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APRC UN MIKROTIK AKADĒMIJA

• 2018 Alytaus Profesionālo mācību centrs (APRC) ir kļuvis par starptautiskās apmācību 

programmas MikroTik Academy dalībnieku.

• Sākot ar 2019. gadu, datortīklu studenti padziļinās zināšanas par datortīkliem programmā

Mikrotik Academy: RouterOS, RouterBOARD, DHCP, tiltu savienošana, maršrutēšana, 

ugunsmūris, tuneļi un citi.

• Kursa beigās studenti bez maksas nokārtos oficiālo MikroTik sertificēta tīkla asociētā

pārstāvja (MTCNA) eksāmenu.



APRC STUDENTI AR PIRMAJIEM 2019. GADA MTCNA 
SERTIFIKĀTIEM

Avots: autora paša

resursi



APRC STUDENTI AR MTCNA SERTIFIKĀTIEM, KAS IEGŪTI
2020. GADĀ

Avots: autora paša

resursi



APRC STUDENTI AR MTCNA SERTIFIKĀTIEM, KAS 
NOPELNĪTI 2021. GADĀ

Avots: autora paša

resursi



• Mikrotik Akadēmija ir paredzēta izglītības iestādēm, piemēram, universitātēm, arodskolām un

koledžām. Programmā piedalās vairāk nekā 500 augstskolas un citas izglītības iestādes, un tās

īstenošanā ir iesaistīti aptuveni 750 pasniedzēju.

• APRC dalībnieki ir vienīgie dalībnieki Lietuvā (2021. gadā)

Avots: https://mikrotik.com/training/academy - skatīts 2021. 

gada decembrī.



2021 MIKROTIK INSTRUKTORI NO DAŽĀDĀMVALSTĪM.

Avots: autora paša

resursi



PRASĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, KAS VĒLAS
PIEVIENOTIES PROGRAMMAI.

Izglītības iestādei, kas piesakās dalībai MikroTik Akadēmijā, jābūt pilnvarotai 

(saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem) izglītot pēc apstiprinātām izglītības 

programmām un apstiprināt kvalifikāciju dažādās specialitātēs, tās audzēkņi ir 

motivēti iegūt kvalifikāciju, kas apstiprināta ar MikroTik sertifikātiem, tai ir mācību 

telpas un laboratorijas aprīkojums (MikroTik var palīdzēt organizēt aparatūru un 

programmatūru), tai ir atbilstoša piekļuve internetam, tajā strādā MikroTik 

Akadēmijas pasniedzējs, un tai ir MikroTik Akadēmijas mācību materiāli.

Źródło: https://mikrotik.com/training/academy



MIKROTIK UN LASĪŠANA

Gatavojoties Mikrotik Akadēmijas sertifikāta iegūšanai, 

skolēni/studenti meklē informāciju internetā, iegādājas vai 

aizņemas digitālos un tradicionālos avotus ar jaunākajām 

zināšanām sertifikācijai nepieciešamajā jomā, uzmanīgi izlasiet 

šajos avotos apkopotās zināšanas (lasiet ar izpratni), apstiprināt un 

nostiprināt šīs zināšanas, veicot laboratorijas uzdevumus, pierādīt 
to eksāmenā, tiek informēti, ka iegūtās zināšanas ir pastāvīgi 

jāatjaunina, un piekrīt šim nosacījumam.

Tādējādi viņi kļūst par aktīviem lasītājiem skaitļošanas jomā.  

Prasmes un iemaņas, kas iegūtas vienā jomā, var viegli pārnest uz citām darbības 

jomām, piemēram, kultūru.


