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Profesionālās pilnveides izglītības programmas apraksts 
 

 

Programmas “IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un 

uzturēšana 4.0 (ITIL 4)” mērķis: 

 Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas tehnoloģiju vadībā un 

pārvaldībā, IT sistēmu un procesu sakārtošanā organizācijā, atbilstoši starptautiskajam ITIL 

standartam. 

 

              

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti: 

1. Zināšanas un sapratne par uzņēmuma pārvaldības līmeņiem, galvenajām sastāvdaļām un 

ITIL vietu un lomu organizācijā kopumā, 

2. Nodrošināt prasmes saistībā ar pakalpojumu stratēģijas un saistīto procesu veidošanu, 

3. Nodrošināt prasmes saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un saistīto procesu veidošanu 

organizācijas attīstības vajadzībām. 

 

 

Mācību metodes: 

Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem. 

Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir 

vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Izmantojamās mācību metodes: lekcijas un 

prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un  

analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, 

vizualizēšana. 

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana: 

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju 

novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu 

pārbaudi prezentējot savu praktisko darbu pārskata sagatavošanā, atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 

  

Tālākās izglītības iespējas: 

 turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās, 

 izglītoties dažāda veida kursos un semināros, 

 nokārtot Starptautisko ITIL 4.0 sertifikātu. 
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MĀCĪBU PLĀNS 

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmeti 

 

 

 

 

 

Pārbaudījuma 

veids 

 

Kontaktstundas 
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Profesionālie mācību priekšmeti     

IT pakalpojumu un 

infrastruktūras pārvaldības 

procesu organizēšana un 

uzturēšana 4.0 (ITIL 4) 

Ieskaite 75 80 155 

Noslēguma pārbaudījums Ieskaite 5 0 5 

Kopā 80 80 160 
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IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu 

organizēšana un uzturēšana 4.0 (ITIL 4) 

 
Apjoms stundās:   

teorija                     80 stundas 

praktiskās mācības  80  stundas 

kopā 160 stundas 
 

 

Mērķis un uzdevumi: Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas 

tehnoloģiju vadībā un pārvaldībā, organizācijas IT procesu un sistēmu sakārtošanā un pārvaldībā., 

izmantojot ITIL starptautiskos standartus. 

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Uzņēmums kā 

vienota sistēma 

- līmeņi un 

uzņēmuma 

sastāvdaļas un 

ITIL vieta un 

loma 

uzņēmumā 

kopumā 

Vispārējā stratēģija. 

Pamatdarbība (organizācijas 

stratēģija). 

Nodrošinājums (funkcionālā 

stratēģija). 

"ITIL" vieta uzņēmumā. 

 

Pielietošana 5 5 10 

Ieskaite 

2. 

Dzīves cikla posms un 

uzņēmuma 

sastāvdaļas un un 

ITIL vieta un loma 

katrā no dzīves cikla 

posmiem 

 

Uzņēmuma dzīves cikla posmu 

raksturojums. 

"ITIL" un uzņēmuma dzīves cikla 

posms. 

 
Pielietošana 5 5 10 

3. 
IT pakalpojumu un 

infrastruktūras 

pārvaldība (ITIL) 

ITIL rašanās un attīstība . 

Svarīgākie jēdzieni. 

ITIL galvenās sadaļas un to 

mijiedarbība. 

 

Pielietošana 10  10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

IT pakalpojumu 

stratēģija  
 

 IT pakalpojumu stratēģijas 

vadība. 

Pakalpojumu portfolio vadība 

Pakalpojumu finanšu vadība 

Pieprasījuma vadība 

Klientu attiecību vadība 

Procesa apraksta izveide 

 

Pielietošana 10 15 25  

5. 

IT pakalpojumu 

un saistīto procesu 

izveide 

Pakalpojumu izveides vadība 

Pakalpojumu kataloga vadība 

Pakalpojumu līmeņu vadība 

Pakalpojumu līmeņu vadība 

Pieejamības vadība 

Pakalpojumu nepārtrauktības 

vadība 

Informācijas drošības vadība 

Piegādātāju vadība 

Procesa apraksta izveide. 

 

Pielietošana 15 15 30 Ieskaite 

6. 

IT pakalpojumu 

ieviešana un 

saistīto procesu 

veidošana 

Ieviešanas plānošana un 

atbalsts 

Izmaiņu vadība 

Konfigurāciju vadība 

Versiju vadība 

Pakalpojumu pārbaude un 

testēšana 

Izmaiņu novērtēšana 

Zināšanu vadība. 

 

Pielietošana 15 15 30 

Ieskaite 

7. 

IT pakalpojumu 

sniegšanu un 

saistīto procesu 

veidošanu 

Notikumu vadība 

Incidentu vadība 

Pieprasījumu izpilde 

Problēmu vadība 

Piekļuves vadība 

Pakalpojumu dienests 

IT darbības vadība 

Tehniskā vadība 

Aplikāciju vadība 

 

Pielietošana 15 15 30 

8. 

IT pakalpojumu 

un saistīto procesu 

nepārtraukta 

uzlabošana 

Mērījumu apzināšana, 

lēmumu pieņemšana, 

mērīšana, datu apstrāde, 

analīze, atskaites, uzlabojumu 

veikšana. 

 

Pielietošana 5 5 10 Ieskaite 

Noslēguma pārbaudījums 0 5 5 Ieskaite 

Kopā 80 80 160  



IZGLĪTĪBAS IESTĀDE Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Mācību centrs MP” 

PROGRAMMAS VEIDS Profesionālās pilnveides izglītības  programma 

PROGRAMMU KOPA Datorsistēmas, datuāzes un datortīkli 

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA Bez ierobežojumiem 

ĪSTENOŠANAS ILGUMS 160 stundas 

IEGUVES FORMA Klātiene  

______________________________________________________________________________________________ 

6 

 

 

 

 

 

Izmantotie avoti: 

 
1. Pierre Bernard (2011). Foundations of ITIL. Van Haren Publishing, Zaltbommel.                     

ISBN 978 90 8753 674 9 

2. http://www.bmc.com/guides/itil-introduction.html 

3. https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil 

4. ITIL 4.0  AXELOS Limited, 2019, London. 

 

 

http://www.bmc.com/guides/itil-introduction.html
https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil
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PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLIE LĪDZEKĻI 

 
Nr.p.k. Materiālie līdzekļi Daudzums 

1. Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti  

1.1. Datori ar interneta pieslēgumu 1 

1.2. Projektors un ekrāns 1 

1.3. Profesionāli aprīkota mācību telpa konferenču un semināru organizēšanai 1 

1.4. Tāfele balta ar rakstīšanas piederumiem mācību telpā 1 

1.5. Programnodrošinājums  1 

2. Materiāli, palīgmateriāli u.tml.  

2.1. Biroja materiāli (mapes, plastikāta vāciņi, dokumentu kabatiņas, papīrs, 

pildspalvas) 

Pēc 

nepieciešamības 

 

2.2. 

Mācību nodarbībai, grupu darba organizācijai nepieciešamie biroja materiāli 

(marķieri, krāsains papīrs, līmlapiņas, šķēres, papīra tāfele) 

Pēc 

nepieciešamības 
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PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMĀS PEDAGOGU KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Mācību priekšmeta 

nosaukums 

Prasības pedagoga  profesionālajai un pedagoģiskajai izglītībai 

1. 

IT pakalpojumu un 

infrastruktūras 

pārvaldības procesu 

organizēšana un 

uzturēšana 4.0 (ITIL 4) 

Augstākā vai Profesionālā vidējā izglītība nozarē un pedagoģiskā 

izglītība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ITIL 

Sertifikāts. 

 


