
Informācija par praksi 

ITF studiju programmas «Datorvadība un 
datorzinātne» studentiem 2022.gada 

pavasara semestrī



Informācija par praksi 

• Prakse "Informācijas sistēmas" (InfTP006)

• Prakse pieplānota 3. kursa 6. semestrī

• Prakse ilgs 12 nedēļas, no 28.02.2022 līdz 20.05.2022

• Prakses 1 nedēļā atbilst vienam kredītpunktam (1 KP), 
tas ir, 40 akadēmiskās stundas nedēļā

• Prasības prakses ieskaitīšanai: Pozitīva uzņēmuma 
prakses vadītāja atsauksme + izpildīts prakses 
individuālais uzdevums un aizstāvēts prakses pārskats

• Prakse tiks ieskaitīta un novērtēta ar ieskaiti bez atzīmes

Papildus informācija pieejama:

• https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

• https://www.llu.lv/lv/studiju-prakses

• http://www.itf.llu.lv/lv/prakse-un-darbs-absolvejot

• http://prakses.itf.llu.lv/
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Informācija par praksi 

Studiju kursa "Informācijas sistēmas" anotācija un prasības 

prakses vietai

Informācijas sistēmu prakse paredzēta teorētisko zināšanu

nostiprināšanai un praktisko iemaņu iegūšanai jautājumos, kas saistīti

ar informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu, kā arī citu IKT

pakalpojumu sniegšanu.

Prakses laikā students veic praktisku vai zinātnisku darbu

informācijas tehnoloģijas nozares izstrādes, servisa vai IKT

aprīkojuma piegādes uzņēmumos, kā arī iestādēs, kuras saistītas
ar IKT izglītības jautājumiem.
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Kad prakses vieta atrasta, 

jāsagatavo prakses līgums

Jums jārunā ar prakses/darba vietu par to, ka vajadzēs ar LLU Informācijas 
tehnoloģiju fakultāti noslēgt prakses līgumu.
Līguma sagatave būs pieejama vietnē http://prakses.itf.llu.lv
(ITF_DvDz_3k_2022 līguma sagatave.docx).
Līguma sagatavē ar zaļu krāsu iekrāsotā teksta vietā jāieraksta savi dati un ar 
sarkanu krāsu iekrāsotais līguma numurs (numurs katram studentam būs 
individuāls un fails ar līgumu numuriem būs pieejama vietnē http://prakses.itf.llu.lv).
Jāsaskaņo ar prakses vietu līguma teksts un jānoskaidro prasītie prakses vietas 
dati (līguma sagatavē iekrāsoti dzeltenā krāsā).
Prakses iestāde drīkst veikt papildinājumus prakses līgumā, bet izmaiņas 
jāsaskaņo ar ITF prakses vadītāju.
Kad viss saskaņots un sagatave aizpildīta, nepieciešams atsūtīt aizpildīto līgumu 
pārbaudei uz e-pasta adresi andrejs.paura@llu.lv .
Līgumu paraksta ITF dekāns, prakses vietas amatpersona un students.
Līgumu vēlams parakstīt ar e-parakstu vai var līgumu izdrukāt 3 eksemplāros, un 
tos paraksta ITF dekāns, prakses vietas amatpersona un students (parakstīšanas 
kārtība nav svarīga).
Izdrukātā līguma viens parakstītais eksemplārs paliek studentam, otrs prakses 
vietai un trešais jāatdod ITF 20. kab. Andrejam Paura vai (ITF dekanātā).
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Prakses sagatavošanas secība

Students līdz 7. februārim (07.02.2022) no sava e-pasta nosūta
prakses vadītājam Andrejam Pauram (andrejs.paura@llu.lv) e-pasta 
vēstuli ar šādu tekstu:

• Prakses vieta ir izvēlēta (norāda prakses organizācijas 
nosaukumu, vēlams norādīt prakses organizācijas kontaktpersonas 
kontaktinformāciju: Vārds, Uzvārds, telefons, e-pasts)

vai

• Prakses vieta nav izvēlēta (nav zināma, jo …. )

Ja rodas jautājumi, neskaidrības vai problēmas ar prakses vietas atrašanu, 
nekavējoties jāpiezvana ITF prakses vadītājam Andrejam Paura, darbdienās no 
8:30 līdz 19:00 uz telefonu 26427748. 
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Prakses līguma sagatavošana
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Līguma numurs 7.8.1-10/XX – 22, kur līguma kārtas numuru (XX) katram studentam piešķir ITF prakses vadītājs,

Saraksts ar prakses līgumu numuriem būs pieejams sistēmā prakse failā ITF_DvDz_3k_2022 līgumu numuri.pdf
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Prakses līguma sagatavošana
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Turpmākās darbības

1. Studentam līdz 27. februārim (27.02.2022) vajadzēs 
atsūtīt aizpildītu prakses līgumu ITF prakses vadītājam 
uz e-pastu (andrejs.paura@llu.lv)

2. Students tiks reģistrēts darbam ITF sistēmā «Prakse» 
(http://prakses.itf.llu.lv).

3. ITF prakses sistēmā «Prakse» students varēs ielogoties 
ar LLU vienoto autentifikācijas lietotāju un paroli (to 
pašu, kuru izmanto piem., estudijas.llu.lv).
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Prakses dokumenti

Prakses sistēmā «Prakse» sadaļā «Prakses dokumenti» tiks 
ievietoti LLU un ITF prakšu nolikumi, un līguma sagataves, 
dokumenti par prakses norisi un aizstāvēšanas kārtību.

Svarīgākā informācija par praksi būs atrodama šādos failos:

1. LLU prakšu nolikums;

2. ITF prakšu nolikums;

3. ITF_DvDz_3k prakses programma.docx;

4. ITF_DvDz_3k_2022 informācija par praksi.pdf;

5. ITF_DvDz_3k_2022 līguma sagatave.docx;

6. ITF_DvDz_3k_2022 līgumu numuri.pdf;
7. ITF_DvDz_3k_2022 prakses vadītāja atsauksme 

forma.docx;
8. ITF_DvDz_3k_2022 prakses atskaites vadlīnijas.docx.
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Prakses dokumenti
(Prakses dokumenti pieejami bez autentifikācijas)
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Prakses laikā

Otrās prakses nedēļas laikā sistēmas «Prakse» sadaļā «Prakses 
informācija» jāieraksta šāda informācija:

Pienākumi: - students norāda prakses vietu (piem., Prakses vieta: SIA 

«IT Sistēmas», Lielā iela 2, Jelgavā vai norāda, ka darbs attālināti) un ieraksta 
datus par uzņēmuma prakses vadītāju, t.i., prakses vietas 
darbinieku, kurš būs tiešais Jūsu darba vadītājs prakses laikā 
(darbinieka amats, Vārds, Uzvārds, e-pasta adrese un telefons).

Uzdevumi: - students raksturo savu specializāciju (piem., 
programmētājs, testētājs, datortīkla administrētājs, u.c.).

Informācijai: Uzņēmuma prakses vadītājam tiks nodrošināta iespēja sekot Jūsu 
prakses dienasgrāmatas ierakstiem sistēmā «Prakse».
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Prakses laikā

Studentiem prakses laikā reizi nedēļā ir jāaizpilda 
prakses dienasgrāmata, ierakstot saņemto darba 

uzdevumu un īsu tā izpildes raksturojumu.

Dienasgrāmatas aizpildīšana jāveic sadaļā
Datu ievade-> Prakses dienasgrāmata:

Prakses dienasgrāmata jāaizpilda regulāri par katru 
nedēļu !!

Prakses dienasgrāmata aizpildīšana ir obligāta prasība, 
lai ieskaitītu praksi !!
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Prakses laikā
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Dienasgrāmatas piemērs:
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Prakses aizstāvēšana

Prakses aizstāvēšana tiks organizēta 2021/2022 studiju gada pavasara 
semestra sesijas laika (precīzais datums un laiks tiks izziņots).

Prakses beidzamajā nedēļās studentam vajadzēs palūgt uzņēmuma prakses 
vadītājam sagatavot atsauksmi (atsauksmes forma būs pieejama sistēmā 

«Prakse» un atsauksmi drīkst un pat vēlams parakstīt ar e-parakstu). 

Pirms aizstāvēšanas studentam vajadzēs sagatavot prakses atskaiti (atskaites 
vadlīnijas būs pieejama sistēmā «Prakse» un atskaiti drīkst un pat vēlams 

parakstīt ar e-parakstu).

Prakses atkaiti un prakses vadītāja atsauksmi studentam vajadzēs 
augšupielādēt ITF sistēmā «Prakse».

Uz prakses aizstāvēšanu studentam vajadzēs sagatavot prezentāciju un 
izmantot to aizstāvēšanas laikā.
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