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POGRAMMAS IZVEIDES PAMATOJUMS 

Profesionālās tālākizglītības programma “Datorsistēmas” (kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”) 

izglītības programmas specifiskie mērķi izvirzīti atbilstoši profesiju standarta prasībām. 

Izglītības programmas izstrādē viens no pamatdokumentiem ir profesijas standarts un 

programmas saturs tiek veidots atbilstoši profesijas standarta prasībām un spēkā esošajai 

likumdošanai.  

Programma tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” pieprasījuma. Pieprasījums ir balstīts uz Elektronisko un optisko iekārtu 

ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares ekspertu padomes lēmumu par 

prasmju un zināšanu vajadzībām nozarē, kas ir apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas 

vadītajā Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, kuras sastāvā ir pārstāvji no nozaru 

ministrijām, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību 

savienības, plānošanas reģioniem, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Pieaugušo 

izglītības apvienības.  

Uz akreditācijas brīdi MC “BUTS” profesionālās tālākizglītības programmu “Datorsistēmas” 

(kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”) apgūst 69 izglītojamie. Mācības tiek īstenotas  5 

struktūrvienībās: Jēkabpils, Jelgavas, Daugavpils, Rēzeknes filiālēs un Profesionālās izaugsmes 

nodaļā Rīgā. 

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS 

 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot datorsistēmu tehniķi, kurš uzstāda vienkāršus lokālos 

datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, 

konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, 

programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo 

darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.  

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti 

 strādāt patstāvīgi un darba grupā; 

 plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 

 patstāvīgi spriest; 

 vākt, klasificēt un atlasīt nepieciešamo informāciju; 

 ievērot darba drošības prasības; 

 ievērot profesionālās ētikas principus; 



 

 lietot angļu valodu; 

 analizēt sava darba rezultātus. 

 datortehnikas uzturēšanā:  

- pārzināt datortehnikas komponentes, to veidus, funkcijas; 

- uzstādīt un konfigurēt datortehniku; 

- veikt nepieciešamo datortehnikas apkopi; 

- modernizēt datortehniku; 

- diagnosticēt un novērst kļūmes tās darbībā; 

- veikt vienkāršus datortehnikas remontdarbus; 

- izvērtēt datortehnikas atbilstību lietotāja vajadzībām un tās uzlabojumu nepieciešamību; 

 datortīklu uzturēšanā: 

- uzstādīt un konfigurēt vienkāršu lokālo datortīklu; 

- diagnosticēt un novērst kļūmes un nepilnības lokālā datortīkla darbībā; 

- konfigurēt datortehniku darbam internetā; 

- konfigurēt interneta pārlūkprogrammas; 

- novērst kļūmes interneta darbībā;  

- izvērtēt tīkla un interneta pieslēguma atbilstību lietotāja vajadzībām un tā uzlabojumu 

nepieciešamību; 

 programmatūras un datu pārvaldīšanā: 

- instalēt un konfigurēt programmatūru; 

- veikt programmatūras uzturēšanas darbus; 

- diagnosticēt un novērst kļūmes programmatūras darbībā; 

- veidot datu rezerves kopijas; 

- organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību datoros un vienkāršā 

datortīklā; 

- izvērtēt programmatūras atbilstību lietotāja vajadzībām un izmaiņu nepieciešamību; 

 atbalsta sniegšanu datorlietotājiem: 

- konsultēt lietotājus ergonomikas un darba drošības jautājumos;  

- konsultēt lietotājus programmatūras licencēšanas jautājumos; 

- konsultēt lietotājus darbā ar programmatūru; 

- konsultēt lietotājus darbā ar datortehniku;  

- konsultēt lietotājus darbā ar lokāliem datortīkliem; 

- konsultēt lietotājus darbā ar internetu;  

- konsultēt lietotāju darbā ar biroja tehniku; 

- palīdzēt novērst kļūmes datortehnikas, programmatūras un tīklu darbībā; 

- spēja ieteikt optimālo datora komplektāciju, vadoties no klienta prasībām; 

 sistēmas drošības uzraudzīšanā: 

- novērtēt iespējamos draudus sistēmas drošībai; 

- rūpēties par sistēmas fizisko drošību; 

- nodrošināt sistēmas pretvīrusu aizsardzību; 

- veikt drošības pasākumus darbā lokālajā datortīklā; 

- veikt drošības pasākumus darbā ar internetu; 

 IT infrastruktūras dokumentēšana un attīstības plānošanā: 

- dokumentēt datortehniku un tajā uzstādīto programmatūru; 

- sagatavot priekšlikumus jaunas datortehnikas ieviešanai, esošās modernizēšanai; 

- sagatavot priekšlikumus jaunas programmatūras ieviešanai; 

- sagatavot priekšlikumus datortīkla izmaiņai, uzlabošanai; 

- sekot līdzi aktualitātēm nozarē; 

 lietojumprogrammu lietošanā: 

- padziļināti pielietot biroja lietojumprogrammas komplicēta noformējuma un struktūras 

dokumentu sagatavošanai; 

- pielietot tabulrēķinu programmas sarežģītu aprēķinu veikšanā un lietotāja darba 

automatizēšanā; 



 

- sagatavot un demonstrēt prezentācijas; 

- izveidot un uzturēt vienkāršas datu bāzes; 

- veidot un uzturēt vienkāršas interneta mājaslapas. 

MĀCĪBU PLĀNS 

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmeti 

 

 

 

 

 

Pārbaudījuma 

veids 

 

Kontaktstundas  

Teorija 

 

Praktiskās 

mācības 

  

 

Kop

ā Klātienē 
Neklā

tienē 
Klātienē 

Nekl

ātien

ē 

Profesionālie mācību priekšmeti       

Datormācība ieskaite 13 30 27 30 100 

Programmēšanas pamati eksāmens 11 18 25 46 100 

Elektrotehnika un elektronika ieskaite 9 10 9 22 50 

Programmnodrošinājums ieskaite 7 32 14 37 90 

Datortīkli ieskaite 6 18 20 24 68 

Datorsistēmu montāža eksāmens 13 69 59 75 216 

Lietišķā angļu valoda  ieskaite 8 8 12 20 48 

Sabiedrības un cilvēka drošība ieskaite 4 16 4 0 24 

Saskarsmes pamati ieskaite 3 11 2 0 16 

Kvalifikācijas prakse   240  240 

Valsts noslēguma pārbaudījums 2  6  8 

Kopā  76 212 418 254 960 

  

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS PLĀNOŠANA 

Mācību priekšmeta nodarbību grafiku mācību grupai sastāda pirms mācību sākuma visam 

mācību laikam. Tas atbilst licencētajai izglītības programmai. Sastādot grafiku, ņem vērā 

profesionālo priekšmetu pedagogu ieteikumus par programmā paredzēto mācību priekšmetu 

loģisko pēctecību.  

Mācību nodarbību grafiks ir pieejams mācību centrā. Uzņemot izglītojamos un noslēdzoties 

mācību grupas komplektācijai, nodarbību grafiku izsniedz katram izglītojamajam un mācību 

grupai piesaistītajiem profesionālo priekšmetu pedagogiem. Izglītojamie un pedagogi tiek 

savlaicīgi informēti (elektroniski vai telefoniski) par izmaiņām nodarbību grafikā.  

Veicot attālinātas mācības, mācību grafiks izglītojamajiem tiek nosūtīts arī elektroniskā veidā 

uz norādīto e-pastu. Par plānotajām izmaiņām mācību grafikā, izglītojamie tiek informēti e-pastā 

un kopīgā forumā MOODLE vidē. 

Viena nodarbība ilgst 40 minūtes. Iknedēļas stundu sarakstu sastāda ne vēlāk kā iepriekšējās 

nedēļas ceturtdienā – piektdienā, to apstiprina grupas vadītājs, un informāciju (elektroniski vai 

telefoniski) paziņo izglītojamajiem un pedagogiem.  

 

MĀCĪBU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA, MĀCĪBU METOŽU IZVĒLE  

Ievērojot izglītības programmas mācību plānā noteikto teorijas un praktisko mācību stundu 

iedalījumu un mācību grafiku, mācību nodarbību process tiek organizēts tiešsaistes 

videokonferences režīmā, izmantojot ZOOM platformu/Microsoft Teams platformu, un e-studiju 



 

mācību platformā https://e-studijas.buts.lv (MOODLE vide). Platformas nodrošina gan 

izglītojamo kopīgo tiešsaistes saraksti (chat), gan privāto tiešsaistes saraksti starp 

izglītojamajiem un/vai pedagogu. Mācību centrs nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas 

īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, tajā skaitā mācību literatūru. Mācību procesā 

tiek izmantoti pedagoga sagatavotie izdales materiāli par svarīgākajām tēmām, praktisko 

uzdevumu apraksti un to novērtēšanas kritēriji. Materiāli atbilstoši nodarbību īstenošanas gaitai 

tiek ievietoti  e-studiju mācību platformā https://e-studijas.buts.lv. Izglītojamajiem pēc 

nepieciešamības un pieprasījuma tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas (attālināti). 

 

IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Profesionāla tālākizglītības programma “Datorsistēmas” ir izstrādāta, un licencēta 2020.gadā. 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Vērtēšanas procesā tiek iegūti un interpretēti atbilstoši dati, lai izdarītu informētus secinājumus 

par to, ko izglītojamais zina, prot un spēj izdarīt. Summatīvās vērtēšanas laikā tiek novērtēts un 

dokumentēts izglītojamā mācīšanās rezultāts noteikta mācīšanās posma (mācību priekšmeta) 

noslēgumā. 

Lai sniegtu priekšstatu par sasniedzamo rezultātu, jau uzsākot apmācību, izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem katrā mācību priekšmetā.  

 

DATORMĀCĪBA  

Apguves novērtēšana  
Programmas prasības  

● Programmas apguves noslēgumā izglītojamie kārto ieskaiti, kurā ir ietverta teorētisko  

● zināšanu pārbaude un praktiskie darbi.  

● Ieskaites teorētiskajā daļā izglītojamais pilda testu kontrolei/paškontrolei, bet praktiskajā 

daļā - projekta darbs.  

Mācību priekšmeta ieskaišu, pārbaudes darbu, uzdevumu matrica 

 

Nr. Programmas kurss/temats un saturs skaits 

Vērtēšanas 

kritēriji 

(%) 

1 Paškontroles testi Nr.1-3 - Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti 3,00 4,00 

2 Paškontroles tests Nr.4 - Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm 1,00 2,00 

3 Paškontroles testi Nr.5-8 -Teksta apstrādes pamatprincipi 4,00 5,00 

4 Paškontroles testi Nr.9-13 - Izklājlapu lietošanas pamatprincipi 5,00 6,00 

5 Paškontroles tests Nr.14- Prezentācijas materiālu sagatavošana 1,00 1,00 

6 

Paškontroles tests Nr. 15 - Informācijas ieguves un komunikācijas 

līdzekļu izmantošana 1,00 2,00 

7 Paškontroles testi Nr. 16-19 - Datubāzu veidošana un izmantošana 4,00 5,00 

8 Paškontroles tests Lieltests 1,00 25,00 

  Kopā 50,00 

 

 

https://e-studijas.buts.lv/
https://e-studijas.buts.lv/


 

Praktiskās daļas uzdevumu apraksts  
  

Nr. Programmas kurss/temats un saturs skaits 
Vērtēšanas 

kritēriji (%) 

9 Praktiskais darbs Nr. 1. - Datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti 1,00 2,00 

10 Praktiskais darbs Nr. 2. - Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm 1,00 1,00 

11 Praktiskais darbs Nr. 3.- 5. - Teksta apstrādes pamatprincipi 3,00 5,00 

12 Praktiskais darbs Nr. 6. - 9.- Izklājlapu lietošanas pamatprincipi 4,00 6,00 

13 Praktiskais darbs Nr. 10 - Prezentācijas materiālu sagatavošana 1,00 2,00 

14 

Praktiskais darbs Nr. 11. - 12. - Informācijas ieguves un komunikācijas 

līdzekļu izmantošana 2,00 3,00 

15 Praktiskais darbs Nr. 13. -16. - Datubāzu veidošana un izmantošana 4,00 6,00 

16 Praktiskais darbs Nr. 17. - Noslēguma kompleksais vingrinājums 1,00 25,00 

 
Kopā 17,00 50,00 

 

  

Vērtējums ballēs  3  4  5  6  7  8  9  10  

legūto punktu skaits   1-45  46-50 51-59  60-69  70-79  80-89  90-95  96-100  

Pārbaudes darbs ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 4 ballēm (viduvēji).  

Kvalifikācijas prakse 

 

Kvalifikācijas Prakses organizēšana notiek savlaicīgi,  atbilstoši 2012.gada 20.novembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo 

apdrošināšanas kārtība”. Mācību centrā ir izstrādāta vienota kvalifikācijas prakses norises kārtība 

IM 01 05. Izglītojamie  prakses laikā tiek  apdrošināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Prakses tiesiskais pamats ir trīspusējais kvalifikācijas prakses līgums. Mācību centra 

administrācija un grupu vadītāji regulāri tiekas ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un 

vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā. 

Regulāri tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem nepieciešamās prasmes un 

iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks. 

Pirms kvalifikācijas prakses sākuma, grupas vadītājs apkopo informāciju par prakses vietām un 

prakses vadītājiem uzņēmumos. Pēc apkopotās informācijas, mācību daļa sagatavo rīkojumu par 

kvalifikācijas praksi. Grupas vadītājs izglītojamos iepazīstina ar prakses norisi, ar izglītojamo 

tiesībām un pienākumiem prakses laikā, atkārtoti informē par darba drošības un aizsardzības 

jautājumiem, izsniedz prakses programmu, prakses dienasgrāmatu, prakses pārskata un 

praktikanta raksturojuma veidlapas un paskaidro to aizpildīšanas kārtību un iesniegšanas 

termiņus. Apliecinājumā katrs izglītojamais ar parakstu apliecina, ka ir saņēmis prakses 

dokumentus un iepazīstināts ar prakses norisi. 

Prakses uzdevumu izpilde notiek atbilstoši prakses programmai. 

Prakses dienasgrāmatas tiek aizpildītas atbilstoši BUTS izstrādātajai „Prakses dienasgrāmatas 

aizpildīšanas metodikai”. Prakses vadītājs kontrolē prakses norisi, sazinoties telefoniski un 

apmeklējot konkrētos nozares uzņēmumus, un tiekoties ar prakses vadītājiem. 

 Daļa kvalifikācijas prakšu līgumu tiek noslēgta ar uzņēmumiem, kuri jau iepriekšējos 

gados ir uzņēmuši izglītojamos kvalifikācijas prakses laikā. Ar šiem uzņēmumiem mācību 

centram izveidojusies veiksmīga sadarbība. Veidojot sadarbību izglītojamo apmācībā, 

uzņēmējiem ir iespējams sagatavot reālajām darba prasībām atbilstošu  darbinieku un novērtēt 

viņas spējas prakses laikā. Savukārt veiktās praktikantu aptaujas ļauj noteikt viņu apmierinātības 

līmeni ar prakses apstākļiem un iespējām, ko uzņēmums ir piedāvājis. Izglītojamie augstu vērtē 



 

iespēju radoši strādāt, pozitīvu attieksmi, atsaucīgu kolektīvu un zinošus kolēģus, kuri veicina 

iespēju iepazīt profesiju un apgūt svarīgākās praktiskā darba iemaņas.  

Sadarbība ar potenciālajam prakses vietām:  

1. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 

2. Rīgas Anniņmuižas vidusskola. 

3. SIA “IDT Media”,  

4. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,  

5. SIA ”Baltijas starptautiskā akadēmija”,  

6. SIA AV Tehnika  

7. SIA Skonetik  

8. SIA DATIKA  

9. SIA DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. 

 

Profesionālās tālākizglītības mācību programmas apguves noslēgumā izglītojamie, 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 662 “Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās’, kārto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk -PKE). Izglītojamie savlaicīgi tiek informēti par 

eksāmena norisi, struktūru un vērtēšanas kritērijiem – pirms izglītojamie dodas kvalifikācijas 

praksē, viņus informē par PKE. To, ka izglītojamie ir informēti par eksāmenu, viņi ar parakstu 

apstiprina Apliecinājumā. 

Izglītības iestādē, izmantojot PKE teorētisko jautājumu datu bāzi, kura veidota no 

profesionālo priekšmetu skolotāju iesniegtajiem jautājumiem, mācību daļā izglītības metodiķis 

sagatavo PKE teorētiskās un praktiskās daļas uzdevumus, noformē eksāmena komplektu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena PKE iesniedz Valsts 

izglītības satura centrā saskaņošanai.  

BUTS notiek PKE satura analīze un datu bāzes aktualizācija pēc katra eksāmena, jo 

eksaminācijas komisija, ko veido nozares speciālisti, izsaka savu vērtējumu par eksāmenā 

iekļauto jautājumu aktualitāti, lietderību. Komisija var izteikt savus priekšlikumus eksāmena 

praktiskās daļas veidošanai. Izglītības iestādē katru gadu tiek apkopoti PKE rezultāti visām 

profesionālajām kvalifikācijām, kas tiek analizēti. 

 

Materiāli tehniskais nodrošinājums 
Izglītības programmas “Datorsistēmu tehniķis” īstenošanai BUTS ir izveidojis praktisko 

nodarbību bāzi, kurā iespējams praktiski darboties, uzstādīt lokālos datortīklus, pārbaudīt un 

novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un procesā nepieciešamo  programmatūru, konfigurēt, 

diagnosticēt un modernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus.  

Mācību centrā ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāli apmācību nodrošināšanai: 

datorkomplekti (sistēmbloks, monitors, pele, klaviatūra, FDD, DVD-RW iekārta,  USB 

zibatmiņa), tīklu koncentratori, slēdži, bezvadu likālā tīkls maršrutētāji, printeris (lāzera, tintes), 

kopētājs, stacionārie un portatīvie datori (rekomplektācijai), skeneris, fakss, testeri – sprieguma, 

strāvas, pretestības mērīšanai, USB testeri, LAN testeri, PC Analizatori (POST kartes), lodēšanas 

komplekti ar izejmateriāliem, knaibļu komplekts kabeļu savienošanai, kabeļu izolācijas 

noņēmēji, skrūvgrieži, vītā pāra kabeļi, RJ45 spraudņi un ligzdas, elektronikas elementi – 

rezistori, kondensatori, pusvadītāji, elektroniskās shēmas, mikroshēmas u.c. 

Tukši diski: CD-R vai CD-RW, DVD-R vai DVD-RW. 

Mācību centram “BUTS” noslēgts sadarbības līgums ar SIA“ Squalio”, kura nodrošina 

izglītojamos ar mācību procesā nepieciešamajām  programmatūrām.   

Materiāli, palīgmateriāli u.tml  - Windows un Linux instalācijas diski, datoru skandas vai 

austiņas, lietojumprogrammas, kancelejas piederumi, papīrs, dažāda tipa kabeļi, izolējošie vadu 



 

uzgaļi, lodāmurs un uzgaļi, lodēšanas materiāli un palīgmateriāli, tīrāmie līdzekļi, darba 

zīmējumu, skiču projekta un tehnisko projektu piemēri, dažāda tipa spraudņi. 

. 


