēta. Tīmeklī ir apmācīti Latvijas novadu 18 informātikas skolotāji. 
            Profesors Luigi Beghi (Padujas universitāte, Itālija) projekta 
"SOCRATES/ERASMUS  starptautiskā studentu apmaiĦas programma un iespējas 
strādāt Eiropas Savienības pētniecības centros” ietvaros 2004. g. 5. maijā nolasīja lekciju  
2.  kursa RDMD0-1 grupai Lietišėo datorzinātĦu katedrā. Maăistra studijās lekciju kursu 
"Programmatūras kvalitāte" lasa Latvijas Universitātes pasniedzējs, RITI direktors, dr. 
habil. dat. J. Borzovs. Savukārt, profesora J. GrundspeĦėa lekcijas priekšmetā 
"Mākslīgais intelekts" apmeklē Latvijas Universitātes maăistratūras studenti. Asociētais 
profesors J. Eiduks vadīja Latvijas Universitātes maăistra darba izpildi par tēmu “Aktīvo 
datu bāžu tehnoloăijas analīze” un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes bakalaura 
darbu par tēmu “Deduktīvi datu bāžu tehnoloăijas analīze”. Profesors J. GrundspeĦėis 
vadīja Latvijas Universitātes maăistra darbu par tēmu " Divpersonu spēĜu algoritmu 
efektivitātes vērtējums". Profesors J. GrundspeĦėis bija Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes profesionālo bakalauru Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs, bet 
asociētais profesors J. Eiduks - šīs komisijas loceklis. Profesors J. Osis ir Latvijas 
universitātes DatorzinātĦu promocijas padomes loceklis, bet profesori J. GrundspeĦėis un 
L. Novickis - Latvijas universitātes profesoru padomes locekĜi. 

Programmatūras izstrādes tehnoloăijas profesora grupas pasniedzēji profesore L. 
Zaiceva un lektore J. Bule nosūtījušas dokumentus projekta “A SECURE WEB-BASED 
PERSONALISED e-LEARNING AUTHORING TOOL FOR ALL EUROPEAN CITIZENS“ 
pieteikuma sastādīšanai (Grieėija, University of Piraeus). 
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Profesore L. Zaiceva bija starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību 
metodiskās konferences “Studiju un mācību priekšmetu pasniegšanas problēmas 
mūsdienu apstākĜos” 5.-6. februārī 2004., TSI, Rīga, Latvija, programmu komitejas 
locekle, 
starptautiskās konferences International Conference on Advanced Learning Technologies 
(ICALT’04), 30 August - 1 September 2004, Joensuu, Finland, programmu komitejas 
locekle un starptautiskā elektroniskā žurnāla "Educational Technology & Society" (krievu 
val.) (Austrumeiropas apakšgrupa) redkolēăijas locekle. Profesors J. GrundspeĦėis bija 
16. Starptautiskās konferences "Advanced Information Systems Development 
(CaiSE*2004), ko organizēja RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultāte,  
un  kas notika Rīgā no 2004. gada 7. līdz  11. jūnijam, organizācijas komitejas 
priekšsēdētājs, bet profesors U. Sukovskis, asociētā profesore M. Kirikova un asistente V. 
Vinogradova - šīs konferences organizācijas komitejas locekĜi. Profesori J. GrundspeĦėis, 
U. Sukovskis  un asociētā profesore M. Kirikova bija 6. Baltijas konferences "Datu bāzes 
un informācijas sistēmas (DB&IS 2004)" un 13. Starptautiskās konfrences "Informācijas 
sistēmuizstrāde (ISD'04) programmu komitejas locekĜi. M. Kirikova strādāja arī 
straptautisko konferenču "The 3rd International Conference on Software Methodologies, 
Tools and Techniques (SoMeT 04), kas notika no 28. līdz 30. septembrim Leipcigā, 
Vācijā un "The 2004 International Business Management Conference", kas notika 
Amanā, Jordānijā no 4. līdz 6. jūlijam, programmu komitejās. Asociētais profesors J. 
Eiduks piedalījās starptautiskās datu bāzes tehnoloăijas grupas ADBIS (Advanced 
DataBase Information Systems) orgkomitejas darbā. Profesors L.Novickis bija 
programmu komitejas loceklis starptautiskais semināram Harbour Modelling & 
Simulation (HMS`2004), Brazīlijā. 
 
  

3.5. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Sadarbība ar darba devējiem galvenokārt notiek profesionālajās studiju 
programmās, un tā aprakstīta atbilstošo pašnovērtējuma ziĦojumu 3.5. nodaĜās. 

Turpināta sadarbība ar AAS „Balva”, SIA „LIS” un SIA „iPro” lietišėo 
informācijas sistēmu izstrādes jomā. Panāktas vienošanās par sadarbību ar uzĦēmumiem 
“Accenture Latvijas filiāle” un SIA “Lattelekom”. 
 
 

4. Zināšanu vērtēšanas sistēma 
 

Zināšanu un prasmju apgūšanai dažādos priekšmetos, atbilstoši to mērėiem, bez 
lekcijām studiju plānā ir arī praktiskie un/vai laboratorijas darbi, kā arī studiju darbi. 
Laboratorijas darbos iegūtie rezultāti studentam ir jāaizstāv. 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 bakalaura studiju programmā un lielākā daĜa eksāmenu maăistra studiju 
programmā notiek rakstveidā, ko, tāpat kā eksāmenu novērtēšanu, reglamentē 2001. gada 
17. decembra RTU Senātā pieĦemtais "Nolikums par eksāmenu kārtošanu 
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bakalaurantūrā, maăistrantūrā un profesionālajās studijās". IzĦēmums ir eksāmeni 
doktorantūrā, kas notiek mutvārdos pie habilitācijas padomes priekšsēdētāja apstiprinātas 
komisijas, kuras sastāvā ir jābūt trim zinātĦu doktoriem. 
1. Kvalitatīvais radītājs ir atzīme 10 baĜĜu 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". 

           Ar atzīmi tiek vērtēti arī bakalauru un maăistru darbu aizstāvēšanas rezultāti. 
           Vairākos priekšmetos, kuros kā vienīgais kontroles veids ir paredzēts eksāmens, 
galīgā atzīme tiek izlikta kā vidējā svērtā atzīme, Ħemot vērā sekmes visos priekšmeta 
plānā paredzētajos darbos, piemēram, praktiskajos un/vai laboratorijas darbos, 
kontroldarbos un/vai mājas darbos (ja tādi paredzēti). Bakalaura studiju programmās 
priekšmetā Operētājsistēmas ir ieviesta pakāpeniska iegūto zināšanu vērtēšanas sistēma, 
kurā kontroldarbu rezultāti Ĝauj vērtēt  teorētiskās zināšanas praktiskie uzdevumi ar 
atskaitēm Ĝauj vērtēt apgūtās praktiskās iemaĦas. Bakalauru studiju 2.kursa priekšmetā 
Objektorientētā programmēšana ieviesta zināšanu vērtēšanas sistēma, kurā ar svara 
koeficientiem tiek Ħemts vērā gan laboratorijas darbu izpildes vērtējums, gan teorētiskā 
eksāmena vērtējums, lai noteiktu galīgo atzīmi priekšmetā. Trešā kursa bakalaura studiju 
priekšmetā Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana katras nodarbības beigās studenti 
grafiskā formā sniedz atbildes uz jautājumiem par lekcijā sniegto materiālu. Tādējādi visu 
semestri studenti trenējas iegūt sistēmanalītiėim būtiskas prasmes. Atbildes tiek vērtētas 
maksimāli ar 1 punktu, un kopējā summa tiek Ħemta vērā eksāmenā. (to īpatsvars 
nepārsniedz 15% no kopējās novērtējuma summas). 
 
 

5. Studējošo skaits 
 

DatorzinātĦu un informācijas tehnoloăijas fakultātē 2003. gadā tika uzĦemti 316 
studenti uz 295 budžeta vietām (pretendentu skaits, kas DITF programmas uzrādīja kā 
pirmo prioritāti, bija gandrīz 2 reizes lielāks par budžeta vietu skaitu). Jāatzīmē ka sāk 
samazināties pretendentu skaits uz valsts finansētām studiju vietām. Tika uzĦemti tikai 9 
studenti par maksu. Datorsistēmu studiju programmā bija paredzētas 105 budžeta vietas, 
bet faktiski tika uzĦemti 106 studenti, kā arī 3 studenti par maksu. Tomēr joprojām 
saglabājās maza interese par koledžas studijām, kurās tika ieskaitīti tikai 7 studenti uz 
paredzētajām 20 budžeta vietām. Pēc pašnovērtējuma komisijas domām tas rada 
nepieciešamību aktīvāk iesaistīties studiju programmas popularizēšanas kampaĦās.  Tā kā 
saskaĦā ar studiju plānu studenti "Datorsistēmu" programmai specifiskas studijas uzsāk 
3. kursā, tad programmas popularitāti faktiski raksturo tas, cik studentu pēc 2. kursa 
izvēlas šo studiju programmu. 2003. gadā to skaits bija 188. Pašnovērtējuma komisija 
uzskata, ka šāds uzĦemto studentu skaits Datorsistēmu bakalauru studiju programmā pie 
pašreizējās materiāli tehniskās bāzes ir par lielu un to nav iespējams palielināt.. 
 SaskaĦā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas kopējo DITF noteikto 
budžeta vietu skaitu maăistratūrā (262 budžeta studiju vietas, kas sadalās pa trim studiju 
programmām) Datorsistēmu studiju programmā bija 100 budžeta vietas. Tādejādi 1. kursā 
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maăistra studijās tika uzĦemti 55 studenti uz valsts finansētām studiju vietām, kas 
sastādīja apmēram 30% no bakalaura grādu ieguvušo studentu skaita, un 10 studenti par 
maksu. Pašnovērtējuma komisija uzskata, ka šis skaitlis ir pārāk mazs un optimālajam ik 
gadu uzĦemto studentu skaitam maăistratūrā par valsts budžeta finansējumu būtu jābūt ap 
40 - 50% no bakalauru studijas beigušajiem, kas nodrošinātu lielāku konkurenci 
studēšanai doktorantūrā. Diemžēl doktoranti bieži zaudē motivāciju turpināt studijas un 
izstrādāt doktora darbu. Jāatzīmē, ka doktorants G. Alksnis (zinātniskais vadītājs prof. J. 
Osis) ieguva LZP grantu sava zinātniskā darba daĜējai finansēšanai. 

Aizvadītajā akadēmiskajā gadā Datorsistēmu programmu absolvēja 112 bakalauri 
un 30 maăistri. Tabulās 4., 5. un 6. ir dots studentu skaits 2004. gada 27. aprīlī.  
 

4. tabula. Bakalaura studijas 

Studiju 
programma 

Kurss Faktiskais 
skaits 

Budžeta 
finansēti 
studenti 

Maksas 
studenti 

Studē par 
RTU 
līdzekĜiem 

Absolvējuši 
programmu 

Datorsistēmas I kurss 103 94 4 5  
 II kurss 87 74 13   
 III kurss 188 125 20 43  
 Kopā 378 293 37 48 123 
 

5. tabula. Maăistra studijas 

Studiju 
programma 

Kurss Faktiskais 
skaits 

Budžeta 
finansēti 
studenti 

Maksas 
studenti 

Studē par 
RTU 
līdzekĜiem 

Absolvējuši 
programmu 

Datorsistēmas I kurss 64 54 10 –  
 II kurss 43 35 1 7  
 III kurss 41 10 1 30  
 Kopā 148 99 12 37 57 
 

6. tabula. Doktorantūra 

Studiju 
programma 

Kurss Faktiskais 
skaits 

Budžeta 
finansēti 
studenti 

Maksas 
studenti 

Studē par 
RTU 
līdzekĜiem 

Absolvējuši 
programmu 

Datorsistēmas I kurss 9 9    
 II kurss 4 4    
 III kurss 3 3    
 Kopā 16 16    
 
 

6. Akadēmiskais personāls  
 
 Patreiz datorsistēmu bakalaura, maăistra un doktora studiju programmu realizācijā 
(neskaitot inženierzinātĦu pamatkursus, matemātiku, fiziku, ekonomiku, humanitāri-
sociālos un valodu kursus) piedalās: 
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• 2 pilnas slodzes inženierzinātĦu habilitētie doktori (profesori J. GrundspeĦėis, L. 
Novickis) 

• 1 nepilnas slodzes  datorzinātĦu habilitētais doktors (J. Borzovs) 
• 10 pilnas slodzes zinātĦu doktori (profesori L. Zaiceva, U. Sukovskis, asociētie 

profesori E. Latiševa, J. Lavendels, J. Eiduks, M. Kirikova, S. Kozlova, O. ĥikiforova, 
P. Rusakovs, docents V. Šitikovs) 

• 1 docents bez zinātniskā grāda (G. Matisons) 
• 5 pilnas slodzes lektori bez zinātniskā grāda (J. Ciekure, V. Gribkova, N. Prokofjeva,  

A.Ratnieks, M. Uhanova, J. Bule). 
• 1 nepilnas slodzes lektors bez zinātniskā grāda (V. Andersons). 
• 1 pilnas slodzes asistente V. Vinogradova un 1 nepilnas slodzes asistente L. Survilo. 
            Aizvadītajā periodā par profesoru tika ievēlēts U. Sukovskis. Atkārtoti par 
profesoriem tika ievēlēti J. GrundspeĦėis un L. Novickis. Par asociētajiem profesoriem 
tika ievēlēti S. Kozlova, O. ĥikiforova un P. Rusakovs. J. Bule tika ievēlēta par lektori. 
Darbā par asistentēm Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā tika pieĦemtas V. 
Vinogradova un L. Survilo. 
 Bez tam mācību procesā aktīvu dalību Ħem pensionējies inženierzinātĦu 
habilitētais doktors J. Osis, kam piešėirts RTU emeritētā profesors nosaukums. 
 SaskaĦā ar RTU Senāta pieĦemtajiem 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. 
 Mācību palīgpersonāls ir 14 cilvēki. 
 
 

6.1. Kvalifikācijas celšana 
 
           Docents V.Šitikovs apmeklēja seminārus, ko rīkoja  Latvijas Izglītības un Zinātnes 
ministrija kopā ar SIA „Infosab”(21.-23. aprīlī un 6.-7. maijā) "ES strukturālo fondu 
projektu vadīšana. Projektu sagatavošana. Projektu ieviešana un novērtēšana" un ieguva 
sertifikātu. Docents V. Šitikovs ieguva sertifikātu arī 16 stundu seminārā European 
Commission: Information Society Directorate General, Training Seminar: The Project 
Circle Technical, Administrative, Financial and legal Aspects of IST Project Preparation 
and Completion, 6-7 December, 2004, Vilnius, Lithuania. Doktorants A. ĥikitenko 
ieguva Brainbench sertifikātu “Delphi 6.0 Fundamentals”. Profesors U.Sukovskis 
apmeklēja ISACA Latvijas nodaĜas rīkotos regulāros profesionālās mācību programmas 
seminārus par informācijas sistēmu drošību starptautiskā informācijas sistēmu auditora 
sertifikāta (CISA) uzturēšanas programmas ietvaros. Asociētā profesore M. Kirikova 
apmeklēja Blackboard kursus (1.-5. līmenis) Boises universitātē, ASV un Latvijas IZM 
rīkotos ES projektu vadības kursus. Docents G. Matisons RTU Starptautisko un 
sabiedrisko attiecību departamenta rīkotajos semināros  apguvis ECTS kredītpunktu 
pārneses sistēmu un tās lietojuma specifiku, kredītpunktu un mācību priekšmetu 
konvertāciju un ECTS kredītpunktu piešėiršanu pēc studiju procesa ārzemju augstākajās 
mācību iestādēs saskaĦā  ar starptautiskajām studentu apmaiĦas programmām. Docents 
G. Matisons Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos semināros apguva 
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BoloĦas procesa pamatnostādnes un piedāvātos risinājumus kvalifikāciju ietvarstruktūru 
(qualifications frameworks) izstrādāšanai Latvijas augstskolās un augstākās izglītības 
kvalitātes nodrošināšanai saskaĦā ar Eiropas Savienības vispārējām prasībām un 
standartiem.  Analizēti un iztirzāti priekšlikumi un iespējas kvalifikāciju aprakstiem 
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā. Iegūta plaša informācija un  prasmes par ECTS un 
diplomu pielikumu Eiropas atzinības zīmes (ECTS/DS Label) izstrādi un pieteikšanas 
nosacījumiem, kā arī par Eiropā pieĦemto augstskolu mācību priekšmetu reăistru (kursu 
katalogu; Course Catalogue) izveides un noformējuma principiem. 
 Bez tam akadēmiskais personāls joprojām aktīvi piedalās starptautiskos semināros 
un konferencēs, un aktīvi publicējas. 

Vairāki pasniedzēji ir starptautisku profesionālu organizāciju biedri (IEEE, ACM, 
IFAC, ISACA, SCSI, EUNIS, ECCAI, BaltORS, CONSA), kā arī Latvijā darbojošos 
profesionālo organizāciju biedri (LANO, LIITA, Latvijas Modelēšanas un imitācijas 

biedrība, Latvijas Datortehnikas ražotāju asociācija, Latvijas Nacionālā Kvalitātes 

biedrība). 
 
 

6.2. Zinātniskā darbība 
 

Datorsistēmu studiju programmas pasniedzēji ir kvalificēti speciālisti datorzinātĦu 
nozares informātikas un datortehnoloăiju apakšnozarē. Vairums pasniedzēju paralēli 
mācību darbam piedalās zinātnisko grantu un projektu izstrādē vai arī strādā par 
konsultantiem un ekspertiem: 

 
1. LZP grants 01.0845 "Intelektuālu aăentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu 

pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērėiem organizācijās". Vadītājs 
profesors J. GrundspeĦėis, izpildītāja M. Kirikova. 

2. LZP grants 01.0861 "Uz topoloăiskiem modeĜiem bāzētu mehatronisko sistēmu 

objektorientēta sistēmanalīze un projektēšana". Vadītājs profesors J. Osis. 
3. LZP grants 01.0862 "Intelektuāla finansu un apdrošināšanas 

programmnodrošinājuma izstrāde uz tīmekĜa tehnoloăijas bāzes". Vadītājs profesors 
L. Novickis, izpildītāja M. Uhanova. 

4. LZP grants 01.0861 "Diskrētās signālu apstrādes procesu organizācijas, 

programmatūras un testēšanas metodikas pētīšana un izstrādāšana daudzprocesoru 

vidē". Izpildītāji E. Latiševa un J. Lavendels. 
5. SOCRATES programmas projekts 213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS ECET – 

European Computing Education and Training Thematic Network (koordinators 
profesors J. GrundspeĦėis, izpildītāji - profesore L. Zaiceva un docents G. Matisons).  

6. EK 6. ietvarprogrammas IST projekts eLOGMAR–M "Web – Based and Mobile 
Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime 
Applications" (zinātniskais koordinators profesors L.Novickis, izpildītājs profesors J. 
GrundspeĦkis).  

7. EK 6. ietvarprogrammas IST projekts IST4Balt: Promotion IST in Baltic States (RTU 
tēmas vadītājs - profesors L.Novickis).  
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8. EK projekts LOGIS – Mobile: "Competence Framework for Mobile On – Site 
Asselerated Vocational Training in Logistics Information Systems” (izpildītājs 
profesors L. Novickis). 

9. EK Leonardo da Vinči programmas projekts SocSimNet (RTU koordinators profesors 
J. GrundspeĦėis, izpildītājs - profesors L. Novickis). 

10. Fulbraita fonda finansētais projekts “Application of knowledge management in 
information systems development and distance learning” (izpildītāja asociētā 
profesore M. Kirikova). 

11. Sadarbības projekts  ar Midlseksas universitāti, Lielbritānija - “Projektu kĜūdu 
iemesli” (izpildītāja asociētā profesore M. Kirikova).  

12. Asociētais profesors J.Lavendels ir darbojies par ekspertu ERAF projektu izvērtēšanā  
13. Asociētais profesors J. Eiduks ir eksperts ES PHARE projektam "Baltijas palete III". 
14. Asociētais profesors J. Eiduks ir konsultants Lauksaimniecības ministrijas Lauku 

atbalsta dienesta Informācijas departamentā. 
15. Docents G. Matisons ir ZA Terminoloăijas komisijas ITTE apakškomisijas loceklis. 
16. Profesors U.Sukovskis sniedza konsultāciju pakalpojumus VAS „Latvijas Valsts 

meži” par IT stratēăiju un Valsts ieĦēmumu dienestam par informācijas sistēmu 
drošības jautājumiem. 

17. AAS „Balva” profesors L.Novickis ir konsultants IT jomā. 
18. SIA Fagerdala Thiger Marine Systems docents V.Šitikovs ir konsultants Eiropas 

Strukturālo fondu jautājumos. 
19. Doktorants A. ĥikitenko ir bijis konsultants Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta izsludināmā konkursa par investīciju objektu datu apstrādes 
informācijas sistēmas konkursa nolikuma un darba uzdevuma sagatavošanu. 

  
LDI pasniedzēji regulāri piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un semināros, un to 
organizēšanā, tai skaitā pēdējā gada laikā: 
1. Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskā konference “Studiju un 

mācību priekšmetu pasniegšanas problēmas mūsdienu apstākĜos", (profesore L. 
Zaiceva - programmu komitejas locekle). 

2. Starptautiskā konference International Conference on Advanced Learning 
Technologies (ICALT’04), (profesore L. Zaiceva -programmu komitejas locekle). 

3. 16. Starptautiskā konference "Advanced Information Systems Development 
(CaiSE*2004), (profesors J. GrundspeĦėis - organizācijas komitejas priekšsēdētājs, 
profesors U. Sukovskis, asociētā profesore M. Kirikova, asistente V. Vinogradova - 
organizācijas komitejas locekĜi).  

4. Baltijas konference "Datu bāzes un informācijas sistēmas" (DB&IS 2004), (profesori 
J. GrundspeĦėis, U. Sukovskis  un asociētā profesore M. Kirikova programmu 
komitejas locekĜi). 

5. Starptautiskā konfrence "Informācijas sistēmu izstrāde (ISD'04), (profesori J. 
GrundspeĦėis, U. Sukovskis  un asociētā profesore M. Kirikova - programmu 
komitejas locekĜi). 

6. The 3rd International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques 
(SoMeT 04), (asociētā profesore M. Kirikova - programmu komitejas locekle) 
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7. The 2004 International Business Management Conference (asociētā profesore M. 
Kirikova - programmu komitejas locekle). 

8. Advanced DataBase and  Information Systems (ADBIS 2004), (asociētais profesors J. 
Eiduks orgkomitejas loceklis) 

9. Starptautiskais seminārs Harbour Modelling & Simulation (HMS`2004), (profesors L. 
Novickis - programmu komitejas loceklis). 

 
Aizvadītajā gadā LDI pasniedzēji piedalījušies šādās konferencēs: 
 
Lietišėo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 
6 referāti: 
1. L.Novickis (E. Blumels līdzautors). The BALTPORTS – IT Project: IT Solutions in 

the Baltic Port Areas. The International Workshop „COMPIT – 2004”, Valencia, 
2004. 

2. L.Novickis (E. Blumels, E. Ginters līdzautori). Competence Framework for Mobile 
On – Site Accelerated Training in Logistics Information Systems. HMS – 2004 
Workshop, Brasil, 2004. 

3. L.Novickis (E. Blumels, E. Ginters līdzautori). Web – based and Mobile Solutions for 
Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications. HMS – 
2004 Workshop, Brasil, 2004. 

4. V.Šitikovs. International Conference „Economics and Management-2004”, Kaunas 
Technical University, Kaunas, 2004. 

5. V. Šitikovs. Daži programmatūras internacionalizācijas aspekti. RTU 44. 
Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003. 

6. M. Uhanova. Informācijas tehnoloăijas pārapdrošinātāju darbībā. RTU 44. 
Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003. 

 
Programmatūras izstrādes tehnoloăijas profesora grupa 
5 referāti: 
1. L. Zaiceva, N. Prokofjeva, V. Popko. Electronic Textbook «Study HTML 

TECHNOMAT&INFOTEL, Bulgaria., 2004. 
2.  L. Zaiceva, J. Bule. Learning program on “Software Process Models” The 18th 

International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research, 
SAER-2004. Varna, Bulgaria, 24-26 September, 2004. 

3. L. Zaiceva, N. Prokofjeva, V. Popko. Electronic Textbook in Engineering Education. 
The18th International Conference on Systems for Automation of Engineering and 
Research, SAER-2004. Varna, Bulgaria, 24-26 September, 2004. 

4. L. Zaiceva, J. Bule. Adaptation in Computer-Based Education. ED-MEDIA World 
Conference in Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications – 
Lugano, Switzerland, June 21-26, 2004. 

5. N. Prokofjeva. Datorizētas zināšanu pārbaudes sistēmu un programmu salīdzinoša 
analīze. RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003. 

 
Informātikas un programmēšanas katedra 
2 referāti: 
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1. M.Uhanova. Informācijas tehnoloăijas pārapdrošinātāju darbībā. RTU 44. 
Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003 

2. S. Kozlova un E. Latiševa (I. Danošaites līdzautors). Interneta tehnoloăijas un līdzekĜi 
tirdzniecības uzĦēmumu programmēšanai. RTU 44. Starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga, 2003. 

  
Lietišėo datorzinātĦu katedra 
6 referāti: 
1. O. Nikiforova (N. Pavlova līdzautore). Review of Information Flows During Object 

Oriented System Modelling. RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 
2003. 

2. O. ĥikiforova (M. Ivanovs). Elektroniskās komercijas sistēmu objektorientēta 
projektēšana. RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003. 

3. J. Osis. Topological Functioning Model Support for Software Engineering. RTU 44. 
Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003. 

4. P. Rusakovs. Scenāriju valodas serveriem. RTU 44. Starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga, 2003. 

5. J. Osis. Software Development with Topological Model in the Framework of MDA. 
The 9th CAiSE/IFIP8.1/EUNO International Workshop on Evaluation of Modeling 
Methods in Systems Analysis and Design (EMMSAD’2004) in connection with the 
CAiSE’2004, Riga, 2004. 

6. O.ĥikiforova (M. Kirikova līdzautore). Two-Hemisphere Driven Approach: 
Engineering Based Software Development. The 16th International Conference CAiSE 

2004, Riga, Latvia, June 2004. 
 
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra 
8 referāti: 
1. J. GrundspeĦėis  (D. Apšvalka līdzautore). Making Organization to Act Intelligent by 

Utilizing and Increasing Its Intellectual Capital. RTU 44. Starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga, 2003. 

2. J. GrundspeĦėis  (L. Isajeva līdzautore). Qualitative Analysis of Port Organisational 
Structure Characteristics. The International Workshop on Harbour, Maritime and 
Multimodal Logistics Modelling&Simulation, HMS 2003, Riga, Latvia, September 
18-20, 2003. 

3. J. GrundspeĦėis. Automated Transformation of the Functional Model into the 
Diagnosis Knowledge Base. The 5th International Conference on Quality, Reliability 
and Maintenance, QRM 2004, Oxford, 1-2 April, 2004.  

4. M. Kirikova J. (GrundspeĦėis, V. Vinogradova  līdzautori). Meeting Educational 
Challenges by Knowledge Management. The College Teaching and Learning 
Conference, Lake Buena Vista, Florida, January 5-9, 2004. 

5. M. Kirikova.  Interplay of Tacit and Explicit Knowledge in Requirements 
Engineering. The Third SoMet_W04, 2004. 

6. M. Kirikova (O. ĥikiforova līdzautore). Two-Hemisphere Driven Approach: 
Engineering Based Software Development. The 16th International Conference CAiSE 

2004, Riga, Latvia, June 2004.  
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7. V. Vinogradova (I. Galandere-Zīle līdzautore).  Where is the Border Between 
Information and Knowledge Management Systems. The 5th International Conference 

of the Faculty of Management Koper, Intellectual Capital and Knowledge 

Management, Portorož, Slovenija, 2004. 
8. M. Kirikova (L. Šumilova līzdautore). Improving Usability of User Documentation. 

RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003. 
  
 Profesoru J. GrundspeĦėi Latvijas ZinātĦu Akadēmija 2003. gadā ievēlēja par 
akadēmiėi informātikā, bet profesors J. Osis ir vienīgais LZA Goda loceklis informātikā 
Latvijā. Abi profesori 2002. gadā tika atkārtoti ievēlēti par LZA ekspertu komisijas 
informātikā locekĜiem, bet profesors J. GrundspeĦėis tika ievēlēts par šīs ekspertu 
komisijas priekšsēdētāju un apvienotās ekspertu komisijas (informātika un 
inženierzinātnes) priekšsēdētāju. Abas ekspertu komisijas turpināja darbu arī aizvadītajā 
gadā. 
 Vairumam pasniedzēju pēdējā gadā ir publikācijas starptautiskos zinātniskos 
izdevumos: 
  
Lietišėo datorsistēmu programmatūras profesora grupa 
Publikāciju skaits - 11: 
7. Oshmyan C., Rabinovich V. and Shitikov V. Using of XML Format and HTTP 

Protocol for Data Consolidation. In: Scientific Proceedings of Riga Technical 
University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 17, Riga, 
RTU, 2003, pp. 126-136. 

8. E.Bluemel, L.Novickis. The BALTPORTS – IT Project: IT Solutions in the Baltic 
Port Areas // In: Proceedings of the International Workshop „COMPIT – 2004”, 
Valencia, 2004, 9 p. 

9. E.Bluemel, E.Ginters, L.Novickis. Competence Framework for Mobile On – Site 
Accelerated Training in Logistics Information Systems // In: Proceedings of HMS – 
2004 Workshop, Brasilia, 2004, 5 p. 

10. E.Bluemel, L.Novickis, E.Ginters. Web – based and Mobile Solutions for 
Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications. In: 
Proceedings of HMS – 2004 Workshop, Brasil, 2004,. – 6 p. 

11. M.Uhanova. Informācijas tehnoloăijas pārapdrošinātāju darbībā. RTU Zinātniskie 
raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 18. sējums, 2004, 53. - 61. lpp. 

12. V.Shitikov. Project Management training and certification in Baltic region // In: 
Proceedings of International Conference „Economics and Management-2004”, 
Kaunas Technical University, Kaunas, 2004, 3p. 

13. V. Šitikovs. Daži programmatūras internacionalizācijas aspekti. RTU Zinātniskie 
raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 17. sējums, 2003, 43. - 54. lpp. 

14. Л.Новицкий, В.Шитиков. Интернационализация программного обеспечения // 
Diasoft-INFO, Mарт, M., 2004, 6с. 

15. B. Pasjko. Atkārtotas inženierijas metode iegultās datorsistēmas projektēšanā. RTU 
Zinātniskie raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 17. sējums, 2003, 
194. - 203. lpp. 
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16. Shitikov V. Different Viewpoints and Approaches to Software Customization. In: 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, 
Applied Computer Systems, Vol. 18, Riga, RTU, 2004, pp. 7-15. 

17. M. Uhanova. Pārapdrošinātāju darbības automatizācija. RTU Zinātniskie raksti, 5. 
sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 17. sējums, 2003, 185. - 193. lpp. 

 
Programmatūras izstrādes tehnoloăijas profesora grupa 
publikāciju skaits – 8: 
1. L. Zaiceva, N. Prokofjeva. ModeĜi i metodi adaptivnogo kontroĜa znanij. // 

Educational Technology & Society 7(4) 2004, ISSN 1436-4522 (starptautiskais 
elektroniskais žurnāls). 

Internets. -  http://ifets.ieee.org/russian/periodical/V_74_2004EE.html, 265. –277. lpp. 
2. L. Zaitseva, N. Prokofyeva, V. Popko. Electronic Textbook «Study HTML». – 

Proceedings of TECHNOMAT&INFOTEL 2004. Materials, methods and technology. 
Scientific Articles vol.1. Bulgaria, 2004, pp. 63-70. 

3. L. Zaitseva, C. Bule. Learning program on “Software Process Models”. –
 Proceedings of 18th International Conference on Systems for Automation of 
Engineering and Research, SAER-2004. Varna, Bulgaria, 24-26 September, 2004, pp. 
175-177. 

4. L. Zaitseva, N. Prokofyeva, V. Popko. Electronic Textbook in Engineering Education –
 Proceedings of 18th International Conference on Systems for Automation of 
Engineering and Research, SAER-2004. Varna, Bulgaria, 24-26 September, 2004, pp. 
188-191. 

5. L. Zaiceva, J. Bule. Adaptation in Computer-Based Education // ED-MEDIA 
World Conference in Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications – 
Lugano, Switzerland, June 21-26, 2004, pp. 3527 – 3529. 

6. N. Prokofjeva. Datorizētas zināšanu pārbaudes metodiskie aspekti.  RTU 
Zinātniskie raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 17. sējums, 2003, 
103. - 108. lpp. 

7. V. Popko, N. Prokofjeva. Elektroniskās mācību grāmatas izstrāde. RTU 
Zinātniskie raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 18. sējums, 2004, 
103. - 110. lpp. 

8. J. GraudiĦš. Java lietojumserveru salīdzinoša analīze. RTU Zinātniskie raksti, 5. 
sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 18. sējums, 2004, 118. - 125. lpp. 

 
Informātikas un programmēšanas katedra 
publikāciju skaits - 4: 
1. I. Danošaites, S. Kozlova, E. Latiševa. Interneta tehnoloăijas un līdzekĜi tirdzniecības 

uzdevumu programmēšanai. RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās 
datorsistēmas, 17. sējums, 2003, 175. - 184. lpp.  

2. M. Uhanova. Pārapdrošinātāju darbības automatizācija. RTU Zinātniskie raksti, 5. 
sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 17. sējums, 2003, 185. - 193. lpp. 

3. G. Jēkabsons, J. Lavendels. Labākā aproksimanta izvēle iespējamo variantu kopā. 
RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 18. sējums, 
2004, 24. - 31. lpp. 
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4. M.Uhanova. Informācijas tehnoloăijas pārapdrošinātāju darbībā. RTU Zinātniskie 
raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 18. sējums, 2004, 53. - 61. lpp. 

 
Lietišėo datorzinātĦu katedra 
publikāciju skaits – 10: 
1. Pavlova N., Nikiforova O. Review of Information Flows During Object Oriented 

System Modelling. In: Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, 
Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 109-
115. 

2. M. Ivanovs, O. ĥikiforova. Elektroniskās komercijas sistēmu objektorientēta 
projektēšana. RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 
17. sējums, 2003, 155. - 166. lpp. 

3. Osis J. Topological Functioning Model Support for Software Engineering. In: 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, 
Applied Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 31-42. 

4. P. Rusakovs. Scenāriju valodas serveriem. RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija, 
Datorzinātne, Lietišėās datorsistēmas, 17. sējums, 2003, 116. - 125. lpp. 

5. Alksnis g. Formal Specification from Category Theory Viewpoint. In: Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied 
Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 137-144. 

6. Asnina E. Formal Integration Perspective in the Software Development. In: Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied 
Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 145-154. 

7. Silins J. Function - Architecture Co-Design of Embedded Systems. In: Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied 
Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 167-174. 

8. Osis J. Software Development with Topological Model in the Framework of MDA. 
Proceedings of the 9th CAiSE/IFIP8.1/EUNO International Workshop on Evaluation 
of Modeling Methods in Systems Analysis and Design (EMMSAD’2004) in 
connection with the CAiSE’2004, Vol. 1, RTU, Riga, 2004, pp. 211 – 220. 

9. Nikiforova O. and Kirikova M. Enabling Problem Domain Knowledge 

Transformation During Object-Oriented Software Development. In Constructing the 

Infrastructure for the Knowledge Economy: Methods and Tools, Theory and Practice, 
(H.Linger, J. Fisher, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, J.Zupancic, K.Vigo, 
J.Arnolds, Eds.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004, pp. 481-495. 

10. Nikiforova O. and Kirikova M. Two-Hemisphere Driven Approach: Engineering 
Based Software Development. In Advanced Information Systems Engineering, 

Proceedings of the 16th International Conference CAiSE 2004, Riga, Latvia, June 

2004, (A. Persson and J. Stirna, Eds.), Springer Verlag Berlin, Heidelberg, 2004, pp. 
219-233. 

 
Sistēmu teorijas profesora grupa 
Publikāciju skaits - 18: 
1. Grundspenkis J. Qualitative Analysis of Organisational Structure: A Structural 

Model-Based Approach. In: Applications of Simulation and IT Solutions in the Baltic 
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Port Areas of the Associated Candidate States (E. Blumel, J. Babot and L. Novicky, 
Eds.). Jumis Ltd Printing House, Riga, 2003, pp. 171-179, 305-317. 

2. Grundspenkis J. Development of Hybrid Intelligent Systems: Integration of Structural 
Modelling, Intelligent Agent and Knowledge Management Techniques. In: Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied 
Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 7-30. 

3. Apshvalka D. and Grundspenkis J. Making Organization to Act Intelligent by 
Utilizing and Increasing Its Intellectual Capital. In: Scientific Proceedings of Riga 
Technical University, 5th series, Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 
17, Riga, RTU, 2003, pp. 72-82. 

4. Grundspenkis J. and Isajeva L. Qualitative Analysis of Port Organisational Structure 
Characteristics. In: Proceedings of the International Workshop on Harbour, Maritime 
and Multimodal Logistics Modelling&Simulation, HMS 2003, Riga, Latvia, 
September 18-20, 2003, (Y. Merkuryev et. al., Eds.), Riga Technical University, Riga, 
2003, pp. 357-363. 

5. Grundspenkis J. Automated Transformation of the Functional Model into the 
Diagnosis Knowledge Base. In: Proceedings of the 5th International Conference on 
Quality, Reliability and Maintenance, QRM 2004, Oxford, 1-2 April, 2004 (McNulty, 
Ed.), Professional Engineering Publishing, London, UK, 2004, pp. 295-298. 

6. Grundspenkis J., Kirikova M., Vinogradova V. Meeting Educational Challenges by 
Knowledge Management, Proceedings of the College Teaching and Learning 
Conference, Lake Buena Vista, Florida, January 5-9, 2004, ISSN 1539-8757, article 
number 392. 

7. Grundspenkis J. and Kirikova M. Impact of the Intelligent Agent Paradigm on 
Knowledge management. In: Intelligent Knowledge-Based Systems (C.T. Leondes, 
Ed.), Vol.1, Kluwer Academic Press, NY, 2004, pp. 164-206. 

8. Eiduks J., Miezeris J. Hybrid Database Information Systems. Proceedings of the 
Baltic Palette II Closing Conference, Helsinki, May 21-24, 11 p. 

9. Kirikova M. Interplay of Tacit and Explicit Knowledge in Requirements Engineering. 
In New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques: Proceedings of the 

Third SoMet_W04, H.Fujita and V.Gruhn (Eds.), IOS Press, 2004, pp. 77-86. 
10. Nikiforova O. and Kirikova M. Enabling Problem Domain Knowledge 

Transformation During Object-Oriented Software Development. In Constructing the 

Infrastructure for the Knowledge Economy: Methods and Tools, Theory and Practice, 
(H.Linger, J. Fisher, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, J.Zupancic, K.Vigo, 
J.Arnolds, Eds.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004, pp. 481-495. 

11. Workshops Proceedings, The 16th International Conference on Advanced Information 
Systems Engineering, CAiSE 2004, (J. Grundspenkis and M. Kirikova, Eds.), Riga, 
Latvia, Vol. 1,2,3, Faculty of Computer Science and Information Technology, Riga 
Technical University, 2004. 

12. Nikiforova O. and Kirikova M. Two-Hemisphere Driven Approach: Engineering 
Based Software Development. In Advanced Information Systems Engineering, 

Proceedings of the 16th International Conference CAiSE 2004, Riga, Latvia, June 

2004, (A. Persson and J. Stirna, Eds.), Springer Verlag Berlin, Heidelberg, 2004, pp. 
219-233. 
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13. Galandere-Zīle I., Vinogradova V. Where is the Border Between Information and 
Knowledge Management Systems. 5th International Conference of the Faculty of 

Management Koper, Intellectual Capital and Knowledge Management, Portorož, 
Slovenija, 2004. 

14. Maknia J. Change Management Framework for Business Processes. Business Process 
Modeling Tools for Modeling of Organizational Structure  for BPMDS04, June 7-8, 
2004, Riga, Latvia. 

15. Sprice R. The Organization - the Environment of the Information System Project. In: 
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, 
Applied Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 63-71. 

16. Shumilova L., Kirikova M. Improving Usability of User Documentation. In: Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer Science, Applied 
Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 83-93. 

17. Anohina A. Clarification of the Terminology Used in the Field of Virtual Learning. 
In: Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, Computer 
Science, Applied Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 94-102. 

18. Maknia J. The Influence of Changes within Organizations on their Information 
Systems. In: Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series, 
Computer Science, Applied Computer Systems, Vol. 17, Riga, RTU, 2003, pp. 204-
212. 

 
 

7. Pašnovērtējums - SVID analīze 
 
 Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus iespējams izdarīt 
programmas stāvokĜa analīzi, kas konspektīvā veidā sniegta 7. tabulā. Galvenās grūtības 
joprojām saistās ar programmas finansiālo nodrošinājumu (vajadzības: datortehnikas 
atjaunināšana, licenzētas programmatūras iegāde, mācību grāmatu izdošana un iegāde, 
auditoriju aprīkojums) Jāatzīmē, ka aizvadītā akadēmiskā gada laikā ir turpinājies 
pasniedzēju sastāva atjaunināšanas process. Tā Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā 
darbā tika pieĦemtas divas asistentes (V. Vinogradova un L. Survilo). Vairākuās 
struktūrvienībās  (Lietišėo datorzinātĦu  un Sistēmu teorija un projektēšanas katedrās) 
darbā ir iesaistījusies virkne maăistrantu, kariem ir interese par pedagoăisko darbu, un 
kas var izaugt par sekmīgiem doktorantūras studentiem, kuri būs ieinteresēti veikt 
pasniedzēju darbu nākotnē. 
 Sīkāk raksturojot nepietiekamo finansu nodrošinājumu, var teikt, ka pašreizējais 
finansējuma pamatavots - valsts budžets nav pietiekams, lai pastāvīgi risinātu studiju 
procesa materiālās bāzes augšminēto komponenšu atjaunināšanu. Šīs problēmas LDI 
daĜēji cenšas kompensēt no zinātnes budžeta iegādājoties datortehniku, kas tiek izmantota 
arī mācību procesā. Datorfirmas joprojām neizrāda interesi tieši investēt mācību procesā. 
Stāvoklis varētu ievērojami uzlaboties pēc tam, kad kĜūs pieejami Eiropas Savienības 
strukturālie fondi infrastruktūras attīstībai. 
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7. tabula 
 

Stiprās puses Vājās puses 

• Ir kvalificēts un pieredzējis 

akadēmiskais personāls, kas aktīvi veic 

zinātnisko darbu, publicējas  un ir 

iesaistīts starptautiskos projektos 

• Programma sniedz plašas un 

daudzveidīgas zināšanas 

• Programmas absolventi ir 

konkurētspējīgi darba tirgū 

• Ir pašreizējām prasībām atbilstošs 

datoru parks 

• Interneta pieslēgums un struktūrvienību 

mājas lapās ievietotie mācību materiāli 

lielā mērā nodrošina vajadzīgās 

informācijas iegūšanu 

 

• Nepietiekama aktivitāte iespiestu  

mācību materiālu izdošanā  

• Nepietiekama apgāde ar mācību 

literatūru un nozares periodiku 

svešvalodās 

• Nav regulāru kontaktu ar darba 

devējiem 

• Starptautiskā sadarbība studentu 

apmaiĦā ir vāja 

• Neregulāra vieslektoru iesaistīšana 

mācību procesā 

• Joprojām pārāk maz gados jaunu 

pasniedzēju 

Iespējas Draudi 

• Datorsistēmu projektēšanas un 

programminženierijas nozare Latvijā 

turpina attīstīties 

• Labas atsauksmes no absolventiem un 

darba devējiem par studiju kvalitāti 

• Programmas studenti un absolventi ir 

pieprasīti darba tirgū 

• Ir izdevies mācību procesā iesaistīt 

gados jaunus pasniedzējus 

• Nebūs pienācīgs finansējums, lai 

datorklases apgādātu ar moderno 

datortehniku un iegādātos auditoriju 

aprīkojumu 

• Reflektantu sagatavotības līmenis 

joprojām veicinās augstu atskaitīšanas 

procentu 

• Samazināsies reflektantu interese par 

datorzinātnes jomu 

 

 
 

8. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde 
 
 SaskaĦā ar iepriekšējā gada pašnovērtējuma ziĦojumu, bija paredzēti šādi 
pasākumi studiju programmas attīstībā un pilnveidošanā: 
• Studentu aptaujās par katra specializācijas priekšmeta pasniegšanas kvalitāti 
apkopošana ar mērėi noskaidrot studentu viedokli par faktisko mācību materiāla 
dublēšanos un praktisko iemaĦu apgūšanas iespējām (aptauja veikta un tās rezultāti 
apkopoti sadaĜā 2.4).  
•  Elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzuma palielināšana (vairākos priekšmetos 
internetā ir ievietoti jauni mācību materiāli - sk. 3.2. sadaĜu). 
• Pakāpeniskia studiju procesa pārorientēšana uz lielāku patstāvīgo studiju faktisko 
apjomu un tālmācības iespēju izmantošanu (sk. 4. sadaĜu). 
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• Programmas absolventu datu bāzes izveidošana (darbs tika turpināts un datu bāze 
paplašināta). 
 
Diemžēl dažādu iemeslu dēĜ neizdevās būtiski atjaunināt brīvās izvēles priekšmetu klāstu, 
ieviešot priekšmetus, kuros būtu plaši atspoguĜotas mūsdienu pieejas un tehnoloăijas. 
Tāpat resursu trūkuma dēĜ neizdevās plašs pētījums par firmu un organizāciju vajadzībām 
pēc datorspeciālistiem nākotnē, kā arī nepieciešamām zināšanām un prasmēm firmu un 
organizāciju perspektīvo attīstības plānu realizācijā. 
          Programmas pilnveidošanas aspektā jāatzīmē, ka tika pabeigts darbs pie bakalaura 
un maăistra profesionālo studiju programmas un mācību plāna izstrādes. Profesionālās 
programmas tika pieteiktas licencēšanai, tomēr Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija 
licences izsniegšanu novilcināja līdz 2004. gada septembrim. Ir turpināts auditoriju 
remonts un aprīkošana. Ievērojami (divas reizes) pieauga starptautisko projektu skaits, 
kuru izpildē iesaistījās mācību spēki.  Mācību spēki ir iesaistīti 6 starptautisko projektu 
izstrādē. Jāatzīmē, ka neizdevās realizēt sadarbību ar radniecīgām studiju programmām, 
lai saskaĦotu atsevišėu priekšmetu saturu, novēršot faktisko dublēšanos, un apvienojot 
studentus lielākās plūsmās, tādējādi samazinot pasniedzēju auditoriju slodzi. Tāpat 
finansiālu apsvērumu dēĜ neizdevās atrisināt jautājumu par starptautiska mācību spēku 
apmaiĦa, dodot iespēju LDI pasniedzējiem stažēties un strādāt kā vieslektoriem citu 
valstu augstskolās, piešėirot apmaksātu atvaĜinājumu, un uzaicināt vieslektorus no 
ārzemēm (vienīgais izĦēmums bija asociētās profesores M. Kirikovas darbs Boises 
universitātē, ASV ar Fulbraita fonda atbalstu). 

 
 

9. Kopsavilkums 
 
 Studentu iespējas pilnvērtīgi studēt ir jāuzskata par vienu no būtiskākajiem 
faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu tāpat kā absolventu un darba devēju 
atsauksmes par programmas atsevišėām daĜām kopumā ir labas (skat 2.4.sadaĜu), lai gan 
ir izteiktas arī kritiskas piezīmes un ieteikumi mācību procesa pilnveidošanai galvenokārt 
attiecībā uz mācību materiāla daĜēju dublēšanos, pasniegšanas kvalitāti un nepietiekamām 
iespējām apgūt praktiskās iemaĦas. Jāveicina studentu mobilitāte Eiropas Savienības 
programmas ERASMUS un citu starptautisko programmu ietvaros. Joprojām valsts 
mērogā netika pārskatīts stipendiju apjoms un piešėiršanas kārtība. Nelielās stipendijas 
spiež studentus sagādāt iztikas līdzekĜus strādājot, tāpēc sistemātiskām un nopietnām 
studijām atliek mazāk laika. Šajā situācijā jāpopularizē studiju kredīta Ħemšanas iespējas 
un jāatbalsta stipendiju paaugstināšana. Perspektīvi studenti vēl plašāk jāiesaista institūtā 
veiktajā zinātnisko grantu tematikas izstrādāšanā. Situācijā, kad vidusskolas absolventu 
skaits turpina samazināties, vēl vairāk pūĜu jāveic programmas reklamēšanai un 
sabiedrības informēšanai par iespējām studēt par valsts piešėirto finansējumu relatīvi 
lielam studentu skaitam. Bez atvērto durvju dienām, piedalīšanās izstādēs, reklāmas 
bukletu un institūta sākumlapas uzturēšanas ir jāveic vēl citi pasākumi, piemēram, 
aăitācijas pasākumi skolās ar matemātikas un fizikas ievirzi. Jāatzīmē DITF studentu 
pašpārvaldes aktivitātes šajā jomā. 
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 Sadarbība ar absolventiem un darba devējiem ir jāievirza jaunā kvalitātē. Ir 
noslēgta virkne līgumu par studentu prakses vietām, tomēr jāintensificē sadarbība 
bakalauru un maăistru tēmu izstrādē. Bez tam 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: 
• Jāturpina dažādu kursu studentu aptauju par katra priekšmeta saturu un pasniegšanas 
kvalitāti ar mērėi pilnveidot studiju programmu. 
• Jāievieš plašāks brīvās izvēles priekšmetu klāsts, lai dotu studentiem zināšanas par 
jaunākajām tendencēm, vismaz daĜēji apmierinot visai plašo studentu vēlmju spektru 
(WEB tehnoloăijas, UNIX OS, sistēmu drošība, informācijas aizsardzība, sistēmu 
testēšanas metodes, algoritmu lietojumi, projektu grupu vadība un plānošana, u.c.). To 
daĜēji var sasniegt sadarbībā ar datorfirmām, kuras piedāvā dažādus kursus. SaskaĦojot 
kursu saturu ar studiju programmas vajadzībām, šādus kursus beigušajiem studentiem 
varētu ieskaitīt apgūto kā brīvās izvēles priekšmetu. 
•  Jāturpina palielināt elektroniski pieejamu mācību materiālu daudzums. 
• Jāturpina palielināt patstāvīgo studiju faktiskais apjoms, plašāk izmantojot RTU 
piedāvātās tālmācības iespējas. 
•  Jāizstrādā programmas absolventu un darba devēju aptaujas anketa un jāizplāno 
aptauju veikšana, lai noskaidrotu darba tirgus jaunās vajadzības. 
•  Iespēju robežās jāintensificē studentu un pasniedzēju apmaiĦa ar radniecīgām ārvalstu 
augstskolām. 
 


