
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU 

apmācību organizēšanas kārtība 

42st. programmā 

 

 

 

1. Apmācības norit neklātienē - interneta vietnē http://e-vide.dialogs-ab.lv, kā arī klātienes 

nodarbībās Rīgā, Murjāņu ielā 1a. 

2. Pēc pieteikšanās studiju programmai un rēķina apmaksas, kas vienlaicīgi uzskatāma par 

piekrišanu e-vides lietošanas noteikumiem, uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīts lietotājvārds un 

parole, ar kuru Jūs varēsiet piekļūt apmācību videi. 

3. E-studiju vidē (e-vide.dialogs-ab.lv) atrodami apmācību programmas materiāli - strukturēti 

un sagatavoti dažādos formātos (videolekcijas, prezentācijas, informatīvie materiāli .pdf 

formātā,  praktiskie uzdevumi, testi u.c. formas). 

4. Studiju laikā paredzētas konsultācijas ar pasniedzējiem, izmantojot e-vides sniegtās iespējas 

– forums, jautājumu forma, sarakste, skype, e-pasts, kā arī tiekoties klātienē. 

5. Izglītojamais patstāvīgi iepazīst/apgūst  e-vidē pieejamos mācību materiālus. Pēc attiecīgās 

tēmas apguves izglītojamais kārto pārbaudījumus. Nepieciešamības gadījumā e-vidē var 

konsultēties ar pasniedzējiem un dalīties domās/iespaidos ar citiem izglītojamiem, sekot 

līdzi studiju panākumiem sekmju lapā, u.tml. 

6. Programmas apjoms – 42st., t.sk.: 

 studijas e-vidē 

 apmācības – konsultācijas klātienē  

 gala eksāmens (klātienē)  

7. Programmas apguvei kopā paredzētas 10 tēmas. 

8. Katras tēmas apguvei ir pieejami materiāli e-vidē gan .pdf formātā, gan video, gan 

informatīvie materiāli, kā arī attiecīgie linki uz citiem resursiem internetā (piem., likumi) un 

konsultācijas - nodarbības klātienē.  

9. Atsevišķu tēmu noslēgumā ir kārtojams pārbaudes darbs - tests ar izvēles jautājumiem vai 

arī izglītojamais sniedz atbildes uz konkrētiem jautājumiem, vai risina kāzusu. Uzdevumi 

pasniedzēja noteiktā laika periodā ir pildāmi e-vidē vai nosūtāmi pasniedzējam uz e-pastu/e-

vidē kā atsevišķs fails. 

10. Pārbaudes darba vērtējums var būt “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, vai atzīme 10 baļļu sistēmā 

(minimālais “ieskaitītais” vērtējums “4” jeb “gandrīz viduvēji”). 

11. Katrs vērtējums ir redzams e-vides vērtējumu žurnālā, kas izglītojamam dod iespēju sekot 

līdzi savām sekmēm. 

12. Pēc visu tēmu apguves un testu u.c. pārbaudes darbu izpildes izglītojamais kārto noslēguma 

pārbaudījumu klātienē, kas pēc būtības un satura ir līdzīgs PDA (personas datu 

aizsardzības) speciālista pārbaudījumam DVI (Datu valsts inspekcijā), un sekmīga tā 

nokārtošanas gadījumā (vismaz “4” jeb “gandrīz viduvēji”) saņem izglītības iestādes 

Apliecību par kursa apguvi.  

13. Papildus informāciju sk. mājas lapā www.e-studijucentrs.lv. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontaktinformācija: apmācību organizētājs SIA „Dialogs AB” 

tālr. 67432343, mob.t. 27030327, info@dialogs-ab.lv, www.e-studijucentrs.lv 

 

Metodiskie materiāli sagatavoti 

sadarbojoties ar biedrību „Latvijas 

sertificēto personas datu 

aizsardzības speciālistu asociācija”! 

http://e-vide.dialogs-ab.lv/
http://www.e-vide.dialogs-ab.lv/
http://www.e-studijucentrs.lv/

