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AutoCad programma metālapstrādē un mašīnbūvē 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Iegūt pamatzināšanas darbam ar AutoCad programmu un prast pielietot iegūtās zināšanas 

izstrādājot rasējumus AutoCad programmatūrā. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Plašs ieinteresēto strādājošo personu loks, kuri grib iegūt pamatiemaņas darbā ar AutoCad 

programmu un papildināt savas esošās zināšanas. 

 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā 

(priekšzināšanu līmenis) 

Bez priekšzināšanām. 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 24  24 

Prakse 0  0 

Patstāvīgais darbs 32  32 

Pārbaudījums  2  2 

Kopā  58  58 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības programmas 

īstenošanu  

 

5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1. 

Dalībnieks spēs:  

- paskaidrot AutoCad 

programmas sniegtās 

Iepazīšanās ar 

AutoCad 

programmu. 

-Vispārīgas ziņas par 

AutoCad programmu, 

attīstības vēsture;  

2 



iespējas rasējumu 

izpildē. 

- AutoCad 

programmas 

pielietošana rasējumu 

izstrādē metālapstrādē 

un mašīnbūvē. 

2. 

Dalībnieks spēs:  

- sagatavot AutoCad 

darba vidi jauna 

rasējuma izpildei. 

Darba uzsākšana. 

-Programmas 

aktivizēšana un 

atvēršana; 

-Jauna rasējuma 

veidošana; 

-AutoCad darba vides 

raksturojums; 

-Slāņu definēšana; 

-Darba vides 

personalizācija. 

8 

3. 

Dalībnieks spēs:  

- rasēt līnijas, izmantojot 

piesaistes un koordinātu 

sistēmas. 

Vienkāršu līniju 

rasēšana. 

-Līniju rasēšana; 

-Koordinātu sistēmu 

izmantošana; 

-Piesaistes 

izmantošana. 

6 

4. 

Dalībnieks spēs:  

- rasēt vienkāršas figūras 

un figūru kombinācijas. 

Vienkāršu figūru 

rasēšana. 

-Taisnstūri; 

-Daudzstūri; 

-Riņķa līnija; 

-Laukuma 

iesvītrošana.  

8 

5. 

Dalībnieks spēs:  

- veikt uzrasēto objektu 

rediģēšanu. 

Uzrasēto objektu 

rediģēšana. 

Objektu kopēšana, 

nofāzējumi, 

noapaļojumi, 

mērogošana, 

pārvietošana, dzēšana, 

pagriešana, 

pagarināšana, 

spridzināšana, 

pārraušana, 

spoguļskata veidošana, 

masīva izveide. 

6 

6. 

Dalībnieks spēs:  

- veikt izmēru parametru 

konfigurāciju,  

- izlikt izmērus 

rasējumā; 

-iestatīt teksta 

parametrus; 

- ievietot tekstu 

rasējumā. 

Izmēru un teksta 

iestatījumi, izmēru 

izlikšana. 

-Izmēru stila 

definēšana un 

modificēšana; 

-Lineārie izmēri; 

-Rādiuss, diametrs; 

-Izmēru pārvietošana. 

-Teksta stila 

definēšana un 

modificēšana. 

Teksta ievietošana 

rasējumā. 

 

4 

7. Dalībnieks spēs:  
Rasējumu 

sagatavošana 

-Rakstlaukuma un 

veidnes sagatavošana; 
4 



- sagatavot rasējumu 

izdrukai, veicot  

nepieciešamos 

iestatījumus. 

izdrukai un 

rasējumu 

izdrukāšana. 

-Rasējuma 

sagatavošana 

drukāšanai. 

8. 

Dalībnieks spēs:  

- izveidot blokus un 

ievietot tos rasējumā. 

Bloku izveidošana 

un ievietošana 

rasējumā. 

-Gatavo bloku 

izmantošana; 

-Savu bloku 

izveidošana un 

ievietošana rasējumā; 

-Bloku rediģēšana; 

-Bloki ar atribūtiem, 

dinamiskie bloki. 

6 

9. 

Dalībnieks spēs:  

- izveidot un rediģēt 3D 

objektus. 

Telpiskās  

modelēšanas 

pamati. 

-3D objektu izveide; 

-3D objektu 

rediģēšana; 

-Materiālu pielietošana 

objektiem. 

10 

10. 

Dalībnieks spēs:  

- iegūt iemaņas darba 

efektivitātes 

paaugstināšanai. 

Darba efektivitātes 

paaugstināšana 

-Komandu izpilde, 

pielietojot taustiņu 

kombinācijas; 

-Komandu izpilde, 

pielietojot peli; 

Darba efektivitātes 

paaugstināšana.  

2 

11. 

Dalībnieku apgūto 

zināšanu un prasmju 

novērtējums 

Noslēguma 

pārbaudījums 

Noslēguma 

pārbaudījums 
2 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Datorklase ar 15 darba vietām ar instalētu AutoCad programmatūru, projektors. 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla saraksts 

Mg.sc.ing., Guntis Spriņģis 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Praktisks uzdevums AutoCad vidē. 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Teorijas izklāsts lekciju veidā, pielietojot vizualizāciju AutoCad vidē, uzdevumu piemēru 

apskats un analīze, vingrinājumu metode. 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCad 2018. Mācību e-grāmata - Jelgava. 2018.g.- 178 

lpp. 

2. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD 2010. Pašmācības grāmata. - 

Rīga. Mācību grāmata, 2010.g. - 285 lpp. 
 

 


