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Obligātie studiju kursi 

 

 

DSP424 Lielās datu bāzes      as. prof. J. Eiduks  

Mācību kursā tiek apskatīti temporālo, ģeometrisko, daudzdimensiju, 

aktīvo, deduktīvo un daļēji strukturizēto datu DB paplašinājumi. Tiek apskatīta 

arī šo paplašinājumu projektēšana un izstrāde.Datu bāzes (DB) sistēmu 

paplašinājumu veidošanas tehnoloģiju (DB kodola paplašinājumi, iekļautās 

procedūras un programmu paketes) apgūšana. Ģeometrisko jeb telpisko datu 

DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana. Temporālo datu DB 

sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana.Daudzdimensiju datu DB 

sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana.  Aktīvās un deduktīvās 

DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana. Daļēji strukturizēto 

datu DB sistēmas paplašinājuma projektēšana un realizēšana. 

 

Ierobežotās izvēles studiju kursi 

 

DMI554 Pārvaldības elementu integrācija               prof. J.Bikovska 

Ievads pārvaldības elementu integrācijā. Vadības sintēzes teorētiskie 

aspekti un funkcionālie elementi. Biznesa modelēšanas un pārvaldības moduļi 

un to integrācija. Ražošanas plānošanas un vadības tehnoloģijas un to 

integrācija uzņēmumu vadības sistēmās. Sadarbības plānošana. Sadarbības 

plānošanas un krājumu papildināšanas elementu integrācija. Starptautiskās 

loģistikas pārvaldības elementu integrācija. Starptautiska loģistikas pārvaldība. 

Vadības sintēzes spēle „New ORSIAM International”, rūpniecības plānošanas 

un vadības spēle „ROFA OPC”, sadarbības plānošanas un krājumu 

papildināšanas spēle „ECLIPS”, starptautiskās loģistikas pārvaldības spēle 

„ILMG”. Mazo un vidējo uzņēmumu vadības spēle „DBA Manufacturing”. 

 

 

DMI727 Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA  

as. prof. A. Lektauers 

     

Studiju priekšmetā tiek apskatīti masīvi paralēlās augstas veiktspējas 

skaitļošanas pieejas teorētiskie un praktiskie principi, kas tiek realizēti 

daudzprocesoru sistēmu un/vai grafisko procesoru aparatūras un specializētas 

programmatūras vides apvienojuma veidā. Studiju priekšmets ietver pārskatu 



par augstas veiktspējas skaitļošanas aparatūras un programmatūras arhitektūras 

veidiem, skaitļošanas algoritmiem, lietojumbibliotēkām un rīkiem. Padziļināta 

uzmanība tiek pievērsta grafisko procesoru bāzētās paralēlās skaitļošanas 

platformas CUDA starpdisciplināram lietišķajam pielietojumam, piemēram, 

liela apjoma datu analīzē, attēlu apstrādē, dinamisku sistēmu modelēšanā. 

Līdztekus teorētisko zināšanu apguvei lekcijās, laboratorijas nodarbībās tiek 

sniegtas iespējas gūt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģijas risinājumu 

izstrādē ar CUDA tehnoloģiju. 

 

DMI500 Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi  

      as. prof. A. Romānovs  

Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizēto līdzekļu 

izmantošanas konceptuālie pamati. Pārvaldības informācijas sistēmu procesu 

modelēšanas pieejas, metodoloģijas un līdzekļi. Pārvaldības informācijas 

sistēmas tehnoloģiskie procesi un to modelēšana. Loģistikas uzņēmējdarbības 

procesi un to modelēšana. Modelēšanas datorizēto līdzekļu ieviešanas 

tehnoloģijas.  

 

 

DOP705, Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu uzturēšana   

doc. J. Šlihte, lekt. M. Bonders  

IT pakalpojumu uzturēšanas pamatprincipi (pakalpojumu servisi un ITIL 

standarti). IT pakalpojumu uzturēšanas procesi (notikumu, kļūdu, pieprasījumu 

un pieejas kontroles pārvaldība). IT pakalpojumu uzturēšanas galvenās 

aktivitātes (serveri, darbstacijas, tīkli, datubāzes). IT pakalpojumu darbības 

nodrošināšana (lomas, lietojumi, IT operāciju pārvaldība). Praktisko nodarbību 

mērķis ir uzbūvēt organizācijas IT infrastruktūras monitoringa sistēmu, kura 

spētu pārraudzīt tās resursus un pakalpojumus, ieskaitot serverus, 

virtualizācijas risinājumus, tīkla iekārtas un uzraudzības paneli 

administratoram notikumu analīzei un problēmu identificēšanai. 

 

DOP551, Zinātniskais seminārs „Vadības informācijas tehnoloģija”   

prof. J. Grabis 

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par mūsdienu informācijas 

tehnoloģijas attīstības tendencēm un zinātnisko pētījumu sagatavošanas 

metodēm. Seminārā katrs students sagatavo prezentāciju par vienu no 

aktuālajām informācijas tehnoloģijas attīstības tēmām un tā tiek apspriesta 

diskusijas veidā. Studenti tiek iepazīstināti ar zinātnisko pētījumu veikšanas 

metodēm, galveno vērību pievēršot sistemātiskai literatūras sagatavošanai un 

zinātniskās projektēšanas metodei. Studiju kursa rezultātā tiek sagatavots 

sistemātisks literatūras apskats par vienu no informācijas tehnoloģijas 

aktuālajām tēmām zinātniskās publikācijas veidā. Iegūtos rezultātus paredzēts 

izmantot arī maģistra darba izstrādē. 
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ITI piedāvātie brīvās izvēles priekšmeti 

 

DMI703 Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas as. prof. A. Lektauers  

Ģeogrāfisko informācijas tehnoloģiju pamatkoncepcijas. Digitālās 

kartogrāfijas un vizualizācijas pamati. Ģeogrāfiskās informācijas 

reprezentācija datu bāzē. Telpiskās analīzes pamati. Ģeogrāfiskās informācijas 

tehnoloģijas tautsaimniecībā. QGIS programmatūra. Telpiskās analīzes rīki 

QGIS vidē. Ģeogrāfiskās datu bāzes izveide QGIS vidē. Maršrutizācijas un 

sasniedzamības novērtēšanas uzdevumu risināšana QGIS vidē. 
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Ierobežotās izvēles studiju kursi 

 

DMI458 Loģistikas ķēžu analīze un vadīšana  doc. J. Petuhova 

Piegādes ķēžu vadība: galvenās koncepcijas un definīcijas. Krājumu 

vadība piegādes ķēdēs. Informācijas tehnoloģiju loma piegādes ķēžu vadībā. 

Piegādes ķēžu vadības programmlīdzekļu apskats. Piegādes ķēžu vadības 

programmlīdzekļi „Microsoft Dynamics NAV”. Piegādes ķēžu vadības 

programmlīdzekļi  „mySAP SCM”. 
 

 

 

DOP407  Restrukturizācija un izmaiņu vadība  lekt. R. Pirta 

Lielos uzņēmumos tiek izmantots liels skaits dažādu informācijas 

tehnoloģijas risinājumu. Izmaiņas šajos risinājumos atstāj būtisku ietekmi uz 

uzņēmuma darbību. Studiju kursā tiek aplūkota uzņēmuma attīstības un 

izmaiņu realizācijas plānošana. Tajā praktiski tiek modelēta uzņēmuma esošā 

un nākotnes arhitektūra, apskatot dažādus uzņēmuma arhitektūras skatus 

(biznesa arhitektūra, informācijas arhitektūra, informācijas sistēmu arhitektūra 

un tehnoloģiju arhitektūra). Izmaiņu vadības nodrošināšanai tiek izvirtīti 

uzņēmuma attīstības mērķi un izstrādāta arhitektūras attīstības vīzija. Studiju 

kursā tiek apgūta metodes uzņēmuma attīstības scenāriju izveidei un 

novērtēšanai pēc dažādiem aspektiem (tehniski ekonomiskais novērtējums      

u. c.). Pēc nākotnes attīstības scenāriju izveides praktiskā darbā tiek izveidots 

pārmaiņu vadības plāns. Kursā tiek apgūta TOGAF uzņēmumu arhitektūras 

pārvaldības metodoloģija, kā arī labas prakses piemēri pārmaiņu vadības 

plānošanai un realizācijai. 

 


