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Personas datu aizsardzība (IT) un informācijas drošība 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Programmas mērķis ir iegūt zināšanas par fizisko personu datu aizsardzību, 

personas datu apstrādes normatīvo aktu prasībām, kas attiecināmas uz IT, kā arī 

rekomendējošajām IT kontrolēm informācijas drošības nodrošināšanā 

uzņēmumos. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

IT speciālisti, citas ieinteresētās personas. 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Priekšzināšanas nav nepieciešamas. 

 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 16 8 24 

Prakse 0 0 0 

Patstāvīgais darbs 0 7 7 

Pārbaudījums  0 1 1 

Kopā  16 16 32 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1 Spēja definēt un 

ieviest galvenos 

nepieciešamos 

pasākumus 

personas datu 

aizsardzībai 

uzņēmuma IT vidē 

Personas datu 

aizsardzība 

1. Personu datu 

aizsardzības 

pamatjēdzieni: 

 Personas dati; 

 Personas datu 

apstrāde; 

 Personas datu 

aizsardzība; 

 Normatīvie akti, 

metodoloģijas un 

standarti (GDPR, 

citi); 

 Praksē biežāk 

novērotās 

nepilnības. 

2. Personas datu 

aizsardzības 

nodrošināšana: 

 Normatīvā 

regulējuma 

ietekme uz IT 

(Fizisko personu 

datu aizsardzības 

likums, Vispārējā 

datu aizsardzības 

regula (GDPR)); 

 IT veicamie 

pasākumi un 

kontroles 

personas datu 

aizsardzībai. 

16 

2 Spēja definēt un 

ieviest IT galvenās 

kontroles 

informācijas 

drošības 

nodrošināšanai 

Informācijas 

drošība 

1. Informācijas 

drošības 

pamatjēdzieni: 

 Informācijas 

drošība; 

 Informācijas 

drošības vadības 

sistēma un IT 

kontroles vide; 

 Normatīvie akti, 

metodoloģijas un 

standarti 

16 



(COBIT, ISO 

27001, citi); 

 Praksē biežāk 

novērotās 

nepilnības. 

2. Informācijas 

drošības 

nodrošināšana: 

 IT kontroles 

vides ieviešana; 

 IT veicamie 

pasākumi un 

kontroles 

informācijas 

drošības 

nodrošināšanai. 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

E-apmācību vide. 

 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

Rūta Pirta, Mg.sc.ing. 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Pārbaudījums E-apmācību vidē (tests). 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Klātienes lekcijas, E-apmācības. 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 

(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 

datu aizsardzības regula); 

2. Fizisko personu datu aizsardzības likums; 

3. Informācijas tehnoloģiju drošības likums; 

4. ISO/IEC 27000 grupas standarti; 

5. COBIT 5 IT pārvaldības standarts. 

 
 

 

 


