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1. OMG Sertificētais UML profesionālis 2™ (OCUP 2™): Foundation Level Examination 
(OCUP2) kurss ar sertifikāciju 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1050,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ksenija Lāce 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Kas ir UML 
2. UML sertifikācijas programma 
3. OCUP 2™: Foundation Level 
3.1.    Modelēšanas vērtība 
3.2.    Strukturas diagrammu (Structural 
diagrams) lasīšana un konstruēšana 
3.3.    Uzvedības diagrammu (Behavioral 
diagrams) lasīšana un konstruēšana 
Kurss sagatavo OMG OCUP 2 Fundamental 
sertifikācijas eksāmenam 
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2. Biznesa procesu pārvaldības pamati (OCEB2F) kurss ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

850,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Gundega Lazdāne 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Pamata zināšanas par biznesa konceptiem un 
modelēšanu, uzņēmumu pārvaldības un attīstības 
principiem, biznesa procesu pārvaldības 
principiem, konceptiem, metodēm un 
modelēšanu, biznesa procesu modelēšanas 
notāciju BPMN v.2.0.   
2. Biznesa pamati, stratēģija, plānošana un mērķu 
noteikšana, biznesa procesi;  
3. Biznesa procesu pārvaldības terminoloģija, 
metodes; Pamata zināšanas biznesa procesu 
modelēšanas notācija BPMN v.2.0;  
4. Procesu kvalitāte, pārvaldība un metriku ietvari 
- Six Sigma, Business Process Maturity Model, u.c. 

 

3. “Biznesa analīze, CBAP® and CCBA™ eksāmena sagatavošanas kurss” ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Gundega Lazdāne, Ksenija Lāce 

Apmācību kursa saturs  
 

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

 

4. ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Test Analyst kurss ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

32 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  
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Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1350,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Zigmārs Gailāns 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Testēšanas process 
2. Testu pārvaldīšana 
3. Testēšanas tehnika 
4. Programmatūras kvalitātes kritēriju testēšana 
5. Pārskati 
6. Defektu pārvaldība 
7. Testēšanas rīki 

 

5. ISTQB Certified Tester Foundation Level kurss ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1050,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Zigmārs Gailāns 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Programmatūras testēšanas pamati 
2. Testēšana visā programmatūras izstrādes dzīves 
cikls 
3. Statiskās tehnikas 
4. Testu plānošanas tehnikas 
5. Testu pārvaldība 
6. Testēšanas atbalsta rīki 

 

6. IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas pamati (CPRE-FL) kurss ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1050,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ksenija Lāce 

Apmācību kursa saturs  
 

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

 

7. IREB Informācijas sistēmu prasību pārvaldības padziļinātais līmenis (CPRE-RM) kurss ar 
sertifikāciju 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ksenija Lāce 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Kas ir prasību pārvaldība 
2. Prasību informācijas modelis 
3. Attiecinājuma un skatīšanas prasības 
4. Prasību novērtēšana un prioritāšu 

noteikšana 
5. Versiju un izmaiņu pārvaldība 
6. Prasību izsekojamība 
7. Variantu vadība prasībām 
8. prasību pārvaldības atskaites 
9. Prasību inženierijas procesu vadība 
10. Prasību pārvaldība Agile projektos 
11. Rīku izmantošana prasību pārvaldībā 

 

8. COBIT® Foundation kurss ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1050,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ēriks Eglītis 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Pārskats par COBIT ietvara arhitektūru. 

2. COBIT principi, un kā tie risina uzņēmuma IT 

pārvaldības izaicinājumus, t.sk.: 

1) iesaistīto pušu vajadzību analīze, 

risku un resursu optimizēšana, 

ieguvumu apzināšana; 

2) Pilnas uzņēmuma pārvaldības 

koncepts; 
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3) COBIT integrējošā modeļa 

piemērošana eksistējošām 

vadlīnijām, ietvariem un standartiem; 

4) Visaptverošā 7 pārvaldības 

veicinātāju izmantošana, to mērķu 

sasniegšanas mērāmo indikatoru 

ieviešana un analīze; 

5) Pārvaldības un vadības atbildību 

sadalījums.  

3. COBIT  procesu modelis 

4. COBIT ieviešanas dzīves cikls, pārmaiņu 

veicināšana un nepārtrauktas uzlabošanas 

fāzes.  

5. RACI koncepts un tā izmantojums COBIT  

6. Procesu veiktspējas novērtēšanas modelis 

7. COBIT ieviešanas vadlīnijas, to savstarpējā 

saistība 

 

9. TOGAF 9.2 Foundation kurss ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1050,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Aldis Ērglis 

Apmācību kursa saturs  
 

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 
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7. Arhitektūras komponentu repozitorija 

veidošana un izmantošana 

8. Technical Reference Model (TRM)  un 

TOGAF Integrated Information 

Infrastructure Reference model (III-RM) 

pielietošana  

 

10. TOGAF 9.2 Advanced kurss ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Aldis Ērglis 

Apmācību kursa saturs  
 

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 

 

11. Lietojamības un UX pamati ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1050,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ksenija Lāce 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Lietotāju centriska dizaina galvenie principi  
2. Lietotāju izpēte  
3. Lietošanas konteksta ilustrācija  
4. Lietojamības mērīšana  
5. Informācijas arhitektūra   
6. Sadarbības dizains  
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7. Lietotāju saskarnes prototipu veidošana  
8. Vizuālais dizains   
9. Lietojamības novērtēšana 

 

12. IKT projektu vadības pamati 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

350,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jānis Koklāčs, Uldis Zandbergs 

Apmācību kursa saturs  
 

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. 

 

13. Projektu vadība pēc CompTIA Project+ standarta ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jānis Koklačs, Uldis Zandbergs 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Kas ir projekts? 
2. Projekta vadības prasmes 
3. Kāpēc ir vajadzīga projekta vadība? 
4. Neveiksmei nolemta projekta 

priekšnosacījumi 



 11 

5. Personāla vadība uz veiksmīgu projekta 
realizāciju 

6. Neveiksmes cena: piemērs 
7.  Ieguldītāju vajadzību un vēlmju noteikšana 
8. Plānošana 
9. Piegādes vadības plāna izstrāde 
10. Kvalitātes vadība 

 

14. ITIL®4 Pamatkurss ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

900,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Aldis Šalučka, Āris Dzērvāns, Artūrs Pielēns-Pelēns 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Pakalpojumu pārvaldības galveno koncepciju 
izskatīšana: 

 Vērtības radīšana caur vadības 
rezultātiem, izmaksām un riskiem; 

 Attiecību nozīme Pakalpojumu/servisa 
procesā; 

 Praktisko uzdevumu pildīšana un 
diskusijas. 

2. ITIL galveno koncepciju izskatīšana un to 
pielietojamība vēlamo rezultātu sasniegšanai: 

 Četru dimensiju IT pakalpojumu 
pārvaldība (IT Service Management 
(ITSM)) 

 Pakalpojuma/servisa vērtību sistēma; 

 Ieguldījumi un produktivitāte vērtību 
sistēmas ķēdei; 

 Vadības principu raksturs un 
pielietojums; 

 Praktisko uzdevumu pildīšana un 
diskusijas. 

3. Praktiskā ITIL vadība -ITIL V4 ietvara 
pielietošana, uzņēmuma pakalpojumu attīstībai: 

 ITIL pamatjēdzieni; 

 Mērķis 18 pārbaudītām ITIL praksēm; 

 Nepārtrauktas uzlabošanas/ attīstīšanas, 
Pārmaiņu vadības, incidentu vadības, 
Problēmsituāciju vadības, Pakalpojumu 
dienesta vadības, Pakalpojumu līmeņu 
vadības un Pieteikumu vadības 
menedžments. 
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15. ITIL® Service Design Certificate ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda  

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Artūrs Pielēns-Pelēns 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Pakalpojuma plānošanas pamati; 
2. Pakalpojuma koncepts un servisa pārvaldība; 
3. Funkciju, procesu un lomu koncepts; 
4. Pakalpojuma plānošanas mērķis; 
5. Pakalpojuma  plānošanas ietvars un biznesa 
vērtība; 
6. Pakalpojuma  plānošanas paketes saturs; 
7. Pakalpojuma  pieņemšanas kritēriju saturs; 
8. Pakalpojuma  plānošanas principi; 
9. Pakalpojuma  plānošanas modeļi; 
10. Pakalpojuma  plānošanas procesi; 
11. Pakalpojuma  plānošanas tehnoloģijas un 
saistītās aktivitātes; 
12. Pakalpojuma  plānošanas organizēšana; 
13. Pakalpojuma plānošanas ieviešana un 
uzlabošana; 
14. Kritiskie veiksmes faktori un veiktspējas 
indikatori. 

 

16. Prosci® pārmaiņu vadības pamati  
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

450,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ekke Sōts 

Apmācību kursa saturs  
 

Kas ir pārmaiņu vadība? 
Kopīgas definīcijas veidošana; 
Rezultātu un mērķu sasniegšana; 
1. princips: mēs maināmies konkrēta iemesla dēļ; 
Pārmaiņu iemesli; 
Pārmaiņas kā process; 
2. princips: organizatoriskām pārmaiņām ir 
vajadzīgas individuālas pārmaiņas; 
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Indivīdi kā pārmaiņu vienība; 
Ietekmētās grupas un darba maiņas aspekti; 
3. princips: organizatoriskie rezultāti ir individuālu 
pārmaiņu kopīgs rezultāts; 
Cilvēkus loma organizatoriskās pārmaiņās; 
Efektīvu pārmaiņu ROI faktori; 
4. princips: pārmaiņu vadība ir panākumus 
veicinoša sistēma; 
Diagnostika un novērtējumi; 
Galvenie panākumu veicinātāji; 
Pārmaiņu vadības lomas; 
Pretestības vadība; 
5. princips: Mēs izmantojam pārmaiņu vadību, lai 
apzinātos pārmaiņu ieguvumus. 

 

17.  Prosci® pārmaiņu vadības sertifikācijas programma ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

2200,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ekke Sōts 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Kā palielināt organizācijas panākumus ar 
efektīvu pārmaiņu vadību? 

2. Kā panākt darbinieku apņemšanos 
mainīties un caur to panākt 
organizatoriskas pārmaiņas visā 
uzņēmumā? ADKAR modelis individuālām 
pārmaiņām 

3. Kā labāk izprast pārmaiņu psiholoģiskos 
faktorus? 

4. Kādi ir galvenie soļi, plānojot pārmaiņas? 
5. Kā izveidot spēcīgu pārmaiņu projekta 

komandu? 
6. Kā novērtēt sponsoru stiprumu? Kādas ir 

pārmaiņu sponsoru lomas un prioritātes? 
7. Kā plānot un veikt komunikāciju, kas 

atbalsta pārmaiņas? 
8. Kāda ir mana pašreizējā pārmaiņu 

projekta stratēģija un ģenerālais plāns, un 
kā es varu tos veiksmīgi īstenot? 
Prezentācijas un atsauksmes 

9. Kas nodrošina rezultātus pārmaiņās un kā 
pārvarēt radušos pretestību? 

10. Kā pastiprināt pārmaiņas, novērst 
trūkumus un izmērīt izmaiņu efektivitāti? 

11. Kā nākotnē izmantot un attīstīt jaunās 
iegūtās zināšanas? 
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18. PMP® eksāmena sagatavošanas kurss (56 PDU) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

56 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Uldis Zandbergs 

Apmācību kursa saturs  
 

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

 

19. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  

 
Aleksejs Beloglazovs 

Apmācību kursa saturs  
 

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

 

20. PRINCE2® Foundation ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 
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Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1100,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jānis Koklačs 

Apmācību kursa saturs  
 

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

 

21. Scrum Master Certified (SMC™) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Uldis Kuplis 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Scrum ietvars; 
2. Lomas Scrum projektā; 
3. Scrum definīcijas; 
4. ScrumMaster loma; 
5. Produkta īpašnieka loma; 
6. Izstrādes komanda; 
7. Produkta uzkrājums; 
8. Sprints; 
9. Sprinta plānošana; 
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10. Ikdienas Scrum; 
11. Sprinta pārskats; 
12. Retrospekcija; 
13. Agile līgums; 
14. Versijas plānošana; 
15. Mērogošana. 

 

22. Scrum Product Owner Certified (SPOC™) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Uldis Kuplis 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Pārskats par Agile and Scrum metodoloģiju; 
2. Scrum lomas; 
3. Scrum plānošana; 
4. Sprintu plānošana; 
5. Scrum ieviešana; 
6. Scrum liela apjoma projektos. 

 

23. ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1350,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Artūrs Pielēns-Pelēns 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Organizācija un kultūra; 
2. Efektīvas komandas; 
3. Informācijas tehnoloģijas, lai izveidotu, 

piegādātu un atbalstītu pakalpojumu; 
4. Vērtību straume (Value Stream); 
5. Vērtību straume, lai izveidotu, sniegtu un 

atbalstītu pakalpojumus. 

 

24. ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 
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Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1350,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Artūrs Pielēns-Pelēns 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Virzīšanas, plānošanas un uzlabošanas 
pamatjēdzieni; 

2. Virzīšana, plānošana un uzlabošana, 
izmantojot pakalpojumu vērtības ķēdi un 
vadīšanas principus; 

3. Virziena loma stratēģijas pārvaldībā; 
4. Stratēģiju ieviešana; 
5. Ievads novērtēšanā un plānošanā; 
6. Mērīšana, ziņošana un pastāvīga 

pilnveidošana; 
7. Organizatorisko pārmaiņu vadības 

principi un metodes; 
8. Virzīšana, plānošana un uzlabošana 

vērtību straumei un procesiem. 

 

25. Vmware vSphere: Advanced Administration Workshop 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības pasniedzēja 
vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

2205,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Imants Šķērstens 

Apmācību kursa saturs  
 

1. vSphere 6.x infrastruktūras komponenšu 
izveidošana un izvietošana; 

2. vSphere 6.x krātuves infrastruktūras ievietošana 
un pārvaldība; 

3. vSphere 6.x tīkla infrastruktūras izvietošana un 
pārvaldība; 

4. vSphere izvietošanu konfigurēšana pieejamībai un 
mērogojamībai; 

5. vSphere izvietošanas konfigurēšana pārvaldībai; 
6. vSphere izvietošanas konfirgurēšana veiktspējai; 
7. vSphere 6.x vides konfigurēšana atgūstamībai; 
8. vSphere 6.x vides konfigurēšana drošībai. 

 

26. VMware vSphere: Install, Configure, Manage ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu  vai angļu valoda 
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Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

2100,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Imants Šķērstens 

Apmācību kursa saturs  
 

1.  Ievads; 
2.  Virtuāls datu centrs; 
3.  Virtuālo mašīnu veidošana; 
4.  VMware vCenter serveris; 
5.  Virtuālo tīklu konfigurēšana un vadība; 
6.  Virtuālās datu glabātuves konfigurēšana un 
vadība; 
7.  Virtuālo mašīnu vadība; 
8.  Resursu vadība un monitorings; 
9.  Augstas pieejamības un kļūdas pielaide; 
10.  Paplašināmība; 
11.  vSphere atjauninājumu vadība un saimnieka 
(host) uzturēšana; 
12.  VMware komponenšu instalēšana. 

 

27. VMware vSphere: Optimize and Scale ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

2100,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Imants Šķērstens 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads; 
2. vSphere drošība; 
3. VMware resursu pārvaldība; 
4. Darbības virtuālajā vidē; 
5. Tīkla  mērogojamība; 
6. Tīkla optimizācija; 
7. Datu glabātuves mērogojamība; 
8. Datu glabātuves optimizācija; 
9. CPU optimizācija; 
10. Atmiņas optimizācija; 
11. Virtuālo mašīnu un klastera optimizācija; 
12. Saimnieka (Host) un vadības mērogojamība. 

 

28. VMware vSphere: Troubleshooting ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 
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Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1900,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Imants Šķērstens 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads problēmu novēršanā; 
2. Traucējummeklēšanas rīki; 
3. Virtuālā tīkla problēmu novēršana; 
4. Traucējumu novēršana krātuvē; 
5. VSphere klasteru problēmu novēršana; 
6. Traucējumu novēršana virtuālajām 

mašīnām; 
7. Problēmu novēršana vCenter Server un 

ESXi. 

 

29. Risinājumu izstrāde Microsoft Azure videi (AZ-204T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kristaps Ozols 

Apmācību kursa saturs  
 

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. 

 

30. Microsoft Azure pamati (AZ-900T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 
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Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

600,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Normunds Upenieks 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Mākoņtehnoloģiju pamatkoncepts; 
2. Galvenie Azure pakalpojumi; 
3. Drošība, privātums, atbilstība un 

uzticamība; 
4. Azure cenu noteikšana un atbalsts. 

 

31. Microsoft Azure arhitekts: Dizains (AZ-304T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

32 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1200,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kristaps Ozols 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Identitātes un drošības plānošana; 
• Azure Solutions drošības un identitātes 
pārvaldīšana; 
• AzS platformā pieejamo SaaS pakalpojumu 
integrēšana; 
2. Krātuves ieviešana un pārvaldīšana; 
• Azure risinājumu atbalstīšana ar Azure krātuvi; 
• Datubāzes opciju salīdzināšana Azure; 
• Azure risinājumu uzraudzība un automatizācija; 
3. Izvietošanas, migrācijas un integrācijas 
plānošana; 
• Resursu izvietošana, izmantojot Azure resursu 
pārvaldnieku; 
• Pārvaldītu servera lietojumprogrammu 
izveidošana Azure; 
• Azure bez serveru lietojumprogrammu 
autorēšana; 
4. Infrastruktūras stratēģijas izstrāde; 
•  Azure lietojumprogrammu arhitektūras 
paraugi; 
• Azure IaaS balstītu servera lietojumprogrammu 
(ADSK) izveidošana; 
• Azure lietojumprogrammu komponenšu 
tīklošana; 
• Azure risinājumu komponenšu integrēšana, 
izmantojot ziņojumapmaiņas pakalpojumus. 
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32. Microsoft Azure drošības tehnoloģijas (AZ-500T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

32 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1200,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kristaps Ozols 

Apmācību kursa saturs  
 

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 

 

33. Microsoft DevOps risinājumu plānošana un ieviešana (AZ-400T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kristaps Ozols 



 22 

Apmācību kursa saturs  
 

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; 
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; 

 

34. Microsoft Azure administrēšana (AZ-104T00)  
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

32 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1200,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  

 
Normunds Upenieks 

Apmācību kursa saturs  
 

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. 

 

35. Microsoft Teams pārvaldība (MS-700T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

32 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1200,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Normunds Upenieks 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Microsoft Teams pārskats; 
2. Microsoft Teams pārvaldības, drošības un 
atbilstības ieviešana; 
3. Vides sagatavošana Microsoft Teams 
izvietošanai; 
4. Komandas izvietošana un pārvaldība; 
5. Sadarbības pārvaldība Microsoft Teams; 
6. Saziņas pārvaldība Microsoft Teams. 

 

36. Mūsdienu pieeja Windows 10 datoru pārvaldībā (MD-101T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Normunds Upenieks 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Operētājsistēmas ieviešanas stratēģijas 
plānošana; 
2. Windows 10 ieviešana; 
3. Windows 10 atjauninājumu pārvaldīšana; 
4. Ierīces reģistrācija; 
5. Profilu konfigurēšana; 
6. Lietojumprogrammu pārvaldība; 
7. Autentifikācijas pārvaldīšana Azure AD; 
8. Ierīces piekļuves un atbilstības pārvaldīšana; 
9. Drošības pārvaldīšana. 
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37. Microsoft 365 identitātes un pakalpojumi (MS-100T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Normunds Upenieks 

Apmācību kursa saturs  
 

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. 

 

38. Microsoft 365 mobilitāte un drošība (MS-101T00) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Normunds Upenieks 

Apmācību kursa saturs  
 

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. 
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39. CompTIA® Linux+™ ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

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. 

 

40. CyberSec First Responder (CFR-310) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1900,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kirils Solovjovs, Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Drošības risku novērtējums; 
2. Iespējamo apdraudējumu analīze; 
3. Datoru un tīklu vide: iespējamo draudu 

analīze; 
4. Uzbrukumu analīze Datoru un tīklu 

infrastruktūrai; 
5. Pēc uzbrukuma tehniku novērtēšana; 
6. Organizāciju ievainojamību pārvaldība; 
7. Drošības novērtēšana izmantojot 

ielaušanās testēšanu; 
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8. Kiberdrošības izlūkošanas materiālu 
uzkrāšana; 

9. Log datu analīze; 
10. Aktīvo vienību un tīkla analīzes izpilde; 
11. Atbildes uz Kiberdrošības incidentiem; 
12. Kiberdrošības incidentu izmeklēšana. 

 

41. CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kirils Solovjovs, Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Apdraudējumu pārvaldība 1; 
2. Apdraudējumu pārvaldība 2; 
3. Ievainojamību pārvaldība; 
4. Kiberdrošības incidentu atbildes darbības; 
5. Drošības arhitektūra. 

 

42. CEH, Certified Ethical Hacker ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1900,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kirils Solovjovs, Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. modulis: Ievads; 
2. modulis: Pēdu nospiedumi un izlūkošana; 
3. modulis: Skenēšanas tīkli; 
4. modulis: Uzskaitījums; 
5. modulis: Neaizsargātības analīze; 
6. modulis: Sistēmas uzlaušana; 
7. modulis: Ļaunprogrammatūras draudi; 
8. modulis: Sniffing; 
9.modulis: Sociālā inženierija; 
10. modulis: Atteikšanās no pakalpojuma; 
11. modulis: Sesiju nolaupīšana; 
12. modulis: Izvairīšanās no IDS, ugunsmūri un 
honeypots; 
13. modulis: Web serveru uzlaušana; 
14. modulis: Tīmekļa lietojumprogrammu 
uzlaušana; 
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15. modulis: SQL injekcija; 
16. modulis: Bezvadu tīklu uzlaušana; 
17. modulis: Mobilo platformu uzlaušana; 
18. modulis: Datorurķēšana IoT; 
19. modulis: Cloud Computing; 
20. modulis: Kriptogrāfija. 

 

43. Sertificēts informācijas drošības vadītājs (CISM®) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības pasniedzēja 
vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1900,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Informācijas drošības vadīšana; 
2. Informācijas risku vadība; 
3. Informācijas drošības programmu izstrāde; 
4. Informācijas drošības programmu ieviešana; 
5. Informācijas drošības programmu pārvaldība; 
6. Negadījumu vadība un atbildība.. 

 

44. IT un datu drošība 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

3 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

70,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kirils Solovjovs, Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads par drošību; 
2. Informācijas drošība; 
3. Informācijas aizsardzība; 
4. Datorsistēmu un datortīklu aizsardzība; 
5. Darbavietas aizsardzība; 
6. Rīcība drošības incidenta un pārkāpumu 
gadījumos. 

 

45.  CompTIA PenTest+ ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 
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Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kirils Solovjovs, Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Plānošana un apjoma noteikšana; 
2. Informācijas vākšana un neaizsargātības 
identifikācija; 
3. Uzbrukumi un ekspluatācija; 
4. Ielaušanās  testēšanas rīki; 
5. Ziņošana un komunikācija. 

 

46. CompTIA® Advanced Security Practitioner ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kirils Solovjovs, Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Uzņēmuma drošības arhitektūra; 
2. Uzņēmuma drošības tehnoloģijas; 
3. Uzņēmuma resursu tehnoloģijas; 
4. Drošības projektēšana un risinājumi; 
5. Aplikāciju drošības projektēšana; 
6. Risku pārvaldība drošības politikas un drošības 
procedūras; 
7. Uzņēmuma drošības integrācija; 
8. Drošības izpēte un analīze. 

 

47.  Bezvadu tīkla pamati 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

600,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Oskars Garda 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Bezvadu tehnoloģiju attīstības hronoloģija: 
2. Mobilo tehnoloģiju attīstība 2G-4G 

 GSM, UMTS, LTE 
3. Bezvadu tehnoloģijas WiFi: 

 IEEE 802.11a/b/g/n standarti 

 WiFi kadrs un saistošie protokoli 
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4. WFi tīkla arhitektūra un topoloģijas: 

 P-P, P-MP 
5. WiFi tīkla elementi un iekārtas: 

 AP, Brridge, Repeater 

 Antenas, savienotāji, kabeļi, dalītāji, filtri 
6. Mēraparatūra bezvadu tīkla mērījumiem 
(mēraparatūras demonstrācijas). 

 

48. Optiskās blīvēšanas tehnoloģijas 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Pēteris Čaurs 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Optiskās pārraides pamatprincipi; 
2. Optiskas sistēmas elementi; 
3. Sistēmas darbības dīkstāves 

samazināšanas metodes; 
4. Standartu prasības optiskai šķiedrai un 

kabeļiem; 
5. Standartos lietotie termini; 
6. Optisku līniju parametri, to mērīšana un 

pārbaude; 
7. Optisku konektoru tīrīšana; 
8. Optiska savienojuma budžets; 
9. Dispersija, dispersijas cēloņi un ietekme 

uz pārraidi; 
10. Dispersijas kompensācija; 
11. Aktīvas un pasīvas optiskas iekārtas; 
12. Optiski raidītāji un uztvērēji; 
13. MSA optiskie moduļi,  to veidi un 

parametri; 
14. Šķiedras kapacitāte palielināšanas veidi; 
15. Pasīva optiska tīkla (PON) standarti un 

elementi; 
16. Jaunas paaudzes PON; 
17. WDM iedalījums; 
18. WDM sistēmas sastāvdaļas; 
19. Būtiskas prasības CWDM/DWDM sistēmu 

elementiem; 
20. WDM  ITU-T un tirgus parametri; 
21. Ārēja un tieša modulācija; 
22. Pārskaņojami raidītāji; 
23. Koherenta pārraide; 
24. CWDM/DWDM optimizētas šķiedras; 
25. Vecu optisko šķiedru iespējami trūkumi; 
26. Optisko filtru veidi, darbības principi un 

parametri; 
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27. OADM un ROADM risinājumu elastība; 
28. Optiski pastiprinātāji un vājinātāji; 
29. Simetriski un nesimetriski optiski dalītāji; 
30. Cirkulatori un izolatori; 
31. Teoriju paskaidrojošas multiplikācijas, 

praktisku risinājumu piemēri, filmas un 
demonstrējumi; 

32. CWDM “lego” tipa risinājumu plānošana 
un praktiska izveidošana 

Bojājuma vietas noteikšana 22km garas optiskas 
šķiedras OADM risinājumā 
(add,add,drop,add,add,drop,add,drop,drop,drop). 

 

49. LAN tīkla projektēšana 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

600,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Oskars Garda 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Strukturētais kabeļu tīkla uzbūve un 
elementi 

 Kabeļi- elektriskie, optiskie, rozetes, 
savienotāji, kabeļu teknes, komutācijas 
paneļi, skapji, u.c. 

2. Ethernet tehnoloģijas pamati 

 Ethernet tīkla iekārtas- switch, router 
3. Tīkla iekāru elektrobarošana, PoE, UPS 
4. LAN aktīvais tīkla aprīkojums (risinājumi 

izmantojot LAN tīklu) 

 Datortīkls, tīkla iekārtas- datori, serveri, 
printeri, uc. 

 Telefontīkls, tīkla iekārtas- PBX, 
POTS/ISDN un VoIP 

 Video novērošanas, durvju piekļuves, 
apsardzes, uc. 

5. Mēraparatūra strukturētā kabeļu tīkla 
sertificēšanai 

6. Praktiskais darbs - LAN tīkla projekts 
(projekta izstrāde un prezentēšana) 

 

50. CCNA, Cisco risinājumu ieviešana un administrēšana ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 



 31 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

2300,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ints Meiers 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Tīkla funkciju izpēte; 
2. Resursdatora saziņas modelis; 
3. Cisco IOS programmatūras izmantošana; 
4. LANs  pamati; 
5. TCP/IP saites slāņa izpēte; 
6. Switch sākšana; 
7. Iepazīšanās ar TCP/IP interneta slāni, IPv4 
adresēšanu un apakštīkliem; 
8. TCP/IP transporta slāņa un 
lietojumprogrammas slāņa izskaidrošana; 
9. Maršrutēšanas funkciju izpēte; 
10. Cisco maršrutētāja konfigurēšana; 
11. Pakešu piegādes procesa izpēte; 
12. Vienkāršu tīkla problēmu novēršana; 
13. IPv6 ieviešanas pamati; 
14. Statiskās maršrutēšanas konfigurēšana; 
15. VLAN un kanālu ieviešana; 
16. Maršrutēšana starp VLAN; 
17. OSPF pamati; 
18. Rediģēto topoloģiju uzlabošana, izmantojot 
EtherChannel; 
19. Interneta savienojamības iespējošana; 
20. Intelektuālo tīklu evolūcijas skaidrojums; 
21. Iepazīšanās ar sistēmas uzraudzību; 
22. Cisco ierīču pārvaldība; 
23. Administratīvās piekļuves nodrošināšana; 
24. Iekārtu stiprināšanas ieviešana. 

 

51. ENCOR, Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies ar 
sertifikāciju 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

2450,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ints Meijers 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Cisco Enterprise tikla arhitektūras 
apskats; 

2. Izprast Cisco Switching Paths; 
3. Ieviests Campus LAN savienojamību; 
4. Izbūvēt drošu Komutēšanas Topoloģiju; 
5. Izprast Layer 2 Port Aggregation; 
6. Izprast EIGRP; 
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7. Ieviest OSPF; 
8. Optimizēt OSPF; 
9. Izpētīt EBGP; 
10. Ieviest Network Redundancy; 
11. Ieviest NAT; 
12. Iepazīties ar Virtualization Protocols and 

Techniques; 
13. Izprast Virtual Private Networks and 

Interfaces; 
14. Izprast Bezvadu principus; 
15. Izpētīt Bezvadu ieviešanas iespējām; 
16. Izprast Bezvadu Roaming and Location 

Services; 
17. Izpētīt Bezvadu AP Operation; 
18. Izprast Bezvadu klientu autentifikāciju; 
19. Novērst problēmas klientu bezvadu 

savienojumos; 
20. Iepazīties ar Multicast Protocols; 
21. Iepazīties ar QoS; 
22. Ieviest tīkla servisus; 
23. Izmantot tīklu analīzes rīkus; 
24. Ieviest infrastruktūras drošību; 
25. Ieviest Secure Access Control; 
26. Izprast Enterprise tīkla drošības 

arhitektūru; 
27. Izpētīt automatizēšanu un nodrošināšanu 

lietojot Cisco DNA Center; 
28. Novērtēt Cisco SD-Access risinājumu; 
29. Izprast Cisco SD-WAN risinājum darbības 

principus; 
30. Izprast Python programmēšanas 

pamatus; 
31. Iepazīties ar Network Programmability 

Protocols; 
32. Iepazīties ar APIs in Cisco DNA Center and 

vManage. 

 

52. ENSLD, Designing Cisco Enterprise Networks ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

2450,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ints Meijers 

Apmācību kursa saturs  
 

1. EIGRP Routing plānošana; 
2. OSPF Routing plānošana; 
3. IS-IS Routing plānošana; 
4. BGP Routing un Redundancy plānošana; 
5. Izprast BGP Address Families; 
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6. Enterprise Campus LAN plānošana; 
7. Layer 2 Campus plānošana; 
8. Layer 3 Campus plānošana; 
9. Atklāt Cisco SD-Access Architecture; 
10. Izpētīt Cisco SD-Access Fabric Design; 
11. Service Provider-Managed VPNs plānošana; 
12. Enterprise-Managed VPNs plānošana; 
13. WAN Resiliency plānošana; 
14. Cisco SD-WAN arhitektūras izpēte; 
15. Cisco SD-WAN ieviešanas plānošanas 
nosacījumi; 
16. Cisco SD-WAN Routing un High Availability 
plānošana; 
17. Izprast QoS; 
18. LAN un WAN QoS plānošana; 
19. Izpētīt Multicast with Protocol-Independent 
Multicast-Sparse Mode; 
20. Rendezvous Point Distribution risinājumu 
plānošana; 
21. IPv4 Address Plan plānošana; 
22. Izpētīt IPv6; 
23. Ieviest IPv6; 
24. Iepazīties ar tīkla APIs and Protocols; 
25. Izpētīt YANG, NETCONF, RESTCONF, un 
Model-Driven Telemetry. 

 

53. Procesu un objektu vadības plūsmu organizēšana 1C vienotās ERP platformas ietvarā 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

12 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Andrejs Terjavjainens 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Jaunākās WEB saskarnes īpašības un funkciju 
pielietojums (grafikas, konfigurācija, 
pieprasījumi); 
2. Parametrizācija automatizētai termiņu 
kontrolei; 
3. Aprēķinu metodes un to pielietojums; 
4. Datu apmaiņas struktūra vairāku trešo pušu 
saistīto sistēmu gadījumiem. 

 

54. Datu analīze ar R programmēšanas valodu 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 
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Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Dmitrijs Kašs 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Datu analīzes projektu pamatelementi; 
2. Ieteikumi R un RStudio vides sagatavošanai 

darbam; 
3. R programmēšanas labākās prakses; 
4. R datu struktūras un funkcijas. Jaunu funkciju 

izveide; 
5. Darbības ar vektoriem; 
6. Efektīva pieeja liela izmēra tabulu 

transformēšanai un apvienošanai; 
7. Tīru datu jēdziens un datu tīrīšana; 
8. Ievads darbā ar tekstu; 
9. Datu vizualizācijas veida izvēle un vizualizācija 

ar ggplot2; 
10. Izpētes datu analīze (Explorary Data Analysis); 
11. Ārējo datu imports no lokāliem failiem, 

Interneta, SQL datubāze. Datu eksports; 
12. R programmu izpildes kontroles struktūras un 

cikli; 
Korelāciju analīze. 

 

55. Datu lasītprasmes, kritiskās un analītiskās domāšanas pamati 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

350,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
Jānis Stūris, Māris Novožilovs, Aldis Ērglis, 

Dmitrijs Kašs 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Kas ir dati, kāpēc tie nepieciešami; 
2. Datu iegūšanas un uzglabāšanas veidu 

pārskats; 
3. Datu kategorizēšana un ar to saistīto analīzes 

rezultātu piemēri; 
4. Datu vizualizācija un tās loma analīzē; 
5. Kritiskās domāšanas pamati un biežāk 

sastopamās problēmas, kas traucē iegūt 
objektīvus analīzes rezultātus; 

6. Biežāk sastopamās problēmas datu 
vizualizāciju un statistikas izmantošanā; 

7. Pamatiemaņas gan analīzes veidotājam, gan 
analīzes rezultātu lietotājam, lai novērstu 
problēmas un maldinošu secinājumu 
iegūšanu; 
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8. Datu analīzes un statistikas pamati; 
9. Datu kopsakarību vai neiederīgu lielumu 

atrašana. Ar tiem saistīti praktiskie piemēri 
un risinājumi problemātisku situāciju 
novēršanai; 

10. Izpratne par datu kopas sadalījumu un 
izmantošanu datu novērtēšanā; 

Dažādu datu nepilnību atrašana un labošana 
(piemēram, trūkstošās vērtības vai dublikāti, datu 
analīzei neparocīga struktūra). 

 

56. Microsoft Office Excel lietpratējiem 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jānis Stūris, Māris Novožilovs 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Aprēķini un funkcijas. 
2. Formulu auditēšana. 
4. Datu apstrāde. 
5. Datu attēlošana, izmantojot rakurstabulas. 
6. Diagrammu pielāgošana. 
7. Papildu iespējas: 

 Programmas pamatopciju maiņa 
(general). 

 Darbgrāmatas rekvizītu mainīšana 
(document panel). 

 Aizsargātais skats (protected view). 

 Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana 
ar paroli (password protection). 

 Slēptā satura un personiskās informācijas 
pārbaudīšana (inspect document). 

 Dokumenta kā galīgā varianta atzīmēšana 
(mark as final). 

 Saderības režīms (compatibility mode). 

 Iepazīšanās ar makrokomandām 
(macros). 

 Excel aizsardzība (macro settings). 

 Makrokomandu veidošana un 
pielāgošana (create and modify macros). 

Darbgrāmatas saglabāšana formātā Excel 
darbgrāmata ar makro (change file type). 

 

57. Microsoft Office Excel ekspertiem 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 
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Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

125,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jānis Stūris, Māris Novožilovs 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Vairāku argumentu funkcijas; 
2. Datu analīze un statistika; 
3. Datu vizuāla formatēšana; 
4. Datu attēlošana, izmantojot PivotTable un 
PowerPivot table; 
5. Dinamisku diagrammu veidošana pielāgošana; 
6. Makrokomandu izmantošana; 
7. Papildu iespējas. 

 

58. Microsoft Office Visio lietpratējiem 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Juris Uzulāns 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Pielāgotu formu veidošana; 
2. Pielāgotu šablonu izveide; 
3. Stilu un veidņu pielāgošana; 
4. Telpu plānojuma attēlojums; 
5. Ārējo datu attēlošana Visio dokumentā; 
6. Visio dokumenta integrācija ar citām 
programmām. 

 

59. Adobe Illustrator CC pamati datu vizualizācijai 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jolanta Groša 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Darba uzsākšanas programmā; 
2. Formu veidošana dokumentā; 
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3. Trajektoriju veidošana; 
4. Darbs ar tekstu un datiem; 
5. Dokumentu uzlabošana; 
7. Dokumenta saglabāšana tīmeklim un drukai. 

 

60. Infografiki - datu atlase un vizuālizācija 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

125,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Reinis Rukmanis, Aldis Ērglis 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads komunikācijas problemātikā; 
 2. Strukturētās domāšanas paņēmieni; 
3. Komunikācijas instrumenti (toolbox); 
4. Grafiskās un tekstuālās informācijas apstrāde 
un izmantošana; 
5. Paraugdemonstrējumi. 

 

61. Adobe InDesign CC lietpratējiem datu vizualizācijai 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jolanta Groša 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Darba uzsākšana programmā Adobe InDesign; 
2. Dokumentu izstrāde; 
3. Dokumentu uzlabošana; 
4. Darbs ar lapas elementiem; 
5. Darbs ar tabulām; 
6. Darba ar dokumentu noslēgšana. 

 

62. Oracle Database 18c: Backup and Recovery Workshop ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1982,00 
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Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jurijs Oļeņikovs, Juris Trošins, Jānis Ozoliņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads; 
2. Iesākumam; 
3. Atgūstamības konfigurēšana; 
4. RMAN atgūstamības kataloga izmantošana; 
5. Dublējuma stratēģijas un terminoloģija; 
6. Dublējuma izpilde; 
7. Dublējuma uzlabošana; 
8. RMAN-Encrypted dublējuma izmantošana; 
9. Datubāzes kļūdu diagnosticēšana; 
10. Atjaunošanas un atgūšanas koncepts; 
11. Atgūšanas izpilde, 1. daļa; 
12. Atgūšanas izpilde, 2. daļa; 
13. RMAN un Oracle drošs dublējums; 
14. Ieraksta dublējuma un atjaunošanas izpilde; 
15. Flashback tehnoloģiju izmantošana; 
16. Flashback datubāzes izmantošana; 
17. Dublējuma vietas pārvaldība vai datu 
pārvietošana; 
18. Datubāzes dublēšana; 
19. RMAN veiktspēja un uzlabošana. 

 

63. Java SE: Programming I ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1482,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Mārtiņš Leitass, Eduards Pladeres 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Kas ir Java Program? 
2. Java Main Class veidošana; 
3. Dati grozā; 
4. Vairāku priekšmetu pārvaldīšana; 
5. Objektu un klašu apraksta; 
6. Manuāli un formatēt datus savā programmā; 
7. Metožu izveide un izmantošana; 
8. Iekapsulēšanas izmantošana; 
9. Vairāk par nosacījumiem; 
10. Vairāk par masīviem un cilpām; 
11. Mantojuma izmantošana; 
12. Interfeisu izmantošana; 
13. Izņēmumu izskatīšana. 

 

64. Oracle Database 12c: Introduction to SQL ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 
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Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1982,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
Gints Plivna, Signis Vāvere, Aleksandrs Asafovs, 

Jurijs Oļeņikovs, Juris Trošins, Jānis Ozoliņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads; 
2. Datu iegūšana, izmantojot SQL SELECT 
komandu; 
3. Datu atlase un šķirošana; 
4. Viena ieraksta funkciju izmantošana, rezultāta 
modificēšanai; 
5. Konvertēšanas funkcijas un kondicionālas 
izteiksmes; 
6. Apvienotu datu attēlošana, izmantojot 
grupēšanas funkcijas; 
7. Datu attēlošana no vairākām tabulām; 
8. Apakšvaicājumu izmantošana uzdevumu 
risināšanai; 
9. SET operatora izmantošana; 
10. Tabulu pārvaldīšana izmantojot DML 
uzstādījumus; 
11. Ievads datu definēšanas valodās; 
12. Ievads datu vārdnīcas skatījumos; 
13. Sēriju, indeksu un sinonīmu veidošana; 
14. Skatījumu veidošana; 
15. Kopu operatoru izmantošana; 
16. Datu atlase, izmantojot apakšvaicājumus; 
17. Manipulēšana ar datiem, izmantojot 
apakšvaicājumu; 
18. Lietotāju piekļuves kontrole; 
19. Manipulēšana ar datiem; 
20. Datu pārvalde dažādās laika zonās. 

 

65. Oracle Database 12c: SQL and PL/SQL Fundamentals ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1982,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
Gints Plivna, Signis Vāvere, Aleksandrs Asafovs, 

Jurijs Oļeņikovs, Juris Trošins, Jānis Ozoliņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads; 
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2. Datu izgūšana izmantojos SQL SELECT 
Statement; 

3. Ierobežoti un kārtoti dati; 
4. Vienas rindas funkciju izmantošana 

izvades pielāgošanai; 
5. Pārveidošanas funkcijas un nosacījuma 

izteiksmes; 
6. Agregēti dati izmantojot  grupēšanas 

funkcijas; 
7. Datu parādīšana no vairākām tabulām; 
8. Apakšvaicājumu izmantošana, lai 

atrisinātu vaicājumus; 
9. SET operatori; 
10. Datu manipulēšana; 
11. DDL paziņojumi lai izveidotu un 

pārvaldītu tabulas; 
12. Citi shēmu objekti; 
13. Ievads PL/SQL; 
14. PL/SQL identifikatori; 
15. izpildāmu paziņojumu rakstīšana; 
16. Sadarbība ar Oracle Server; 
17. Kontroles struktūras; 
18. Kompozītu datu tipu izmantošana; 
19. Nepārprotami kursori; 
20. Izņēmumu apstrāde; 
21. Iekļautās procedūras un funkcijas. 

 

66. Oracle Database 19c: Administration Workshop ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1982,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jurijs Oļeņikovs, Juris Trošins, Jānis Ozoliņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads; 
2. Oracle datubāzes arhitektūras iepazīšana; 
3. Datubāzes instances valdība; 
4. Oracle tīkla vides konfigurēšana; 
5. Datubāzes noliktavas struktūras vadība; 
6. Lietotāju drošības administrēšana; 
7. Datu laiksakritības vadība; 
8. Datu atsaukšanas vadība; 
9. Oracle Datubāzes auditēšanas ieviešana; 
10. Datubāzes uzturēšana; 
11. Veiktspējas vadība; 
12. Veiktspējas vadība: SQL Tuning; 
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13. Resursu vadība izmantojot datubāzes resursu 
menedžeri; 
14. Uzdevumu automatizācija izmantojot Oracle 
plānotāju; 
15. Vietas vadība; 
16. Rezerves kopiju un atjaunošanas koncepti. 

 

67. Praktiskā projektu vadīšana  
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

14  

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā)  

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas)  

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

480,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Komercizglītības centrs” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ivars Ruņģis 

Apmācību kursa saturs  

Projektu vadīšanas kultūra un metodes 

-   Projektu vadīšanas pieejas uzņēmumā 

-   Stratēģijas un projektu mijiedarbība 

Praktiskais pielietojums 

-   Projekta apjoms un dzīves cikls 

-   Prasību saskaņošana un apstiprināšana 

-   Izmaiņu vadīšana un lēmumu pieņemšana 

Projekta vides veidošana 

-   Organizācijas kultūras elementi 

-   Projekta dokumenti un informācijas apmaiņa 

-   Nepieciešamais dokumentācijas apjoms 

-   Komunikācija ar klientu 

Projektu prezentācija investoriem 

-   Prezentācijas galvenie elementi 

-    Investora skatījums projekta prezentācijas laikā 

 

68. Projektu vadīšanas meistarklase (sagatavošanas kurss IPMA sertifikācijai un sertifikācija) 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

Apmācību kurss 46 akadēmiskās stundas  + sertifikācija 
(akadēmiskās stundās klātienē):  
A līmeņa sertifikācija – 8 

B līmeņa sertifikācija – 8 

C līmeņa sertifikācija – 8 

D līmeņa sertifikācija – 4 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja 
vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas)  
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Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam bez 
sertifikācijas (EUR bez PVN) 

1200,00 

Sertifikācijas cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

A līmenis – 2200,00 

B līmenis – 1770,00 

C līmenis – 1250,00 

D līmenis – 530,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Komercizglītības centrs” 

Apmācību kursa pasniedzējs  
 

Ivars Ruņģis 

Apmācību kursa saturs  

* IPMA Sertifikācijas process un sagatavošanās 
   - Sertifikācijas process un kandidātu vērtēšanas sistēmas 
apskats. Sertifikācijas līmeņi un nepieciešamie kritēriji. 
Kompetences jēdziens un attīstības iespējas. 
   - IPMA kompetenču vadlīniju struktūra un jomas (versija 
4.0). Sertifikācijai nepieciešamā dokumentācija. Projekta 
izvēle projekta ziņojuma sastādīšanai. 
* Konteksts un projekta vide (perspektīva). 
   - Stratēģija. Pārvaldība, struktūras un procesi. Atbilstība, 
standarti un regulas. 
   - Neformālā vara un interese. Kultūra un vērtības. 
* Projektu vadītāja sociālās kompetences 
   - Pašanalīze un paškontrole.  Personiskais godīgums un 
uzticamība, komunikācija. 
   - Attiecības un iesaiste. Līderība. Komandas vadīšana. 
Konflikti un krīzes. Attapība / atjautība. 
   - Sarunas un konsultācijas. Orientācija un rezultātu. 
* Praktiskās kompetences  
   - Projekta dizains un definēšana. Prasības un nodevumi. 
Apjoms un laiks. 
   - Organizācija un informācija.  Kvalitāte. Finanses. 
Resursi. Iepirkumi. Plānošana un kontrole.  Riski un 
iespējas. 
   - Iesaistītās puses. Izmaiņas un transformācija.  
* Iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšana  
   - Sertifikācijas rakstiskais eksāmens mini versijā. 
Pasniedzēja atgriezeniskā saite, rekomendācijas. 
-   Projekta darbnīca - praktiska projekta realizācija. Darbs 
grupās ar reālo projektu un reālām darba situācijām. 
Risinājumu modelēšana. 
 
Pēc apmācību beigām dalībniekiem tiek nodrošināta 
iespēja kārtot starptautisku IPMA sertifikātu: 
A līmenis – sertificēts projektu direktors; 
B līmenis  – sertificēts vecākais projekta vadītājs; 
C līmenis – sertificēts projekta vadītājs; 
D līmenis – sertificēts projektu vadīšanas speciālists. 
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69. CTIASEC, Drošības pamati ar Security+ sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1750,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ainis Mūsiņš 

Apmācību kursa saturs  
 

1 - THREATS, ATTACKS, AND 
VULNERABILITIES; 
2 - ARCHITECTURE AND DESIGN; 
3 - IMPLEMENTATION; 
4 - OPERATIONS AND INCIDENT 
RESPONSE; 
5 - GOVERNANCE, RISK, AND 
COMPLIANCE; 

Kurss sagatavo CompTIA SY0-601 sertifikācijas 
eksāmenam. 

 
70. Sertificēta informācijas sistēmu profesionāļa (CISSP) sagatavošanas kurss ar sertifikāciju 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1900,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
Ainis Mūsiņš 
 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Security and Risk Management; 
2. Asset Security; 
3. Security Engineering; 
4. Communications and Network 

Security; 
5. Identity and Access Management; 
6.  Security Assessment and Testing; 
7. Security Operations; 
8. Software Development Security; 

Kurss sagatavo CISSP sertifikācijas eksāmenam 
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71.  GA, Web datu analītikas pamati izmantojot Google Analytics 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kaspars Elcis 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Datu analīzes būtība; 
2. GA uzstādīšana; 
3. Informācijas paneļi; 
4. Auditorijas atskaites; 
5. Iekšlapas analīze; 
6. Secinājumu izdarīšana. 

 
72. DA-100T00, Datu analīze ar Power BI ar sertifikāciju 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

32 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1200,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
Jānis Stūris, Fabian Ailenei 
 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Darbs ar Microsoft Data Analytics; 
2. Datu sagatavošana; 
3. Datu tīrīšana, pārveidošana un ielādēšana 

Power BI; 
4. Datu modeļa noformēšana programmā 

Power BI; 
5. Mērījumu veidošana, izmantojot DAX 

programmā Power BI; 
6. Modeļa veiktspējas uzlabošana; 
7. Pārskatu veidošana; 
8. Informācijas paneļu (dashboards) 

izveidošana; 
9. Lapu atskaites programmā Power BI; 
10. Advanced Analytics; 
11. Izveidojiet un pārvaldiet darbvietas 

(Workspaces); 
12. Datu kopas programmā Power BI; 
13. Row-level Security. 
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Kurss sagatavo DA-100: Analyzing Data with 
Microsoft Power BI sertifikācijas eksāmenam. 

 

73. Interaktīvu e-kursu veidošana ar CourseLab 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

350,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
 

Daiga Zentele, Jānis Judrups 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads, programmas izmantošanas mērķi un 
izveidoto materiālu piemēri; 
2. Jaunu moduļu veidošana, vienkāršu kursa 
elementu izmantošana; 
3. Sarežģītāku kursa elementu izmantošana; 
4. Kursa elementu noformēšana, izskata un 
parādīšanās iestatījumi; 
5. Interaktīvu moduļu veidošana; 
6. Vienkārša programmēšanas koda izmantošana; 
7. Vienota noformējuma veidošana e-mācību 
modulī; 
8. E-mācību moduļa publicēšana un izmantošana 
mācību procesā e-studiju sistēmā. 

 

74. Google Ads un Google Display Network pamati 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Kaspars Elcis 

Mācību materiālu veids  
(drukāti, elektroniski vai audiovizuāli) 

Drukāti un/vai elektroniski 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Iepazīšanāš ar Google Ads vidi; 
2. Kampaņu veidošana; 
3. Kampaņu veidošana Display network; 
4. Kampaņu optimizēšana. 
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75. Datu komunikācijas pamati 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

600,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
Māris Zunde 
 

Apmācību kursa saturs  
 

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; 

 
76. Risku vadība uzņēmumā 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
 

Uldis Zandbergs 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Riska vadības loma un organizācija uzņēmumos 
2. Riska avotu identificēšana un klasificēšana 
3. Galvenie riska vadības rīki 
4. Riska notikumu reģistrs, informācijas uzkrāšana 
un analīze 
5. Riska un kontroļu pašnovērtēšanas process 
6. Riska rādītāji un to analīze 
7. Uzņēmuma riska pārskats 

 
77. Infografiki, Moderns izteiksmes līdzeklis 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 
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Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

125,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
Aldis Ērglis, Reinis Rukmanis 
 

Apmācību kursa saturs  
 

1.Ievads komunikācijas problemātikā; 
 2.Strukturētās domāšanas paņēmieni; 
3.Komunikācijas instrumenti (toolbox); 
4.Grafiskās un tekstuālās informācijas apstrāde 
un izmantošana; 
5.Paraugdemonstrējumi; 

 

78. Adobe Photoshop CC lietpratējiem 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Artūrs Škutāns, Māris Jaunžeikars 

Mācību materiālu veids  
(drukāti, elektroniski vai audiovizuāli) 

Drukāti un/vai elektroniski 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Attēlu korekcija; 
2.  Vektoru rīku izmantošana; 
3.  Pielāgoti aizpildījumi; 
4.  Darbs ar slāņiem; 
5.  Adobe Photoshop un tīmeklis; 
6. Uzdevumu automatizēšana; 
7.  Failu pārvaldīšana programmā Adobe 

Bridge; 
8. RAW attēlu rediģēšana. 

 

79.  Adobe Illustrator CC lietpratējiem 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

250,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 
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Apmācību kursa pasniedzējs  Artūrs Škutāns, Māris Jaunžeikars 

Mācību materiālu veids  
(drukāti, elektroniski vai audiovizuāli) 

Drukāti un/vai elektroniski 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Darba uzsākšana programmā Adobe 
Photoshop CC; 

2. Izšķirtspēja un grafikas veids; 
3. Darbs ar slāņiem; 
4. Iezīmēšanas tehnikas; 
5. Attēlu uzlabošana; 
6. Attēlu saglabāšana tīmeklim un drukai; 
7. Darbs ar programmu Adobe Bridge; 

 

80. ITPM, Projektu vadība pēc Project + standarta ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jānis Koklačs,  Uldis Zandbergs 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Projekts; 
2. Ieguldītāju vajadzību un vēlmju 

noteikšana; 
3. Plānošana; 
4. Piegādes vadības plāna izstrāde; 
5. Kvalitātes vadība. 

Kurss sagatavo CompTIA Project+ sertifikācijas 
eksāmenam; 

 

81. Ievads Python programmēšanas valodā (55264) ar sertifikāciju 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00 

Apmācību sniedzējs Baltijas Datoru akadēmija, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  
Ints Meijers 
 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Darbību veikšana, izmantojot datu tipus 
un operatorus; 

2. Plūsmas kontrole ar lēmumiem un 
cikliem; 
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3. Ievades un izvades dabību veikšana; 
4. Koda dokumentēšana un strukturēšana; 
5. Problēmu novēršana un kļūdu apstrāde; 
6. Darbību veikšana, izmantojot moduļus un 

rīkus. 
Kurss sagatavo Exam 98-381: Introduction to 
Programming Using Python sertifikācijas 
eksāmenam. 

 

82. NSE4 - FortiGate I Security 
Mācību kursa ilgums  

(akadēmiskās stundas) 
24 

Mācību veids 

(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Tiešsaistes mācības pasniedzēja vadībā  
(darba dienas) 

Apmācību valoda Angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam (EUR bez PVN) 2125,00 

Apmācību sniedzējs OptiCom, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Paweł Śniechowski 

Apmācību kursa saturs  
 

1. Ievads FortiGate un sākotnējā konfigurācijā. 
2. Drošības produkts. 
3. Ugunsmūra politika. 
4. Tīkla adrešu tulkošana (NAT). 
5. Ugunsmūra autentifikācija. 
6. Reģistrēšana un uzraudzība. 
7. Sertifikātu operācijas. 
8. Tīmekļa filtrēšana. 
9. Lietojumprogrammas vadība. 
10. Antivīruss. 
11. Ielaušanās novēršana un dienesta laušana. 
12. SSL VPN. 

 

83. NSE4 - FortiGate II Infrastructure 
Mācību kursa ilgums (akadēmiskās stundas) 16 

Mācību veids 

(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Tiešsaistes mācības pasniedzēja vadībā  
(darba dienas) 

Apmācību valoda Angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam (EUR bez PVN) 1375,00 

Apmācību sniedzējs OptiCom, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs  Paweł Śniechowski 

Apmācību kursa saturs  

1. Maršrutēšana. 
2. WAN (SD-WAN). 
3. Slāņa pārslēgšana. 
4. Virtuālie domēni. 
5. IPsec VPN. 
6. Fortinet vienotā pierakstīšanās (FSSO). 
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7. Liela pieejamība (HA). 
8. Tīmekļa starpniekserveris. 
9. Diagnostika 

 

84. Norvēģu valoda А1 (bez priekšzināšanām) 
Mācību kursa ilgums (akadēmiskās stundas) 50  

Mācību veids 

(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 

pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu un Norvēģu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam (EUR bez PVN) 256,50 

Apmācību sniedzējs POLYGLOT, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs Vera Diakonova 

Apmācību kursa saturs 

Sarunāties par ikdienas tēmām; 

Saprast un izmantot elementārus sarunvalodas 
izteicienus; 

Uztvert valodu ar dzirdes palīdzību; 

Lasīt vienkāršus tekstus; 

Piedalīties dialogos. 

 
85. Norvēģu valoda А2 (ar nelielām priekšzināšanām)  

Mācību kursa ilgums (akadēmiskās stundas) 64  

Mācību veids 

(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 

pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu un Norvēģu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam (EUR bez PVN) 309,00 

Apmācību sniedzējs POLYGLOT, SIA 

Apmācību kursa pasniedzējs Vera Diakonova 

Apmācību kursa saturs 

Sarunāties par ikdienas tēmām; 

Saprast un izmantot elementārus sarunvalodas 
izteicienus; 

Uztvert valodu ar dzirdes palīdzību; 

Lasīt vienkāršus tekstus; 

Piedalīties dialogos. 

 

86. Norvēģu valoda B1 (ar priekšzināšanām) 
Mācību kursa ilgums (akadēmiskās stundas) 64  

Mācību veids 

(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 

pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Norvēģu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam (EUR bez PVN) 309,00 

Apmācību sniedzējs POLYGLOT, SIA 
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Apmācību kursa pasniedzējs Vera Diakonova 

Apmācību kursa saturs 

Brīvi saprast un adekvāti interpretēt tekstus; 

Rakstīt konspektu, referātu, vēstuli, paziņojumu 
u.c. dokumentus pamatojoties uz dzirdēto un 
izlasīto, demonstrējot spēju analizēt un izvērtēt 
informāciju; 

Saprast audio tekstu kā vienotu veselumu, saprast 
detaļas, demonstrēt spēju novērtēt dzirdēto 
(radio un televīzijas pārraides, kinofilmu 
fragmenti, publisko uzstāšanās runu ieraksti un 
tml.) un novērtēt runātāja attieksmi pret runas 
priekšmetu; 

Brīvi uzturēt dialogu, izmantojot dažādus valodas 
līdzekļus dažādu valodas saziņas mērķu un taktiku 
realizēšanai; 

Brīvas sarunas situācijā aizstāvēt un argumentēt 
savu viedokli; 

Viegli demonstrēt valodas sistēmas zināšanas, kas 

izpaužas valodas vienību un struktūru attieksmju 

lietošanā, kas nepieciešamas atsevišķu izteikumu, 

kā arī izteikumu, kas ir oriģinālo tekstu vai to 

fragmentu sastāvdaļas, izprašanai un 

noformēšanai. 

 

87. Strukturēts, īsu video ierakstu kurss Excel zināšanu papildināšanai darbam ar datiem, 
atskaitēm ar priekšzināšanām 
(EXCEL ONLINE KURSS) 

Mācību kursa ilgums (akadēmiskās stundas) 

24 akadēmiskās stundas: 
1) videolekcijas e-mācību platformā 16 

akadēmisko stundu apjomā; 
2) 8 akadēmiskās stundas konsultācijas ar 

pasniedzēju tiešsaistē. 

Mācību kursa apguves ilgums 

Kursa dalībnieks apmācību materiālus apgūst 
patstāvīgi paša izvēlētā laikā, vietā un apjomā, 
klausoties video materiālus, iepazīstoties ar 
rakstveida informāciju, kā arī veicot uzdevumus 
Excel darba lapās. 
 
Microsoft Excel mācību programma apkopota 8 
moduļos. Pieeja apmācību materiāliem tiek 
piešķirta pakāpeniski – secīgi, piešķirot piekļuvi 
moduļiem ik pēc 7 dienām. Visu apmācību laiku 
kursa dalībniekam ir pieeja iepriekšējo nodaļu 
apmācību materiāliem. 
 
Mācību kursa īsākais iespējamais apguves ilgums 
ir 8 nedēļas no kursa uzsākšanas dienas. 
Maksimālais kursa apguves laiks ir līdz 3 mēneši 
no kursa uzsākšanas dienas. 
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Mācību veids (kombinēts) 

E-mācību platforma: mācību kurss sagatavots 
Thinkific platformā,  kas ir viena no 
populārākajām mācību vietnēm pasaulē 
(https://www.thinkific.com/). Tajā ir iespēja sekot 
līdzi dalībnieku kursa apguves progresam. 
Ērta un viegli uztverama mācību platforma kursa 
dalībniekiem. 
 
Individuāla lietotāja profils: katram 
apmācāmajam tiek nodrošināts individuāla 
lietotāja profils kursa apguves izsekojamībai. Lai 
pievienotos mācību kursam, tiek izmantots e-
pasts un parole. Materiāliem un video lekcijām 
piekļuve tiek nodrošināta 12 mēnešus. Pēc 
noklusējuma kursa dalībnieks saņem informāciju 
par nākamā moduļa tēmām, kā arī atgādinājumu 
par kursa apguves progresu. 
 
Video ierakstu kursa saturs: Excel Online kursā 
pieejami tiešsaistes un lejupielādējami digitāli 
apmācību materiāli teksta, video, prezentāciju, 
xlsx (Excel darba faili, kuros praktiski un patstāvīgi 
veikt video redzamās darbības). 
 
Apmācību ilgums un norise: kurss sastāv no 8 
moduļiem. Katrs modulis ir izveidots no 
vairākiem, īsiem (vidēji 5-10 min.) video 
ierakstiem atbilstoši moduļa tēmām. 
Viena moduļa vidējais video lekciju kopējais 
ilgums sastāda 2 akadēmiskās stundas, neskaitot 
laiku praktisko darbu izpildei. Kopā viena moduļa 
pilnīgai apguvei (ieskaitot patstāvīgo darbu un 
mājas darbu izpildi) jārēķinās ar 2 līdz 3 stundām. 
 
Jautājumi / Atbildes / Diskusijas: apmācību laikā 
ir nodrošināta iespēja: 
* mācību platformā sazināties ar pasniedzēju lai 
noskaidrotu sev interesējošos jautājumus, 
izmantojot Apmācību vietnes sadaļu “Diskusijas”, 
kā arī e-pastu vai tālruni. Diskusiju panelī kursa 
dalībniekiem ir iespēja uzjautāt savus jautājumus, 
apmainīties ar viedokļiem un dalīties ar savu 
pieredzi, ieteikumiem; 
* piedalīties tiešsaistes nodarbībās, kurās tiek 
apskatītas dažādas tēmas papildus kursa 
programmai vai organizētas kā jautājumu un 
atbilžu sesijas par kursā iekļautajām tēmām. 
* piekļūt slēgtai Facebook Apmācību grupai ar 
iespēju piedalīties Excel Know How rīkotajās 

meistarklasēs. 
 
Praktiskie darbi / mājas darbi: Kursā ir paredzēti 
vairāki praktiskie uzdevumi un patstāvīgie darbi 
(mājas darbi), kuru risinājumu video arī pieejami 
kursa materiālos. 

https://www.thinkific.com/
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Apmācību noslēgums - kursa noslēgumā ir 
sagatavots pārbaudes tests no 20 jautājumiem 
par kursā apgūtajām tēmām. Pārbaudes testu 
iespējams kārtot vairākkārt. Tā kā ir sagatavota 
jautājumu banka, kārtojot testu atkārtoti, liela 
daļa jautājumu neatkārtojas. 
 
Apmācības noslēdzas brīdī, kad kursa dalībnieks 
savā apmācību vietnē noskatās un atzīmē visas 
kursa nodaļas kā “pabeigtas”. 
 
Sīkāk par Excel Online kursu mājaslapā - 
https://www.excelknowhow.com/excel-online-
kurss  
 
Kad kursa dalībnieks ir apguvis Mācību kursu un 
Apmācību vietnē izpildījis visus Apmācību 
uzdevumus, tiek sagatavots un nosūtīts uz kursa 
dalībnieka elektroniskā pasta adresi sertifikāts 
(pdf formātā) par mācību kursa pabeigšanu. 
 
Excel Know How uztur izsniegto sertifikātu par 
Mācību kursu pabeigšanu reģistru. 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam (EUR bez PVN) 195,00 

Apmācību sniedzējs SOFIUS, SIA (Excel Know How) 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ivars Krampis - Vanags 

Apmācību kursa saturs  

1. MODULIS. 
EXCEL POPULĀRĀKĀS 
FORMULAS 
Šajā modulī Tu apgūsi Excel 
populārākās formulas un 
uzzināsi, kā tās kopēt. 
Iemācīsies veidot šūnu 
relatīvās un absolūtās 
atsauces un uzzināsi par IF 
formulas lietojumu, 
datumiem un darbu ar 
tekstu. 

2. MODULIS. 
DATU 
UZMEKLĒŠANA AR 
VLOOKUP 
Šajā modulī Tu apgūsi 
VLOOKUP funkciju 
(formulu, kas jāzina 
ikvienam), kas pavērs 
plašas iespējas datu 
uzmeklēšanā un 
tabulu apvienošanā. 
Lietpratēji noteikti 
novērtēs, kā 
VLOOKUP izmantot 
dinamiski, 
savienojumā ar 
MATCH formulu vai 
netiešas sakritības 
pielietošanā. 

3. MODULIS. 
DATU IZGUVE UN ANALĪZE 
Šis modulis veltīts datu 
analītikai un Tu apgūsi 

4. MODULIS. 
DATU FILTRĒŠANA 
UN DATU 
AIZSARDZĪBA 

https://www.excelknowhow.com/excel-online-kurss
https://www.excelknowhow.com/excel-online-kurss
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nosacījumu saskaitīšanas 
un skaitīšanas formulas 
SUMIFS, COUNTIFS, 
AVERAGEIFS, kā arī apgūsi 
dažādus 
nosacījumsaskaitīšanas 
pielietojuma scenārijus. 

Šajā modulī Tu apgūsi 
prasmes par datu 
filtrēšanu un datu 
aizsardzību. Uzzināsi, 
kā filtrēt datus, kā 
atrast unikālos 
ierakstus,  kā izveidot 
iznirstošu sarakstu no 
šūnas un kā iestrādā 
dažādus 
ierobežojumus, lai 
Tavi dati būtu 
drošībā. 

5. MODULIS. 
PAR DATU VIZUALIZĀCIJAS 
PAMATPRINCIPIEM 
Šis modulis aizsāk datu 
vizualizāciju. Tajā Tu apgūsi 
grafiku izveidi un 
pielāgošanas iespējas. 
Daudz prakstiskas 
līdzdarbošanās, kurās Tu 
veidosi grafikus ar 
dažādiem nosacījumiem un 
noformēsi datus vizuāli 
pievilcīgā un profesionālā 
veidā. 

6. MODULIS. 
VIZUALIZĀCIJA AR 
NOSACĪJUMA 
FORMATĒŠANU 
Šis modulis veltīts 
datu vizualizācijai ar 
nosacījumu 
formatēšanu jeb 
Conditional 
Formatting gan 
izmantojot standarta, 
gan pielāgotus 
nosacījumus. Tāpat 
uzzināsi, kā veikt 
vizualizāciju ar šūnas 
grafikiem jeb 
Sparklines. 

7. MODULIS. 
IEVADS PAR PIVOT 
TABULĀM JEB 
RAKURSTABULĀM 
Noslēdzošie divi moduļi 
kursā tiks veltīti Pivot 
tabulām jeb 
Rakurstabulām. Uzzināsi, kā 
izveidot Pivot tabulu un 
pievienot vizuālos filtrus 
jeb Slicers. Tie, kuriem šī ir 
absolūti jauna tēma, būs 
liels pārsteiguma moments. 

8. MODULIS. 
PADZIĻINĀTI PAR 
PIVOT TABULĀM 
Kā veidot dinamiska 
grafiku (PivotChart) 
un to pielāgot 
izmantojot 
PivotTable. Uzzināsi 
par datu grupēšanu, 
papildu aprēķiniem 
un citu padziļinātu 
funkcionalitāti, kas 
būs pa spēkam ik 
katram. Un 
nobeigumā par to, kā 
izveidot PivotTable 
no vairākām datu 
tabulām (Data model 
izmantošana). 

 

 

88. Strukturēts, īsu video ierakstu kurss Power BI apgūšanai lietotājiem un izstrādātājiem 
(POWER BI ONLINE KURSS) 

Mācību kursa ilgums (akadēmiskās stundas) 

40 akadēmiskās stundas: 

1) Videolekcijas e-mācību platformā 32 

akadēmisko stundu apjomā; 
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2) 8 akadēmiskās stundas konsultācijas ar 
pasniedzēju tiešsaistē. 

Mācību kursa apguves ilgums Līdz 5 mēnešiem no kursa uzsākšanas dienas 

Mācību veids (kombinēts) 

Kursa dalībnieks apmācību materiālus apgūst 
patstāvīgi paša izvēlētā laikā, vietā un apjomā, 
klausoties video materiālus, iepazīstoties ar 
rakstveida informāciju, kā arī veicot uzdevumus. 
 
E-mācību platforma: mācību kurss sagatavots 
Thinkific platformā,  kas ir viena no 
populārākajām mācību vietnēm pasaulē 
(https://www.thinkific.com/). Tajā ir iespēja sekot 
līdzi dalībnieku kursa apguves progresam. 
Ērta un viegli uztverama mācību platforma. 
 
Individuāla lietotāja profils: katram 
apmācāmajam tiek nodrošināts individuāla 
lietotāja profils kursa apguves izsekojamībai.. Lai 
pievienotos mācību kursam, tiek izmantots e-
pasts un parole. Materiāliem un video lekcijām 
piekļuve tiek nodrošināta 12 mēnešus, kā arī 
tuvojoties šim termiņam, pēc vēlmēm un 
nepieciešamības, ir iespēja pieejas laiku 
pagarināt. 
 
Video ierakstu kursa saturs: Power BI Online 
kursā pieejami tiešsaistes un lejupielādējami 
digitāli apmācību materiāli teksta, video, 
prezentāciju, xlsx, csv un cita formāta faili, lai 
kursa dalībnieks praktiski un patstāvīgi veiktu 
video redzamās darbības. 
 
Praktiskie darbi / mājas darbi: Kursā ir paredzēti 
vairāki praktiskie uzdevumi un patstāvīgie darbi 
(mājas darbi), kurus iesniedz pasniedzējam 
izskatīšanai. Atbilde tiek sniegta e-pastā, video 
ierakstā vai citā atbilstoši ērtākā un kvalitatīvākā 
veidā. 
 
Apmācību noslēgums  - apmācības noslēdzas 
brīdī, kad kursa dalībnieks savā apmācību vietnē 
noskatās un atzīmē visas kursa nodaļas kā 
“pabeigtas”. 
 
Sertifikāts  - Kad kursa dalībnieks ir apguvis 
Mācību kursu un Apmācību vietnē izpildījis visus 
Apmācību uzdevumus, tiek sagatavots un nosūtīts 
uz kursa dalībnieka elektroniskā pasta adresi 
sertifikāts (pdf formātā) par mācību kursa 
pabeigšanu. 
 
Excel Know How uztur izsniegto sertifikātu par 
Mācību kursu pabeigšanu reģistru. 
 

https://www.thinkific.com/
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Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam (EUR bez PVN) 495,00 

Apmācību sniedzējs SOFIUS, SIA (Excel Know How) 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ivars Krampis - Vanags 

Apmācību kursa saturs 
 

Ievads par Power BI 

 Par Power BI 

 Power BI darba vides 

 Sākt darbu ar Power BI 
 

Savienojumi un sākotnējo datu transformēšana 

 Power BI datu savienojumu tipi (Excel kā datu 
avots; CSV / TXT ; Web; Folder; Datu bāzes) 

 Pamata tabulu transformācijas, teksta, skaitļu & 
datumu rīki 

 Satura & nosacījumu kolonnas, grupēšana & 
datu apkopošana 

 Tabulu savēršana (pivot) un atgriešana no 
savēršanas 

 Vaicājumu pielāgošana, apvienošana un 
papildināšana 

 Datu kombinēšana (pievienošana un 
papildināšana) 

 Jaunu atskaišu veidošana, izmantojot esošus 
Power BI datu modeļus (Desktop / web vidēs) 

 Parametrizācija (Mainīgo parametru 
izmantošana) 

 Ieskats M Query vaicājumu rediģēšanā 

 Padziļinātas, pielāgotas funkcionalitātes 
vaicājumu veidošanā (noderīgi scenāriji) 

 

Datu modeļa izveide 

 Tabulu saikņu izveide, kardinalitāte (relācijas) 

 Datu normalizācija 

 Datu modeļa organizācija 

 Hierarhiju veidošana un izmantošana 

 

Aprēķinātu datu papildināšana ar DAX 

 Datu analīzes izteiksmes, sintakse un operatori 
(DAX) 

 Biežāk izmantotās DAX formulas 

 Aprēķinātas kolonnas un mērījumi 

 Loģiskie un nosacījumu formulējumi 

 Teksta, matemātikas un statistikas funkcijas 

 Sākotnējais / izejas datu konteksts salīdzinājumā 
ar filtra kontekstu 

 Darbs ar datumiem un laika skalu (Time 
intelligence) 

 "What-If" parametru izmantošana 

 



 57 

Interaktīvu atskaišu sagatavošana ar Power BI 

 Atskaišu skati 

 Vienkāršu diagrammu pievienošana Power BI 
atskaitei 

 Formatēšanas un filtrēšanas iespējas 

 Matricas, Tabulu veida attēlojumi 

 Dalījumi/šķēlumi un laika līnijas 

 Kartītes, KPI 

 Power BI kartes veida attēlojumi (Basic, Fill, 
ArcGIS) 

 Kokveida kartes, līnijas, laukumi un citi 

 Pārskata mijiedarbību rediģēšana 

 Dinamisko filtru pievienošana 

 Saišu izveidošana ar atskaišu grāmatzīmēm 
(Bookmarks) 

 Padziļinātu skatu pārvaldība (Drill Through) 

 Iznirstošie info logi (Tooltips) 

 Atskaišu eksports uz PowerPoint un PDF 

 Lomu pārvaldīšana (Row Level Security) 

 

Power BI servisa vide (app.powerbi.com): 

 Power BI mākoņservisa vide 

 Power BI risinājumu pārvaldība 

 Atskaišu un informācijas paneļu izveide 
mākoņservisā 

 Atskaišu koplietošana organizācijas ietvaros: 

 Power BI Application kā koplietošanas 
instruments 

 Informācijas paneļa (Dashboard kopīgošana) 

 Atskaites (Report) kopīgošana organizācijas 
ietvaros 

 Atskaites (Report) publiska kopīgošana 

 Datu modeļa analīze Excel 
 

Power BI mobilā aplikācija 

 Power BI mobilā aplikācija 

 Mobilo skatu pielāgošana 

 

89. ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas auditors/vadošais auditors (IRCA) 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai tiešsaistes apmācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1045 (attālināti mācoties), klātienē 1145 

Apmācību sniedzējs SIA “Leilands un Putnis” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Dzintars Putnis 

Apmācību kursa saturs  

Kvalitātes vadības sistēmas, starptautiskais 
standarts ISO 9001:2015, tā prasības un 
priekšrocības; ISO9001 prasību piemērošana 
audita situācijās; 
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Ievads auditā, tā mērķu nospraušana un 
plānošana; audita sagatavošana, kontrolsarakstu 
specifika; 
Audita vadība;  
Auditors – loma, atbildības, kvalifikācija, 
personiskās īpašības;  
Audita veikšanas metodes; psiholoģiskie faktori 
auditā, jautājumu uzdošanas tehnika; 
Ziņošana; neatbilstību ziņojumi; 
Akreditācija un sertifikācija. 
Visām tēmām ir praktiskie uzdevumi, lai iegūtu 
nepieciešamās iemaņas audita plānošanai, 
sagatavošanai, veikšanai un ziņošanai par 
rezultātiem. 

 
90. ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais auditors 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai tiešsaistes apmācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

240 (attālināti mācoties), klātienē 280 

Apmācību sniedzējs SIA “Leilands un Putnis” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Dzintars Putnis vai Jānis Leilands 

Apmācību kursa saturs  

Ievads. ISO 9001: 2015 standarta prasību analīze. 
Procesa vadība un auditi, ieskaitot procesa analīzi 
praktisko pielietojumu.  
Audita dzīves cikls, auditora kompetence un 
vadlīnijas (ISO 19011).  
Sagatavošanās auditam, audita kritēriji, audita 
plānošana, kritēriju un iekšējās dokumentācijas 
izmantošana audita sagatavošanai. 
Kontrolsarakstu sagatavošana, padomi 
sagatavošanai. 
Iespējamā audita situāciju analīze, neatbilstību 
identificēšana (NCR), ziņošana par NCR, 
ierosināto korektīvo darbību analīze. 
Audita psiholoģiskie jautājumi, audita pieeja, laba 
audita prakse, praktisks uzdevums audita 
procesam ar iepriekš sagatavotu kontrolsarakstu. 

 
91. ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

64 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai tiešsaistes apmācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 
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Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

760 (attālināti mācoties), klātienē 920 

Apmācību sniedzējs SIA “Leilands un Putnis” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Jānis Leilands 

Apmācību kursa saturs  

1.modulis: Kvalitātes vadības sistēma un ISO 
9001:2015 prasības 
- ISO 9001 prasību skaidrojums un to interpretācija 
no sistēmas ieviešanas un novērtēšanas viedokļa.  
- Ievads kvalitātes sistēmā, kvalitātes vadības 
principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes 
vadības sistēmām, kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un 
raksturīgākās kļūdas. 
2.modulis: Procesu pieeja un dokumentēšana 
- Procesu pieeja, tās principi un realizēšana 
kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un 
uzturēšanā.  
- Procesu kritēriji un mērījumi.  
- Procesu dokumentēšanas veidi.  
- Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas 
struktūra un dokumentācijas izveidošanas 
principi, veidi un raksturīgākās kļūdas.  
- Dokumentu un pierakstu vadības 
dokumentēšana un realizēšana uzņēmumā. 
3.modulis: Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais 
audits 
- Iekšējais audits.  
- Iekšējā audita pamatprincipi.  
- Kvalitātes vadības sistēmas prasības iekšējiem 
auditiem, auditu plānošana, sagatavošana, 
realizēšana un rezultātu ziņošana.  
- Praktiskas nodarbības audita plānošanā, 
intervēšanā un rezultātu ziņošanā. 
4.modulis: Kvalitātes vadības sistēmas 
nepārtraukta uzlabošana 
- Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta 
pilnveidošana, prasības sistēmas pastāvīgai 
uzlabošanai, korektīvām un preventīvām 
darbībām; neatbilstību vadība, kvalitātes izmaksu 
loma un nozīme pastāvīgās uzlabošanas 
realizēšanā; pastāvīgas uzlabošanas 
priekšnosacījumi, kvalitātes vadības sistēmas 
pilnveidošanas metodes un instrumenti, 
patstāvīgas uzlabošanas procesa organizācija.  
- Pilnveidošanas procesa dokumentēšana un 
rezultātu protokolēšana 

 
92. ISO 9001:2015 Standarta prasību skaidrojums 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai tiešsaistes apmācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 
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Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

240 (attālināti mācoties), klātienē 280 

Apmācību kursa pasniedzējs  
 

Dzintars Putnis vai Jānis Leilands 

Apmācību kursa saturs  

Ievads kvalitātes vadībā/Kvalitātes jēdziens.  
ISO 9000 standartu saime. ISO 9001. Vispārīgās 
prasības.  
Procesu pieejas realizēšana. Uz riskiem balstītas 
domāšanas realizēšana. Procesu un risku pieejas 
lietojums kvalitātes vadības sistēmā. Pārskats par 
plašāk zināmām risku pārvaldības metodēm. 
Organizācijas konteksts. Organizācijas darbībā 
ieinteresētās puses.  
Kvalitātes vadības sistēmas dokumentēšana. 
Līderība (Leadership) un pārvaldības atbildība. 
Plānošanas procesi; atbalsta procesi; 
pamatdarbības procesi; monitoringa, mērījumu, 
analīzes un novērtēšanas procesi; pilnveidošanas 
procesi. 

 
93. Iekšējo auditoru praktiskā apmācība 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai tiešsaistes apmācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

350 (attālināti mācoties), klātienē 410 

Apmācību sniedzējs SIA “Leilands un Putnis” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Dzintars Putnis 

Apmācību kursa saturs  

Pēc aktīvas līdzdalības kursā, dalībnieki spēs: 
Izprast procesa pieeju, tās nozīmi auditu 
plānošanā un veikšanā; 
Saprast ISO 9001:2015 standarta prasības 
uzņēmuma darbības novērtēšanai; 
Praktiski sagatavoties iekšējo auditu veikšanai; 
Iegūt apliecinājumus par atbilstību, ieskaitot 
dokumentācijas auditu, darbinieku intervijas un 
novērošanu, lai iegūtu apliecinājumus par vadības 
sistēmas efektivitāti; 
Sagatavot audita ziņojumus par audita 
atklājumiem. 
 
1.modulis 
Ievads auditā, audita kvalitāte un to ietekmējošie 
faktori, ieskats ISO9001 standarta struktūrā un 
prasībās. 
2.modulis 
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Ievads procesu vadībā; procesa analīze un tās 
rezultātu izmantošana, gatavojoties auditam; 
procesa raksturotāji un to nozīmē procesu 
efektivitātes izvērtēšanā. 
3.modulis  
Audita dzīves cikls, vērtību pievienojošs audits; 
sagatavošanās auditam, kontrolsaraksti, ieteikumi 
to gatavošanā. 
4.modulis 
Neatbilstības un korektīvās darbības, iespējamo 
audita situāciju analīze, audita ziņojumi, ieskaitot 
neatbilstību ziņojumus; piedāvāto korektīvo 
darbību analīze, lai izvērtētu to piemērotību. 
5.modulis  
Auditu ietekmējošie faktori, pieeja auditam, 
audita laba prakse; praktiska izvēlēto procesu 
auditēšana saskaņā ar sagatavoto 
kontrolsarakstu; audita analīze un pilnveidošanās 
virzieni auditora iemaņu attīstīšanai. 

 
94. ISO 27001:2013. Informācijas drošības vadība. Sistēmas ieviešana  un uzturēšana.  Risku 
novērtēšana un pārvaldība. Informācijas glabāšana mākonī. 

Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai tiešsaistes apmācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

380 (attālināti mācoties), klātienē 440 

Apmācību sniedzējs SIA “Leilands un Putnis” 

Apmācību kursa pasniedzējs  
 

Raimonds Rullis 

Apmācību kursa saturs  

ISO 27001 terminoloģija;  
ISO 27001 pamatprincipi un prasības; 
Prasības datu aizsardzībai mākoņpakalpojumos, 
atbilstoši standartiem ISO 27017:2015 un ISO 
27018:2019; 
Papildus rekomendācijas personas datu 
aizsardzībai atbilstoši ISO 27701:2019; 
informācijas drošības vadības sistēmas izveides 
un ieviešanas process; 
ISO 27001 un GDPR prasību integrācijas 
jautājumi; 
Uzņēmuma atbilstība ISO 27001:2013 prasībām 
un nepieciešamie resursi (laiks, darbs, finanses, 
cilvēku resursi) pilnībā atbilstošas sistēmas 
izveidei un darbināšanai; 
Informācijas drošības vadības sistēmas 
sertifikācijas process; 
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95. ISO 14001:2015 Standarta prasību skaidrojums 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai tiešsaistes apmācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

180 (attālināti mācoties), klātienē 200 

Apmācību sniedzējs SIA “Leilands un Putnis” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Dzintars Putnis, Jānis Leilands vai Iveta Mežinska 

Apmācību kursa saturs  

Izpratne par vides pārvaldības sistēmu standarta 
ISO 14001:2015 prasībām; vides aspekti un 
ietekme uz vidi;  
Vides mērķu un vides programmu izstrāde 
ISO 14001:2015 standarta prasību analīze: 
Organizācijas konteksts (izpratne par organizāciju, 
tās iekšējo un ārējo vidi, kas ietekmē vides 
pārvaldības sistēmu (VPS);  
Ieinteresētās puses un to prasības, vajadzības, 
vēlmes, VPS darbības joma, vispārīgās prasības 
VPS);  
Vadība (vadība, līderība, vadītāju apņemšanās 
VPS, vides politika, lomas, atbildības, pilnvaras); 
Plānošana (darbības, identificējot riskus un 
iespējas, vides aspekti, atbilstības saistības, mērķi 
vides jomā un mērķu sasniegšanas plānošana); 
Atbalsts (resursi, kompetence, informētība, 
komunikācija, dokumentēta informācija); 
Procesi (procesu plānošana un kontrole, gatavība 
ārkārtas situācijām un reaģēšana uz tām); 
Izpildījuma novērtējums (monitorings, mērījumi, 
analīze un novērtēšana, iekšējais audits, vadības 
pārskats);  
Pilnveide (neatbilstības un korektīvās darbības, 
nepārtraukta pilnveide). 
Biežāk novērojamās problēmas vides pārvaldības 
sistēmas ieviešanā un uzturēšanā. 

 

96. ISO 14001:2015 Iekšējais auditors 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
(klātiene vai tiešsaiste pasniedzēja vadībā) 

Klātiene (darba dienas) vai tiešsaistes apmācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

300 (attālināti mācoties), klātienē 340 

Apmācību kursa pasniedzējs  Dzintars Putnis vai Jānis Leilands 
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Apmācību kursa saturs  

Vides pārvaldības sistēmas (VPS) nepieciešamība 
un ieguvumi. 

Pārskats par standarta ISO 14001:2015 prasībām.  
Auditu plānošana un auditu programmas izstrāde 
(audita mērķis, kritēriji, normatīvās prasības, 
resursi); 

Audita sagatavošana, ieskaitot kontrolsarakstus; 

Auditā iespējamo situāciju analīze, audita 
atklājumi, ieskaitot neatbilstību ziņojumus; 
Audita veikšana, ziņošana par audita rezultātiem;  
Audita dokumentācija; 
Korektīvo darbību efektivitātes novērtēšana; 

VPS pilnveides nepieciešamība un piemērotāko 
pilnveides risinājumu noteikšana. 

 

 

97. Prezentēšanas prasmes klātienē un digitālajā vidē 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

220,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Triviums apmācība” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Krista Vāvere 

Apmācību kursa saturs  

1. Prezentācijas struktūra un saturs; 
2. Auditorijas analīze. Informācijas pielāgošana 

auditorijas interesēm; 
3. Darbs ar runas saturu (vēstījuma veidošana) 
4. Darbs ar runas formu (fons, neverbālā valoda) 
5. Kā pielāgot prezentāciju konkrētam 

formātam; 
6. Online prezentācijas tehniskais 

nodrošinājum; 
7. Kā pārvarēt iekšējās barjeras publiskās runas 

laikā; 
8. Kā veiksmīgi/pārliecinoši novadīt 

prezentāciju; 
9. Tipiskākās kļūdas; 
10. Individuālais vai grupu darbs, situāciju izpētes 

(case-study). 

 

98. Efektīva klientu attiecību vadība  
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 
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Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

180,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Triviums apmācība” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Ieva Vaine 

Apmācību kursa saturs  

1. Efektīvas klientu attiecību vadības pamata 
principi, standarti un vadlīnijas ; 
2. Uz klientu orientēta klientu apkalpošana un 
serviss; 
3. Komunikācijas nozīme un rīki; 
4. Klientu  apkalpošanas sarunas  struktūra; 
5. Izzināšanas un argumentēšanas  praktiskie 
instrumenti; 
6. Iebildumu apiešanas tehnikas 
7. Komunikācijas nozīme un rīki klientu attiecību 
vadībā.  
8. Komunikācija kanālu veidi un lomas.  
9. Grūtās komunikācijas situācijas; 
10. Personiskas attieksmes un motivācijas nozīme 
efektīvā klientu attiecību vadībā; 
11. Personīgo resursu saglabāšana, stresa vadība. 
standarts un vadlīnijas. 

 

99. Līderības prasmju attīstības programma 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

16 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

420,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Triviums apmācība” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Olga Dzene, Jolanta Armande 

Apmācību kursa saturs  

1. Līdera loma un atbildība, darba izaicinājumiem; 
2. Praktiski mūsdienīgi vadīšanas instrumentiem; 
3. Vadītāja operatīvās darbības nodrošināšanai 
nepieciešamās kompetence; 
4. Praktiski paņēmieni efektīvai darba plānošanai 
un organizēšanai; 
5. Efektīva komunikācija un komandas vadīšana 
saskaņā ar uzņēmuma mērķiem; 
6. Darba izpildes vadīšana uzņēmumam mērķu 
sasniegšanā; 
7. Uzdevumu došana, deleģēšana, kontrole; 
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8. Atgriezeniskā saite rezultātu sasniegšanā, 
attiecību veidošanā un darbinieku attīstībā; 
9. Svarīgākie motivācijas sistēmas elementi. 
Modernās pieejas; 
10. Konfliktsituācijas un nestandarta situāciju 
risināšana; 
11. Personīgā efektivitāte laika plānošanas un 
emociju vadīšanas kontekstā. 
12. Emociju vadība, emociju ietekme uz 
produktivitāti, lēmumu pieņemšanu un 
ayttiecībām 
13. Pārmaiņu vadība, vadītāja loma un atbildība 
pārmaiņu vadībā. 

 

100. Darba efektivitāte un produktivitāte 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

8 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

180,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Triviums apmācība” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Olga Dzene, Jolanta Armande, Ieva Vaine 

Apmācību kursa saturs  

1. Laika plānošanas pamatprincipi; 
2. Darbību plānošana. Ilgtermiņa un īstermiņa 

plāni 
3. Laika plānošana strādājot attālināti; 
4. Iekšējie un ārējie efektīva darba traucēkļi; 
5. Stresa vadības prasmes kritiskās situācijās; 
6. Skaidru mērķu un prioritāšu noteikšana un 

ievērošana; 
7. Darbu deleģēšanas prasmes; 
8. Attieksmes un personiskā faktora nozīme.  

Kas veicina produktivitāti? 
9. Laika menedžments komandā; 
10. Kā saskatīt optimizācijas iespējas un izvērtēt 

nepieciešamību? Iespējamās kļūdas un riski 
11. Individuālais laika plāns. 

 

101. Iekšējo treneru sagatavošanas programma 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

18 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

450,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Triviums apmācība” 
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Apmācību kursa pasniedzējs  Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece 

Apmācību kursa saturs  

1. Iekšējo mācību organizācija uzņēmumā; 
2. Androloģija – pieaugušo mācīšana un 

mācīšanās; 
3. Pieaugušo mācīšanās 4 pamatnosacījumi – 

gatavība, pieredze, atbildība un pielietojums; 
4. Trenera kompetences un loma; 
5. Mācību vajadzību izpēte un analīze; 
6. Mācību programmu plānošana un 

izveidošana; 
7. Zināšanas, prasmes un rīki, kas nepieciešami 

pasniedzējam, lai veidotu un vadītu efektīvas 
mācības; 

8. SMART mācību uzdevumi 
9. Mācību satrua prezentēšana 
10. Divvirziena komunikācija – pamats 

interaktīvām nodarbībām; 
11. Grupas dinamika; 
12. Dalībnieku vairāku maņu iesaistīšana mācību 

procesā 
13. Piemēru izmantošana. Kas jāņem vērā? 
14. Efektīvs kopsavilkums, kopsavilkuma veidi; 
15. Dažādu rīku integrēšana dažādu maņu 

iesaistei un aktīvai dalībai; 
16. Atgriezeniskās saites sniegšana un 

saņemšana mācību procesā; 
17. Metodes dalībnieku zināšanu un iemaņu 

novērtēšanai. 
18. Praktiska mācību moduļa sagatavošana un 

demonstrēšana 

 

102. DevOps ieviešanas principi un labās prakses ar sertifikācijas eksāmenu 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

48 

Mācību veids 
 

Tiešsaistes mācības pasniedzēja vadībā (darba 
dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

960,00 

Apmācību sniedzējs SIA “FITA” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Oskars Žerbis 

Apmācību kursa saturs  

KURSA MĒRĶIS 
Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un vadīt 
galvenos soļus veiksmīgas DevOps 
transformācijas īstenošanai, kā arī mērīt DevOps 
progresu un pielietot DevOps procesu vadības 
digitālos rīkus. DevOps labās prakses apgūšana 
ļauj ekspluatācijas un izstrādes komandām 
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strādāt kopā, lai nodrošinātu jaunu IT sistēmu 
ieviešanu bez pārrāvumiem un lieka stresa, 
izmantojot pilna steka pieeju (full – stack 
approach). 
 
KURSA TĒMAS  
1. Ievads DevOps  
1.1. Kas ir DevOps  
1.1.1. DevOps definīcija  
1.1.2. DevOps vēsture  
1.1.3. DevOps pilnais steks 
2. DevOps nepieciešamība  
2.1. Biznesa vērtības nodrošināšanas problēma  
2.1.1. Biznesa vērtības dimensijas  
2.1.2. Pārmaiņu ārējie virzītājspēki  
2.1.3. Organizācijas mērķi DevOps izmantošanai 
2.2. IT vērtības nodrošināšanas problēma  
2.2.1. IT un "silos"  
2.2.2. Birokrātijas negatīvā ietekme  
2.2.3. Sarežģītu procesu  negatīvā ietekme  
2.2.4. Lielu pārmaiņu nepieciešamība 
2.2.5. IT lejupejošā spirāle 
2.2.6. IT un DevOps 
3. DevOps pamatprincipi un koncepti  
3.1. C.A.L.M.S. (Culture, Automation, Lean, 
Measurement, and Sharing) & trīs ceļi 
3.1.1. C.A.L.M.S 
3.1.2. Trīs DevOps ceļi 
3.2. Izvēršanas plūsma (deployment pipeline) 
3.2.1. Nepārtraukta piegāde visā izvēršanas 
plūsmā 
3.3. DevOps darbības joma  
3.3.1. DevOps cilvēku un kultūras pārveidošana 
3.3.2. DevOps procesu un prakšu pārveidošana 
3.3.3. DevOps tehnoloģiju un automatizācijas 
pārveidošana 
4. Pilnais steks - cilvēki un kultūra  
4.1. DevOps kultūras definēšana  
4.1.1. Organizācijas kultūra  
4.1.2. Sadarbības nozīme 
4.2. Transformatīvā līderība  
4.2.1. Kas ir transformatīvā līderība  
4.2.2. Transformatīvās līderības principi  
4.2.3. Komandas 
4.3. DevOps struktūras un komandu veidošana  
4.3.1. DevOps organizāciju modeļi  
4.3.2. DevOps komandu evolūcija  
4.3.3. DevOps prasības speciālistiem-praktiķiem 
4.3.4. Pāreja uz produktu un platformu 
komandām  
4.3.5. Starpfunkcionālo komandu veidošana 
5. Pilnais steks - procesi un prakses 
5.1. DevOps prakšu attīstība 
5.1.1. DevOps un citas metodoloģijas 
5.2. 15 būtiskākās DevOps prakses  



 68 

5.2.1. Klientu balss 
5.2.2. Attiecību vadība 
5.2.3. Lean procesu optimizācija 
5.2.4. Vērtības plūsmas kartēšana  
5.2.5. Zināšanu vadība 
5.2.6. Vizuālā vadība 
5.2.7. Agile projektu vadība un Scrum 
5.2.8. Shift-left testēšana 
5.2.9. Izmaiņu kontrole  
5.2.10. Pakalpojumu konfigurācijas pārvaldība  
5.2.11. Izvēršanas (deployment) un laidienu 
pārvaldība 
5.2.12. Incidentu pārvaldība 
5.2.13. Problēmu pārvaldība un Kaizen 
5.2.14. Nepārtraukta uzlabošana 
5.2.15. Trausluma mazināšana  (Antifragility) 
6. Pilnais steks - tehnoloģijas un automatizācija  
6.1. Izvēršanas plūsmas automatizācija  
6.1.1. Automatizācija un pilnais steks  
6.1.2. Izvēršanas plūsmas automatizācija  
6.1.3. Rīki DevOps rīku ķēdēm  
6.1.4. DevOps automatizācijas posmi 
6.2. Mākoņtehnoloģijas un virtualizācija  
6.2.1. Mākoņtehnoloģiju un datorsistēmu 
veidošana  
6.2.2. Mākoņdatošanas izvēršanas un 
pakalpojumu modeļi 
6.3. Nepārtrauktas piegādes arhitektūra  
6.3.1. Produktu un platformu komandas  
6.3.2. Konteinerizācija un mikropakalpojumi  
6.3.3. Lietojumprogrammu saskarnes (API) 
 
MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI 
Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas 
kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu 
pieredzējušāku kolēģu atbalstu: 
• izprast un analizēt DevOps principus un 
konceptus 
• analizēt pārmaiņu ārējos un iekšējos 
virzītājspēkus; 
• komunicēt funkcionālās un tehniskās 
specifikācijas IKT komandām, kas atbild par IKT 
risinājumu uzturēšanu un attīstību; 
• pārvaldīt saziņu ar IKT komandām, kas 
atbildīgas par IKT risinājumu uzturēšanu un 
informācijas sistēmu risinājumu attīstību; 
• analizēt funkcionālo/tehnisko izmaiņu ietekmi 
uz lietotājiem; 
• paredzēt visas darbības, kas nepieciešamas, lai 
mazinātu izmaiņu ietekmi (apmācība, 
dokumentācija, jauni procesi utt.). 
• pielietot IKT sistēmu integrācijas tehnikas; 
• mērīt sistēmas veiktspēju pirms, sistēmas 
integrācijas un pēc tās; 
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• dokumentēt un reģistrēt darbības, problēmas 
un ar tām saistītas problēmu novēršanas 
aktivitātes; 
• pārbaudīt, vai integrēto sistēmu iespējas un 
efektivitāte atbilst specifikācijām; 
• aizsargāt/izveidot datu dublējumu, lai 
nodrošinātu datu integritāti sistēmas integrācijas 
laikā; 
• apzināt un piesaistīt ekspertus, kas vajadzīgi 
sadarbspējas problēmu risināšanai; 
• organizēt un kontrolēt sākotnējo atbalsta 
pakalpojumu sniegšanu, tostarp lietotāju 
apmācību; 
• organizēt un vadīt datu migrāciju; 
• sadarboties ar trešajām personām, lai atbalstītu 
un uzturētu modificētu produktu vai 
pakalpojumu. 
 
Kurss sagatavo PeopleCert® DevOps 
Fundamentals sertifikācijas eksāmenam, kas tiks 
nodrošināt PeopleCert autorizētājā sertifikācijas 
centrā ID 5551  

 

103. Microsoft Power Automate automatizētu darbu plūsmu veidošanai 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

48 

Mācību veids 
Tiešsaistes mācības pasniedzēja vadībā (darba 
dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

960,00 

Apmācību sniedzējs SIA “FITA” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Rolands Pupkevičs 

Apmācību kursa saturs  

KURSA MĒRĶIS 
Sniegt  zināšanas un padziļinātas prasmes, kas 
palīdzēs veidot automatizētas darbplūsmas starp 
iecienītākajām programmām un pakalpojumiem, 
lai aizstātu atkārtotus uzdevumus ar biznesa 
plūsmas automatizācijas tehnoloģiju. 
Kursā dalībnieki apgūs rīkus failu sinhronizācijai,  
paziņojumu  saņemšanai, datu apkopošanai, kā 
arī citas datu apstrādes un analīzes darbības. 
 
KURSA TĒMAS  
1. Ievads Microsoft Power Automate un 
Microsoft Power Automate Desktop konceptos 
2. Microsoft Power Automate un Microsoft 
Power Automate desktop darba vides 
sagatavošana 
3. Organizācijas procesu un darba plūsmu analīze 
un to automatizācijas iespējas 
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4. Power Automate automatizēto darba plūsmu 
izveide, izmantojot grafisko lietotāja interfeisu 
(GUI) 
5. Mainīgo pielietošana un darbības ar tiem 
6. Loģisko operatoru un ciklu pielietošana  
7. Izteiksmju (skriptu) pielietošana  
8. Automatizēto darba plūsmu papildināšana ar 
mākslīgā intelekta modeļiem ( AI Builder) 
9. RPA (robotic process automation) tehnoloģijas, 
to nepieciešamība un pielietojums 
10. RPA darba plūsmas izveide, izmantojot Power 
Automate Desktop grafisko lietotāja interfeisu 
(GUI) 
11. Automatizēto darba plūsmu testēšana, 
atkļūdošana un pārvaldīšana 
12. Power Automate integrēšana ar citiem Power 
Platform produktiem 
13. Power Automate administrēšana 
14. Sadarbība ar kolēģiem, partneriem, klientiem, 
ieviešot automatizācijas risinājumus un 
prezentējot rezultātus. 
 
MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI 
 Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas 
kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu 
pieredzējušāku kolēģu atbalstu: 
• izprast  Microsoft Power Automate un 
Microsoft Power Automate Desktop iespējas un 
pielietojumu; 
• konfigurēt Microsoft Power Automate un 
Microsoft Power Automate Desktop darba 
uzsākšanai;  
• analizēt un vizualizēt organizācijas procesus un 
darba plūsmas; 
• identificēt darba plūsmu automatizācijas 
iespējas un izvēlēties piemērotāko darba plūsmas 
veidu; 
• veidot automatizētas darba plūsmas starp 
iecienītākajām programmām un pakalpojumiem, 
izmantojot Power Automate grafisko lietotāja 
interfeisu (GUI); 
• pielietot mainīgos, loģiskos operatorus un ciklus 
automatizēto darba plūsmu izveidē; 
• pielietot izteiksmes (skriptus), lai paplašinātu 
automatizēto darba plūsmu iespējas; 
• papildināt automatizētās darba plūsmas ar 
mākslīgā intelekta modeļiem (AI Builder);  
• izprast RPA (robotic process automation) 
tehnoloģijas, to nepieciešamību un pielietojumu; 
• veidot RPA darba plūsmas, izmantojot Power 
Automate Desktop grafisko lietotāja interfeisu 
(GUI); 
• testēt, atkļūdot un pārvaldīt automatizētās 
darba plūsmas; 
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• integrēt Power Automate ar citiem Power 
Platform produktiem – Power BI, Power Apps  
• pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas 
(VDAR) principus; 
• veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un 
klientiem darba plūsmu automatizēšanas 
procesā. 

 

104. Programmatūras prasību izzināšana, analīze un vadība 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

48 

Mācību veids 
Tiešsaistes mācības pasniedzēja vadībā (darba 
dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

960,00 

Apmācību sniedzējs SIA “FITA” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Zane Gorovaja 

Apmācību kursa saturs  

KURSA MĒRĶIS 
Sniegt zināšanas un prasmes analizēt un vadīt IT 
sistēmu un biznesa prasības, kā arī nodrošināt IT 
sistēmu funkcionalitātes atbilstību lietotāju  
vajadzībām. 
 
KURSA TĒMAS  
1. Programmatūras prasību uzdevumi un vadība 
2. Prasību izzināšanas metodes 
3. Prasību modelēšana 
4. Atribūtu un skatu prasību vadība 
5. Prasību analīze un  prioritizācija 
6. Versiju un izmaiņu vadība 
7. Programmatūras prasību specifikācija (PPS) 
8. Prasību trasējamības tehnikas 
9. Prasību pārskatu veidošana 
10. Lietotāju pieredzes vadība 
11. Testēšanas pārskatu veidošana 
12. Prasību validēšana 
13. Risinājuma piegāde atbilstoši prasībām 
14. Prasību izmaiņu dokumentēšana 
15. Prasību vadība Agile/Scrum un ūdenskrituma 
projektos. 
 
MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI 
 Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas 
kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu 
pieredzējušāku kolēģu atbalstu: 
• veidot komunikāciju ar sistēmas lietotājiem,  
produkta īpašnieku, izstrādātājiem un 
testētājiem, lai izzinātu prasības un skaidrotu 
sistēmas dizaina un  izstrādes principus; 
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• pielietot Agile un Scrum metodes strādājot 
Agile un Scrum projektu komandās; 
• pielietot tādas sistēmu prasību izzināšanas 
metodes kā lietotāju stāsti, intervijas, darbnīcas, 
prototipu veidošana un 
• lietojamības scenāriju veidošana; 
• kategorizēt, analizēt un vadīt iesaistīto pušu 
prasības; 
• pārveidot programmatūras lietotāju gaidas 
sistēmas prasībās; 
• veidot programmatūras testus un vērtēt testu 
rezultātus atbilstoši programmatūras 
specifikācijām; 
• veidot maketa dizainu un interaktīvus 
prototipus, lai nodrošinātu, ka lietotāji var 
efektīvi mijiedarboties ar tiem; 
• veidot personas un lietotāju ceļojumus; 
• pielietot lietotāja pieredzes mērījumus; 
• pārliecināties, ka informācija lietotājiem ir 
skaidra, pilnīga un pareiza un, ka tā tiek sniegta 
piemērotā vietā 
• (lietojumprogrammas vai dokumentācijas 
portālā) un formātā (teksts, attēls, video, 
tērzēšanas kaste, multivide utt.); 
• veidot un rediģēt tekstus un maketus; 
• izstrādāt tiešsaistes dokumentus un saturu; 
• pielietot metodes  prasību validēšanai un 
vadībai; 
• nodrošināt programmatūras atbilstību lietotāju 
prasībām. 

 

105. AZ-040T00, Administrēšanas automatizēšana ar Windows PowerShell 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

40 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

1500,00  

Apmācību sniedzējs SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” 

Apmācību kursa pasniedzējs  
 

Normunds Upenieks 
 

Apmācību kursa saturs  
 

1.Darba sākšana ar Windows PowerShell; 

2.Windows PowerShell lokālo sistēmu 
administrēšanai 
3.Darbs ar Windows PowerShell pipeline 
4.PSProviders un PSDrives izmantošana 
Vaicājumu pārvaldības informācija, izmantojot 
CIM un WMI 
6.Darbs ar mainīgajiem, masīviem un hash 
tabulām 
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7. Windows PowerShell skriptēšana 
8. Attālināto datoru administrēšana, izmantojot 
Windows PowerShell 
9. Azure resursu pārvaldība, izmantojot 
PowerShell 
10. Microsoft 365 pakalpojumu pārvaldība, 
izmantojot PowerShell 
11. Fona darbu un plānoto darbu izmantošana 

 

106. Jira Software lietošanas pamatprincipi 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

5 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

112,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Mikus Strazdiņš 

Apmācību kursa saturs  

1. Kas ir JIRA? 
a. JIRA lietošanas pamatprincipi un 

versijas 
2. JIRA struktūra 

a. JIRA interfeiss 
b. Projekti, Pieteikumu tipi un to 

izmantošana 
3. JIRA pieteikumu veidošana 

a. Pieteikumu veidošanas 
pamatprincipi, iespējamie datu 
ievades lauki 

4. Darbs ar pieteikumiem 
a. Pieteikumu detalizētais skats 
b. Statusu maiņa 
c. Pieteikumu labošana 
d. Komentāru pievienošana 
e. Pieteikumu atbildīgo maiņa 
f. Saišu veidošana 

5. JIRA pieteikumu meklēšana un filtru 
veidošana 

a. Standartizētie filtri 
b. Paplašinātie filtri 
c. Filtru publicēšana 
d. Datu eksportēšana uz Excel 

6. Darba virsmas 
a. Sistēmas darba virsma 
b. Personalizēto darba virsmu 

veidošana un izmantošanas 
iespējas 

7. JIRA atskaites 
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107. PL-300T00, Microsoft Power BI Data Analyst ar sertifikāciju. 
Mācību kursa ilgums  
(akadēmiskās stundas) 

24 

Mācību veids 
Klātiene (darba dienas) vai Tiešsaistes mācības 
pasniedzēja vadībā (darba dienas) 

Apmācību valoda Latviešu vai angļu valoda 

Kursa cena 1 dalībniekam  
(EUR bez PVN) 

900,00 

Apmācību sniedzējs SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” 

Apmācību kursa pasniedzējs  Aldis Ērglis 

Apmācību kursa saturs  

1. Darba uzsākšana ar Microsoft Data Analytics 
2. Datu sagatavošana Power BI 
3. Datu tīrīšanā transformēšana un ielāde 
4. Datu modeļa izstrāde Power BI 
5. Kalkulāciju veidošana datu modelī izmantojot 
DAX valodu 
6. Modeļa darbības optimizācija 
7. Atskaišu sagatavošana 
8. Informācijas paneļu (Dashboard ) izstrāde 
9. Padziļināta datu analīze (Advanced Analytics) 
10. Datu kopu pārvaldība Power BI 
 
Eksāmens:  PL-300: Microsoft Power BI Data 
Analyst, Pearson VUE sertifikācijas centrs 44581 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/pl-300
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/pl-300

