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Par studiju kursu, prakšu un citu studiju plāna sastāvdaļu  

dokumentu izstrādāšanas kārtību un informācijas 

reģistrēšanas un atjaunināšanas kārtību LLU IS kursu reģistrā 

 

Ar 2015. gada 1. septembri apstiprinu šādu visu studiju līmeņu studiju kursu, prakšu un citu 

studiju plāna sastāvdaļu dokumentu izstrādāšanas kārtību un informācijas reģistrēšanas un 

atjaunināšanas kārtību LLU IS kursu reģistrā (turpmāk – kursu reģistrs). 

I  STUDIJU KURSU, PRAKŠU UN CITU STUDIJU PLĀNA SASTĀVDAĻU 

DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANAS KĀRTĪBA 

1. Galvenās prasības 

1.1. Studiju kursa apgūšanai paredz kontaktstundas un patstāvīgās studijas. Studiju 

kursa/prakses studijas vada mācībspēks. Atkarībā no studiju kursa/prakses mērķiem, tiek 

veidots sadalījums auditoriju nodarbībām (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, 

semināri) un patstāvīgajam darbam.  

1.2. Obligātie un izvēles studiju kursi ir akadēmiski līdzvērtīgi. Izvēles studiju kursam, ko studē 

vairāku studiju programmu studenti, ir vienāda kontroles forma un prasības. 

1.3. Studiju kursi veidojami tā, lai tos varētu kopīgi studēt vairāku studiju programmu studenti. 

Ar konkrēto studiju programmu saistītās īpatnības studējamas profilējošos kursos. 

1.4. Studiju kursa apjoms kredītpunktos: 

1.4.1. Studiju kursa apjoms ir vismaz 2 KP. 
(Ir spēkā 2015./2016. studiju gada 1.-4. semestra studiju kursiem. 2016./2017. studiju gada 1.-6. semestra 

studiju kursiem. 2017./2018. studiju gada 1.-8. semestra studiju kursiem. 2018./2019. studiju gada 1.-

10. semestra studiju kursiem. 2019./2020. studiju gada 1.-12. semestra studiju kursiem.) 

1.4.2. Apjomīga kursa kādas daļas apjoms drīkst būt arī 1 KP. Piem., Didaktika (5 KP) – 

Peda2051 Didaktika I (3 KP), Peda2052 Didaktika II (1 KP) un Peda2053 Didaktika 

III (1 KP).  

1.4.3. Kursa darba apjoms drīkst būt arī 1 KP. 

1.5. Studiju kursa nosaukumam ne vairāk kā 5 (piecos) vārdos (neskaitot „un”) jāatspoguļo 

konkrētā kursa, prakses u.c. studiju plāna sastāvdaļas saturs. Vārdu skaita ierobežojums 

neattiecas uz citu augstskolu studiju kursiem LLU starpaugstskolu (kopīgajās) studiju 

programmās. 

1.6. Sistemātisku studiju nodrošināšanai, studiju kursa programmā jāparedz studiju rezultātu 

apguves kontrole semestra laikā - kontroldarbi, patstāvīgie darbi, kolokviji u.c. 

1.7. Studiju kurss/prakse noslēdzas ar pārbaudījumu - ieskaiti ar/bez atzīmes vai eksāmenu. 

Studējot kursu vairākus semestrus, par tā daļu/-ām pieļaujams starpvērtējumus - ieskaites 

ar/bez atzīmes vai eksāmens. Ja studiju kursu vada vairāki mācībspēki, tad paredzams 

viens kopīgs pārbaudījums un kopīgs noslēdzošais vērtējums. Mācībspēki vienojas, un 

katedras (centra) vadītājs/institūta direktors apstiprina mācībspēku, kas ierakstīs vērtējumu 

kontrollapā. 

1.8. Eksāmens – rakstisks, mutisks vai jaukts (rakstisks un mutisks) pārbaudījums, kurā 

mācībspēks vai mācībspēku komisija pārbauda studiju kursā vai tā daļā sasniegtos studiju 

rezultātus. Eksāmenus organizē saskaņā ar studiju plānu. Eksāmena vērtējums var būt arī 
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akumulējošs. Akumulējošā eksāmena vērtējuma saņemšanas nosacījumus nosaka studiju 

kursa mācībspēks, atspoguļojot tos studiju kursa izvērstajā programmā. 

1.9. Ieskaite – studiju kursā semestra laikā padarītā apkopojums (bez papildus pārbaudījuma 

kursa noslēgumā), ko vērtē ar „ieskaitīts”, „neieskaitīts” vai ar atzīmi saskaņā ar studiju 

plānu. 

1.10. Studiju kursa/prakses pārbaudījuma veidu nosaka tā apjoms, vieta un nozīme studiju 

programmā.  

1.10.1. Ieskaite bez atzīmes – obligātā vai izvēles studiju kursa starppārbaudījums; izvēles 

kursa vai prakses noslēdzošais pārbaudījums. 

1.10.2. Ieskaite ar atzīmi vai eksāmens – obligātā vai izvēles studiju kursa, prakses 

starppārbaudījums vai noslēdzošais pārbaudījums. 

2. Studiju kursa/prakses pieteikšana 

2.1. Obligāta studiju kursa/prakses pieteikšana. 

2.1.1. Fakultātes, veidojot jaunu studiju programmu vai veicot izmaiņas esošajā, iekļauj 

studiju programmā studiju kursu reģistrā esošus vai jaunus studiju kursus/prakses. 

2.1.2. Studiju programmas direktors (atbilstoši studiju plānam) sagatavo pieprasījumu 

atbildīgajai struktūrvienībai - Valodu centram, Sporta centram, vai par zinātnes 

nozari (jomu) atbildīgajai fakultātei, kuras struktūrvienība studiju kursu/praksi 

piedāvās. Dekāna parakstītajā pieprasījumā, par nepieciešamās studiju kursa/prakses 

programmas un pieteikuma kursu reģistram izstrādāšanu vai izmaiņu veikšanu tajos, 

norāda vēlamo izpildes termiņu, bet ne mazāk kā divus mēnešus. 

2.1.3. Studiju kursa/prakses izslēgšanu no studiju programmas plāna studiju programmas 

direktors saskaņo ar fakultāti (centru), kas studiju kursu/praksi piedāvā, ne vēlāk kā 6 

mēnešus pirms jaunā studiju gada sākuma (Senāta lēmums „Studiju programmu 

izstrādāšanas noteikumi Latvijas Lauksaimniecība universitātē”). 

2.1.4. Studiju kursa/prakses izstrādāšanas pieteikšana notiek atbilstoši Senāta lēmumā „Par 

zinātņu nozaru un apakšnozaru (jomu) piesaisti studiju kursu apstiprināšanai” 

noteiktajam.  

2.1.5. Pēc pieprasījuma saņemšanas, izpildītājas fakultātes dekāns norīko atbildīgo 

katedru/institūtu par studiju kursa/prakses izvērstās programmas izstrādāšanu. 

2.1.6. Katedras (centra, institūta) akadēmiskā personāla sēdē apstiprina vadošo mācībspēku 

par studiju kursa/prakses izvērstās programmas un pieteikuma sagatavošanu kursu 

reģistram. 

2.1.7. Starpkatedru vai starpinstitūtu studiju kursiem (kursa realizācijā piedalās divu vai 

vairāku katedru (centru, institūtu) mācībspēki) vadošo mācībspēku ieceļ katedrām 

(centriem, institūtiem) savstarpēji vienojoties, saskaņojot savu lēmumu ar fakultātes 

dekānu vai dekāniem, ja katedras (centri, institūti) ir no dažādām fakultātēm. 

2.2. Brīvās izvēles studiju kursu pieteikšana. 

2.2.1. Brīvās izvēles studiju kursu pieteikšana notiek saskaņā ar ikgadēju studiju prorektora 

rīkojumu. 

2.2.2. Brīvās izvēles studiju kursus studiju programmām piedāvā atbilstoši fakultātes 

metodiskās komisijas izvēlētajām radniecīgajām jomām, kas apstiprinātas ar studiju 

prorektora rīkojumu. 

3. Studiju kursa/prakses izvērstās programmas izstrādāšana 

3.1. Studiju kursa/prakses izvērsto programmu izstrādā saskaņā ar studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem. 
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3.2. Studiju kursa/prakses izvērsto programmu noformē saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem:  

3.2.1. Par prakšu dokumentācijas noformēšanu; 

3.2.2. „LLU Lietvedības dokumentu izstrādes kārtību.” 

3.3. Studiju kursa/prakses izvērstās programmas struktūra:  

3.3.1. Fakultāte, katedra/institūts vai centrs, kur izstrādāta studiju kursa/prakses 

programma; 

3.3.2. Informācija par studiju kursa/prakses programmas apstiprināšanu: apstiprināta 

struktūrvienības akadēmiskā personāla sēdē (katedras (centra, institūta) nosaukums 

un sēdes datums); 

3.3.3. Studiju kursa/prakses nosaukums latviešu un angļu valodā; 

3.3.4. Studiju kursa/prakses apraksts: 

1) kursa reģistra kods, ko ieraksta pēc studiju kursa/prakses reģistrēšanas; 

2) studiju kursa/prakses kopējais apjoms KP un stundās, stundu sadalījums lekcijām, 

laboratorijas un praktiskajiem darbiem, semināriem, kursa darbiem vai projektiem 

u.c.; 

3) pārbaudījuma veids – eksāmens, ieskaite ar atzīmi vai ieskaite; 

4) mācībspēka vārds uzvārds, katedra/centrs/institūts, ieņemamais amats; 

5) obligāts vai izvēles studiju kurss/prakse, studiju programma/-s, kurā/-s tas tiek 

piedāvāts un semestris, kad paredzētas studijas;  

3.3.5. Studiju kursa/prakses anotācija (īss apraksts līdz 600 rakstu zīmēm) latviešu un angļu 

valodā; 

3.3.6. Studiju kursa/prakses mērķis: pamatojums, apgūstamās prasmes un iemaņas u.c.; 

3.3.7. Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetence) 

atbilstoši vienotās kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim latviešu un angļu valodā 

(līdz 1000 rakstu zīmēm). 

3.3.8. Saistība ar citiem studiju kursiem/praksēm: 

1) kuri studiju kursi/prakses ir jāapgūst iepriekš (kursa kods un nosaukums); 

2) kuru studiju kursu/prakšu apguvi veicinās šajā kursā/praksē apgūtās zināšanas. 

3.3.9. Patstāvīgā darba veidi un to apjoms, t.sk., kursa darbi un projekti, herbāriji, mājas 

darbi u.c.; 

3.3.10. Studiju rezultātu kontrole, tās organizēšana un veidi: 

1) kontroldarbi, to skaits, saturs un organizācija; 

2) eksāmena (t.sk. arī akumulējošā) un ieskaites kārtošanas veids un noteikumi; 

3) kursa darba vai projekta, studiju projekta, prakses aizstāvēšanas organizācija; 

3.3.11. Kavējumu (piem., nodarbību) atstrādāšanas prasības un kārtība; 

3.3.12. Studiju kursa/prakses programmas izvērsts saturs, kas loģiskā secībā sadalīts nodaļās 

un apakšnodaļās (orientējoši 2000 rakstu zīmes vienam KP); 

3.3.13. Laboratorijas un/vai praktisko darbu, semināru saraksts (neattiecas uz praksi); 

3.3.14. Kursa darba vai projekta, studiju projekta uzdevums, ja paredzēta tā izstrāde 

(neattiecas uz praksi); 

3.3.15. Mācību, metodiskās un zinātniskās literatūras (arī datu bāzes) un informācijas avotu 

saraksts: 

1) pamatliteratūra;  

2) papildliteratūra; 
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3) periodika un citi informācijas avoti. 

3.3.16. Informācija par studiju kursa/prakses izvērstās programmas izstrādāšanu, izvērtēšanu 

un saskaņošanu: 

1) studiju kursa/prakses programmu izstrādāja (mācībspēka katedra/centrs/institūts, 

grāds, amats, datums, paraksts un tā atšifrējums); 

2) saskaņots (katedra (centrs, institūts), datums, katedras (centra) vadītāja /institūta 

direktora grāds, amats, paraksts un tā atšifrējums);  

3) saskaņots ar fakultātes/centra metodisko komisiju, fakultātē, kuras studiju 

programmā iekļauts studiju kurss/prakse. Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, 

saskaņošanas datums; 

4) saskaņots ar studiju kursa/prakses zinātnes apakšnozari pārstāvošās fakultātes 

dekānu. Amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, saskaņošanas datums. Sporta centra 

un Valodu centra savas atbildības nozares (jomas) studiju kursiem dekāna paraksts 

nav nepieciešams. 

3.3.17. Studiju kursa/prakses izvērstās programmas piemērs pievienots 1.pielikumā. 

4. Studiju kursa/prakses izvērstās programmas apstiprināšana, saskaņošana un 

noformēšana 

4.1. Pēc studiju kursa/prakses programmas izstrādāšanas, mācībspēks iesniedz to katedras 

(centra) vadītājam/institūta direktoram izskatīšanai akadēmiskā personāla sēdē. 

4.2. Katedras (centra) vadītājs/institūta direktors organizē studiju kursa/prakses izvērstās 

programmas izskatīšanu struktūrvienības sēdē. 

4.3. Pēc izskatīšanas struktūrvienības sēdē, studiju kursa/prakses izvērsto programmu iesniedz 

Sporta centra, Valodu centra metodiskajai komisijai vai tās fakultātes metodiskajai 

komisijai, kuras studiju programmā ir iekļauts studiju kurss vai prakse.  

4.4. Fakultātes/centra metodiskā komisija izvērtē un lemj par studiju kursa/prakses izvērstās 

programmas satura atbilstību studiju programmai un tās iekļaušanu studiju plānā. 

4.5. Pēc fakultātes metodiskās komisijas ieteikuma, studiju kursa/prakses izvērstā programmu 

apstiprināma zinātnes nozari/apakšnozari pārstāvošās fakultātes Domē. Sporta centra un 

Valodu centra savas atbildības nozares (jomas) studiju kursi fakultāšu domēs nav 

jāapstiprina. 

4.6. Studiju kursa/prakses izvērsto programmu noformē divos eksemplāros, vienu glabā katedrā 

(centrā, institūtā), otro iesniedz attiecīgās fakultātes/centra metodiskajai komisijai. 

4.7. Studiju kursa/prakses izvērstā programma pārskatāma un precizējama vismaz vienu reizi 

divos gados studiju programmas pašnovērtēšanas laikā, papildinot ar jaunākajiem datiem 

un informāciju. Studiju kursa izvērstā programma noteikti jāatjaunina tajā gadā, kad 

pašnovērtējuma ziņojums tiek gatavots studiju virziena kārtējai akreditācijai. Ne vēlāk kā 

divas nedēļas pēc studiju kursa/prakses izvērstās programmas izmaiņu apstiprināšanas, 

veicamas izmaiņas kursu reģistrā. 

4.8. Ja izmaiņas un precizējumi studiju kursa/prakses programmā neskar studiju plānu, proti, 

nemainās nosaukums, KP, pārbaudījuma veids un semestris, tad izmaiņas uzskatāmas par 

nebūtiskām un tās izskata tikai katedras (centra, institūta) akadēmiskā personāla sēdē. 

4.9. Jaunas studiju programmas visu studiju kursu/prakšu izvērstās programmas noteiktā 

kārtībā ir jāapstiprina ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms studiju programmas īstenošanas 

uzsākšanas. 



Studiju prorektora 10.07.2015. rīkojums Nr. 2.4
 
-

 
5 / 57 

5. lpp. no 15 

4.10. Pēc jauna studiju kursa izvērstās programmas apstiprināšanas atbildīgajam mācībspēkam ir 

jāsagatavo pieteikums kursu reģistram. Ja kursa apguve ir paredzēta vairākos semestros, 

kursa pieteikums ir jāgatavo katrai daļai. 

II STUDIJU KURSU INFORMĀCIJAS REĢISTRĒŠANA UN ATJAUNINĀŠANA KURSU 

REĢISTRĀ 

5. Jaunus studiju kursus reģistrē, kā arī BOVA un profesionālās pilnveides programmu studiju 

kursu informāciju visās sadaļās labo kursu reģistra operatore. 

6. Esošo studiju kursu informācijas būtiskās izmaiņas (nosaukums angliski, auditoriju nodarbību 

kontaktstundu sadalījums, kursa atbildīgā struktūrvienība un apstiprināšanas datums tās 

personāla sēdē) veic kursu reģistra operatore. 

7. Esošo studiju kursu informācijas nebūtiskās izmaiņas (kursa anotācijas, studiju rezultāti, kursa 

apraksts (plāns), prasības kredītpunktu iegūšanai, bibliogrāfija un piezīmes) veic struktūrvienību 

pilnvarotie darbinieki. 

8. Struktūrvienību pilnvaroto darbinieku sagatavošana darbam ar kursu reģistru: 

8.1. katedras, Valodu centra un Sporta centra vadītājam un institūta direktoram pilnvarot savas 

struktūrvienības darbinieku, kura pienākumos būs struktūrvienības studiju kursu 

informācijas nebūtisko izmaiņu veikšana kursu reģistrā; 

8.2. LLU Fundamentālās bibliotēkas vadītājai pilnvarot darbinieku/-s, kura/-u pienākumos būs 

bibliogrāfiskās informācijas pareizības pārbaude un labošana kursu reģistrā; 

8.3. iepriekš minēto struktūrvienību vadītājiem e-pastā ilona.odzina@llu.lv nosūtīt LLU IS 

administratoram pilnvarotā/-o darbinieka/-u informāciju: 

8.3.1. vārdu un uzvārdu; 

8.3.2. amatu; 

8.3.3. datora IP adresi; 

8.3.4. tālruņa numuru un e-pasta adresi. 

8.4. LLU IS administratoram: 

8.4.1. piešķirt funkcijām atbilstošas pieejas tiesības struktūrvienību pilnvarotajiem 

darbiniekiem studiju kursu informācijas nebūtisko izmaiņu veikšanai kursu reģistrā; 

8.4.2. e-pastā vilnis.tomsons@llu.lv nosūtīt struktūrvienību pilnvaroto darbinieku sarakstu 

Studiju centra vadītāja vietniekam; 

8.4.3. LLU IS administratoram, nepieciešamības gadījumā, apmācīt struktūrvienību 

pilnvarotos darbiniekus darbam ar kursu reģistru, iepriekš minēto funkciju veikšanai. 

9. Studiju kursu informācijas nebūtisko izmaiņu veikšana kursu reģistrā: 

9.1. struktūrvienības pašas nosaka kārtību kādā mācībspēki iesniedz pilnvarotajiem 

darbiniekiem savu studiju kursu informācijas nebūtiskās izmaiņas; 

9.2. struktūrvienības pilnvarotajam darbiniekam reizi divās nedēļās: 

9.2.1. e-pastā vilnis.tomsons@llu.lv un bibliogr@llu.lv nosūtīt ziņas (3. pielikums) par 

studiju kursiem, kuros šajā laika periodā kursu reģistrā atjaunināta informācija; 

9.2.2. informēt studiju programmu direktorus, par viņu studiju programmu studiju kursiem, 

kuros veiktas izmaiņas; 

9.3. LLU FB pilnvarotajam darbiniekam pārbaudīt un labot kļūdaino studiju kursu 

bibliogrāfisko informāciju; 

9.4. Studiju centra vadītāja vietniekam pārbaudīt kursu reģistrā atjaunināto informāciju latviešu 

un angļu valodā; 
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9.5. nepieciešamības gadījumā, Studiju centra vadītāja vietniekam un LLU FB pilnvarotajam 

darbiniekam sazināties ar struktūrvienības pilnvaroto darbinieku, izmantojot e-pasta adresi, 

no kuras saņemtas ziņas par studiju kursiem, kuru informācija mainīta. 

10. Jaunu visu studiju līmeņu studiju kursu reģistrēšana kursu reģistrā: 

10.1. studiju kursa/ prakses pieteikumu kursu reģistram sagatavo pēc studiju kursa/prakses 

izvērstās programmas apstiprināšanas. 

10.2. kurss jāreģistrē no jauna, ja tiek mainīts esoša kursa nosaukums, kredītpunkti, nozare un 

sarežģītības līmenis. 

10.3. pieteikumu sagatavošanu kursu reģistram organizē, un izskatīšanai Studiju centra vadītāja 

vietniekam iesniedz struktūrvienības pilnvarotais darbinieks vai mācībspēks un uzrauga 

studiju programmas direktors. 

10.4. pieteikumu kursu reģistram noformē uz vienotas pieteikuma veidlapas (2. pielikums), kas 

pieejama LLU portālā. Aizpildot veidlapu, ievēro „Instrukciju studiju kursa pieteikuma 

sagatavošanai LLU IS studiju kursu reģistram”, kas apstiprināta ar studiju prorektora 

rīkojumu. 

10.5. to pašu vienoto veidlapu, izmanto arī citu studiju programmas sastāvdaļu (kursa 

darba/projekta, studiju projekta, studiju noslēguma darba un valsts eksāmena) pieteikumu 

noformēšanai. 

10.6. arī citu augstskolu studiju kursu reģistros esošu studiju kursu/prakšu u.c. studiju 

programmas sastāvdaļu, ko, piem., starpaugstskolu studiju programmas ietvaros vai 

saskaņā ar noslēgtiem līgumiem, jāapgūst LLU studentiem, pieteikumu sagatavošanai 

izmanto vienoto veidlapu, norādot, augstskolas nosaukumu, kurā studiju kurss/prakse u.c. 

studiju programmas sastāvdaļa apstiprināta, un kursa kodu šīs augstskolas reģistrā. 

10.7. pieteikumu noformē divos eksemplāros, viens glabājas katedrā/centrā/institūtā, bet otrs 

Studiju centrā. 

10.8. ja studiju kurss/prakse u.c. ir paredzēts vairāku studiju programmu studentiem un tā saturs, 

nosaukums, kredītpunktu skaits, nozare un sarežģītības līmenis ir vienādi, tad noformē 

vienu pieteikumu. Pieteikumā sadaļā Piezīmes norādot studiju programmu nosaukumus. 

10.9. ja kurss/prakse u.c. ir plānots vairākus semestrus, par katru studiju kursa/prakses daļu ir 

jāparedz pārbaudījums un jānoformē atbilstošs pieteikums par kursa/prakses daļu katram 

semestrim ar atbilstošiem kredītpunktiem. Ja nepieciešams, lai diploma pielikumā studiju 

kurss/prakse tiktu ierakstīta nesadalīta daļās, kursu reģistram iesniedz apvienotu 

pieteikumu, norādot kursa/prakses kopējo KP skaitu. 

10.10. ja studiju plānā tiek mainīts jau eksistējoša kursa/prakses nosaukums, nozare un 

sarežģītības līmenis vai kredītpunkti, tad studiju kursa/prakses mācībspēks sagatavo jaunu 

pieteikumu un iesniedz pārbaudei Studiju centra vadītāja vietniekam ne vēlāk kā sešus 

mēnešus pirms studiju gada sākuma. 

10.11. drukātu parakstītu pieteikumu un tā elektronisko kopiju iesniedz pārbaudei Studiju centra 

vadītāja vietniekam. Kursus pārbauda un reģistrē tikai pēc kursa pieteikuma saņemšanas 

gan drukāti (ar atbilstošajiem parakstiem), gan e-pastā; 

10.12. pēc pārbaudes, Studiju centra vadītāja vietnieks nosūta pieteikumu kursu reģistra 

operatoram, reģistrēšanai kursu reģistrā. 

10.13. ja Studiju centra vadītāja vietnieks noraida kursa reģistrēšanu, tad viņš informē pieteikuma 

iesniedzēju par veicamajiem labojumiem, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi, no kuras 

saņemta pieteikuma elektroniskā kopija. 
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10.14. jaunas studiju programmas visu studiju kursu/prakšu, studiju projektu, kursa 

darbu/projektu, studiju noslēguma darbu un valsts eksāmenu pieteikumi kursu reģistram ir 

jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms studiju gada sākuma. 

10.15. esošajās studiju programmās, jauna (no jauna reģistrējama) studiju kursa/prakses, kursa 

darba/projekta, studiju projekta, studiju noslēguma darba un valsts eksāmena pieteikums 

kursu reģistram ir jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc apstiprināšanas un ne vēlāk kā sešus 

mēnešus pirms studiju gada sākuma. 

10.16. pēc jauna studiju kursa reģistrēšanas, kursu reģistra operatore informāciju par reģistrēšanas 

faktu un kursa kodu reģistrā nosūta tā autoram/-iem, studiju programmu direktoram/-iem, 

atbildīgajai struktūrvienībai un dekanātam/-iem. 

11. BOVA un profesionālās pilnveides programmu studiju kursu visu informācijas sadaļu 

izmainīšana kursu reģistrā: 

11.1. jauna BOVA studiju kursa reģistrēšana un izmaiņas visās BOVA studiju kursa 

informācijas sadaļās (iepriekšējā kārtība) veicamas atbilstoši Mācību padomes 2011. gada 

23. februāra lēmumam Nr. 02.1-25.02/16 "Par kārtību BOVA studiju kursa reģistrēšanai 

LLU IS" un šai kārtībai. Veicot izmaiņas esoša BOVA studiju kursa informācijā, drukātajā 

pieteikumā, tam atvēlētajā vietā, ar pildspalvu ieraksta izmaināmā kursa/prakses u.c. kursu 

reģistra kodu un ar teksta marķieri iekrāso izmainītās vietas. Izmaiņas iesniedz arī 

elektroniski; 

11.2. jauna profesionālās pilnveides programmu studiju kursa reģistrēšana un izmaiņas tā 

informācijas visās sadaļās veicamas atbilstoši mācību prorektora rīkojumam "Par 

profesionālās pilnveides programmu kursu reģistrēšanu LLU Informācijas sistēmas (LLU 

IS) kursu reģistrā"; 

12. Studiju kursu informācijas būtisko izmaiņu veikšana kursu reģistrā: 

12.1. struktūrvienības pilnvarotajam darbiniekam aizpildīt tabulu (4. pielikums) par 

nepieciešamajām izmaiņām esošajos kursos; 

12.2. pēc izmaiņu apstiprināšanas struktūrvienības sēdē, tabulu ar struktūrvienības vadītāja 

parakstu un elektronisko kopiju e-pastā vilnis.tomsons@llu.lv iesniegt Studiju centra 

vadītāja vietniekam; 

12.3. pēc informācijas pārbaudes, Studiju centra vadītāja vietniekam nosūtīt tabulu kursu reģistra 

operatorei izmaiņu veikšanai. 

 

Ar 2015.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu studiju prorektora 30.01.2015. rīkojumu 

Nr. 2.4. – 5 / 9 Par informācijas reģistrēšanas un atjaunināšanas kārtību LLU IS studiju kursu 

reģistrā. 

Vispārējo uzraudzību par rīkojuma izpildi uzdot Studiju centra vadītāja vietniekam. 

Rīkojumu izsūtīt: Informācijas tehnoloģiju un zinātniskā aprīkojuma centra Informatīvo sistēmu 

nodaļai un Datortīklu un servisa nodaļai, Studiju centram, fakultātēm, katedrām un institūtiem, 

Valodu centram, Sporta centram, Mūžizglītības centram, Starptautiskās sadarbības centram, LLU 

FB, 1 eks. lietā. 

Studiju prorektors K.Vārtukapteinis 

Tomsons 29252037 

vilnis.tomsons@llu.lv 
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1. pielikums 

Studiju kursa/prakses izvērstās programma (piemērs) 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

__________________________ fakultāte 
Apstiprināta 

____________ katedras/centra/institūta 

akadēmiskā personāla sēdē  

20___. gada ___. __________ 

Daudzvariāciju biodatu analīze 

Multivariate Biodata Analysis 

Jelgavā 

Programma 

Studiju kursa kods kursu reģistrā Biol6005 (iegūstams tikai pēc kursa/prakses reģistrēšanas).  

3.0 KP (48 h): lekc.32 h, lab.d. 16 h., eksāmens. 

Izstrādāja: Irina Arhipova Vadības sistēmu katedras profesore 

Obligātais kurss ITF maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”, pilna laika studiju 3.semestrī 

un nepilna laika studiju 5.semestrī. 

Anotācija 
Studenti apgūst daudzvariāciju statistiskās metodes, kas ir vairāku bioloģijas, lauksaimniecības zinātņu datu 

apstrādē izmantojamo datorprogrammu pamatā. Metožu apgūšanai izmanto ar izmēģinājumiem bioloģijā un 

lauksaimniecībā saistītus reālus piemērus. Iegūst zināšanas par daudzvariāciju datu apstrādes metodēm, to lietošanas 

iespējām. 

Annotation 

The aim of this course is to provide students with multivariate statistical methods, whereas most 

software in biology and agricultural science are based on statistical models. Statistical methods will be 

illustrated with biology and agriculture data examples. The course subjects are analytics methods of data 

classification and its using for data analysis. 

Studiju kursa apgūšanas mērķis 

Apgūt daudzvariāciju statistikas metodes, lai tās sekmīgi izmantotu eksperimentālo datu apstrādē, metožu 

klasifikācijas un to izvēles principus atbilstoši formulētajai hipotēzei. 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetence) 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas - padziļinātas zināšanas un izpratne, par divu un vairāku kopu datu apstrādes metodēm, to 

izvēles pamatprincipiem saskarsmē ar izvirzītajiem pētījuma uzdevumiem; 

 prasmes - argumentēti izskaidrot un diskutēt par metožu izvēles principiem, to lietošanu un realizēšanu 

konkrētās problemātikas pētījumam, izmantot brīvi pieejamo programmu R un komerciālo SPSS datu 

apstrādē; 

 kompetence - veikt maģistra darba datu apstrādi, izmantojot datu statistiskās apstrādes programmas, 

interpretēt iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus, pamatot lēmumus un veikt to analīzi. 

Learning Outcomes (knowledge, skills and competence) 

After completing the course student will have: 

 knowledge - depth knowledge and critical understanding about parametric and nonparametric data 

analysis methods; choose and apply methods according to research task; 

 skills - to discuss about principles of choice the methods and their application and implementation of the 

specific problem at study; to use R and SPSS software for data analysis; 

 competence - to realize data analysis in master work by using a data processing application software; to 

interpret the results and draw conclusions: to base decisions and to analyze them. 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem 

Iepriekš jābūt apgūtam bioinformātikas kursam. 
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Patstāvīgā darba veidi un to apjoms 

Izstrādāts un aizstāvēts mājas darbs. Mājas darbā ir jāizmanto trīs dažādas statistiskās metodes reālo datu 

apstrādei. 

Zināšanu kontrole 

1.kontroldarbs: principālo komponentu analīze, faktoru analīze un klāsteru analīze 

2.kontroldarbs: diskriminantu analīze, daudzvariāciju dispersiju analīze. 

Nosacījumi eksāmena kārtošanai 

 Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 

o 1.kontroldarbs: 25 punkti 

o 2. kontroldarbs: 25 punkti 

o eksāmens: 50 punkti. 

 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli. 

 Kontroldarbu var rakstīt tikai norādītā laikā. 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība 

Saskaņā ar katedras norādīto kārtību. 

Programmas izvērsts saturs 

Ievads. Statistikas pielietošana zinātniski- pētnieciskajā darbā. Datu iegūšanas un reprezentatīvās 

paraugkopas izveidošanas principi. Statistiskās kopas. Ģenerālkopa un izlase. Pazīmju mērījumu skalas veidi 

un to raksturojums. Datu transformācija. Datu analītisko metožu klasifikācija. Atkarības metodes. 

Savstarpējas atkarības metodes. Strukturālie modeļi. 

Datu apstrādes pamati. Attālumi. Datu grafiskā attēlošana mainīgo telpā. Datu grafiskā attēlošana 

novērojumu telpā. Empīriskie sadalījumi un to raksturotāji. Empīrisko sadalījumu grafiskā attēlošana 

pazīmēm ar dažādām mērījumu skalām. Statistisko rādītāju nozīme un klasifikācija. Vidējie lielumi, 

izkliedes rādītāji, reprezentācijas kļūdas. Statistisko rādītāji aprēķināšana grupētām un negrupētam 

paraugkopām. 

Izlašu veidi. Vienkārša gadījumizlase. Mehāniskā izlase. Stratificēta jeb tipoloģiska gadījuma izlase. 

Sērijveida izlase. Daudzpakāpju izlase. Daudzfāzu izlase.  

Statistisko datorprogrammu novērtējums. Datu kopas veidi datorprogrammās. Datu veidu formu dizains. 

Grafiskais datu attēlojums. Statistisko datorprogrammu salīdzinājums: Excel, SPSS, SAS, Minitab. 

Hipotēžu pārbaude. Nulles hipotēze. Hipotēžu pārbaudes iespējamās kļūdas: būtiskuma līmenis (1.veida 

kļūda ) un kritērija jauda (2.veida kļūda ). Statistisko testu pareiza izmantošana. Vienpusēja un abpusēja 

hipotēze. Vienkāršas un saliktas statistiskas hipotēzes. Hipotēzes pieļaušanas un noraidīšanas apgabali. 

Hipotēžu pārbaudes divas pieejas: ticamības intervāls un p-vērtība. Paraugkopu statistisko rādītāju 

novērtēšana un hipotēžu pārbaude. Hipotēžu pārbaudes metodes. Nulles un alternatīvās hipotēzes izvirzīšana. 

Ģenerālkopas vidējās vērtības ticamības intervāls. Ģenerālkopas dispersijas ticamības intervāls. 

Parametriskās un neparametriskās datu apstrādes metodes. Parametrisko un neparametrisko metožu 

būtība, izmantošanas nosacījumi. Metožu klasifikācija. 

Parametriskās divu paraugkopu analīzes metodes. Saistītās un nesaistītās paraugkopas. Nesaistīto 

paraugkopu vidējo salīdzināšana t-tests. Nesaistīto paraugkopu dispersiju salīdzināšana F-tests. Saistīto 

paraugkopu vidējo salīdzināšana t-tests.  

Neparametriskās divu paraugkopu analīzes metodes. Neparametriskās statistiskās metodes divu nesaistīto 

paraugkopu datu salīdzināšanai: Mann-Vitneja U tests, Sēriju kritērijs. Neparametriskās statistiskās metodes 

divu saistīto paraugkopu datu salīdzināšanai: Vilkoksona tests, Zīmju tests. 

Parametriskās vairāku paraugkopu analīzes metodes. Dispersijas analīzes būtība. Viena faktora, divu 

faktoru un divu faktoru ar atkārtojumiem dispersijas analīze. Dispersijas analīzes pieņēmumu pārbaude. 

Faktoru mijiedarbība. Dispersijas analīzes rezultātu grafiska attēlošana. 

Neparametriskās vairāku paraugkopu analīzes metodes. Neparametriskās statistiskās metodes vairāku 

nesaistīto paraugkopu datu salīdzināšana: Kruskala –Valisa tests, Mediānu tests. Neparametriskās statistiskās 

metodes vairāku saistīto paraugkopu datu salīdzināšanai: Frīdmana tests. 
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Dispersijas analīze. Fiksētie un randomie faktori modelī. Jauktais dispersijas analīzes komplekss. 

Hierarhiskā kompleksa dispersijas analīze. Dispersiju homogenitātes pārbaude: Bartleta tests. Variācijas 

koeficienta homogenitāte: Feltca un Millera tests. Gradāciju klašu salīdzināšana dispersijas analīzes 

kompleksā. Homogēnam dispersijas analīzes kompleksam: Tūkeja kritērijs, Neumana - Keula kritērijs. 

Starpību ticamības intervāls. Kontroles grupas salīdzinājums ar pārējām gradāciju klasēm: Daneta kritērijs, 

Šeffe kritērijs. 

Kovariācijas analīze. Kovariācijas analīze un tās ģeometriskā interpretācija. Dispersijas, regresijas un 

kovariācijas analīžu specifika. Kovariācijas analīzes veidi un modelis. Viena faktora lineārā pāru 

kovariācijas analīze. Divu faktoru lineārā pāru kovariācijas analīze. Viena faktora lineārā multiplā 

kovariācijas analīze. Divu faktoru lineārā multiplā kovariācijas analīze. Nelineārā kovariācijas analīze. 

Svarīgāko nulles hipotēžu pārbaude. 

Principālo komponentu analīze. Principālo komponentu analīzes (PCA) ģeometriskā interpretācija. 

Analītiskā pieeja. Principālo komponentu analīzes metodoloģija.  

Faktoru analīze. Faktoru analīzes (FA) bāzes koncepcija un terminoloģija. Faktoru analīzes mērķi. Faktoru 

analīzes modelis. Korelācijas matrica. Faktoru matrica. Kopīguma noteikšanas metodes. Faktoru struktūra. 

Faktoru modeļa statistiskā interpretācija. Komplekso faktoru noteikšana un interpretācija. Centroīdu metode. 

Komplekso faktoru interpretācija. Komplekso faktoru vērtēšana. Faktoru analīzes izmantošana pētījumos. 

Galvenie uzdevumu tipi. Faktoru analīzes tipveida uzdevums. Faktoru analīzes ģeometriskā interpretācija. 

Faktoru analīzes metodes. Faktoru analīzes metodoloģija. Faktoru analīze un principālo komponentu analīze. 

Klāsteru analīze. Klāsteru analīzes (KA) ģeometriskā interpretācija. Klāsteru analīzes mērķi. Salīdzinājuma 

mēri. Hierarhiskā klāsterizācija. Nehierarhiskā klāsterizācija.  

Divgrupu diskriminantu analīze. Diskriminantu analīzes (DA) ģeometriskā interpretācija. Diskriminantu 

analīzes analītiskā pieeja. Diskriminantu analīzes regresijas pieeja. Pieņēmumi. Diskriminantu funkcijas 

validācija.  

Daudzgrupu diskriminantu analīze. Daudzgrupu diskriminantu analīzes (DA) ģeometriskā interpretācija. 

Daudzgrupu diskriminantu analīzes analītiskā pieeja. 

Daudzvariāciju dispersiju analīze (MANOVA). MANOVA ģeometrija. Divgrupu MANOVA. 

Daudzgrupu MANOVA. MANOVA diviem neatkarīgiem mainīgiem. Pārbaudāmo hipotēžu izvirzīšana. 

Dispersiju vienveidība. Kovarianšu vienveidība. Saistītie novērojumi. Pārbaude par datu atbilstību 

normālajam sadalījumam. Kovariācijas matricas vienveidība. 

Laboratorijas darbu saraksts (16 stundas) 

1. Divu paraugkopu analīze. 

2. Vairāku paraugkopu analīze. 

3. Principālo komponentu analīze. 

4. Faktoru analīze. 

5. Hierarhiskā klāsterizācija.  

6. Nehierarhiskā klāsterizācija.  

7. 1.kontroldabs: Principālo komponentu analīze, faktoru analīze un klasteru analīze 

8. Divgrupu diskriminantu analīze.  

9. Daudzgrupu diskriminantu analīze.  

10. Daudzvariāciju dispersiju analīze (MANOVA).  

11. 2.kontroldarbs: Diskriminantu analīze, daudzvariāciju dispersiju analīze. 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts 

Pamatliteratūra 
1. Krastiņš O., Ciemiņa I. Matemātiskā statistika: mācību grāmata. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 

267 lpp. 

2. Altman D.G. Practical Statistical for Medical Research. London: Chapman & Hall/CRC, 1991. 611 p. 

3. Zar J. H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p. 

4. Hahn G. J., Shapiro S. S. Statistical Models in Engineering. New York: John Wiley & Sons, 1994. 347 p. 

5. Mead R., Curnow R. N., Hasted A.M. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. London: 

Chapman & Hall, 1993. 415 p. 

6. Subhash Sharma. Applied Multivariate Techniques. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1996. 493 p. 

7. Williams B. Biostatistics. Concepts and Applications for Biologist. London: Chapman & Hall, 1996. 201 p. 
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8. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. Москва: Радио и связь, 1983. 

9. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. Москва: 

Издательство «Наука», 1988. 

Papildliteratūra 
1. Backhaus K., Plinke W. Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin: 

Springer, 2000. 661 S.  

2. Levine D. M., Ramsey P. P., Smitd R. K. Applied statistics for Engineers and Scientist:  Using Microsoft Excel 

and MINITAB. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2001. 671 p. 

3. Christensen R. Analysis of Variance, Design and Regression. Applied Statistical Methods. London: Chapman 

& Hall/CRC, 1996. 587 p. 

4. Sprent P., Smeeton N.C. Applied nonparametric statistical methods. Boca Raton, London, New York, 

Washington D.C.: Chapman Hall/CRC, 2000. 461 p. 

 
Informācija par programmas izstrādāšanu, izvērtēšanu un saskaņošanu 

 

Programmu izstrādāja (paraksts) /Paraksta atšifrējums/ 

 

Saskaņots: 

 

___________ katedras (centra) vadītājs /institūta direktors /Paraksta atšifrējums/ 

 

_______ fakultātes (centra) Metodiskās komisijas vadītājs  

___________________20___.g. /Paraksta atšifrējums/ 

 

________ fakultātes dekāns ** 

___________________20___.g. /Paraksta atšifrējums/ 

 

 

Dokumenta sagatavotāja uzvārds, telefona numurs 

 

* lapas noteikti jānumurē 

** Sporta centra un Valodu centra savas atbildības nozares (jomas) studiju kursiem dekāna paraksts nav 

nepieciešams. 
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12. lpp. no 15 

2. pielikums 

Pieteikuma veidlapa kursu reģistram (piemērs) 
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13. lpp. no 15 

2. pielikuma turpinājums 
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14. lpp. no 15 

3. pielikums 

Ziņas par _____________________________________ studiju kursiem, kuru informācija iepriekšējās divās nedēļās nebūtiski mainīta 
(katedras, centra, institūta nosaukums ģenitīvā) 

Kursa kods un nosaukums 

latviski (obligāti) 

Studiju kursa informācijas sadaļas, kurās veiktas nebūtiskās izmaiņas 

Autori 
Priekš- 

zināš. 

Anotācija Studiju rezultāti 
Prasības 

KP 

iegūšanai 

Kursa 

apraksts-

plāns 

Bibliogrāfija 

Piezī-

mes latv. angl. latv. angl. 

Mācību 

pamat-

literat. 

Papild-

literat. 

Period. 

u.c. 

avoti 

             

             

 

* iepretī sadaļām, kurās veiktas izmaiņas, studiju kursa rindiņā ieraksta X. 

 

 

Piemēram 

Ziņas par Izglītības un mājsaimniecības institūta studiju kursiem, kuru informācija iepriekšējās divās nedēļās nebūtiski mainīta 
 

Kursa kods un nosaukums 

latviski (obligāti) 

Studiju kursa informācijas sadaļas, kurās veiktas nebūtiskās izmaiņas 

Autori 
Priekš- 

zināš. 

Anotācija Studiju rezultāti 
Prasības 

KP 

iegūšanai 

Kursa 

apraksts-

plāns 

Bibliogrāfija 

Piezī-

mes latv. angl. latv. angl. 

Mācību 

pamat-

literat. 

Papild-

literat. 

Period. 

u.c. 

avoti 

Peda4022 Pedagoģisko 

pētījumu metodoloģija 

  x x x x x x  x  x 
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15. lpp. no 15 

4. pielikums 

 

Būtiskas izmaiņas _____________________________________ studiju kursu informācijā kārtības 6. punktā minētajās sadaļās 
(katedras, centra, institūta nosaukums ģenitīvā) 

Kursa kods un nosaukums 

latviski (obligāti) 

Informācija kvadrātiekavās aiz kursa 

latviskā nosaukuma pēc grozījumiem * 

Kursa auditoriju nodarbību kontaktstundu jaunais 

sadalījums * 

Jaunais nosaukums 

angliski * 

Studiju kursa 

apstiprināšanas datums 

atbildīgajā 

struktūrvienībā (katedrā, 

institūtā, centrā) 

  Apjoms ... stundas 

t.sk., lekcijām ... stundas 

semināriem vai prakt. nod. ... stundas 

laboratorijas darbiem ... stundas 

kursa (darbam/projektam): ... stundas 

studiju projektam ... stundas 

  

  Apjoms ... stundas 

t.sk., lekcijām ... stundas 

semināriem vai prakt. nod. ... stundas 

laboratorijas darbiem ... stundas 

kursa (darbam/projektam): ... stundas 

studiju projektam ... stundas 

  

  Apjoms ... stundas 

t.sk., lekcijām ... stundas 

semināriem vai prakt. nod. ... stundas 

laboratorijas darbiem ... stundas 

kursa (darbam/projektam): ... stundas 

studiju projektam ... stundas 

  

 

Datums 

 

Struktūrvienības vadītājs /paraksta atšifrējums/ 

 

* aizpilda tikai tās kolonas, kurās nepieciešamas izmaiņas  


