
 

 

Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes: 
1. Spēj definēt, interpretēt un lietot profesionālu terminoloģiju IS/IT pārvaldības jomā; 
2. Spēj izskaidrot informācijas sistēmas būtību, uzbūvi, iespējas un nozīmi uzņēmējdarbībā; 
3. Pārzina IT pārvaldības pamata pieejas, procesus, spēj noteikt procesu piederību pārvaldības 

līmeņiem un izprot labās prakses metožu izmantošanu IT pārvaldībā; 
4. Spēj izmantot specializēto programmatūru IT resursu pārvaldē; 
5. Spēj uzstādīt un pielietot modernās virtualizācijas tehnoloģijas IT servisu izstrādē un uzturēšanā 

atbilstoši labās prakses ieteikumiem;  
6. Spēj uzstādīt un pielietot tīkla aizsardzības sistēmas (ugunsmūris), IT resursu uzraudzības un 

monitoringa sistēmas, incidentu pārvaldības sistēmas, centralizētās operētājsistēmu atjauninājumu, 
attālinātās pārvaldības un audita sistēmas; 

7. Spēj pielietot mākoņskaitļošanas, konteineru tehnoloģijas un izveidot, pārvaldīt IT servisus šajā 
platformā; 

8. Spēj uzstādīt un pielietot Microsoft domēna resursu pārvaldības sistēmas; 
9. Spēj uzstādīt un pielietot centralizētās Windows un Linux operētājsistēmu skriptu izpildes sistēmas. 

IT pakalpojumu un infrastruktūras 
pārvaldības procesu organizēšana 

un uzturēšana 
Profesionālās pilnveides programma 160h 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešams 

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība 

Īstenošanas periods: 9 nedēļas 

Līdzmaksājums: 51.20 eiro 

Iegūstamais dokuments: Apliecība par 

profesionālās pilnveides izglītību 

Grupas dalībnieku skaits: līdz 25 

 

 

Tēmas: 
1. Informācijas sistēmas teorētiskie pamati 
2. Informācijas sistēmu infrastruktūra 
3. IS izveidošana un uzturēšana 
4. Digitālā transformācija 
5. Informācijas tehnoloģijas pārvaldības pamati 
6. IT stratēģija 
7. Informācijas tehnoloģijas pārvaldības ietvari, metodoloģijas un standarti 
8. Vispārējās IT pārvaldības prakses 
9. IT pakalpojumu pārvaldības prakses 
10. Tehniskās vadības prakses 
11. Virtualizācijas tehnoloģiju pielietojums IT nozarē un tīkla aizsardzība, tīkla virtualizācija 
12. Mākoņskaitļošana, konteineri un Windows domēna pārvaldība 
13. Windows un Linux resursu pārvaldība, audits, incidentu uzskaite, atjauninājumu pārvaldība 
14. IKT risinājumu sadarbspējas pamatprincipi, IT monitoringa sistēmas un resursu uzraudzība 

RTU Tālākizglītības nodaļa                 talakizglitiba@rtu.lv                          +371 67089439 

Dace Lektauere                                     Dace.Lektauere@rtu.lv                      +371 29173217 

 

Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Interneta pieslēgums un dators ar vismaz 4 GB 
operatīvo atmiņu un 15 GB brīvu vietu uz datora cietā diska. Austiņas vai tumbiņas, mikrofons. 

Informējam, ka pēc projekta nosacījumiem grupas tiek komplektētas pieteikšanās kārtībā – vispirms tiek 
aicināti slēgt līgumu tie dalībnieki, kuri pieteikušies pirmie. 

tel:+371%2067089439

