
KURSA KODS Dat ZP 088

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Informācijas tehnoloģijas I 
Kursa nosaukums angliski Information Technology I 
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču 
valodā)
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 
inženierija

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inese Briška DIF Lektore, Mg.sc.educ
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2
st.)

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā 
maģistra; 7- doktora; P – 
profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

Iemaņas darbā ar datoru

Zinātņu nozare/apakšnozare Datorzinības
Kursa mērķi Apgūt projektēšanas pamatmetodes AutoCAD vidē

Kursa uzdevumi Iepazīstināt studentus ar AutoCAD pamatjēdzieniem.
Iemācīt izstrādāt divdimensiju  projektus ar dažādu 
sarežģītības pakāpi

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Pratīs :

 lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja 
lietojumprogrammas; 

 pielietot projektējuma shēmas; 
 izvēlēties uzdevumu risināšanai adekvātus līdzekļus;
  konfigurēt darbavietu un darba rīkus.

Spēs:
 projektēt,  analizējot  dažādus  tehniskos  risinājumus

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



un izvēloties piemērotāko.
angliski  Students are able to:

• use text and graphics editors, etc. office applications;
• apply design of the scheme;
• select tasks of adequate funds;
• configure the job and working tools.

 Students are able to:
• design, analyze various technical solutions and select the 
most appropriate one.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Darba sākums ar AutoCAD.

Rasējuma parametru uzstādīšana.
AutoCAD pamatjēdzieni.
AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas.
AutoCAD skatu vadības līdzekļi.
Rasējuma objektu īpašības.
Teksta ievade rasējumā.
Izmēru izlikšana rasējumā.
Iesvītrojumi rasējumā.
Projektēšanas centrs.
Rasējuma izdruka. Darba sākums ar AutoCAD.
Rasējuma parametru uzstādīšana.
AutoCAD pamatjēdzieni.
AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas.
AutoCAD skatu vadības līdzekļi.
Rasējuma objektu īpašības.
Teksta ievade rasējumā.
Izmēru izlikšana rasējumā.
Iesvītrojumi rasējumā.
Projektēšanas centrs.
Rasējuma izdruka.

angliski Descriptive geometry elements.
Start working with AutoCAD.
Drawing parameter setting.
AutoCAD basic concepts.
AutoCAD drawing and editing commands.
AutoCAD view of management tools.
Drawing object properties.
Enter text in the drawing.
Size of the drawing pen.
Hatching in the drawing.
The design center.
Drawing reprint.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss

dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri,

praktiskās
nodarbības,

laboratorijas darbi)



Darba  sākums  ar  AutoCAD.(AutoCAD grafiskais  interfeiss.
AutoCAD komandas. Darbs ar rasējuma failiem. Vienkāršu objektu
zīmēšana.)

2 L,P

Rasējuma  parametru  uzstādīšana.  (Rasējuma  lapas  limitu  un
palīgrežīmu uzstādīšana.)

2 L,P

AutoCAD pamatjēdzieni.(Objektu  koordinātu  ievads  un  koordinātu
sistēmas.  Mērvienības  un  mērogs.  Rasējuma  grafiskie  elementi
(primitīvi). Palīgrežīmi. Objektu piesaiste.)

5 L,P

AutoCAD zīmēšanas un rediģēšanas komandas.(Rīkjoslas  Draw un
Modify.)

6 L,P

AutoCAD skatu  vadības  līdzekļi.(Grafiskās  informācijas  attēlošana
ekrānā.  Skatu  saglabāšana.  Ekrāna  sadalīšana  savstarpēji
nepārklājošos skatu logos.)

2 L,P

Rasējuma  objektu  īpašības.(Slāņu  definēšana  un  līnijas  tipu
uzstatījums. Objektu īpašību modificēšana.)

6 L,P

Teksta ievade rasējumā.(Vienrindas teksts. Teksta stila izveidošana.
Teksta  ievietošana  rasējumā.  Dienesta  simboli.  Vienrindas  teksta
rediģēšana. Daudzrindu teksta ievietošana.)

2 L,P

Izmēru  izlikšana rasējumā.(Izmēru  tipi  un sastāvelementi.  Rīkjosla
Dimension.)

2 L,P

Iesvītrojumi  rasējumā.(Iesvītrojuma  izveidošana.  Iesvītrojuma
modificēšana.)

1 L,P

Projektēšanas centrs.(Komandas DesignCenter iespējas.) 2 L,P

Rasējuma izdruka.(Rasējuma sagatavošana izdrukāšanai un izdruka.) 2 L,P

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba

uzdevumi
Apjoms
stundās

Sagaidāmais
rezultāts

Primitīvi rasējumā.
Rakstlaukums.
Pirmie rasējumi: rullīša rasējums, plāksnes 
rasējums, sliedes šķērsgriezums.
Loku attēlojums rasējumā.
Plāna zīmēšana.
Individuālais dzīvokļa vai mājas plāns. 

Patstāvīgi izstrādāt 
divdimensiju 
projektus.

48 Rasējums

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums

Mācību pamatliteratūra 1. Z.Eglītis.Tehniskās grafikas ceļvedis.5. d. AutoCAD grafika. : 
mācību līdzeklis /Zigurds Eglītis. - Rīga : Autora izdevums, 
2008 (a/s "Poligrāfists"). -119lpp.

2. A.Peļiņins. AutoCAD, 2002 : Datorizētā projektēšana:  Mācību 
līdzeklis / Anatolijs Peļiņins, Guntis Spalis. - Rīga: Jumava, 
2003. – 199 lpp.

3. Орлов, А. Видеосамоучитель AutoCAD 2009 : [CD с 
видеокурсом] / А. Орлов.- Москва [и др.] : Питер, 2008. - 
378 с. 

4. Н.Н. Полещук. AutoCAD 2008. СПб.:БХВ Петербург, 2007 -
1184с.

5. Л.Б. Левковец. AutoCAD 2008 для начинающих, СПб.:БХВ 
Петербург, 2007 – 464с.

Mācību papildliteratūra 1. N.Mozga. Automatizētā projektēšana ar AutoCAD 2007.  Rīga:
SIA „Mācību grāmata”, 2007. – 138 lpp.



2. A.Peļinins, G.Spalis. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga:
SIA „J.L.V.”, 2003. – 199 lpp.

3. А.Орлов. AutoCAD 2009. СПб.:Питер, 2008 – 384с.
Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

Kursa izstrādātājs:
Inese Briška 6.10.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 6.10.2014.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums


