
 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Datorsistēmu tehniķis” 

                                           11., 15., 18. janvāris, 11.a klase 

Jauno gadu uzsākot, 11.a klases vienai informātikas grupai tika dota unikāla iespēja, 

iepazīties ar datorsistēmu tehniķa profesiju. Nodarbības vadīja mācību centra „BUTS” pedagogs 

Dainis Misiņš.  

Trīs nodarbību laikā skolēni varēja: 

1. Uzzināt kādi ir datorsistēmu tehniķa darba pienākumi un darba specifika. 

2. Saprast kādas zināšanas skolēni jau tagad var apgūt un kādi ir šīs profesijas riski. 

3. Noskaidrot izglītības iespējas un nākotnes perspektīvu šajā darba jomā. 

4. Iepazīties ar darba vidi un aprīkojumu. 

5. Praktiski izmēģināt atsevišķus šīs profesijas darba uzdevumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmajā nodarbībā ar mācību centra „BUTS” darbību iepazīstināja šī centra vadītāja Rūta 

Prostakova, savukārt, ar datorsistēmu tehniķa darba pienākumiem, izglītības iespējām un 

perspektīvām stāstīja Dainis Misiņš. 

Otrā nodarbība tika veltīta darba vides un darba vietas apstākļu iepazīšanai, kā arī pareizai 

datoriekārtu ergonomikai (darba režīms un darba poza, kādā tiek veikts darbs ar datoru). 

Trešā nodarbība skolēniem šķita visinteresantākā, jo jaunieši varēja darboties praktiski – 

izpētīt, kas atrodas sistēmbloka iekšpusē, un  izjautāt pedagogu par ļoti praktiskām lietām.  
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Skolēni iepazīstas ar dažu ierīču bojājumu izpausmēm. 

 

Būtiskākie parametri operatīvai atmiņai (RAM), kam jāpievērš uzmanība 
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Skolēni uzzina, kas ir datora fiziskā apkope jeb datora tīrīšana no putekļiem-  profilaktisks 

pasākums, kas jāveic, lai uzlabotu datora darbības ātrumu, padarītu klusāku un efektīvāku tā darbu. 

 

Pedagogs karjeras konsultants Kristīne Aizpurve 


