
Studiju procesa organizēšanas vadlīnijas  

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē 

 

Darbības periods: līdz 2021./2022.studiju gada rudens semestra beigām 

 

Vadlīniju mērķis ir veicināt Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) studentu 

un darbinieku veselībai drošus darba apstākļus un augstu studiju kvalitāti Covid-19 pandēmijas laikā. 

Vadlīnijām ir saistošs raksturs, kuru atbalsta DITF administrācija, institūtu direktori, vadošo studiju 

programmu direktori un Studentu pašpārvalde. Tādēļ DITF mācībspēki un atbalsta personāls ir 

aicināti ievērot šīs vadlīnijas visos gadījumos, kad tas ir tehniski un metodiski iespējams. 

 

Saistītie dokumenti 

 
• MK noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai" (09.06.2020.) https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-

pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

• Dekāna rīkojums nr. 12000-2-e/6"Par studiju procesa organizāciju RTU Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultātē no 01.09.2021." (23.08.2021.) 

• Rektora rīkojums nr. 01000-1.1-e/106 "Drošu studiju organizācijas kārtība RTU 2021./2022. 

studiju gadā" (24.08.2021.) 

 

Atbildības sadalījums 
DITF atbildīgais par informācijas apriti saistībā ar šīm vadlīnijām un citiem ar Covid-19 saistītajiem 

jautājumiem ir DITF studiju prodekāne Alla Anohina-Naumeca (alla.anohina-naumeca@rtu.lv, D2-

235). 

DITF atbildīgais par studiju procesa nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko līdzekļu pieejamību 

fakultātes iespēju robežās un to darbību ir DITF Skaitļošanas centra vecākais administrators Dagnis 

Zemturis (dagnis.zemturis@rtu.lv, S1-107). 

DITF atbildīgais par dezinfekcijas un higiēnas materiālu pieejamību ir DITF dekāna vietniece 

saimniecības jautājumos Sarmīte Jaunpetroviča (sarmite.jaunpetrovica@rtu.lv, D2-229). 

Vispārīgi organizatoriski jautājumi  
 

Studiju process (lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, pārbaudījumi un citi ar studiju 

procesu saistīti pasākumi) 2021./2022.studiju gada rudens semestrī DITF tiek organizēts attālināti. 

 

DITF mācībspēkiem obligāti ir jāievieto informācija par šīm vadlīnijām un citiem konkrētajam studiju 

kursam raksturīgajiem studiju organizēšanas aspektiem ORTUS e-studiju kursos rudens semestra 

sākumā. 

Realizējot attālinātas studijas, DITF mācībspēkiem rudens semestra laikā ir jāveic pilnvērtīga e-

studiju kursu izmantošana, tajos publicējot aktuālāko informāciju par studiju norisi, ievietojot studijām 

nepieciešamos studiju materiālus un nodrošinot studentu atbalstu. 
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Attālinātajām lekcijām ir jānotiek nodarbību sarakstā paredzētajā dienā un laikā. Mācībspēks 

atbilstoši sevis izvēlētai pedagoģiskai pieejai nosaka attālinātas lekcijas īstenošanas formu. 

Iespējamas formas ir šādas: 

● Pilnvērtīga lekcija tiešsaistē. Mācībspēks reālā laikā lasa lekciju un studenti piedalās kā 

klausītāji. 

● Jautājumu-atbilžu formāts. Studenti pirms lekcijas apgūst noteiktus studiju materiālus, ko 

mācībspēks ir piedāvājis ORTUS e-studiju kursā un par tiem ir informējis studentus vismaz 

3 dienas pirms lekcijas. Lekcijas laikā studenti uzdod jautājumus un mācībspēks nodrošina 

atbildes un papildu skaidrojumus. 

● Jēdzienu padziļināta apgūšana.  Studenti pirms lekcijas apgūst noteiktus studiju 

materiālus, ko mācībspēks ir piedāvājis ORTUS e-studiju kursā un par tiem ir informējis 

studentus vismaz 3 dienas pirms lekcijas. Nodarbības laikā mācībspēks piedāvā trenēšanos 

praktisko uzdevumu risināšanā, apskata ar tēmu saistītos praktiskos lietojumus vai piedāvā 

jebkādas citas aktivitātes, kas veicina studentu padziļinātas izpratnes veidošanu par tēmu. 

● Jebkura cita forma, kas paredz mācībspēka pieejamību un aktīvu darbību lekcijai 

ieplānotajā laikā. 

 

Lekciju īstenošanai tiek izmantots RTU pieejams programmatūras nodrošinājums (MS Teams vai 

Zoom), lekciju obligāti ierakstot un saiti uz videoierakstu padarot pieejamu ORTUS e-studiju kursā 

pēc lekcijas īstenošanas.  

 

Attālinātajām praktiskajām nodarbībām/laboratorijas darbiem ir jānotiek nodarbību sarakstā 

paredzētajā dienā un laikā, izmantojot fakultātē pieejamus virtualizācijas un attālinātas piekļuves 

risinājumus. Palīdzību par pieejamiem risinājumiem nodrošina DITF atbildīgais par studiju procesa 

nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko līdzekļu pieejamību un to darbību (sk.augšā). 

 


