Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo zināšanu
pilnveides apmācības (5.daļa)
IEPIRKUMS
(iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-32)

Pasūtītājs:

Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Adrese:
Interneta adrese:

Biedrība „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
asociācija”
40008010789
Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011, Latvija
www.letera.lv

Kontaktpersona:
Tālrunis:
E-pasts:

Dace Uškeneka
67288360
apmacibas@letera.lv

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar:
- 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”,
- 2015. gada 27. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.617 “Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos"
1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi.”
Iepirkums tiek veikts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” projekta
Nr. 1.2.2.1/16/A/011 “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku
prasmju pilnveidošana” ietvaros, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS
1.daļa – Biznesa procesu, sistēmu analīzes un projektu vadības kursi
Mācību kurss Nr.1.1.
Mācību kursa nosaukums:

Microsoft Project izmantošana projekta informācijas efektīvai
pārvaldībai

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Darba uzsākšana ar Microsoft Project
2. Projekta uzsākšana
3. Projekta uzdevumu izveide un strukturēšana
4. Projekta resursu vadība
5. Projekta plāna pielāgošana
6. Projekta plāna informācijas pārvaldība
7. Sekošana projekta norisei
8. Nepieciešamās informācijas iegūšana no projekta plāna
9. Projektu un resursu konsolidēšana

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

24

Apmācāmo skaits:

1

Apmācāmo grupu skaits:

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.1.2.
Mācību kursa nosaukums:

PRINCE2® Pamati

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Ievads par PRINCE2® standartu
2. Kas ir projekts?
3. Projekta vide un iepazīšanās ar PRINCE2®
4. Veiksmīga projekta atslēgas faktori
5. PRINCE2® principi
6. Projekta uzsākšanas process
7. Biznesa iespējas novērtēšana
8. Projekta organizācija
9. Projekta virzīšanas process
10. Projekta iniciēšanas process
11. Projekta plānošanas process
12. Projekta kontroles process
13. Projekta ikdienas darbi
14. Projekta nodevumu pārvaldības process
15. Kvalitātes vadība
16. Izmaiņu vadība
17. Konfigurāciju vadība
18. Projekta progresa vadība
19. Projekta risku vadība
20. Projekta slēgšanas process
21. PRINCE2® Foundation eksāmens

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

24

Apmācāmo skaits:

2

Apmācāmo grupu skaits:

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.1.3.
Mācību kursa nosaukums:

PRINCE2® Praktiķis

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Ievads
2. Vadlīnijas PRINCE2® Practitioner eksāmena kārtošanai
3. Produktu bāzēta plānošana
4. Konfigurācijas ieraksti
5. Darba paketes
6. Produktu piegādes vadība
7. Kvalitātes reģistrs
8. Projekta sfēras samazināšana
9. Progresa atsekošana
10. Risku analīze
11. Projekta noslēgšanas aktivitātes
12. PRINCE2® Practitioner eksāmens

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

16

Apmācāmo skaits:

2

Apmācāmo grupu skaits:

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.1.4.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

20778, Datu analīze ar Power BI

1. Ievads pašapkalpošanās BI risinājumos
2. Ievads Power BI
3. Power BI
4. Datu formēšana un kombinēšana
5. Datu modelēšana
6. Interaktīva datu vizualizācija
7. Tiešā pieslēgšanās
8. Izstrādātāju API
9. Power BI mobilā aplikācija

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

24

Apmācāmo skaits:

22

Apmācāmo grupu skaits

2 grupas

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.1.5.
Mācību kursa nosaukums:

Web datu analītikas pamati izmantojot Google Analytics

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Datu analīzes būtība:
 Datu analīzes definīcija.
 Datu analīzes nepieciešamība.
 Datu analīzes pielietošanas piemēri.
2. GA uzstādīšana:
 GA darbības pamatprincipi.
 Jauna konta izveide.
 Sekošanas taga pievienošana.
 Mērķu uzstādīšana.
 “Piltuvju” uzstādīšana.
 Filtru uzstādīšana.
3. Informācijas paneļi:
 Informācijas paneļu atrašana un nolasīšana.
 Informācijas paneļu uzstādīšana un pielāgošana.
 Notikumu paziņojumu uzstādīšana.
4. Auditorijas atskaites:
 Mājaslapas auditorijas izpēte.
 Plūsmas avotu noteikšana.
 URL atsekošanas elementi.
 Lietotāju segmentēšana.
 Segmentu analīze.
5. Iekšlapas analīze:
 Mērķu izpildes.
 Mikrokonversijas.
 Lapu sniegums.
 “Piltuvju” analīze.
 Atribūcijas modeļi un mērķu novērtēšana.
 Nestandarta atskaišu sagatavošana.
6. Secinājumu izdarīšana:
 Datu izskaidrošana.
 Lēmumu pamatošana.
 Tēriņu atdeves aprēķināšana.
7. Citas noderīgas lietas:
 Google tag manager.
 Eksperimentu veikšana.
 Webmaster tools.
 Anotācijas.
 Kohortu analīze.
 Web analītikas principi.

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

16

Apmācāmo skaits:

1

Apmācāmo grupu skaits

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.1.6.
Mācību kursa nosaukums:

Agile Project Management (PMI-ACP)®

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Ievads
2. Agile dzīvescikls
3. Uz vērtību orientēta pārvaldība
4. Komandas veiktspējas palielināšana
5. Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm
6. Adaptīvā plānošana
7. Problēmu konstatēšana un atrisināšana
8.Nepartrauktas uzlabošanas prakse
9. Agile mērogošana
10. Līgumu slēgšana Agile izstrādēs projektiem

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

24

Apmācāmo skaits:

2

Apmācāmo grupu skaits

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos






utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
Apmācību valoda: latviešu;
Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens

Mācību kurss Nr.1.7.
Mācību kursa nosaukums:

PMP® eksāmena sagatavošanas kurss

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Pārskats par PMP projektu vadības standartu
2. Projekta uzsākšana
3. Projekta plānošana
4. Izpilde
5. Pārraudzība un kontrole
6. Projekta slēgšana
7. Projekta iniciēšana
8. Projekta plānošana
9. Projekta izpildīšana
10. Projekta novērošana un kontrolēšana
11. Projekta noslēgšana
12. Eksāmena plānošana

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

1

Apmācāmo grupu skaits

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens

2.daļa - Telekomunikāciju sistēmu un tīklu administrēšanas un uzturēšanas kursi
Mācību kurss Nr.2.1.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti
ietveramas tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:

Citas prasības:

SLE201, SUSE Linux Enterprise Server 12 administrēšana
1. Ievads SUSE Linux Enterprise
2. Darbs komandrindā
3. Sistēmas startēšanas pārvaldīšana
4. Procesu administrēšana
5. Identitātes un drošība
6. Programmatūras pārvaldība
7. Tīkla konfigurēšana
8. Glabātuvju administrēšana
9. Administrēšana un novērošana
10. Aparatūras pārvaldīšana
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.
Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

32

2
Pēc vajadzības
 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.2.
Mācību kursa nosaukums:

Optiskās blīvēšanas tehnoloģijas
1.Optiskās pārraides pamatprincipi
2.Optiskas sistēmas elementi
3.Sistēmas darbības dīkstāves samazināšanas metodes
4.Standartu prasības optiskai šķiedrai un kabeļiem
5.Standartos lietotie termini
6.Optisku līniju parametri, to mērīšana un pārbaude
7.Optisku konektoru tīrīšana
8.Optiska savienojuma budžets
9.Dispersija, dispersijas cēloņi un ietekme uz pārraidi
10.Dispersijas kompensācija
11.Aktīvas un pasīvas optiskas iekārtas
12.Optiski raidītāji un uztvērēji
13.MSA optiskie moduļi, to veidi un parametri
14.Šķiedras kapacitāte palielināšanas veidi
15.Pasīva optiska tīkla (PON) standarti un elementi
16.Jaunas paaudzes PON
17.WDM iedalījums
18.WDM sistēmas sastāvdaļas
19.Būtiskas prasības CWDM/DWDM sistēmu elementiem
20.WDM ITU-T un tirgus parametri
21.Ārēja un tieša modulācija
22.Pārskaņojami raidītāji
23.Koherenta pārraide

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;

Mācību kursa mācību materiāli:

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

24

Apmācāmo skaits:

6

Apmācāmo grupu skaits:

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;

 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.2.3.
Mācību kursa nosaukums:

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

VoIP un IPTV tehnoloģijas
1. VoIP un IPTV tehnoloģiju attīstība:
1.1. Kanālu un pakešu komutāciju tīkli
1.2. IP tīklu darbības principi un iekārtas – IP adresācija, komutatori
un maršrutētāji
1.3. Analogie telefoni, analogās un ciparu centrāles
1.4. Balss pārraides tehnoloģijas (POTS, ISDN, GSM, SIP, H.323)
1.5. Televīzori, analogās un ciparu televīzijas tehnoloģijas
1.6. Televīzijas pārraides tehnoloģijas (PAL, NTSC, SECAM, DVB un
IPTV/OTT)
2. Apraides un straumēšanas tehnoloģijas:
2.1. Ciparu radio tehnoloģijas - DAB Eurteka 147
2.2. Ciparu telefonijas tehnoloģijas – SIP, IAX, H.323
2.3. Ciparu televīzijas tehnoloģijas - DVB zemes, satelīta, kabeļa,
mobilā un hibrīdā
2.4. Video un audio straumēšanas tehnoloģijas - MPEG-TS,
RTSP/RTP, IGMP, u.c.
3. Video un audio kodēšanas principi:
3.1. Balss kodēšanas principi PCM G.711
3.2. Video kodēšanas principi MPEG
3.3. Audio un video kodētāji un konteineri
4. VoIP un IPTV aprīkojums (aparatūra un programmatūra):
4.1. SIP telefons un SIP PBX
4.2. IPTV galvstacija (HE) un dekoderis (STB)
4.3. DTMF telefona uzbūve un darbības principi
4.4. TV un dekodera uzbūve un darbības principi
5. VoIP un IPTV pakalpojumi:
5.1. IPTV pakalpojumi – CF, CW, CT
5.2. IPTV pakalpojumi – EPG, VoD, DVR
6. VoIP un IPTV tīkla risinājumi:
6.1. VoIP tīkla risinājuma piemēri
6.2. IPTV tīkla risinājuma piemēri
7. VoIP un IPTV pakalpojumu nodrošināšana un kvalitātes mērījumi
Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;

Mācību kursa mācību materiāli:

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina

nodrošinājums:

Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

24

Apmācāmo skaits:

2

Apmācāmo grupu skaits:

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.2.4.
Mācību kursa nosaukums:

LAN tīkla projektēšana
1.Strukturētā kabeļu tīkla uzbūve un elementi
2.Ethernet tehnoloģijas pamati
3.Tīkla iekāru elektrobarošana, PoE, UPS
4.LAN aktīvais tīkla aprīkojums (risinājumi izmantojot LAN tīklu)
5.Mēraparatūra strukturētā kabeļu tīkla sertificēšanai
6.Praktiskais darbs - LAN tīkla projekts (projekta izstrāde un
prezentēšana)

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;

Mācību kursa mācību materiāli:

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

16

Apmācāmo skaits:

4

Apmācāmo grupu skaits:

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.2.5.
Mācību kursa nosaukums:

Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvniecība

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1.Būvniecības procesi un telekomunikāciju tīklu būvniecību regulējošā
vide
2.Publiski un privāti elektronisko sakaru tīkli
3.Robeža starp „ierīkošanu’ un ‘būvniecību”
4.Ierīkošanas saskaņošana un izņēmumi
5.Tīkla pārvietošana
6.Ierīkošana un būvniecība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā
7.Ierīkošana pa fasādi un starp ēkām
8.Informēšana par ierīkošanas darbiem
9.Remonts un avārijas novēršana
10.Aizsargjoslu veidi, platumi
11.Inženiertīkli
12.Pievadi, kabeļu ievadi
13.Iekšējie inženiertīkli
14.Tehniska projekta un ierīkošanas projekta sastāvs
15.Pieļaujamie attālumi starp komunikācijām un citiem objektiem,
saskaņošana
16.Būvprojekta ekspertīze
17.Atkāpes no būvprojekta
18.Būvdarbu žurnāls, segto darbu akti
19.Atbildība par darba aizsardzību
20.Kabeļu montāžas prasības iekštelpās un ārtelpās
21.Iekārtu montāža
22.Kabeļu un kabeļu kanalizācijas guldīšana gruntī
23.Kabeļu kanāla pieejamais tilpums
24.Marķēšana
25.Stabu līniju instalācijas normas
26.Elektronisko sakaru līniju izvietošana ceļa nodalījuma joslā
27.Prasības darba vietas aprīkošanai uz ceļa
28.Sarkanās līnijas
29.Būves pieņemšana ekspluatācijā
30.Demontāža

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Mācību kursa mācību materiāli:

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

16

Apmācāmo skaits:

4

Apmācāmo grupu skaits:

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.2.6.
Mācību kursa nosaukums:

10986, Prasmju uzlabošana darbam ar SQL Server 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Ievads SQL Server 2016
SQL servera veiktspējas palielināšanas jaunās iespējas
SQL servera drošības uzlabojumi
SQL servera pieejamības un mērogojamības jaunās iespējas
SQL servera atskaišu un biznesa informācijas jaunās iespējas
SQL servera datu piekļuves uzlabojumi
SQL servera mākonī jaunās iespējas

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;

Mācību kursa mācību materiāli:

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās

24

stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):
Apmācāmo skaits:

1

Apmācāmo grupu skaits:

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.2.7.
Mācību kursa nosaukums:

ICND1, Cisco tīkla iekārtu savstarpējā saistīšana (1.daļa)
1. Vienkārša tīkla izveide
2. Vidēja izmēra komutēta tīkla izveide
3. Ethernet lokālie tīkli
4. Bezvadu lokālie tīkli (WLAN)
5. Maršrutēšanas funkciju apskats
6. Plaša apgabala tīkli (WAN)
7. Tīkla vides pārvaldība

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;

Mācību kursa mācību materiāli:

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

3

Apmācāmo grupu skaits:

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);

 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu, nodrošinot tulkojumu latviešu
valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts;
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.8.
Mācību kursa nosaukums:

ICND2, Cisco tīkla iekārtu savstarpējā saistīšana (2.daļa)
1. Vidēja izmēra komutējama tīkla izveide
2. Vidēja izmēra maršrutējama tīkla izveide
3. Viena apgabala OSPF ieviešana
4. EIGRP ieviešana
5. Piekļuves vadības saraksti (ACL)
6. Adrešu apgabala vadība
7. LAN paplašināšana par WAN

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;

Mācību kursa mācību materiāli:

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

4

Apmācāmo grupu skaits:

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu, nodrošinot tulkojumu latviešu
valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts;
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.9.
Mācību kursa nosaukums:

Designing for Cisco Internetwork Solutions
1. Metodoloģijas apstiprināšana tīkla izstrādei
2. Tīkla strukturēšana un organizēšana moduļos
3. Pamatu un datu centru tīklu izstrādāšana
4. Attālinātas pieslēgšanās izstrāde
5. IP adresēšanas un izvēlēto maršrutēšanas protokolu izstrādāšana
6. Tīkla drošības risinājumu izvērtēšana
7. Balss tīklošanas apsvērumu identificēšana
8. Bezvadu tīklošanas apsvērumu identificēšana
9. Tīkla izstrādes ieviešana un darbība

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

2

Apmācāmo grupu skaits

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: angļu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens

Mācību kurss Nr.2.10.
Mācību kursa nosaukums:

10982, Windows 10 atbalsts un problēmu novēršana

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Problēmu novēršanas metodoloģijas ieviešana
2. Problēmu novēršanas uzsākšanas jautājumi
3. Iekārtu un ierīču draiveru problēmu novēršana
4. Attālināto datoru problēmu novēršana
5. Tīkla savienojamības problēmu atrisināšana
6. Grupu politikas problēmu novēršana
7. Lietotaju uzstādījumu problēmu novēršana

8. Attālinātās savienojamības problēmu novēršana
9. Resursu pieejamības domēnā problēmu novēršana
10. Resursu piekļuves problēmu novēršana ne domēna klientiem
11. Lietotņu problēmu novēršana
12. Windows 10 uzturēšana
13.Ddatu un operētājsistēmu atjaunošana

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;

Mācību kursa mācību materiāli:

Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

1

Apmācāmo grupu skaits:

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Mācību kurss Nr.2.11.
Mācību kursa nosaukums:

SPROUTE, Deploying Cisco Service Provider Network Routing

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

1. Service Provider Routing
2. Implement OSPF in the Service Provider Network
3. Implement Integrated IS-IS in the Service Provider Network
4. Implement BGP in the Service Provider Network
5. Routing Protocol Tools and Route Manipulation

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko

iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

1

Apmācāmo grupu skaits

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.12.
Mācību kursa nosaukums:

TSHOOT, Cisco IP tīklu pārvaldība un problēmu risināšana
1. Problēmu novēršanas rīki un metodoloģija
2. problēmu novēršana SECHNIK Networking Ltd.
3. Problēmu novēršana TINC Garbage Disposal Ltd
4. Problēmu novēršana PILE Forensic Accounting Ltd
5. Problēmu novēršana POLONA bankā Ltd
6. Problēmu novēršana RADULKO Transport Ltd

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

1

Apmācāmo grupu skaits

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

Mācību kurss Nr.2.13.
Mācību kursa nosaukums:

SWITCH, Cisco IP komutētu tīklu ieviešana
1. Pamatkoncepti un tīklu projektēšana
2. Campus tīkla arhitektūra
3. Savienotā koka (Spanning Tree) ieviešana
4. Inter-VLAN maršrutēšanas konfigurēšana
5. Augstas pieejamības tīkla ieviešana
6. First Hop Redundancy ieviešana
7. Campus tīkla drošība

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

40

Apmācāmo skaits:

1

Apmācāmo grupu skaits

-

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju;
 Apmācību valoda: latviešu;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.
 Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens.

3. daļa - Oracle tehnoloģiju programmēšanas un administrēšanas kursi
Mācību kurss Nr.3.1.
Mācību kursa nosaukums:

Oracle Database 12c: Introduction for Experienced SQL Users
1.Ievads
2.Ievads Oracle Datubāzes vidē
3.SQL Developer izmantošana
4.Sākam strādāt ar Oracle SQL
5.Tabulu apvienošana vienā vaicājumā
6.Tabulu izveide un pārvalde
7.Citu Oracle datubāzes objektu izveide un pārvalde
8.Oracle Datubāzes DML un DDL teikumu paplašinājumi
9.Lietotāju piekļuves kontrolēšana

Mācību kursā obligāti ietveramas
tēmas:

Prasības kursa pasniedzējam:

Pasniedzējam ir vismaz trīs gadu pieredze mācību kursa tematikā vai
vismaz trīs gadu pieredze apmācību sniegšanā nozarē, kurā tiks
apmācīti mācību kursa dalībnieki.
Pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko
iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Mācību kursa mācību materiāli:

Drukāti vai elektroniski mācību materiāli;
Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību kursa mācību materiāla
eksemplārs.

Mācību kursa tehniskais
nodrošinājums:

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu nodrošina
Piegādātājs.

Mācību kursa ilgums vienam
dalībniekam (akadēmiskās
stundas (1 māc.st. = 45 minūtes):

16

Apmācāmo skaits:

3

Apmācāmo grupu skaits:

Pēc vajadzības

Citas prasības:

 Piegādātājs nodrošinās, ka tiek uzrādīts Projekta
Nr.1.2.2.1/16/A/011 numurs - mācību materiālos, sertifikātos
utml., kā arī visas pārējās Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasības apmācību laikā (mācību telpās);
 Apmācību veids: klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē;
 Apmācību valoda: latviešu vai angļu valodā;
 Piegādātājs nodrošinās, ka apmācību laikā tiek aizpildīts
apmeklējuma reģistrācijas saraksts.

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, izmanto piedāvājuma formas:
„Pretendenta pieteikums” (Pielikums Nr.1); „Pretendenta tehniskais piedāvājums” (Pielikums
Nr.2) un „Pretendenta finanšu piedāvājums” (Pielikums Nr.3).

Pielikums Nr.1
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (5.daļa)”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-32)

PRETENDENTA PIETEIKUMS:

SĀKOTNĒJAIS PIEDĀVĀJUMS 
GALĪGAIS PIEDĀVĀJUMS



(Pretendents atzīmē atbilstošo piedāvājuma veidu. Ja Pretendents neatzīmē nevienu no
piedāvājuma veidiem, Pasūtītājs uzskata, ka izteikts galīgais piedāvājums)

1. IESNIEDZĒJS
Nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Tālrunis
2. IESNIEDZĒJA KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1) piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „ Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu
darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (5.daļa)” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-32);
2) apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un apņemas ievērot tā prasības;
3) apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;
4) atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību ne īsāku kā līdz 2019. gada 31.decembrim no piedāvājumu
atvēršanas sēdes dienas.
5) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Vārds, uzvārds
Amats
Paraksts
Datums

Pielikums Nr.2
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (5.daļa)”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-32)

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS:
(iesniedz par katru daļu un mācību kursu atsevišķi)
Mācību kurss Nr. …
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________
Mācību kursa saturs:
Prasības kursa pasniedzējam:
Mācību kursa pasniedzējs (vārds, uzvārds): (Piedāvājuma
pielikumā jāpievieno CV un kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu)
Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās
stundas):
Apmācāmo skaits:
Apmācāmo grupu skaits:
Apmācību veids:
Apmācību valoda:
Sertifikācijas standarta un sertifikācijas centra, kur tiks
nodrošināts eksāmens, nosaukums (aizpilda tiem kursiem,
kuriem tiek prasīts nodrošināt sertifikācijas eksāmenu):

Mācību kurss Nr. …
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________
Mācību kursa saturs:
Prasības kursa pasniedzējam:
Mācību kursa pasniedzējs (vārds, uzvārds): (Piedāvājuma
pielikumā jāpievieno CV un kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu)
Mācību kursa mācību materiāli:
Mācību kursa tehniskais nodrošinājums:
Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās
stundas):
Apmācāmo skaits:
Apmācību veids:
Apmācību valoda:
Sertifikācijas standarta un sertifikācijas centra, kur tiks
nodrošināts eksāmens, nosaukums (aizpilda tiem kursiem,
kuriem tiek prasīts nodrošināt sertifikācijas eksāmenu):

________________ (vārds, uzvārds)
(paraksts)
z.v.

Pielikums Nr.3
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku
profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (5.daļa)”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-32)

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS:
(iesniedz par katru daļu atsevišķi)

1. Kopējā izmaksu tāme:
Iepirkuma priekšmeta apraksta daļas numurs un nosaukums
Kopējās izmaksas bez
PVN (EUR)

Mācību kursa numurs un nosaukums

1. …
2. …
3. …
KOPĀ:
2. Izmaksu tāmes katram mācību kursam atsevišķi (mācību kursa cena 1 (vienam)
dalībniekam un kopā par mācību kursu):
Mācību kurss Nr. …
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________
Izmaksu pozīcija
1. Pasniedzēju darba atlīdzība par darba
stundām (tai skaitā darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas)
2. Mācību materiālu izmaksas
(ierobežojumu skatīt šī nolikuma punktā
Nr.2.1.)
3. Apmācībai izmantojamo telpu nomas
izmaksas par mācību laiku
4. Apmācībai izmantojamo iekārtu,
instrumentu vai aprīkojuma nomas
izmaksas par mācību laiku
5. Izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto
apmācību vajadzību noteikšanu un
zināšanu līmeņa testēšanu
6. Apmācāmo sertifikācijas un
eksaminācijas izmaksas

Vienība

Vienības
Vienību
izmaksas bez
skaits
PVN (EUR)

stundas
(akadēmiskās)

gab.

1

stundas
(akadēmiskās)
stundas
(akadēmiskās)
dalībnieki

1

dalībnieki

1

Mācību kursa cena 1 (vienam) dalībniekam bez PVN (EUR):
Mācību kursa izmaksas kopā kursa kopējam plānotajam dalībnieku skaitam
bez PVN (EUR):

Izmaksas bez
PVN (EUR)

2.1. Apmācībām izmantojamie mācību materiāli pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto dalībnieku
īpašumā. Apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 50 EUR uz vienu
apmācāmo. Ja gadījumā izmaksas pārsniedz MK noteikumos noteiktās izmaksas, Pretendentam kopā ar
piedāvājumu jāiesniedz izmaksu pamatojums, lai Pasūtītājs pamatojumu par lietderību pēc tam var iesniegt
projekta sadarbības iestādē.
2.2. Pretendents apmācību kursa cenu nosaka par 1 (vienu) dalībnieku bez PVN, saskaņā ar Finanšu
piedāvājuma formu.
2.3. Nosakot līgumcenu par iepirkuma priekšmeta 1 (vienu) mācību kursu, Pasūtītājs izmanto šādu formulu:
piedāvātā mācību kursa cena 1 (vienam) dalībniekam x kopējais kursā plānotais dalībnieku skaits.
2.4. Pasūtītājs vienojoties ar Pretendentu, līguma darbības laikā atsevišķos mācību kursos var pasūtīt
apmācības gan mazākam, gan lielākam personu skaitam, saglabājot nemainīgas vienas vienības izmaksas.
Pasūtītājam ir tiesības līguma darbības laikā palielināt apmācāmo skaitu un kopējo līgumcenu, ja līguma
darbības laikā pēc tehniskajā specifikācijā norādītajiem kursiem ir radies papildus pieprasījums no projektā
iesaistīto komersantu puses, kas Pasūtītājam uz iepirkuma veikšanas brīdi nebija zināms un radies līguma
darbības laikā.
Ja Iepirkuma līguma darbības laikā atsevišķos mācību kursos tiek apmācīts lielāks personu skaits kā norādīts
tehniskajā specifikācijā, Pretendenta piedāvājumā noteiktā kursu cena 1 (vienam) dalībniekam nevar tikt
mainīta.
2.5. Pasūtītājs līguma darbības laikā var neizmantot kādu konkrētu mācību kursu, ja Iepirkuma līguma
izpildes laikā Pasūtītājam pēc tā nav pieprasījuma no projektā iesaistīto komersantu puses.
2.6. Mainoties mācību kursu versijai, Pretendents, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, var Tehniskajā
specifikācijā iekļauto apmācību kursu aizstāt ar tā jaunāku versiju, būtiski nemainot Tehniskajā piedāvājumā
sniegto kursa saturu un nemainot Finanšu piedāvājumā minēto apmācību kursa summu.

________________ (vārds, uzvārds)
(paraksts)
z.v.

PRETENDENTA VĒLAMIE ATLASES KRITĒRIJI:
Apraksts
Piedāvājuma iesniegšana

Prasības
Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām
vai visām Iepirkuma daļām, iesniedzot tikai
vienu piedāvājuma variantu.
Latvija

Paredzamā līguma izpildes vieta
Paredzamā iepirkuma līgumcena 66 000 EUR
1.daļai 32 000 EUR
(EUR, bez PVN)
2.daļai 32 000 EUR
3.daļai 2 000 EUR
Paredzamais līguma izpildes termiņš
Apmācību veids

2019.gada 31.decembris

Klātiene ar pasniedzēju vai tiešsaistē (atbilstoši
tehniskajai specifikācijai)
Apmācību valoda
Latviešu vai angļu valoda (atbilstoši tehniskajai
specifikācijai)
Sertificēšanas
un
eksaminācijas Pēc apmācību kursu apguves pārbaudes
nosacījumi
Izpildītājam
jāizsniedz
apmācāmajam
apliecība/sertifikāts par apmācību kursa apguvi,
kurā norādīts apmācību kursa saturs un apjoms.
Pretendentam ir jānodrošina sertifikācijas
eksāmeni atbilstoši tehniskajā specifikācijā
norādītajām prasībām.
Citi nosacījumi Pretendentiem
1) Pēc katra apmācību kursa beigām, apmācību
sniedzējam apkopotā veidā jāiesniedz iesaistīto
darbinieku novērtējums par apmācību kursu
kvalitāti;
2) Apmācību norises vietā jānodrošina vides un
informācijas
pieejamība,
nepieciešamības
gadījumos, nodrošinot atbilstošas palīgierīces;
3) Jānodrošina, ka tiek uzrādīts projekta numurs
„1.2.2.1/16/A/011”
mācību
materiālos,
sertifikātos u.tml., kā arī visas pārējās Eiropas
Savienības fondu publicitātes un vizuālās
identitātes prasības apmācību laikā (mācību
telpās), ievērojot Ministru kabineta 2015.gada
17.februāra MK noteikumus Nr.87 „Kārtība, kādā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas
periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās
identitātes prasību ievērošana”.
Kvalifikācijas prasības pasniedzējiem
1) Kursu pasniedzējiem ir vismaz 3 (trīs) gadu
darba pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti
nodarbinātie vai vismaz 3 (trīs) gadu darba
pieredze apmācību vadīšanā attiecībā uz kursu,
kurā tiks apmācīti nodarbinātie;
2) Kursu pasniedzēju izglītība apmācību nozarē
nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs
nodarbinātie, apgūstot apmācību
Prasības pretendentiem
1) Pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu,

Prasības piedāvājuma noformējumam

tam nepiemīt maksātnespējas pazīmes, tas
neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav
uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības
izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
Pasūtītājs minēto informāciju pārbauda pēc
publiskajās datu bāzēs pieejamajiem datiem.
2) Pretendentam nav nodokļu vai citu valsts
obligāto maksājumu parādi Latvijā vai valstī,
kurā tas reģistrēts.
Pasūtītājs minēto informāciju pārbauda pēc
publiskajās datu bāzēs pieejamajiem datiem.
3) Pretendenta neto finanšu apgrozījums (t.i.,
bez PVN) par apmācību pakalpojumiem gan
2016.gadā, gan 2017.gadā (vai pretendenta
faktiskajā darbības laikā, ja tas ir mazāks) ir
vismaz viena trešā daļa no Pretendenta
attiecīgajā finanšu piedāvājumā norādītās
summas (t.i., bez PVN).
Pretendents piedāvājuma pielikumā iesniedz
apliecinātu kopiju pretendenta darbības
pārskatam par 2016. un 2017. finanšu gadiem
(vai pretendenta faktisko darbības laiku, ja tas ir
mazāks) – t.i., peļņas un zaudējumu aprēķinu un
tā paskaidrojumu par apmācību pakalpojumu
apgrozījuma īpatsvaru pretendenta kopējā
apgrozījumā.
4) Sniedzot piedāvājumu Pretendentam ir
jāizpilda sekojošas kvalifikācijas prasības:
1.daļai
–
Pretendentam
ir
jābūt
Axelos/Peoplecert un PMI autorizētajam
partnerim apmācību risinājumos;
2.daļai – Pretendentam ir jābūt Cisco un
Microsoft autorizētajam partnerim apmācības
risinājumos;
3.daļai – Pretendentam ir jābūt Oracle
autorizētajam
partnerim
apmācības
risinājumos;
5) Pretendentam ir jānodrošina tehniskajā
specifikācijā norādītajiem kursiem sertifikācijas
eksāmeni.
Tehniskajā piedāvājumā, atbilstoši tehniskā
piedāvājuma formai, Pretendentam ir jānorāda
sertifikācijas standarts un sertifikācijas centra
nosaukums, kur apmācāmie varēs kārtot
sertifikācijas eksāmenu.
Pretendents līdz 2018.gada 17.oktobrim plkst.
16:00 iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu
latviešu valodā datorrakstā un Tehnisko
piedāvājumu (pielikums Nr.2) un Finanšu
piedāvājumu (Pielikums Nr.3) ierakstītus

elektroniskā formātā USB atmiņas iekārtā,
aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē vai paketē, uz
kuras norādīta šāda informācija:
• Pasūtītāja adrese;
• Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
• Norāde: Iepirkuma procedūrai “Elektronikas,
elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu
darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides
apmācības (5.daļa)” (Iepirkuma identifikācijas
Nr. 6-8/A-32)
Neatvērt līdz 2018.gada 17.oktobra plkst. 16.00.
• Līmējuma vieta apliecināta ar pretendenta –
juridiskas personas zīmogu vai tā pārstāvja
parakstu.
4. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija slēgtā sēdē.
5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā
ietvertos noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar iepirkuma prasībām,
var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
6. Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija pieprasa sniegt rakstisku
paskaidrojumu un dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanās pamatotību, jo Pasūtītājs vēlas
saņemt kvalitatīvus apmācību pakalpojumus atbilstoši Eiropas Savienības fondu programmas
noteikumiem. Ja pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nespēj
dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanos, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
7. Pasūtītājs var pieprasīt no Piegādātāja iesniegtā Piedāvājuma precizējošu informāciju (mācību kursu
saturu, mācību materiālu saturu, pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi, pasniedzēju kontaktinformāciju (kas
var tikt izmantota, lai pārliecinātos par pasniedzēju gatavību piedalīties pakalpojuma sniegšanā)) un
Piegādātāju, vai citu informāciju, kas saistīta ar pienācīgu Piegādātāja līgumsaistību izpildes iespēju
pārbaudi. Precizējošā informācija Piegādātājam ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja
pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasīto papildus
informāciju, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt iesniegto piedāvājumu, uzskatot, ka Piegādātājs neuztur spēkā savu
piedāvājumu.

