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Informācijas sistēmu testētājs 
Darba profils 

Informācijas sistēmu testētājs nodrošina informācijas sistēmu vai pakalpojumu testēšanu, 

rūpīgi sekojot testēšanas plānam vai izstrādājot jaunus testēšanas plānus.  

 

Autonomijas līmenis 

Informācijas sistēmu testētāji visbiežāk strādā IT nodaļas komandā lielā uzņēmumā vai kā 

darbinieki vai pakalpojuma sniedzēji tehnoloģiju jomas uzņēmumos. 

 

Digitālās zināšanas, prasmes un iemaņas 

Informācijas sistēmu testētājiem nepieciešams iemaņas darbā ar datoru un izplatītākajām 

biroja lietojumprogrammām, kā arī strādāt ar specializētiem testēšanas atbalsta rīkiem. 

 

Misija 

Informācijas sistēmu testētāji nodrošina programmatūras veiksmīgu funkcionēšanu, pirms 

tā tiek nodota lietošanā klientiem. 

Darba pienākumi 

 Strādāt ar testēšanas plāniem, scenārijiem 

 Veikt informācijas sistēmu testēšanu  

 Veikt atsevišķu programmatūras daļu, moduļu vai pilnīgu tās testēšanu 

 Sagatavot programmatūras testēšanas dokumentāciju  

 Ziņot par testēšanas rezultātiem  

 

Sociālās, komunikācijas un citas prasmes  

 

 Spēja strādāt patstāvīgi 

 Kritiskā domāšana problēmu risināšanai 

WOMEN4IT 
` 



 

 3 www.women4it.eu 

 Teicamas  rakstiskās komunikācijas prasmes 

 Sistemātiskums 

 Spēja strādāt saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu 

 

Attieksmes un īpašības 

 Koncentrēšanās uz detaļām 

 Loģiskā domāšana 

 Analītiskums 

 Orientācija uz rezultātu sasniegšanu 

 Spēja risināt problēmas 

 Atvērta domāšana 

 

Kompetences 

 Funkcionālās kompetences 
Atbilstība DigComp 2.1 – 

kompetencei un līmenim 

Atbilstība e-CF – 

kompetencei un 

līmenim 

1 

Spēja veikt vienkāršus testus 

saskaņā ar izstrādātu scenāriju. (e-

CF Testēšana) 

1.2 Datu, informācijas un 

digitālā satura 

novērtēšana L6 

B.3 Testēšana e-1 

2 

Pārzināt un ieviest testēšanas 

procesā izmantojamās metodes 

un rīkus. 

 B.3 Testēšana K1 

3 
Prast izmantot testa programmas 

un izveidot testa skriptus. 

3.4 Programmēšana 

 
B.3 Testēšana e-2 

4 

Prast veidot ziņojumus par 

rezultātiem, nodrošinot rezultātu 

analīzi. 

 B.3 Testēšana e-2 

5 

Dažādu komunikācijas rīku 

izmantošana, piemēram e-pasts, 

ziņapmaiņa, VOIP, lai sazinātos ar 

klientiem, kolēģiem un 

vadītājiem.    

2.1 Komunikācija, 

izmantojot digitālās 

tehnoloģijas L7 

2.2 Dalīšanās, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L7 
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2.4 Sadarbība, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU 

vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from 

Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. 

The aim of the project is to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the 

digital agenda.  
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