
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE                       SALDUS TEHNIKUMS 

PROGRAMMAS VEIDS                      Profesionālā vidējā izglītība 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS        CIVILĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA        Kiberdrošības tehniķis,  

                                                               Trešais profesionālas kvalifikācijas līmenis, atbilst ceturtajam LKI līmenim 

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA                  Pamatizglītība 

ĪSTENOŠANAS ILGUMS                   Četri gadi (5768 stundas ) 

IEGUVES FORMA                               Klātiene 

 

 

 

Profesionālās izglītības programmas apraksts 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas mērķis: 

  

            Izglītības procesa rezultātā sagatavo kiberdrošības tehniķi, kurš veic informācijas 

sistēmu drošības pārvaldnieka pienākumus un informācijas sistēmu drošības pārbaudes, spēj 

patstāvīgi reaģēt uz informācijas sistēmas drošības incidentiem un nepieciešamības gadījumā 

lūgt palīdzību no atbildīgām iestādēm, un veiksmīgi sadarboties informācijas sistēmu drošības 

incidenta seku likvidēšanā. 

 

Profesionālās vidējā izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences: 

1.     Identificēt sabiedrību vienojošās vērtības un ievērot pilsoniskās tiesības un pildīt   

    pilsoniskos pienākumus. 

2. Attīstīt pašnovērtējuma, patstāvīgas darbības un lēmumu pieņemšanas prasmes, veicināt 

attieksmju veidošanos un vērtību izpratni, kas nepieciešamas profesionālajai izaugsmei un 

patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.  

3. Sekmēt spēju pētīt, analizēt un vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus.  

4. Veicināt veselības nostiprināšanu un fizisko attīstību, veidot izpratni par veselību kā 

dzīves kvalitātes nosacījumu.  

5.     Lietot drošus darba paņēmienus, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības. 

6. Identificēt draudus vides aizsardzībā un organizēt savlaicīgus pasākumus to novēršanai. 

7. Pārzināt krīzes reaģēšanas pamatus. 

8. Zināt likumīgas rīcības robežas kibertelpā. 

9. Saprast riska jēdzienu un spēt veikt riska novērtējumus informācijas sistēmām. 

10. Izstrādāt drošības politikas informācijas sistēmām. 

11. Reaģēt uz informācijas tehnoloģiju drošības incidentiem. 

12. Veikt informācijas sistēmas drošības auditu (novērtējumu). 

13. Projektēt un uzstādīt drošas informācijas sistēmas. 

14. Pārzināt modernus informācijas sistēmu drošības risinājumus un to pielietojumu. 

15. Novērtēt informācijas sistēmu resursus un to apgādes ķēdes riskus. 

16. Pārzināt modernās operētājsistēmas un to ievainojamības (Windows un Linux, arī 

populārākās virtualizācijas platformas un mākoņskaitļošanas platformas (piem., 

openstack). 

17. Pārzināt modernus programmēšanas līdzekļus (piemēram, Python). 

18. Pārzināt modernas sakaru tehnoloģijas un to ievainojamības. 

19. Zināt programmatūras koda analīzes pamatus (reverse engeniering). 

20. Pārzināt modernas ļaunatūras (malware) uzbūvi. 

21. Pārzināt modernas WEB tehnoloģijas un to ievainojamības. 

22. Pārzināt modernās datubāzu tehnoloģijas un to ievainojamības. 

23. Zināt radiosakaru teorijas procesus un militārās sakaru   organizācijas principus.   

24. Būt informētam par novitātēm datortehnoloģiju nozarē. 

25. Pielietot šifrēšanas tehnoloģijas un zināt to ievainojamības. 

26. Iznīcināt informācijas sistēmu un tās komponentes ekspluatācijas cikla beigās. 

27. Saglabāt kiberapdraudējuma pierādījumus. 
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28. Zināt nozīmīgākos informācijas sistēmu drošības standartus. 

29. Veikt datu analīzi un auditācijas pierakstu (log files) apstrādi. 

30. Zināt, kā veicama informācijas sistēmas apskate (digital forensics), informācijas 

sistēmas drošības incidenta gadījumā. 

31. Pārzināt juridisko regulējumu, kas piemērojams Latvijā informācijas tehnoloģiju jomā. 

32. Būt informētam par kiberdrošības aktualitātēm Latvijā un pasaulē. 

33. Ievērot profesionālās ētikas principus, profesionālās saskarsmes un darba tiesisko 

attiecību normas. 

34. Sazināties valsts valodā un divās svešvalodās un lietot profesionālo terminoloģiju. 

35. Uzņemties atbildību un analizēt savu rīcību. 

36.  Ievērot LR MK noteikumus un citus normatīvos aktus, kas ir saistoši    

     kiberdrošības tehniķa profesijai. 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes: 

            Lekcija, diskusijas, darbs grupās, pētnieciskais darbs, izskaidrojoši ilustratīvā metode, 

mācību ekskursijas, prezentācijas, lomu spēles, situāciju analīze, praktiskais darbs un 

informācijas tehnoloģiju izmantošana. 

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana. 

 Izglītojamie, kas apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un 

prasmju vērtējumu visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un 

kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši profesionālās vidējās izglītības programmas valsts 

noslēguma pārbaudījumus – četrus centralizētos eksāmenus vispārizglītojošos mācību 

priekšmetos, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmis tajā vērtējumu – atzīmi, ne 

zemāku par „viduvēji – 5”, saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību, atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

 

Tālākās izglītības iespējas: 

 Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās; 

 Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros. 

 Pašizglītoties. 
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Programmas īstenošanai nepieciešamie materiālie līdzekļi 

 

Nr. 

p.k. 

Materiālo līdzekļu nosaukums (pa veidiem) Daudzums (gab.) 

1. Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti  

1.1. Darba galds un krēsls 1 katram izglītojamam 

1.2. Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar 

lietojumprogrammām un pieeju internetam 

2 katram izglītojamam 

1.3. Planšetdators 1 katram izglītojamam 

1.4. Datu centrs (cyberrange) 1 

1.5. Multifunkcionāls printeris (A4 un A3 formātam) 1 

1.6. Projektēšanas programma 1 

1.7. Datorprojektors un ekrāns 1 

1.8. Dokumentu kamera 1 

1.9. Baltā tāfele (vēlams interaktīvā) Programmas nodrošināšanai 

1.10. Lietojumprogrammas (Windows OLLY DBG, IDA 

PRO, u.c. 

Programmas nodrošināšanai 

1.11. DHCP serveris Programmas nodrošināšanai 

1.12. SDR izpētes komplekts Programmas nodrošināšanai 

1.13. Kiberpoligons (mākoņskaitlošanas platforma) Programmas nodrošināšanai 

1.14. Lodāmurs 1 katram izglītojamajam 

1.15. Datu bāzu/e-pastu, failu serveri Programmas nodrošināšanai 

1.16. Datu bāzu izstrādes programmatūra Programmas nodrošināšanai 

1.17. Lietotņu izstrādes programmatūra Programmas nodrošināšanai 

2.  Materiāli, palīgmateriāli u.tml.  

2.1. A4, A3, A2 formāta papīrs Programmas nodrošināšanai 

2.2. Kancelejas piederumi Programmas nodrošināšanai 

2.3. Spektra analizators Programmas nodrošināšanai 

2.4. SDR izpētes komplekts Programmas nodrošināšanai 

2.5. Viedkaršu komplekts ar 100 kartēm Programmas nodrošināšanai 

2.6. Adruino un/vai Rasbery pi Programmas nodrošināšanai 

2.7. RFID komplekts Programmas nodrošināšanai 

2.8. Cisco routeri Programmas nodrošināšanai 

2.9. Mikrotik routeri Programmas nodrošināšanai 

2.10. Android iekārta Programmas nodrošināšanai 

2.11. IOS iekārta Programmas nodrošināšanai 

2.12. Rācijas Programmas nodrošināšanai 

2.13. Dažādi elektroniskie komponenti Programmas nodrošināšanai 

2.14. Lodēšanas materiāli un palīgmateriāli (losalva, kušņi, 

utt.) 

Programmas nodrošināšanai 

2.15. Pirmās palīdzības aptieciņa 1 komplekts 

2.16. Mācību literatūra, uzskates materiāli Programmas nodrošināšanai 
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Profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamās pedagogu kvalifikācijas apraksts 

 

Nr. 

p.k. 
Mācību priekšmeta nosaukums 

Prasības pedagoga profesionālai 

un pedagoģiskai izglītībai 

1. Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: 

Latviešu valoda; 

Pirmā svešvaloda; 

Otrā svešvaloda; 

Matemātika; 

Informātika; 

Ķīmija; 

Fizika; 

Literatūra; 

Ekonomika; 

Latvijas un pasaules vēsture; 

Sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu izglītība atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

 

2. Profesionālie mācību priekšmeti: 

Sabiedrības un cilvēka drošība; 

Ievads specialitātē; 

Tehnisko darbu pamati; 

Civilā aizsardzības: 

Kiberdrošības pamati; 

Informāciju sistēmu drošības 

pārvaldība; 

Programmēšanas pamati; 

Drošības pārbaudes pamati; 

Informāciju sistēmu administrēšana; 

Lietišķā matemātika; 

Radio sakaru teorija un prakse; 

Krīzes reaģēšanas pamati; 

Profesionālā pirmā svešvaloda; 

Profesionālā otrā svešvaloda; 

Komunikācijas ar sabiedrību; 

Kulturoloģija; 

Politika un tiesības; 

Praktiskās mācības kiberdrošībā. 

 


