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IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS 

Mācību kursa nosaukums:  1. ISTQB® Certified Tester Foundation Level 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Ievads programmatūras testēšanā: 
• Testēšanas pamatelementi; 
• Testēšanas definīcijas; 
• Testēšanas mērķi; 
• Testēšanas vispārīgie principi; 
• Testēšanas procesi; 
• Testēšanas psiholoģija. 

2. Testēšana caur pilno programmatūras izstrādes dzīves 
ciklu: 

• Programmatūras izstrādes modeļi; 
• Verifikācija un validācija; 
• Testēšanas līmeņi — vienības, integrācijas, sistēmas 

un akcepta veidu testēšana; 
• Regresijas testēšana; 
• Testēšana un izstrāde. 

3. Statiskās testēšanas tehnikas: 
• Pārbaudes veidi; 
• Pārbaudes process (pārskats); 
• Lomas un pienākumi pārskatu veidošanā; 
• Pārskatu veidošanas veiksmes faktori; 
• Statiskās analīzes rīki. 

4. Testa dizaina tehnikas: 
• Testa izstrādes process; 
• Dokumentācija; 
• Testa dizaina tehniku veidi; 
• Specifikācijā balstītas tehnikas (melnā kaste); 
• Struktūrā balstītas tehnikas (baltā kaste); 
• Pieredzē balstītas tehnikas; 
• Testēšanas tehniku izvēles kritēriji. 

5. Testēšanas pārvaldība: 
• Testēšanas organizēšana; 
• Komandas organizēšana: lomas un atbildība; 
• Testēšanas plānošana un novērtēšana; 
• Testēšanas progresa uzraudzība un kontrole; 
• Konfigurācijas pārvaldība; 
• Risku vadīšana; 
• Defektu klasifikācija un pārvaldība; 

6. Testēšanas atbalsta rīki: 
• Atlases apsvērumi; 
• Testēšanas rīku veidi; 
• Efektīva rīku izmantošana: potenciālie ieguvumus un 

riski; 
• Rīku klasifikācija. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 
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pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
7 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  2. ISTQB® Certified Agile Tester - Foundation Level 
Extension 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Agile programmatūras izstrāde 
2. Agile testēšanas principi, prakse un procesi 
3. Agile testēšanas metodes, tehnikas un rīki: 
3.1. Agile testēšanas metodes 
3.2. Kvalitātes risku novērtēšana un pārbaudes spējas 
novērtēšana 
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3.3. Tehnikas Agile projektos 
3.4. Agile projektu rīki 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
16 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
5 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 
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Mācību kursa nosaukums:  3. TOGAF 9.2 Advanced 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Arhitektūras krātuve 
2. Arhitektūras satura ietvars 
3. Arhitektūras metamodelis 
4. Biznesa scenāriji 
5. Ieinteresēto personu vadība 
6. Sākotnējā fāze 
7. Arhitektūras pārvaldība 
8. Fāzes no A līdz F 
9. Fāzes no G līdz H 
10. Prasību vadība 
11. Arhitektūraa sadalīšana 
12. ADM pielāgošana 
13. Brieduma modeļi 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
16 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
4 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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 
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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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  4. TOGAF 9.2 Foundation 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Uzņēmuma IT arhitektūra un TOGAF 9.2 arhitektūras 

ietvars 

2. Architecture Development Method (ADM) cikla 

posmu analizēšana  

• Izprast ADM posmu mērķus 

• ADM posmu pielāgošana jūsu uzņēmuma 

vajadzībām 

3. ADM pamatnostādņu un metožu piemērošana  

4. Komunikācija ar ieinteresētām pusēm 

5. TOGAF arhitektūras veidošanas bloku un atkārtoti 

izmantojamo (reusable) komponentu  izmantošana 

arhitektūras pārvaldības uzdevumos 

6. ADM cikla atslēgas nodevumi 

un to izmantošana citos posmos un nodevumos 

ieinteresētām pusēm 

7. Arhitektūras komponentu repozitorija veidošana un 

izmantošana 

8. Technical Reference Model (TRM)  un TOGAF 

Integrated Information Infrastructure Reference 

model (III-RM) pielietošana  

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 
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Apmācāmo skaits: 
 
5 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  5. ITIL® 4 Leader: Digital & IT Srategy 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Core concepts of ITIL 4 Digital and IT Strategy 

2. Key Concepts of Digital and IT Strategy 

3. Strategy and the Service Value System  

4.  What is Vision? 

5.  Where Are We Now? 

6.  How Do We Get There (Strategic Planning) 

7.  How Do We Get There (Strategic Approaches) 

8. Take Action (Managing Strategic Initiatives) 

9. Did We Get There? (Measuring Strategy) 

10. How Do We Keep The Momentum Going 

11. Managing Innovation and Emerging Technologies 

12. Managing Strategic Risk 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: • Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 
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• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  6. ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Course Introduction 

2. Introduction to High-Velocity IT 

3. High-Velocity IT Approaches 

4. High-Velocity IT Operating Models 

5. ITIL Building Blocks for  High-Velocity IT 

6. High-Velocity IT Culture 

7. Supporting Models and Concepts for Purpose 

8. Supporting Models and Concepts for People 

9. Supporting Models and Concepts for Progress 

10. High-Velocity IT Objectives and Techniques 

11. Techniques for Valuable Investments 

12. Techniques for Fast Developments 
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13. Techniques for Resilient Operations 

14. Techniques for Co-created Value 

15. Techniques for Assured Conformance 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 
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Mācību kursa nosaukums:  7. ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Customer Journey 

2. Customer Journey Step 1: Explore 

3. Customer Journey Step 2: Engage 

4. Customer Journey Step 3: Offer 

5. Customer Journey Step 4: Agree 

6. Customer Journey Step 5: Onboard 

7. Customer Journey Step 6: Co-create 

8. Customer Journey Step 7: Realize 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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 
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nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes 
prasību ievērošana”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  8. ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Organization and Culture 

2. Effective Teams 

3. Information Technology to Create, Deliver and Support 

Service 

4. Value Stream 

5. Value Stream to Create, Deliver and Support Services 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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, 
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kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā 
nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes 
prasību ievērošana”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  9. ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Core concepts of Direct, Plan and Improve 

2. Direct, Plan and Improve through Service Value Chain 

and Guiding Principles 

3. Role of Direction in Strategy Management 

4. Implementation of Strategies 

5. Introduction to Assessment and Planning 

6. Assessment and Planning through Value Stream 

Mapping 

7. Measurement, Reporting, and Continual Improvement 

8. Organizational Change Management Principles and 

Methods 

9. Direct, Plan and Improve for value streams and 

processes 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 3 dalībnieki 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 
• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 

nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 
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• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  10. Business Analysis, CBAP® and CCBA® examination 
preparation course  

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1.Ievads  
2.Pamata kompetences 
3.Biznesa analīzes plānošana un uzraudzība 
4.Prasību analīze un vadības process 
5.Biznesa vajadzību definēšana 
6.Risinājuma izstrāde 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
4 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 
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Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  11. IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas 
pamati  

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1.Ievads un pamati 
2.UML sertifikācijas programma 
3.Prasību izzināšana 
4.Prasību dokumentēšana 
5.Prasību dokumentēšana ar dabisku valodu 
6.Prasību modelēšana 
7.Prasību validācija un komunikācija 
8.Prasību pārvaldība 
9.Rīku atbalsts 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 4 dalībnieki 
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Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  12. Dizaina Domāšanas Pamati 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Ievada nodarbība 
• Ievads dizaina domāšana 
• Dizaina ietekme biznesā 
• Dubultā dimanta metodoloģija 
• Dizaina domāšanas prakses piemēri 
• Iepazīšanās ar kursa izaicinājumu 

2. Izpētes darbnīca 
• Konteksta izpēte 
• Klienta profila definēšana 
• Klientu interviju veikšana 

3. Definēšanas darbnīca 
• Interviju rezultātu apkopošana 
• Klienta ceļa kartēšana 
• Izaicinājuma pārdefinēšana 

4. Ideju radīšanas darbnīca 
• Ideju radīšana izmantojot dažāda līmeņa tehnikas 
• Ideju prioritizēšana 
• Ideju izvēle 

5. Eksperimentēšanas darbnīca 
• Prototipēšana grupā 
• Prototipu analīze 
• Prototipa testēšanas kārtības sagatavošana 

6. Noslēguma nodarbība 
• Testa rezultātu apkopošana 
• Grupu rezultātu prezentācijas 
• Kursa retrospekcija 
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Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
5 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  13. Microsoft Azure administrēšana (AZ-104T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Identitāte; 
2. Pārvaldība un atbilstība; 
3. Azure administrācija; 
4. Virtuālais tīklojums; 
5. Vietnes savienojamība; 
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6. Tīkla trafika pārvaldība; 
7. Azure krātuve; 
8. Azure virtuālās mašīnas; 
9. Bez serveru skaitļošana; 
10. Datu aizsardzība; 
11. Monitorings. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
32 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
2 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 
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Mācību kursa nosaukums:  14. Microsoft Azure drošības tehnoloģijas (AZ-
500T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Identitātes un piekļuves pārvaldība 
• Azure AD PIM konfigurešana; 
• Azure Key Vault konfigurēšana un pārvaldība 
• Azure AD konfigurēšana Azure darba slodzēm 
• Azure abonēšanas drošība 
2. Platformas aizsardzības ieviešana 
• mākoņu drošību 
• Azure tīklošana 
• Tīkla drošība 
• Platformas drošības ieviešana 
• Abonēšanas drošības ieviešana 
3. Droši dati un lietojumprogrammas 
• Drošības politikas konfigurēšana datu pārvaldībai 
• Datu infrastruktūras drošības konfigurēšana 
• Šifrēšanas konfigurēšana datiem, kas netiek lietoti 
• Lietojumprogrammu drošība 
• lietojumprogrammas dzīves cikla drošības ieviešana 
• Drošas programmas 
4. Drošības operāciju pārvaldība 
• Drošības pakalpojumu pārvaldīšana 
• Drošības politikas konfigurēšana, izmantojot Azure 
drošības centru 
• Drošības brīdinājumu pārvaldība 
• Reaģēšana uz drošības problēmu novēršanu 
• Drošības bāzes līnijas izveide 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

32 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
2 dalībnieki 
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Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  15. Microsoft Azure infrastruktūras risinājumu 
plānošana (AZ-305T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Design governance and compute solutions 
• Design a governance solution 
• Design a compute solution 

2. Design storage and data integration solutions 
• Design a non-relational storage solution 
• Design a relational storage solution 
• Design a data integration solution 

3. Design app architecture, access, and monitoring solutions 
• Design an app architecture solution 
• Design authentication and authorization solutions 
• Design a logging and monitoring solution 

4. Design network, continuity, and migration solutions 
• Design a network infrastructure solution 
• Design a business continuity solution 
• Design a migration solution 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 
• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
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Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
2 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
2 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  16. Microsoft Azure pamati (AZ-900T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Mākoņtehnoloģiju pamatkoncepts; 
2. Galvenie Azure pakalpojumi; 
3. Drošība, privātums, atbilstība un uzticamība; 
4. Azure cenu noteikšana un atbalsts. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 
• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
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Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
8 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
10 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  17. Microsoft DevOps risinājumu plānošana un 
ieviešana (AZ-400T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. DevOps plānošana; 
2. Darba sākšana ar Source Control; 
3. Uzņēmuma DevOps mērogošana; 
4. Artefaktu apvienošana un atkarības pārvaldības 

stratēģijas izstrāde; 
5. Nepārtrauktas integrācijas ieviešana ar Azure 

Pipelines; 
6. Lietojumprogrammas konfigurācijas un noslēpumu 

pārvaldīšana; 
7. Koda kvalitātes un drošības politikas pārvaldīšana; 
8. Konteineru būvēšanas stratēģijas īstenošana; 
9. Artifact versiju, drošības un atbilstības pārvaldība; 
10. Relīžu stratēģijas izstrāde; 
11. Release Management Workflow ieviešana; 
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12. Atbilstošu izvietošanas modeļu ieviešana; 
13. Sistēmas atgriezeniskās saites novirzīšanas izstrādes 

komandām ieviešana; 
14. Mobilās DevOps stratēģijas ieviešana; 
15. Azure Tools infrastruktūra un konfigurācija; 
16. Azure ieviešanas modeļi un pakalpojumi; 
17. Kubernetes pakalpojumu infrastruktūras izveide; 
18. Trešās puses infrastruktūra kā koda rīki, kas pieejami 

ar Azure; 
19. Atbilstību un drošības ieviešana savā infrastruktūrā; 
20. Sistēmas atgriezeniskās saites mehānismus 

plānošana un ieviešana; 
21. Atgriezeniskās saites mehānismu optimizācija. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
5 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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 
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fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā 
nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes 
prasību ievērošana”. 
 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  18. Risinājumu izstrāde Microsoft Azure videi (AZ-
204T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Azure App Service Web Apps izveidošana; 
2. Azure funkciju ieviešana; 
3. Risinājumu izstrāde, kas izmanto blobu krātuvi; 
4. Risinājumu izstrāde, kas izmanto Cosmos DB krātuvi; 
5. IaaS risinājumu ieviešana; 
6. Lietotāja autentifikācijas un autorizācijas ieviešana; 
7. Drošus mākoņa risinājumu ieviešana; 
8. API pārvaldības ieviešana; 
9. App Service Logic Apps izstrāde; 
10. Uz notikumiem balstītu risinājumu izstrāde; 
11. Uz ziņojumiem balstītu risinājumu izstrāde; 
12. Azure risinājumu uzraudzība un optimizēšana. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 
• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 

nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 
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• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  19. Microsoft Power Platform pamati (PL-900T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Automatizācijas ieguvumi un produktivitātes 

uzlabošasnas scenāriji (use-cases) 

2. Ievads Power Platform 

3. Ievads Power Apps 

4. Kā plānot un projektēt savu risinājumu 

5. Ievads Dataverse datu bāzē 

6. Ievads Power Automate 

7. Kā uzbūvēt automatizētu scenāriju 

8. Ievads Power BI 

9. Kā būvēt automatizētus biznesa procesus 

10. Power Platformas uzraudzība 

11. Ievads inteliģento aģentu izveidē 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
16 akadēmiskās stundas 
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Apmācāmo skaits: 
 
6 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  20. Microsoft 365 identitātes un pakalpojumi (MS-
100T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Microsoft 365 nomnieka projektēšana; 
2. Microsoft 365 nomnieka konfigurēšana; 
3. Microsoft 365 nomnieka pārvaldīšana; 
4. Office 365 pārskats; 
5. Office 365 konfigurēšana; 
6. Office 365 ProPlus izvietojumu pārvaldīšana; 
7. Identitātes sinhronizācijas plānošana un ieviešana; 
8. Lietojumprogrammas un ārējās piekļuves ieviešana. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 
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Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās  
stundas (1 māc.st. = 45 
minūtes)): 

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  21. Microsoft 365 mobilitāte un drošība (MS-101T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Ievads Microsoft 365 drošības metrikā; 
2. Microsoft 365 drošības pakalpojumu pārvaldīšana; 
3. Microsoft 365 draudu izlūkošana; 
4. Ievads datu pārvaldībā Microsoft 365; 
5. Arhivēšana un saglabāšana Office 365; 
6. Datu pārvaldības ieviešana Microsoft 365 Intelligence; 
7. Datu pārvaldības pārvaldība Microsoft 365; 
8. Meklēšanas un izmeklēšanas vadīšana; 
9. Ierīces pārvaldības plānošana; 
10. Windows 10 izvietošanas stratēģijas plānošana; 
11. Mobilo ierīču pārvaldības ieviešana. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: • Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 
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• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  22. Microsoft 365 pamati (MS-900T01) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Cloud Concepts 

2. Core Microsoft 365 Services 

3. Security, Compliance, Privacy and Trust in Microsoft 

365 

4. Microsoft 365 pricing and support 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 
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Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
8 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
7 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  23. Microsoft 365 ziņapmaiņa (MS-203T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Managing the Transport Pipeline 
2. Managing and Troubleshooting Mail Flow 
3. Managing Message Hygiene 
4. Managing Compliance 
5. Managing Organizational Settings 
6. Managing Mobile Devices 
7. Managing Role-Based Permissions 
8. Managing Recipient Objects and Resources 
9. Managing Public Folders 
10. Planning a Hybrid Environment 
11. Performing Mailbox Migrations 
12. Deploying and Troubleshooting a Hybrid Environment 
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Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  24. 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; 
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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 triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
7 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 
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Mācību kursa nosaukums:  25. Administrēšanas automatizēšana ar Windows 
PowerShell (AZ-040T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Getting started with Windows PowerShell 
2. Windows PowerShell for local systems administration 
3. Working with the Windows PowerShell pipeline 
4. Using PSProviders and PSDrives 
5. Querying management information by using CIM and 
WMI 
6. Working with variables, arrays, and hash tables 
7. Windows PowerShell scripting 
8. Administering remote computers with Windows 
PowerShell 
9. Managing Azure resources with PowerShell 
10. Managing Microsoft 365 services with PowerShell 
11. Using background jobs and scheduled jobs 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
5 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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 
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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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  26. Windows Server hibrīdas pamatinfrastruktūras 
administrēšana (AZ-800T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Identity services in Windows Server 
2. Implementing identity in hybrid scenarios 
3. Windows Server administration 
4. Facilitating hybrid management 
5. Hyper-V virtualization in Windows Server 
6. Deploying and configuring Azure VMs 
7. Network infrastructure services in Windows Server 
8. Implementing hybrid networking infrastructure 
9. File servers and storage management in Windows Server 
10. Implementing a hybrid file server infrastructure 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
32 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
5 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 
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Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  27. Windows Server hibrīdo papildu pakalpojumu 
konfigurēšana (AZ-801T00) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Windows Server security 
2. Implementing security solutions in hybrid scenarios 
3. Implementing high availability 
4. Disaster recovery in Windows Server 
5. Implementing recovery services in hybrid scenarios 
6. Upgrade and migrate in Windows Server 
7. Implementing migration in hybrid scenarios 
8. Server and performance monitoring in Windows Server 
9. Implementing operational monitoring in hybrid scenarios 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
32 akadēmiskās stundas 
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Apmācāmo skaits: 5 dalībnieki 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  28. Oracle Database: Program with PL/SQL 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Introduction 
2. Introduction to PL/SQL 
3. Declare PL/SQL Identifiers 
4. Write Executable Statements 
5. Interaction with the Oracle Server 
6. Control Structures 
7. Composite Data Types 
8. Explicit Cursors 
9. Exception Handling 
10. Stored Procedures 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  
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Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  29. Oracle Database 19c: Administration Workshop 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Introduction 
2. Exploring the Oracle Database Architecture 
3. Managing the Database Instance  
4. Configuring the Oracle Network Environment 
5. Managing Database Storage Structures 
6. Administering User Security  
7. Managing Data Concurrency 
8. Managing Undo Data  
9. Implementing Oracle Database Auditing  
10. Performing Database Maintenance 
11. Managing Performance 
12. Managing Performance: SQL Tuning 
13. Managing Resources by Using Database Resource 
Manager 
14. Automating Tasks by Using Oracle Scheduler 
15. Managing Space 
16. Backup and Recovery Concepts 
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17. Moving Data 
18. Working with Oracle Support 
19. Oracle Database Cloud Service: Overview 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
2 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 
 
 
 
 



38 

 

Mācību kursa nosaukums:  30. Oracle Database 19c: PL/SQL Fundamentals 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Ievads; 
2. Ievads PL/SQL; 
3. PL/SQL mainīgo deklarēšana; 
4. Izpildāmu teikumu rakstīšana; 
5. SQL paziņojumu izmantošana PL/SQL bloka ietvaros; 
6. Kontroles struktūru rakstīšana; 
7. Darbs ar saliktiem datu tipiem; 
8. Tieša kursora izmantošana; 
9. Izņēmumu apstrāde; 
10. Uzglabātu procedūru un funkciju izveide. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
16 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
4 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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 
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nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes 
prasību ievērošana”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  31. Ievads SQL 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Ievads SQL valodā, datubāzēs un datubāzu vadības 
sistēmās. 
2. Galvenās SQL komandas un funkcijas: 

• Basic SELECT 
• ORDER BY 
• DISTINCT 
• Basic WHERE 
• WHERE expressions 
• Functions 
• CAST 
• GROUP BY and HAVING 
• Subqueries 
• Joins 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
5 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 
• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 

nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 
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• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  32. JavaScript and HTML5: Develop Web Applications 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Ievads; 
2. Web lietojumu pamati; 
3. JavaScript pamati; 
4. HTML5 and JavaScript kombinēšana Web lietojumos; 
5. JavaScript API (Programmu Interfeiss); 
6. Web lietojumu datu struktūras; 
7. Lietojumu stilu pievienošana CSS3 un JavaScript; 
8. Attīstīts JavaScript; 
9. AJAX and WebSocket; 
10. Lietojumu izstrāde ar jQuery. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
32 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
2 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 
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Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  33. Ievads Python programmēšanas valodā (55264) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Darbību veikšana, izmantojot datu tipus un operatorus 
Aritmētisko, salīdzināšanas un loģisko darbību veikšana 
2. Plūsmas kontrole ar lēmumiem un cikliem 
3. Ievades un izvades darbību veikšana 
4. Koda dokumentēšana un strukturēšana 
5. Problēmu novēršana un kļūdu apstrāde 
6. Darbību veikšana, izmantojot moduļus un rīkus 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 3 dalībnieki 
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Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  34. Advanced Python (55285) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Advanced Python Concepts 
2. Working with Data 
3. Testing and Debugging 
4. Classes and Objects 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
16 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
6 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 
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Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  35. Datu komunikāciju pamati 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Datu komunikāciju pamati 
2. Datu komunikāciju modeļi 
3. Datu komunikāciju paņēmieni 
4. Tīkla topoloģijas 
5. Tīkla paveidi 
6. Datu pārraides vides 
7. Tīkla iekārtas 
8. Tīkla protokoli 
9. WAN tīklu tehnoloģijas un protokoli 
10. Tīkla operētājsistēmas un tīkla servisi 
11. Konverģentā tīkla tehnoloģijas 
12. Tīkla drošība 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 
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Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās  
stundas (1 māc.st. = 45 
minūtes)): 

 
 16 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
5 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  36. Veeam Availability Suite v11: Configuration and 
Management 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Introduction 

2. Building backup capabilities 

3. Building replication capabilities 

4. Secondary backups 

5. Advanced repository capabilities 

6. Protecting data in the cloud 

7. Restoring from backup 

8. Recovery from replica 

9. Testing backup and replication 

10. Veeam Backup Enterprise Manager and Veeam ONE 

11. Configuration backup 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 
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• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
24 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  37. VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Course Introduction 
2. Introduction to vSphere and the Software-Defined Data 
Center 
3. Virtual Machines 
4. vCenter Server 
5. Configuring and Managing Virtual Networks 
6. Configuring and Managing Virtual Storage 
7. Virtual Machine Management 
8. Resource Management and Monitoring 
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9. vSphere Clusters 
10. vSphere Lifecycle Management 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 
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Mācību kursa nosaukums:  38. VMware vSphere: Optimize & Scale [V7] 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Course Introduction 
2. Network Scalability 
3. Storage Scalability 
4. Host and Management Scalability 
5. CPU Optimization 
6. Memory Optimization 
7. Storage Optimization 
8. Network Optimization 
9. vCenter Server Performance Optimization 
10.vSphere Auto Deploy 
11. vSphere Security 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
2 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: 

• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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 
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fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā 
nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes 
prasību ievērošana”. 

 

 
 

Mācību kursa nosaukums:  39. VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, 
Manage [V3.2] 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Course Introduction 
2. VMware Virtual Cloud Network and NSX-T Data Center 
3. Deployment Preparing the NSX-T Data Center 
Infrastructure 
4. NSX-T Data Center Logical Switching 
5. NSX-T Data Center Logical Routing 
6. NSX-T Data Center Bridging 
7. NSX-T Data Center Security 
7. NSX-T Data Center Services 
8. NSX-T Data Center Monitoring 
9. NSX-T Data Center User and Role Management 
10. NSX-T Data Center Federation 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: 

• Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 
 
2 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: 
• Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 

nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 
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• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 

Mācību kursa nosaukums:  40. Projektu vadības pamati 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Projekts: 
• Kas ir projekts? 
• Kas ir projekta vadība? 
• Projekta vadītāja loma projektā 
• Projektu vadības standarti 
2. Projekts un uzņēmuma struktūra. 
3. Projekta uzsākšana un izdevīguma noteikšana. 
4. Projekta mērķis, uzdevumi, prasības un darbi. 
5. Projekta plānošana un tās nozīme projekta gaitā. 
6. Projekta robežstabi un laika grafiks. 
7. Projekta budžets un finansēšana. 
8. Projekta resursi, to pieejamība, darbs ar 
apakšuzņēmējiem. 
9. Projekta dalībnieki, projekta komanda, komunikācija, 
motivācija un vadība. 
10. Projekta risku identificēšana un vadība. 
11. Projekta izpildes un uzraudzība. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: • Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 
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Mācību kursa ilgums vienam 
dalībniekam (akadēmiskās  
stundas (1 māc.st. = 45 
minūtes)): 

 
16 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits:  
4 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 

Citas prasības: • Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 

Mācību kursa nosaukums:  41. Drošības pamati ar Security+ sertifikāciju 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Vienkāršu Linux darbību izpilde; 
2. Lietotāju un grupu kontu pārvaldība; 
3. Atļauju un īpašnieku pārvaldība; 
4. Datu glabātuves pārvaldība; 
5. Linux failu un failu mapju pārvaldība; 
6. Kernel moduļu pārvaldība; 
7. Linux uzsākšanas (Boot) procesa pārvaldība; 
8. Sistēmas komponentu pārvaldība; 
9. Iekārtu pārvaldība; 
10. Tīklu pārvaldība; 
11. Pakotņu un programmatūras pārvaldība; 
12. Linux sistēmu drošība; 
13. Darbs ar  Bash Scripts; 
14. Uzdevumu automatizēšana; 
15. Linux instalēšana. 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 
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• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: • Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits:  
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: • Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 

Mācību kursa nosaukums:  42.  Certified Ethical Hacker v.11 (CEH) 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

Module 01: Introduction to Ethical Hacking 
Module 02: Footprinting and Reconnaissance 
Module 03: Scanning Networks 
Module 04: Enumeration 
Module 05: Vulnerability Analysis 
Module 06: System Hacking 
Module 07: Malware Threats 
Module 08: Sniffing 
Module 09: Social Engineering 
Module 10: Denial-of-Service 
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Module 11: Session Hijacking 
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots 
Module 13: Hacking Web Servers 
Module 14: Hacking Web Applications 
Module 15: SQL Injection 
Module 16: Hacking Wireless Networks 
Module 17: Hacking Mobile Platforms 
Module 18: IoT Hacking 
Module 19: Cloud Computing 
Module 20: Cryptography 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: • Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
45 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits:  
3 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: • Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 
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Mācību kursa nosaukums:  43.  IT un datu drošība 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Ievads par drošību 
2. Informācijas drošība 

• Informācija, tās nozīmīgums un vērtība 
• Darbinieka loma un atbildība informācijas drošībā 
• Tiesiskais regulējums 
• Informācijas drošības politika un pārvaldība 

3. Informācijas aizsardzība 
• Uzņēmuma iekšējie normatīvie akti  
• Lietotāju autentifikācija un paroļu politika 
• Drošas paroles izvēle un izmantošana 
• Aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaundabīgu 

programmatūru 
• Datu glabāšana un dublēšana 
• Darbs ar konfidenciālu informāciju 
• Mobilo iekārtu lietošana. 

4. Datorsistēmu un datortīklu aizsardzība 
• Datortehnikas un programatūras lietošana 
• Droša e-pasta un Interneta lietošana 

5. Darbavietas aizsardzība 
• Disciplīna darba telpās 
• Komunikācija ar trešajām personām 
• Sociālā inženierija 

6. Rīcība drošības incidenta un pārkāpumu gadījumos 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: • Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
3 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits:  
10 dalībnieki 
 

Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens - 
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Citas prasības: • Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 

 

 

Mācību kursa nosaukums:  44. SUSE Linux Enterprise Server 15 attīstītā 
administrēšana 

 
Mācību kursā obligāti 
ietveramas tēmas: 

1. Advanced System Administration 
2. Encryption 
3. Shell Scripting 
4. Hardware 
5. Advanced Networking 
6. Storage Administration 
7. Centralized Authentication 
8. Packaging and Updates 
9. Advanced Deployment 
10. Configuration Management with Salt 
 

Prasības kursa 
pasniedzējam: 

• Pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, 

kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu 

pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti 

nodarbinātie 

• Pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par 

kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību 

programmu 

Mācību materiāli: • Drukāti vai elektroniski (ja mācību materiāli ir paredzēti). 

• Katram kursa dalībniekam jāizsniedz 1 mācību materiāla 
eksemplārs un viena mācību materiāla titullapa kopija 
Pasūtītājam (noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
attiecībā uz vizuālo identitāti).  

Mācību kursa tehniskais 
nodrošinājums: 

Apmācību laikā nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu 
nodrošina Piegādātājs. 

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

 
40 akadēmiskās stundas 

Apmācāmo skaits: 2 dalībnieki 
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Apmācāmo grupu skaits: Pēc nepieciešamības 

Apmācību veids: Klātienē ar pasniedzēju vai tiešsaistē 

Apmācību valoda: Latviešu vai angļu 

Sertifikācijas eksāmens Piegādātājam jānodrošina sertifikācijas eksāmens. 

Citas prasības: • Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 

• Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces.  

• 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”. 
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PRETENDENTA ATLASES KRITĒRIJI 

 
Apraksts  Prasības 
Piedāvājuma iesniegšana  Piedāvājumu iesniegt par visu iepirkuma apjomu kopā, 

iesniedzot tikai vienu piedāvājuma variantu.  

Paredzamā līguma izpildes vieta  Latvija vai Eiropas Savienība 

Paredzamā iepirkuma līgumcena (EUR, 
bez PVN)  

202 000,00 EUR 

Paredzamais līguma izpildes termiņš  2023.gada 31.decembris  

Prasības pretendentiem  

 
1) Pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu, 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.  

Latvijā reģistrētam uzņēmumam Pasūtītājs minēto 
informāciju pārbauda pēc publiskajās datu bāzēs 
pieejamajiem datiem. Ārvalstīs reģistram uzņēmumam 
jāiesniedz apliecinājums par atbilstību kritērijam. 
2) Pretendentam nav nodokļu vai citu valsts obligāto 

maksājumu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas 
reģistrēts.  

Latvijā reģistrētam uzņēmumam Pasūtītājs minēto 
informāciju pārbauda pēc publiskajās datu bāzēs 
pieejamajiem datiem. Ārvalstīs reģistram uzņēmumam 
jāiesniedz apliecinājums par atbilstību kritērijam. 
3) Pretendenta neto finanšu apgrozījums (t.i., bez PVN) 

par apmācību pakalpojumiem gan 2020.gadā, gan 
2021.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 
2020. un 2021. 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) 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. 
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Citi nosacījumi Pretendentiem  1) Pēc apmācību kursa apguves Piegādātājam ir 
jāizsniedz dalībniekiem sertifikāts vai apliecība par 
apmācību kursa apguvi. 
2) Piegādātājam jānodrošina, ka apmācību laikā tiek 
nodrošināta dalībnieka dalības uzskaite/reģistrācija. 
3) Pēc katra apmācību kursa beigām, apmācību 
sniedzējam apkopotā veidā jāiesniedz iesaistīto 
darbinieku novērtējums par apmācību kursu kvalitāti;  
4) Apmācību norises vietā jānodrošina vides un 
informācijas pieejamība, nepieciešamības gadījumos, 
nodrošinot atbilstošas palīgierīces;  
5) 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”. 

Prasības piedāvājuma noformējumam  

 
Pretendents līdz 2021.gada 3.jūnija plkst. 16:00 iesniedz 
piedāvājumu. Piedāvājumu var iesniegt divos veidos: 

1) Elektroniskā formā - atsūtot uz e-pastu: 
apmacibas@letera.lv elektroniski parakstītu 
nošifrētu piedāvājumu. Pretendentam ne vēlāk 
kā 30 (trīsdesmit) minūtes pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, t.i., laika posmā 
no 2022.gada 3.jūnija plkst. 16:00 līdz plkst. 
16:30 ir jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli 
šifrētā dokumenta atvēršanai, atsūtot to uz e-
pastu: apmacibas@letera.lv.  

2) Papīra formā - 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu 
latviešu valodā datorrakstā aizlīmētā 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 
(17.daļa)” (Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-143)  
Neatvērt līdz 2022.gada 3.jūnija plkst. 16:00.  
 

 
1) Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija 

slēgtā sēdē.  
 

2) 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.  

 

mailto:apmacibas@letera.lv
mailto:apmacibas@letera.lv
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3) 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. 

 
 
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, izmanto piedāvājuma formas: 

„Pretendenta pieteikums” (Pielikums Nr.1);  
„Pretendenta tehniskais piedāvājums” (Pielikums Nr.2);  
„Pretendenta finanšu piedāvājums” (Pielikums Nr.3). 

 
  



59 

 

Pielikums Nr.1  
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku 

profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (17.daļa)” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-143) 

 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS: 
 
 

Pretendentam jāiesniedz pilnībā izstrādāts un galīgs piedāvājums, kursus Pasūtītājs izvērtē 
saskaņā ar iepirkuma prasībām 
 

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 (17.daļa)” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-
143); 

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 2022.gada 31.augustam no piedāvājumu 

atvēršanas sēdes dienas. 
5) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  
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Pielikums Nr.2  
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku 

profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (17.daļa)” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-143) 

 

 
PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS: 
(iesniedz par katru mācību kursu atsevišķi) 

 

 
Mācību kurss Nr. … 
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________ 
 

Mācību kursa saturs:  
Mācību kursa pasniedzējs (vārds, uzvārds):  
(Piedāvājuma pielikumā jāpievieno CV) 

 

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:  
Mācību kursa pasniedzējs (vārds, uzvārds): (Piedāvājuma 
pielikumā jāpievieno CV ) 

 

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) 
        (parakst 
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Pielikums Nr.3  
Iepirkuma procedūra “Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku 

profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (17.daļa)” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-143) 

 

1. Kopējā izmaksu tāme: 
 

Mācību kursa numurs un nosaukums 
Kopējās izmaksas bez 

PVN (EUR) 

1. …  

2. …  

3. …  

  

KOPĀ:  

 

2. Izmaksu tāmes katram mācību kursam atsevišķi: 
 

Mācību kurss Nr. … 
Mācību kursa nosaukums: _____________________________________________ 

Izmaksu pozīcija Vienība 
Vienību 
skaits 

Vienības 
izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Izmaksas bez 
PVN (EUR) 

1. Pasniedzēju darba atlīdzība par darba 
stundām (tai skaitā darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas) 

stundas  
(akadēmiskās) 

   

2. Mācību materiālu izmaksas 
(ierobežojumu skatīt šī nolikuma punktā 
Nr.2.1.) 

gab. 1 
  

3. Apmācībai izmantojamo telpu nomas 
izmaksas par mācību laiku 

stundas  
(akadēmiskās) 

   

4. Apmācībai izmantojamo iekārtu, 
instrumentu vai aprīkojuma nomas 
izmaksas par mācību laiku 

stundas  
(akadēmiskās) 

 
  

5. Izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto 
apmācību vajadzību noteikšanu un 
zināšanu līmeņa testēšanu 

dalībnieki 1 
  

6. Apmācāmo sertifikācijas un 
eksaminācijas izmaksas 

dalībnieki 1 
  

7. Mācību kursa cena 1 (vienam) dalībniekam bez PVN (EUR): 
(1.rinda+2.rinda+3.rinda+4.rinda+5.rinda+6.rinda) 

 

8. Mācību kursa izmaksas kopā kursa kopējam plānotajam dalībnieku 
skaitam bez PVN (EUR): 

(7.rinda x dalībnieku skaits) 

 

 
 
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. 
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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) 
 

 

 


