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Saturs 
 

 Kursa pamatinformācija 

 Ieskats kursa attīstībā 

 Lekciju kalendārais plāns 

 Laboratorijas darbu plāns 

 Zināšanu vērtēšana 

 Mācību literatūra 
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Kursa pamatinformācija 
 

 Kursa nosaukums:  “Loģistikas informācijas sistēmas” 
 Kredītpunktu skaits:  2 
 Pasniedzēji: 
• Asoc.profesors Dr. Andrejs Romānovs 
• Asoc.profesors Dr. Arnis Lektauers 
• MIK katedras akadēmiskais & tehniskais personāls 

 Lekcijas: 16 st., Sētas 1 (Meža 1/3) – 413, sestdienās, 
plkst.10:00 

 Laboratorijas nodarbības: 16 st., Daugavgrīvas 2 (Meža 
1/4) – 447 (datorklasē) , sestdienās, plkst.10:00 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Kursa pamatinformācija 
 

 Koncentrēts lekciju materiāls (elektroniskais 
kopsavilkums) ir pieejamas MIK katedras mājaslapā 

http://www.itl.rtu.lv/mik/ 
 

 Lekciju apmeklēšana nav obligāta, bet vēlama 
 Laboratorijas darbu apmeklēšana ir obligāta 
 Starppārbaudījumu apmeklēšana ir obligāta 

 
 Lekciju laikā studentiem nedrīkst traucēt pasniedzēja 
un citu kolēģu darbu 

 Mobiliem tālruņiem jābūt izslēgtiem 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Kursa mērķis 
 
Iepazīstināt studentus ar jaunākajiem sasniegumiem 
informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijās, kurus 
izmanto mūsdienu loģistikas un transporta informācijas 
sistēmās, kā arī dot iespēju apgūt prasmes, kas saistītas 
ar minēto sistēmu ekspluatāciju. Tapāt, aplūkot 
informācijas pamata tehnoloģiju kopsakarības, sniedzot 
priekšstatu par to pielietošanas iespējām loģistikā un 
transporta sistēmās. 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Kursa realizācijas kārtība 
 

 Kursa satura izklāsts tiek realizēts lekciju (teorētiskā un 
informatīvā materiāla izklāsts) un laboratorijas 
nodarbību, zinātniski praktisko semināru un pētniecisko 
darbu (apgūto metožu un paņēmienu lietojums un 
pētniecisko uzdevumu izpilde) veidā. 

 Lekciju laikā pasniedzējs var piedāvāt materiālu, kas 
nav izklāsts mācību grāmatās vai elektroniskā 
kopsavilkumā 

 Mācību kursa noslēgumā paredzēts rakstisks 
eksāmens 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Pasniedzēji 
 
 
Asoc.prof. Dr.inž. Andrejs Romānovs 
Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4) – 429, 
e-pasts: andrejs.romanovs@rtu.lv 
 
Asoc.prof. Dr.inž. Arnis Lektauers 
Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4) – 422, 
e-pasts: arnis.lektauers@rtu.lv  

LIS ievadlekcija   MIK 
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Kursa attīstība 
 

 1998: RTU, DITF “Loģistikas informācijas sistēmas” 
 2002: ES projekta “Logis” ietvaros ir publicēta grāmata 
“Logistics Information Systems” prof. E. Gintera 
redakcijā. Grāmatas izklāsts pilnīgi atbilsts “Loģistikas 
informācijas sistēmas” kursa saturam 

 2003: ir izstrādāti 2 laboratorijas darbi: “E - komercijas 
sistēmu analīze” un “GPS un GIS izmantošana objektu 
atrašanās vietas kontrolei” 

 2004: eksāmenu var kārtot elektroniski 
 2005: kursa apraksts ir ievietots timeklī 

http://www.logis-edu.com/training/training.asp?submenu=Entrance  

LIS ievadlekcija   MIK 
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Kursa attīstība 
 

 2006: ES projekta “Logis - Mobile” ietvaros ir publicēta 
Loģistikas Informācijas sistēmas terminu skaidrojošā 
vārdnīca 4 valodās: angļu, vācu, franču un spāņu 

 2007: 
 ir izstrādāts laboratorijas darbs “Kravu pārvadājumu 
kontroles sistēmu analīze” 

 ir izstrādāts kursa e - apmācības materiāls ESF 
projekta ietvaros 

 kursa apraksts ir izvietots ELA - LogNet (The 
Logistics Educators Network) serverī 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Kursa attīstība 
 

 2008: 
 zinātniski praktiskās diskusijas ar loģistikas un IT 
industrijas speciālistiem un vieslektoru lekcijas 

 kursa integrēšana ES projektā “Master on Logistics 
and Supply Chain management” 

 2009: ir izstrādāts un ievēsts laboratorijas darbs “RFID 
tehnoloģijas pielietošana objektu identifikācijā” 
 2011: RFID tehnoloģijas pielietošanas loģistikā 

pētīšana, sadarbībā ar Otto-von-Guericke Magdeburgas 
Universitāti un Baltijas – Vācijas augstskolu biroju 
 

LIS ievadlekcija   MIK 
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 2013: Kurss ir iekļauts maģistrantūras mācību 
programma “Loģistikas un piegādes ķēžu vadība”, kas 
realizētā RTU + Barselonas Autonomijas Universitātē 
(Spānija) + Tehniskās Augstskolas Vildavā (Berlīnē, 
Vācija) 

 
 2015: Kursā studentiem tiks izsniegta ELA profesionālā 

apliecība EU sertifikācijai 

LIS ievadlekcija   MIK 



 12 

Lekciju kalendārais plāns 
 

Nedēļa Datums Lekcijas tēma 

3. 
19.09.15 
10:00-
17:00 

Ievadlekcija: ievads mācību priekšmeta saturā, attīstības vēstures un 
aktualitātes izskaidrošana, lekciju plāna apskats, laboratorijas nodarbību 
mērķu definēšana. LIS pamati: loģistikas jēdziena un loģistikas funkciju 
koncentrēts izklāsts, informācijas tehnoloģijas izmantošana loģistikas funkciju 
īstenošanā. Pamata tehnoloģijas loģistikā: 
(1): objektu identifikācijas tehnoloģijas: svītru kodēšana, biometrija, 
radiofrekvenču identifikācija 
(2) objektu izsekošanas tehnoloģijas: pavadoņu navigācija objektu 
pārvietošanas kontrolē, ģeoinformācijas tehnoloģijas un sistēmas loģistikā 
(3) datu pārraides vides loģistikas tīklos: mobilo sakāru tehnoloģijas, datu 
elektroniskā apmaiņa 

4. 
26.09.15 
10:00-
16:00 

Informācijas sistēmas loģistikā: 
(1): informācijas plūsmas loģistikā; loģistikas informācijas sistēmas; 
uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) 
(2): uzņēmuma lietojumsistēmu integrācija; ražošanas izpildes sistēmas 
(MES) 

7. 
17.11.15 
13:00-
17:00 

Kursa pētnieciskā projekta „Informācijas sistēmu funkcionalitātes analīze 
loģistikas uzņēmumos” prezentēšana un aizstāvēšana 

 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Laboratorijas darbu plāns 
 
Nedēļa Datums Laboratorijas darba tēma 

5. 
03.10.15 
10:00-
16:00 

Objektu identifikācijas tehnoloģijas programmnodrošinājuma un tehniskā 
nodrošinājuma pētīšana 

6. 
10.10.15 
10:00-
16:00 

Informācijas sistēmu SAP un MS Navision loģistiskās funkcionalitātes 
pētīšana 

7. 
17.10.15 
10:00-
13:00 

Transportēšanas uzdevumu datorizētā risināšana 

 
 D2 (M1/4) - 447 (datorklasē), sestdienās, plkst. 
10:00 

 Laboratorijas darbu skaits: 3 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Laboratorijas realizācijas kārtība 
 

 Mērķis: atbilstoši lekcijās aplūkotajam mācību 
materiālam un patstāvīgas sagatavošanās ceļā 
iegūtajām teorētiskajām zināšanām iemācīties 
patstāvīgi analizēt un risināt praktiskus uzdevumus 

 
 Darba izpilde notiek individuāli vai darba grupās; darba 
grupu sastāvu nosaka laboratorijas darbu vadītājs 

 
 Laboratorijas darbu apmeklēšana ir obligāta 

 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Zināšanu vērtēšanas shēma 
 
Kursā studenti saņem vērtējumu par kursu kopumā 10 baļļu 
sistēmā, kopējo vērtējumu veido:  
 

 darbs auditorijā: 5%  
 pētnieciskais darbs "Informācijas sistēmu funkcionalitātes 
analīze loģistikas uzņēmumos" (starppārbaudījums 1): 25%  

 laboratorijas darbu uzdevumu izpilde (starppārbaudījums 2): 
30%  

 eksāmens: 40% 
 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Pētnieciskais darbs 
 

 Informācijas sistēmu funkcionalitātes analīze loģistikas 
uzņēmumos 

 
Pētnieciskā darba uzdevums ir ievietots MIK mājaslapā 
 
Loģistikas funkcijas un informācijas sistēmas izvēle notiek 
klātienes, 1.nodarbības laikā, 19.09.2015. 
 
Pētījuma iesniegšana un aizstāvēšana notiks 17.10.2015., 
lekcijas laikā, aizstāvēšanas forma –mutiskā uzstāšanās ar 
prezentāciju. 

LIS ievadlekcija   MIK 
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Literatūra 
 
Kursa mācību grāmatas: 
 

 Loģistikas informācijas sistēmas 
E.Ginters, J.Merkurjevs, A.Romānovs, O.Soško 
RTU, Rīga, 2008, 100lpp. 

 
 Logistics Information Systems, Part I, II 
edited by E.Ginters 
Jumi Ltd., Riga, 2002, 700p. 
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