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Kursa nosaukums otrā svešvalodā
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Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Statuss (A, B, C daļa) A

Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Sergejs Kačanovs Dabas un inženierzinātņu 

fakultāte
Asistents, Mg.sc.educ., 
Mg.sc.ing.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

3

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

13

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Informācijas tehnoloģijas I

Zinātņu nozare/apakšnozare Datorzinātne / Datu apstrādes sistēmas un datortīkli
Kursa mērķi Sniegt informāciju par informācijas sistēmām, datubāzēm un

informācijas apstrādes veidiem, iepazīstināt ar MS Access 
programmu. Sagatavot studentus darbam ar datu bāzēm, 
apgūt datu bāzes izveidošanas tehniku MS Access.

Kursa uzdevumi Iemācīt, kā izveidot un uzturēt programmā Microsoft Access
veidotu datu bāzi, kā izveidot vienkāršu lietotāja sistēmu 
datu bāzei, efektīvi veikt plaša apjoma datu kārtošanu, atlasi,
grupēšanu un analīzi, izmantot paplašinātās vaicājumu un 
pārskatu iespējas datu atlasei un kārtošanai, veidot formas 
un automatizēt datu bāzes darbību ar makro palīdzību.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski ZINĀS datu bāzu un uzņēmuma informācijas sistēmu 

pamatprincipus un izstrādes gaitas secību un datu bāzu iespējamos 
risinājumus
PRATĪS izveidot nelielu datu bāzi ar nepieciešamajām tabulām, 
vaicājumiem, pārskatiem un formām
BŪS KOMPETENTI nelielas datu bāzes izstrādes procesa 
organizēšanā un uzraudzībā

angliski Students  will  have  knowledge  of  data  base  and company
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information  system  basic  principles  and  procedure  of
development. 
Students  will  be  able  to  develop  data  base,  including
necessary tables, query, report and forms.
Students  will  be  competent  to  organize and supervise  the
process of data base development.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Iepazīstināt ar informācijas sistēmām un to izstrādes galvenajiem 

principiem; sniegt pamatzināšanas darbā ar datu bāzu vadības 
sistēmu Microsoft Access; iemācīt veidot datu bāzes tabulas, 
filtrus, vaicājumus, formas un pārskatus; izveidot un uzturēt savu 
datu bāzi.

angliski The aim of the course is to introduce to database management 
systems and to main principles of their development; to impart 
knowledge about the use of Microsoft Access; to instruct how to 
create database tables, filters, queries, forms and reports; to 
develop skills necessary for design and maintenance of own 
database

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

Datu bāzes un informācijas sistēmas, datu bāzes jēdzieni. 
Datu bāzes veidošanas teorētiskie principi.

2 Lekcija

Darba uzsākšana datu bāzu vadības sistēmā Microsoft 
Access. Tabulas kā datu bāzes pamats. Datu bāzes tabulu 
veidošana un galvenās darbības ar tām. Lauku tipi un to 
īpašības.

2+2 Lekcija, praktiskais darbs

Informācijas meklēšanas komandas, filtri. Vienkāršu 
vaicājumu veidošana.

4 Praktiskais darbs

Vaicājumi. Kritēriju, loģisko un matemātisko izteiksmju 
izmantošana atlases vaicājumos.

2+4 Lekcija, praktiskais darbs

Tabulu relācijas. Vaicājumu veidošana, izmantojot vairākas
tabulas un relācijas.

4 Praktiskais darbs

Formas veidošana. Vadības pogu ievietošana formā. 4 Praktiskais darbs

Pārskatu sagatavošana un drukāšana. 2 Praktiskais darbs

Vadības formas izveidošana 4 Praktiskais darbs
Datu apmaiņa ar citām aplikācijām, datu eksports un imports 
MS Excel, MS Word.

2 Praktiskais darbs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais rezultāts

Tabulas Jāizveido datu bāze ar tabulām 
un saitēm starp tām

5 Datu bāze ar tabulām un
saitēm starp tām, kas
izveidotas atbilstoši

uzdevuma nosacījumiem
Vaicājumi, pārskati Jāpapildina vai jāizveido datu 10 Datu bāze ar vaicājumiem 



bāze ar vienkāršiem un 
sarežģītiem vaicājumiem un 
pārskatiem

un pārskatiem, kas 
izveidoti atbilstoši 
uzdevuma nosacījumiem

Formas Jāpapildina datu bāze ar 
formām, atbilstoši uzdevuma 
nosacījumiem

5 Datu bāze ar formām, kas
izveidotas atbilstoši

uzdevuma nosacījumiem
Datu bāzes projektējums Jāizveido nelielas datu bāzes 

projektējums: tabulu nodefinēšana, 
datu tipi un īpašības, saites starp 
datu tabulām.

12 Datu bāzes projektējums

Datu bāzes izstrāde Jāizveido  datu  bāze  pēc  dotā
uzdevuma:  tabulas,  formas,
nepieciešamie vaicājumi, pārskati.

16 Datu bāze

Prasības KRP iegūšanai Jāizpilda nodarbību laikā uzdotos patstāvīgos darbus un kontroldarbus. 
Jāizveido datu bāze pēc dotā uzdevuma.
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