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Rūpniecisko iekārtu pneimatiskās un hidrauliskās sistēmas 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Nodrošināt kompetenci fluidtehnikas darbības fizikālajos pamatos, pneimatisko un 

hidraulisko sistēmu elementu uzbūvē un darbības principos, mehatronisko sistēmu 

projektēšanā. Attīstīt prasmes: 

1. Prast izvēlēties pneimatisko un hidraulisko sistēmu enerģijas piegādes un 

sagatavošanas elementus;  

2. Prast izvēlēties informācijas ievadelementus un signālu apstrādes 

izpildelementus; 

3. Izprast pneimatisko un hidraulisko elementu uzbūvi un darbības 

principus;  

4. Spēt aprakstīt pneimatisko izpildelementu uzbūvi un darbības principus; 

5. Veidot pneimatiskās un hidrauliskās shēmas FESTO FluidSim 

simulācijas vidē uz modelēšanu balstītu izpildelementu izvēli pēc FESTO 

izstrādātās metodikas; 

6. Veidot pneimatiskās un hidrauliskās shēmas uz FESTO pneimatikas un 

hidraulikas stendiem; 

7. Veidot un izprast mašīnbūves automatizēto mezglu pneimatiskās un 

hidrauliskas darbības shēmas.  
 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Personas, kuras vēlas apgūt rūpniecisko iekārtu, pneimatisko un hidraulisko 

sistēmu mezglu darbības un montāžas principus. 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Pamatzināšanas fizikā. 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 48  48 

Prakse 0  0 

Patstāvīgais darbs 30  30 

Pārbaudījums  2  2 



Kopā  80  80 

**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. Spēj izprast 

mašīnbūves un 

metālapstrādes 

nozares uzņēmumu 

apstrādes struktūru un 

to nozīmi Latvijā . 

Ievads 1. Priekšmeta nozīme; 

2. Nozares apraksts. 

2 

2. Spēj izprast enerģijas 

avota izvēles 

kritērijus un to 

iedalījumu. 

Pneimatikas 

raksturojums un 

pielietošana 

1. Pneimosistēmu 

apskats; 

2. Pneimatikas un 

vadības sistēmu 

attīstība; 

3. Izpildierīces 

(cilindri, 

pneimodzinējs, 

indikatori); 

4. Līdzekļu izvēle un 

novērtējums. 

2 

3. Spēj izprast gaisa 

sagatavošanu, gaisa 

ražošanu un padevi. 

Gaisa ražošana un 

sadale 

1. Gaisa kompresors; 

2. Gaisa resīveris; 

3. Gaisa žāvētājs; 

4. Gaisa sagatavošanas 

modulis; 

5. Gaisa sadale. 

2 

4. Spēj izprast vārstu 

iedalījumu grupās pēc 

to funkcijām atbilstoši 

signāla veidam, 

iedarbināšanas 

paņēmiena un 

konstrukcijas. 

Pneimosistēmu 

elementi 

1. Pneimosistēmu 

struktūra un signālu 

ceļš, vārsti, procesori 

(loģiskie elementi). 

2. Izpildierīces (darba 

mehānismi un 

plūsmdaļi). 

3. Sistēmas (vadības 

shēmas). 

4. Plūsmdaļi, 2/2, 3/2, 

4/2, 4/3, 5/2, 5/3. 

2 

5. Spēj izprast 

pneimatisko sistēmu 

elementu veidus un to 

apzīmējumus . 

Apzīmējumi un 

standarti pneimatikā. 

1. Elementu 

apzīmējumi un to 

apraksts; 

2. Drošības prasības 

pneimosistēmām. 

2 

6. Spēj izprast pneimo 

cilindru vadību ar 

vienu vai vairākiem 

Vadības shēmu 

veidošana sistēmām ar 

vienu izpildierīci 

1. Pneimocilindra tiešā 

vadība, pneimocilindra 

netiešā vadība. 

2 



vadības vārstiem un 

vienu izpildierīci 

(lineāro un rotācijas 

pneimocilindru). 

2.Loģiskās funkcijas- 

„un”, un „vai” fju. 

3. Ātrās izplūdes 

vārsts, pneimatiskais 

laika relejs. 

7. Spēj izprast pneimo 

cilindru vadību ar 

vienu vai vairākiem 

vadības vārstiem un 

vairākām 

izpildierīcēm 

(lineāriem un rotācijas 

pneimocilindriem). 

Vadības shēmu 

veidošana ar vairākām 

izpildierīcēm 

1. Vairāku izpildierīču 

vadība (koordinēta 

kustība, signālu 

pārklāšanās). 

2.  signālu noņemšana 

ar atmiņas plūsmdali. 

2 

8. Spēj novērtēt drošības 

prasības 

pneimosistēmās kā arī 

atrast un novērst 

bojājumus. 

Bojājumu meklēšana 

pneimosistēmās 

3. Dokumentācijas, 

darbības kļūmju 

iemesli un sekas, 

ekspluatācija. 

2 

9. Spēj izprast spēka un 

kustību ģenerēšanu 

izmantojot 

hidrauliskos 

šķidrumus, enerģijas 

avota izvēles 

kritērijus un to 

iedalījumu. Izprast 

pamatatšķirības starp 

stacionāro un mobilo 

hidrauliku. 

Hidraulikas pamati un 

hidraulisko iekārtu 

uzdevumi 

1. Hidraulikas 

pielietojums; 

2. Nozares apraksts; 

3. Stacionārā 

hidraulika; 

4. Mobilā hidraulika. 

2 

10. Spēj izvērtēt mobilo 

un stacionāro 

hidraulisko sistēmu 

elementu sastāvdaļas, 

priekšrocības, 

enerģijas avotus un to 

nepieciešamos 

sistēmu veidošanas 

elementus  

Hidraulisko iekārtu 

uzdevumi 

1. Stacionārā 

hidraulika; 

2. Mobilā hidraulika. 

2 

11. Spēj izvērtēt un 

aprēķināt 

hidromēhānikas-

hidrostatikas un 

hidrodinamikas 

fizikālos lielumus. 

Hidraulikas fizikālie 

pamatprincipi 

1. Spiediens; 

2. Spēka pārvadīšana; 

3. Pārvietojums; 

4. Ražīgums; 

5. Spiediena mērīšana; 

6. Ražīguma mērīšana; 

7. Plūsmas tipi; 

8. Kavitācija; 

9. Droselēšana. 

4 

12. Spēj izprast 

hidraulisko sistēmu 

Grafiskie un līniju 

apzīmējumi 

1. Sūkņi un motori; 

2. Sadalītāji; 

3. Spiediena vārsti; 

2 



elementu veidus un to 

apzīmējumus. 

4. Plūsmas vadības 

vārsti; 

5. Cilindri; 

6. Mērīšanas ierīces; 

7. Ierīču kombinēšana. 

13. Spēj atšķirt 

hidraulisko sistēmu 

šķidrumu(eļļas) 

iedalījumu, 

apzīmējumus un to 

pielietojumu. 

Hidrauliskais 

šķidrums 

1. Hidraulisko 

šķidrumu veidi, 

raksturojumi un 

prasības; 

2. Viskozitāte. 

2 4  

14. Spēj izprast 

hidraulisko sistēmās 

lietotos moduļus un 

iekārtas. 

Hidrauliskās sistēmas 

sastāvdaļas 

1. Enerģijas apgādes 

daļa; 

2. Vārsti; 

3. Cilindri; 

4. Motori. 

2 4  

15. Spēj izprast 

hidraulisko sistēmu 

signālu vadības un 

spēka daļas (spēka 

apgādes daļa, spēka 

vadības un 

piedziņas/darba daļa). 

Hidraulisko sistēmu 

veidošana un 

attēlošana 

1. Signālu vadības 

daļa; 

2. Ķēdes diagramma; 

3. Sastāvdaļas un 

tehniskie dati; 

4. Funkciju diagramma 

un karte. 

2 2  

16. Spēj izprast 

hidraulisko sistēmu 

enerģijas apgādes 

elementus un 

mezglus. 

Enerģijas apstrādes 

sastāvdaļas 

1. Piedziņa; 

2. Sūknis; 

3. Sajūgi; 

4. Filtri; 

5. Dzesētāji; 

6. Sildītāji. 

2 4 2 

17. Spēj izprast vārstu 

iedalījumu grupās pēc 

to funkcijām atbilstoši 

signāla veidam, 

iedarbināšanas 

paņēmiena un 

konstrukcijas. 

Vārsti ,vienvirziena 

vārsti 

1. Nominālie izmēri; 

2. Sedlu vārsti; 

3. Slīdes vārsti; 

4. Pārplūdes vārsti; 

5. Redukcijas vārsti; 

6. Plūsmdaļa apciļņa 

malas. 

7. Vadāmais 

vienvirziena vārsts; 

8. Vadāmais dubultais 

vienvirziena vārsts. 

2 2  

18. Spēj izprast 

plūsmdaļu veidus, 

plūsmdaļus  pēc to 

funkcijām atbilstoši 

signāla veidam, 

iedarbināšanas 

paņēmiena un 

konstrukcijas. 

Plūsmdaļi 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 

5/3 veida plūsmdaļi. 

4 2 2 

19. Spēj izprast plūsmas 

vadības vārstu veidus, 

Plūsmas vadības vārsti 1. Droseles un 

diafragmas vārsti; 

2 2  



iedarbināšanas 

paņēmiena un 

konstrukcijas. 

2. Droseles ar 

vienvirziena vārstu; 

3. Divvadu plūsmas 

regulatori. 

20. Spēj izprast 

hidrocilindru un 

hidromotoru vadības  

un darbības principus, 

stiprināšanas veidus 

un konstruktīvo 

uzbūvi. 

Hidrocilindri un 

hidromotori 

1. Vienpusējās 

darbības cilindri; 

2. Divpusējās darbības 

cilindri; 

3. Brīvējumi; 

4. Atgaisošana; 

5. Cilindra izvēle; 

6. Hidromotori. 

2 4 2 

21. Spēj izprast 

hidraulisko sistēmu 

elementu veidus, 

izmantotos 

stiprinājumus, 

cauruļvadu veidus un 

to savienojumus; 

Armatūra 1. Cauruļvadi; 

2. Pievienošanas 

paneļi; 

3. Spiediena mērīšana; 

4. Spiediena devēji; 

5. Plūsmas mērīšanas 

instrumenti. 

2 4 2 

22. Noslēguma 

pārbaudījums. 

  2 

23 Patstāvīgais darbs.   30 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

 

 

Nr.p.k. Materiālo līdzekļu nosaukums  Daudzums 

1.  
Festo Pneimatisko elementu montāžas 

stendi/ darba vietas 
6 gab. 

1.1. Gaisa kompresori; 1 gab. 

1.2. 
Pneimatiskie sistēmu elementi- darbam pie 

stendiem; 

200gab. – nodrošinātas visas 

darba vietas 

1.3. Gaisa cauruļvadi- darbam pie stendiem; 300 gab.  

1.4. Dators- pie katra stenda ; 6 gab. 

1.5. 
Festo FluidSim pneumatic programmatūra 

shēmu simulācija – katra darba vieta; 
6 gab. 

2. 
Festo Hidrauliskie elementu montāžas 

stendi/ darba vietas; 
1 gab. 

2.1. 
Enerģijas apgādes sastāvdaļas 

(elektromotors, eļļas sūknis un rezervuārs); 
1 gab. 

2.2. 
Hidrauliskie sistēmu elementi- darbam pie 

stendiem; 
50 gab. 

2.3. Eļļas cauruļvadi- darbam pie stendiem; 20 gab. 

2.4. Dators ; 6 gab. 

2.5. 
Festo FluidSim hydraulic programmatūra 

shēmu simulācija ; 
6 gab. 

3 Projektors. 1 

 



7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

Mg.sc.ing. Andris Priževaitis 

Pedagogu izglītība atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (augstākā, 

pedagoģiskā). 

 

 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Pārbaudes darbs- tests teorētisko zināšanu pārbaudei. 

 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Lekcijas- teorētisko zināšanu apguvei, praktiskās nodarbības pie Festo apmācību 

stendiem, patstāvīgais darbs. 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Pneimatiskās transporta ierīces / Jānis Kaņeps ; Rīgas Tehniskā 

universitāte. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. - 112 lpp. : il. - 

Bibliogr.: 105.-106. lpp. 

2. Pneimatika (pamatlīmenis Tp 101)/ P. Croser, Frank Ebel,. Festo Didactic 

KG, Rīga, 2003., 206. lpp. 

3. Hidraulika (pamatlīmenis Tp 501)/ D.Merkle, B.Štraiders, M Toms. Festo 

Didactic KG, Rīga, 2003., 283. lpp. 

4. J.Kaņeps “Elektro,- pneimo, -hidroautomātika”, lekciju konspekts, Festo 

Didactic, Rīga 2012., 245.lpp. 

5. Festo Didactic-Elektro,- pneimo,- hidro, Rīga, 2012. 

 
 

 

 


