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Moduļa “Informāciju tehnoloģiju programmatūras pielietojums elektroenerģētikā” apraksts 

 

Moduļa mērķis Dot iespēju elektroenerģētikas nozarē strādājošajiem pilnveidot prasmes izmantot 

informācijas tehnoloģijas un datorprogrammas darba procesā. 
 

Moduļa uzdevumi   Attīstīt izglītojamā prasmes izmantot informāciju tehnoloģijas darba procesā: 

1.   - klasificēt specifiskās datorprogrammas; 

2.   - iestatīt parametrus elektrisko aparātu darbībai; 

3.   - kontrolēt elektroierīču darbību un novērst nepilnības; 

4.   - izmantot tehniskās grafikas programmatūru darba procesā. 

Moduļa ieejas nosacījumi   Vidējā izglītība vai 2.kvalifikācijas līmenis nozarē. Pamatzināšanas datora lietošanā. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Noslēguma pārbaudes darbs: izglītojamais veic praktisku pārbaudes darbu, kas sastāv no 2 

daļām. 
 

Moduļa nozīme  Izglītojamajiem tiek dota iespēja pilnveidot savas prasmes atbilstoši elektrotehniķa profesijas     

standarta nosacījumiem. 

Minimālais stundu skaits 60 stundas.  
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MODUĻA  “INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJU PROGRAMMATŪRAS PIELIETOJUMS 

ELEKTROENERĢĒTIKĀ”  SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: klasificēt 

specifiskās 

datorprogrammas. 

Zina: 

datorprogrammu 

darbības 

pamatprincipus. 

Izprot: 

datorprogrammu 

izmantošanas 

vajadzību 

1.Specializēto 

datorprogrammu 

izmantošana. 

(5%) 

Specializēto 

datorprogrammu 

veidi. 

Specializēto 

datorprogrammu 

pielietojums. 

Izglītojamais 

orientējas 

specializēto 

datorprogrammu 

klāstā. 

Izglītojamais brīvi 

orientējas specializēto 

datorprogrammu klāstā. 

Izglītojamais, strādājot 

grupās, iepazīst 

specializētās 

datorprogrammas un to 

izmantojumu. 
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2.Spēj: iestatīt 

parametrus 

elektrisko aparātu 

darbībai.  

Zina: parametru 

iestatīšanas 

principus. 

Izprot: 

datorprogrammu 

pielietošanas 

nepieciešamību. 

2.Parametru 

iestatīšana 

elektriskajiem 

aparātiem. 

(15%) 

Parametru 

iestatīšana 

elektriskajiem 

aparātiem 

Izglītojamais 

iestata 

parametrus 

elektriskajiem 

aparātiem, 

izmantojot 

palīglīdzekļus. 

Izglītojamais patstāvīgi 

iestata parametrus 

elektriskajiem aparātiem 

un kontrolē to darbību. 

Izglītojamais iestata 

elektrisko aparātu 

parametrus.  

(Elektriskie aparāti pēc 

izglītojamā vajadzības.) 

3.Spēj: kontrolēt 

elektroierīču 

darbību un 

novērst 

nepilnības. 

Zina: 

elektroierīču 

kontroles 

principus. 

Izprot: 

datorprogrammu 

3.Elektroierīču 

darbības 

kontrole, 

nepilnību 

novēršana. 

(20%) 

Elektroierīču 

darbības 

kontrole, 

nepilnību 

novēršana. 

Izglītojamais ar 

datorprogrammas 

palīdzību 

kontrolē 

elektroierīces 

darbību un 

detektē 

nepilnības, 

novērš tās, 

izmantojot 

palīglīdzekļus. 

Izglītojamais ar 

datorprogrammas 

palīdzību patstāvīgi 

kontrolē elektroierīces 

darbību un detektē 

nepilnības, novērš tās. 

Izglītojamais kontrolē 

elektroierīču parametrus, 

izmantojot 

datorprogrammatūru.  

(Elektroierīces pēc 

izglītojamā vajadzības.) 
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izmantošanas 

priekšrocības. 

4.Spēj: Pielietot 

tehniskās grafikas 

programmatūru 

darba procesā. 

Zina: tehniskās 

grafikas 

pamatprincipus. 

Izprot: 

datorprogrammu 

izmantošanas 

priekšrocības. 

4.Darbs ar 

tehniskās 

grafikas 

programmām 

(AutoCAD, MS 

Visio u.c.). 

Katrā konkrētā 

apmācības 

procesā tiek 

apgūts darbs ar 

kādu no 

programmām pēc 

izglītojamā 

vajadzības. 

(50%) 

Darbs ar 

tehniskās 

grafikas 

programmām. 

Izglītojamais 

strādā ar 

tehniskās 

grafikas 

programmu, 

veido grafiskos 

risinājumus. 

Izglītojamais patstāvīgi 

strādā ar tehniskās 

grafikas programmu, 

veido grafiskos 

risinājumus. 

Izglītojamais strādā ar 

kādu no grafiskajām 

datorprogrammām, 

veidojot shēmas, plānus 

u.c. (Datorprogramma un 

darba uzdevumi tiek 

izvēlēti, ņemot vērā 

konkrēta izglītojamā 

vajadzības.) 

Noslēguma pārbaudījums ( 10 %)  
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Pārbaudes darbi 

 

1. Ievadvērtēšana  

Individuālas pārrunas ar pretendentiem, kuru laikā tiek noskaidrots pretendentu datorprasmju līmenis. 

 

2. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

2.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts:  

Izglītojamais veic praktisku pārbaudes darbu, kas sastāv no 2 daļām. 

 

2.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): 

 

Noslēguma pārbaudes darbā izglītojamais pilda divus uzdevumus:  

 

1. Izglītojamais izvēlas datorprogrammu, ar kuras palīdzību iestata elektriskā aparāta parametrus, kontrolē tā darbību, detektē nepilnības un 

novērš tās. 

2. Izglītojamais veic darba uzdevumu, izmantojot kādu no grafiskajām datorprogrammām (uzdevums un datorprogramma tiek izvēlēta, 

vadoties no izglītojamā vajadzībām darba procesā).  

 

2.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji:  

Par pirmā uzdevuma izpildi izglītojamais var iegūt 45 punktus. Par otrā uzdevuma izpildi izglītojamais var iegūt 55 punktus. Punkti tiek 

summēti un vērtējums tiek piešķirts saskaņā ar vērtēšanas tabulu. 

punkti 1-11 12-22 23-34 35-49 50-59 60-69 70-79 80-88 89-95 96-100 

balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


