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Moduļa “Ražošanas automatizācijas pamati” apraksts 

 

Moduļa mērķis Pilnveidot metālapstrādes nozarē strādājošo zināšanas un prasmes par automatizēto 

tehnoloģisko procesu pamatelementiem un to darbību. 
 

Moduļa uzdevumi 

 

  Attīstīt izglītojamā prasmes:  

- papildināt zināšanas par automatizācijas principiem, automātikas elementiem, to uzbūvi un 

darbības principiem; 

- izprast tehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu uzbūvi un izveidi; 

- pilnveidot zināšanas par automatizācijā izmantotiem līdzekļiem; 

- izprast sensoru veidus un to izmantošanas iespējas ražošanas procesu automatizācijā; 

- veikt sistēmas diagnostiku un novērst kļūdas; 

- izmantot tehniskās grafikas programmatūras darba procesā. 

Moduļa ieejas nosacījumi  Vidējā izglītība vai 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis nozarē. Pamatprasmes darbā ar 

datoru. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Noslēguma pārbaudes darbā izglītojamais veic praktisku pārbaudes darbu, kas ietver visu 

moduļa tēmu teorētisku un praktisku zināšanu pielietojumu. 
 

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

  Pēc moduļa apguves izglītojamais spēj saprast automatizācijas nozīmi, tās darbības principu   un 

atsevišķu sastāvdaļu uzbūvi, spēj novērst biežāk sastopamās problēmas ražošanas procesos. 

Minimālais stundu skaits 16 stundas. 
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MODUĻA “RAŽOŠANAS AUTOMATIZĀCIJAS PAMATI” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms % no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais saturs Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: pamatot 

automatizācijas 

principu 

izmantošanu 

nozarē. 

 

Zina: 

automatizācijas 

attīstības posmus. 

 

Izprot: 

automatizācijas 

svarīgumu 

ražošanas procesā. 

 

1. Automatizācijas 

principi un 

attīstības vēsture. 

 

(3%) 

 

1.1. Automatizēto sistēmu 

attīstības posmi. 

 

1.2. Automatizācijas 

nozīme. 

 

1.3. Izmantošanas sfēras. 

 

1.1. Nosauc 

automatizācijas 

attīstības posmus. 

 

1.2. Nosauc 

automatizācijas 

pamatprincipus.

  

1.1. Nosauc visus 

automatizācijas 

attīstības posmus. 

 

1.2. Paskaidro 

automatizācijas 

priekšrocības un 

trūkumus. 

 

1.3. Nosauc 

izmantošanas 

piemēru 

nozarē/nozarēs. 

Izglītojamais dalās 

pieredzē par 

automatizācijas 

izmantošanu sadzīvē 

un darba vidē. 

Piemēru 

demonstrēšanai  

izmanto virtuālo vidi. 
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2.Spēj: klasificēt 

automātikas 

elementus. 

 

Zina: 
automatizācijas 

līmeņus. 

 

Izprot: katra 

automatizācijas 

līmeņa nozīmi. 

2. Automatizācijas 

līmeņi. 

 

(7%) 

 

2.1. Automātikas elementu 

iedalījums. 

 

2.2.  Pirmais 

automatizācijas līmenis. 

2.3. Otrais automatizācijas 

līmenis. 

 

2.4. Trešais 

automatizācijas līmenis. 

2.1. Apraksta 

automatizācijas 

līmeņus. 

  

2.2. Klasificē 

aptuveni 60% 

elementu.  

2.1. Nosauc visus 

automatizācijas 

līmeņus. 

 

2.2. Raksturo 

automatizācijas 

līmeņus. 

 

2.3. Precīzi 

klasificē 

elementus. 

Izglītojamais veido 

prezentāciju vai 

stāstījumu par 

automātikas elementu 

izmantošanu 

uzņēmumā vai 

konkrētā nozarē. 

 

3. Spēj: nosaukt 

pneimatikas 

priekšrocības. 

 

Zina: gaisa 

īpašības un 

raksturlielumus. 

 

Izprot: gaisa 

parametru ietekmi 

uz elementu 

darbību. 

3. Ievads 

pneimatikā. 

(5 %) 

3.1. Pneimatikas 

izmantošana ražošanā. 

 

3.2. Saspiesta gaisa 

priekšrocības, trūkumi. 

 

3.3. Gaisa sagatavošanas 

parametri. 

3.1. Apraksta 

gaisa parametrus. 

 

3.2. Izskaidro 

saspiesta gaisa 

īpašības un tā 

izmantošanu 

iekārtās. 

 

3.3. Nosauc 

piemēru (no 

savas pieredzes), 

kur tiek 

3.1. Apraksta 

gaisa parametrus 

un īpašības. 

 

3.2. Nosauc to 

mērvienības. 

 

3.3. Nosauc 

pneimatikas 

priekšrocības un 

trūkumus. 

Patstāvīgais darbs. 

Izglītojamais strādā ar 

literatūru/internetu un 

veido pierakstus 

par gaisa īpašībām, 

parametriem un 

izmantošanu ražošanā. 
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izmantots 

saspiests gaiss. 

4. Spēj: izvēlēties 

vajadzīgos 

pneimatiskos 

elementus 

pneimatisko 

iekārtu remontam. 

 

Zina: pneimatisko 

elementu 

iedalījumu un 

uzbūvi. 

 

Izprot: 

pneimatisko 

izpildmehānismu 

pielietojumu 

ražošanas procesa 

automatizācijā. 

4. Pneimatiskie 

elementi un 

izpildmehānismi. 

 

(20 %) 

4.1.Pneimatisko elementu 

klasifikācija. 

 

4.2. Pneimatiskie vārsti. 

 

4.2. Pneimatiskie 

izpildmehānismi. 

4.1. Nosauc 

pneimatisko 

elementu 

klasifikāciju. 

4.2. Raksturo 

kādu no 

pneimatiskiem 

vārstiem, pamato 

to izmantošanu 

automatizācijā. 

 

4.3. Raksturo 

kādu no 

pneimatiskiem 

izpildelementiem. 

4.1. Precīzi iedala 

elementus pēc 

klasifikācijas. 

 

4.2. Izskaidro 

pneimatisko 

vārstu uzbūvi un 

darbības 

principus. 

 

4.2. Pamato 

izvēlēto 

pneimatisko 

izpildmehānismu 

konkrētam 

uzdevumam. 

 

4.3. Demonstrē uz 

stenda vienu 

elementu 

uzstādīšanas 

piemēru. 

Praktiskais darbs. 

Izglītojamais  atpazīst 

pneimatiskos 

elementus, 

izpildmehānismus un 

raksturo to uzbūvi. 

Demonstrē uz stenda 

1-3 elementu 

uzstādīšanas piemēru. 
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5. Spēj: aprakstīt 

cilindru un vārstu 

uzbūvi. 

 

Zina: cilindru un 

vārstu darbību. 

 

Izprot: vārstu 

apzīmējumus un 

parametrus. 

5. Cilindru un 

vārstu darbības 

princips. 

 

(5 %) 

5.1. Cilindru darbība. 

 

5.2. Vārstu darbības 

pamati. 

5.1. Izskaidro 

cilindru un vārstu 

darbības 

principus. 

 

5.2. Atpazīst 

apzīmējumus. 

5.1. Nosauc 

cilindru veidus, to 

apzīmējumus. 

 

5.2. Raksturo pēc 

uzbūves un 

darbības principa. 

  

5.3. Apraksta 

vārstu darbību. 

 

5.4. Apzīmē 

vārstu ar 

shematisko 

apzīmējumu. 

Darbs ar tehnisko 

dokumentāciju. 

6. Spēj: izveidot 

pneimatisko 

shēmu pēc 

uzdevuma 

apraksta. 

 

Zina: pneimatisko 

elementu darbību 

un simbolus. 

6. Pneimatisko 

shēmu veidošana. 

 

(10 %) 

6.1. Ievads 

datorprogrammas 

FluidSIM darba vidē. 

 

6.2. Pneimatisko elementu 

izvēle. 

 

6.1. Ar 

datorprogrammas 

palīdzību izveido 

uzdevuma 

shēmu,  

izmantojot 

palīgmateriālu. 

6.1. Patstāvīgi 

izvēlas elementus 

un uzzīmē shēmu. 

 

6.2. Simulē 

darbību,  

izmantojot 

palīgmateriālu.  

Izglītojamais,  veidojot 

konkrētu shēmu,  

strādā ar 

datorprogrammu 

FluidSIM. 
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Izprot: shēmu 

zīmēšanas 

prasības un 

standartus. 

6.3. Pneimatisko shēmu 

zīmēšana. 

 

6.3.Atrod kļūdas 

shēmā un tās 

novērš. 

Veic pārbaudi un 

analizē savu/kolēģa 

darbu. 

 

7. Spēj: klasificēt 

sensorus. 

 

Zina: sensoru 

iedalījumu un 

veidus. 

 

Izprot: sensoru 

darbību un veidus. 

7. Ievads sensoru 

elementos un to 

iedalījums. 

 

(10 %) 

7.1. Sensoru iedalījums. 

 

7.2. Kontakta/ bezkontakta 

sensori. 

 

7.3. Induktīvie sensori. 

 

7.4. Kapacitatīvie sensori. 

 

7.5. Optiskie sensori. 

 

7.6. Ultraskaņas sensori. 

7.1. Nosauc 

sensoru veidus 

pēc to iedalījuma. 

7.1. Nosauc 

sensoru 

iedalījumu un 

darbības 

pamatprincipus. 

 

7.2. Nosauc 

konkrētā sensora 

lietošanas sfēru. 

Praktiskais darbs. 

Izglītojamais raksturo 

konkrētu sensoru un tā 

lietošanu. 

 

8. Spēj: atšķirt 

sensorus un to 

darbības 

principus. 

 

8. Induktīvais un 

kapacitatīvais 

sensors. 

 

(5 %) 

8.1. Darbības princips. 

 

8.2. Uzbūve. 

 8.3. Uzstādīšanas prasības. 

8.1. Nosauc 

induktīvo sensoru 

darbības 

principus un 

priekšrocības. 

 

8.1. Nosauc 

induktīvo  vai 

kapacitatīvā 

galvenos sensora 

parametrus, 

darbības principus 

Situācijas analīze. 

Izglītojamais izvēlas 

uzdevumam atbilstošu 

sensoru un pamato 

savu izvēli. 
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Zina: sensoru 

parametrus un 

darbības 

principus. 

 

Izprot: 

uzstādīšanas 

prasības. 

8.2. Raksturo 

sensoru 

izmantojumu. 

un uzstādīšanas 

prasības.  

 

8.2.Spēj pamatot 

savu izvēli. 

 

8.3. Brīvi 

orientējas  

nozares tehniskajā  

literatūrā. 

Izmantojot 

dokumentāciju, 

izglītojamais 

apgūst iekārtu sensoru 

uzstādīšanas 

pamatprincipus. 

 

9. Spēj: atšķirt 

sensorus un to 

darbības 

principus. 

 

Zina: sensoru 

parametrus un 

darbības 

principus. 

 

Izprot: 

uzstādīšanas 

prasības. 

9. Optiskais un 

ultraskaņas 

sensors. 

 

(5 %) 

9.1. Sensoru darbības 

princips un uzbūve. 

 

9.2. Sensoru uzstādīšanas 

prasības. 

9.1. Nosauc 

optisko sensoru 

darbības 

principus un 

priekšrocības. 

 

 

9.1. Nosauc 

optisko vai 

ultraskaņas 

sensoru galvenos 

parametrus. 

 

9.2. Nosauc 

darbības principus 

un uzstādīšanas 

prasības.  

Izglītojamais izvēlas 

uzdevumam atbilstošu 

sensoru un pamato 

savu izvēli. 

 

10. Spēj: 

izvēlēties sensoru 
10. Sensoru 

ievietošana 

10.1. Sensoru apzīmējumi 10.1. Atpazīst 

elementus pēc 

10.1. Nosauc un 

izvēlas sensoru 

Izglītojamais veic 

praktisko darbu, 
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apzīmējumus 

shēmas 

saslēgšanai. 

 

Zina: sensoru 

apzīmējumus un 

to atrašanos 

programmatūrā. 

  

Izprot: sensoru 

ievietošanu 

shēmās. 

pneimatiskajās 

shēmās. 

 

(20 %) 

shematiskiem 

apzīmējumiem. 

 

10.2. Izvēlas 

elementus 

shēmas 

saslēgšanai pēc 

shematiskiem 

apzīmējumiem. 

 

10.3. Atrod 

sensoru 

apzīmējumus 

programmatūrā. 

Pēc konkrēta 

piemēra izveido 

shēmu. 

atbilstoši 

uzdevumam. 

 

10.2. Izvēlas 

sensoru pēc 

shematiskā 

apzīmējuma. 

 

10.3. Pēc shēmas 

izvēlas atbilstošus 

elementus un 

izveido vienkāršu 

shēmu konkrētam 

uzdevumam. 

saslēdzot shēmu pēc 

konkrēta uzdevuma  

darbā ar FluidSIM 

programmatūru. 

 

Noslēguma pārbaudījums ( 10 %)  
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Pārbaudes darbi 
 

1. Ievadvērtēšana  

Pārrunas ar pretendentiem, kuru laikā tiek noskaidrots pretendentu zināšanu līmenis par automatizāciju nozarē/darba vietā un 

pretendenta personīgajā pieredzē. 

 

 2. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji):  

 2.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: izglītojamais veic komplekso testu un praktisko darbu. 

 2.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): noslēguma pārbaudes darbs sastāv no četrām daļām. 

 

3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

3.1.  Precīzi raksturo automatizācijas līmeņus. Nosauc pneimatiskos elementus un raksturo vienu no elementiem. 

3.2.  Pneimatisko izpildmehānismu raksturojums, raksturo vienu no elementiem. 

3.3.  Parāda prasmes klasificēt sensorus, tos raksturot un nosaukt pielietojumu. 

3.4.  Praktiskā darba precīza izpilde, saslēdzot shēmu pēc konkrētā uzdevuma darbā ar FluidSIM programmatūru. 

 

Darba laikā var izmantot savus pierakstus vai tehnisko dokumentāciju. 

Vērtēšanai izstrādāta punktu sistēma, par katru tematu iegūst punktus atbilstoši procentuālajam sadalījumam. Par pirmo tematu var 

iegūt maksimāli 15 punktus, par otro – maksimāli 25 punktus, par trešo – maksimāli 30 punktus, par ceturto – maksimāli 30 punktus. 

Maksimāli iespējamais iegūto punktu skaits –100. 
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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 
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Interneta resursi: 

http:/www.btc-automation.lv 

http:/www.festo-didactic.co.uk 

https://www.1188.lv/katalogs/hidraulika-2230/festo-sia-razosanas-automatizacijas-risinajumi-468043/video 

https://www.rkmetals.lv/par-mums-2/par-masinbuvi/produkti-1/razosanas-procesu-atomatizacija 

https://www.upb.lv/lv/kompetences/masinbuves-risinajumi 

https://www.1188.lv/katalogs/hidraulika-2230/festo-sia-razosanas-automatizacijas-risinajumi-468043/video
https://www.rkmetals.lv/par-mums-2/par-masinbuvi/produkti-1/razosanas-procesu-atomatizacija

