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POGRAMMAS IZVEIDES PAMATOJUMS 

Profesionālās tālākizglītības programma “Enerģētika un elektrotehnika” (kvalifikācija 

“Elektrotehniķis”) ir izstrādāta atbilstoši Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomes 2013.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.1) apstiprinātajam 

“Elektrotehniķis” profesijas standartam un spēkā esošajai likumdošanai.  

Programma tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” pieprasījuma. Pieprasījums ir balstīts uz Enerģētikas nozares ekspertu 

padomes lēmumu par prasmju un zināšanu vajadzībām nozarē, kas ir apstiprināts Izglītības un 

zinātnes ministrijas vadītajā Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, kuras sastāvā ir pārstāvji no 

nozaru ministrijām, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību 

savienības, plānošanas reģioniem, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Pieaugušo 

izglītības apvienības.  

Uz akreditācijas brīdi Mācību centrā “BUTS” Profesionālās tālākizglītības programmu 

“Enerģētika un elektrotehnika” (kvalifikācija “Elektrotehniķis”) apgūst 93 izglītojamie. Mācības 

tiek īstenotas  6 struktūrvienībās: Jēkabpils, Jelgavas, Daugavpils, Valmieras, Rēzeknes filiālēs un 

Profesionālās izaugsmes nodaļā Rīgā. 

 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS 

 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot elektrotehniķi, kurš plāno, organizē un veic elektroietaišu 

projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbaspējas uzturēšanas un darbmūža 

pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu 

uzņēmumos, kā individuālais komersants vai pašnodarbināta persona. 

 

Izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: 

1. veikt darbu patstāvīgi un vadot personālu, uzņemties atbildību par darba rezultātiem; 

2. sazināties ar darba procesā iesaistītajiem speciālistiem; 

3. atrast, klasificēt un atlasīt vajadzīgo informāciju; 

4. lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā; 

5. ievērot darba tiesisko attiecību prasības; 

6. veikt elektrotehniskos darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības; 

7. lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus; 

8. turēt kārtībā darba vietu un instrumentus; 

9. sniegt pirmo palīdzību; 



 

10. ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus; 

11. noformēt un uzturēt tehnisko dokumentāciju; 

12. saimnieciski plānot resursus elektroiekārtām atbilstoši darba uzdevumam un izvērtētajai 

informācijai; 

13. novērst un kontrolēt darba aizsardzības riska faktorus elektroenerģētikā; 

14. projektēt vienkāršus principiālos elektrotehniskos risinājumus; 

15. izstrādāt montāžas shēmas darbiem elektroiekārtās; 

16. izbūvēt elektroinstalāciju, izmantojot atbilstošus materiālus, darba rīkus un instrumentus; 

17. izstrādāt elektrotehnisko darbu tāmi; 

18. veikt metālapstrādes un elektroiekārtu atslēdznieka darbus; 

19. veikt elektromontāžas darbus ar rokas un elektroinstrumentiem; 

20. veikt elektriskos un citus mērījumus; 

21. veikt elektroiekārtas parametru iestatīšanu un pārbaudi; 

22. veikt elektroiekārtu defektēšanu, novērst atklātos defektus; 

23. veikt elektroiekārtu uzraudzību; 

24. lasīt elektriskās shēmas un rasējumus. 

  

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 

1. Apgūtas zināšanas par elektrotehnikas lielumiem, elektriskiem, magnētiskiem laukiem, to 

raksturojošiem lielumiem, pamatlikumiem, līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēdēm, lai 

aprēķinātu strāvas sprieguma, pretestības lielumus, saslēgtu elektriskās ķēdes, veiktu 

elektriskos mērījumus. 

2. Apgūtas zināšanas par elektrotehnisko materiālu iedalījumu. 

3. Attīstītas izglītojamo spējas izvēlēties elektromontāžas darbam atbilstošās preces un 

pakalpojumus.  

4. Iegūtas zināšanas tāmju sastādīšanā. 

5. Sniegta izpratne par rasējuma noformēšanu.  

6. Apgūtas zināšanas par elektrisko shēmu veidiem un elementu apzīmējumiem tajās, lai 

lasītu, rasētu, sastādītu un skicētu elektriskās shēmas.  

7. Apgūtas prasmes rasēšanas darbu veikšanai, izmantojot speciālās programmas; 

8. Apgūtas zināšanas par elektroapgādes sistēmu, struktūru, prasībām, elektrisko tīklu 

parametriem, slodzi, vadu silšanu, vadu aizsardzību, aizsardzības elementu izvēles 

noteikumiem, jaudas un enerģijas zudumiem, lai veiktu aprēķinus, saistītus ar 

elektroapgādi un izvēlētos nepieciešamos elementus, saistītus ar elektroapgādes drošu 

darbību. 

9. Apgūtas zināšanas par elektronikas un mikroelektronikas ierīcēm, darbības principiem, 

parametriem, pielietojumu, apkalpošanu un automātiskās vadības sistēmās lietojamiem 

elektriskajiem aparātiem, lai veiktu nepieciešamos darba uzdevumus profesionālajā jomā. 

10. Apgūtas zināšanas par elektroiekārtu veidiem, uzbūvi, īpatnībām, pielietojumu, tehniskiem 

parametriem, lai veiktu darba uzdevumus elektroiekārtu apkalpošanā. 

11. Apgūtas  zināšanas par elektroinstalācijas un montāžas materiāliem, vadiem, kabeļiem, 

stiprinājuma veidiem, darba rīkiem,  mērīšanas, pārbaudes mērinstrumentiem, 

palīgierīcēm, elektroiekārtu montāžas tehnoloģiju, lai veiktu elektromontāžas darbus, 

atrast bojājumus elektriskajās  shēmās un tos novērstu. 

12. Iegūtas zināšanas par elektrotehniskās dokumentācijas noformēšanu un lietvedības 

pamatiem elektrotehniķa darbā.  

13. Gūta izpratne par komandas darba nozīmību un ētiskas pamatprincipiem. 
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1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 

Profesionālie mācību priekšmeti       

Elektrotehnika un elektriskie 

mērījumi* 

ieskaite 4 16 60 8 88 

Materiālu mācība un elektromontāža ieskaite 4 16 40 8 68 

Elektrotehniskā rasēšana ieskaite 4 12 28 4 48 

Elektroapgāde ieskaite 4 12 44 4 64 

Elektronikas pamati ieskaite 4 20 48 0 72 

Elektroiekārtas un to ekspluatācija ieskaite 8 36 84 8 136 

Elektrodrošība ieskaite 4 4 16 0 24 

Elektroinstalācija un montāžas 

tehnoloģija 

ieskaite 8 72 84 0 164 

Sabiedrības un cilvēka drošība ieskaite 6 4 14 0 24 

Elektrotehniķa darba organizācija ieskaite 4 4 12 4 24 

Kvalifikācijas prakse ieskaite 0 240 0 0 240 

Valsts noslēguma pārbaudījums 2 6 0 0 8 

Kopā  52 442 430 36 960 

 *Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un svešvalodā 

  

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS PLĀNOŠANA 

Mācību priekšmeta nodarbību grafiku mācību grupai sastāda pirms mācību sākuma visam 

mācību laikam. Tas atbilst licencētajai izglītības programmai. Sastādot grafiku, ņem vērā 

profesionālo priekšmetu pedagogu ieteikumus par programmā paredzēto mācību priekšmetu 

loģisko pēctecību.  

Mācību nodarbību grafiks ir pieejams mācību centrā. Uzņemot izglītojamos un noslēdzoties 

mācību grupas komplektācijai, nodarbību grafiku izsniedz katram izglītojamajam un mācību 

grupai piesaistītajiem profesionālo priekšmetu pedagogiem. Izglītojamie un pedagogi tiek 

savlaicīgi informēti (elektroniski vai telefoniski) par izmaiņām nodarbību grafikā.  

Veicot attālinātas mācības, mācību grafiks izglītojamajiem tiek nosūtīts arī elektroniskā veidā 

uz norādīto e-pastu. Par plānotajām izmaiņām mācību grafikā, izglītojamie tiek informēti e-pastā 

un kopīgā forumā MOODLE vidē. 

Viena nodarbība ilgst 40 minūtes. Iknedēļas stundu sarakstu sastāda ne vēlāk kā iepriekšējās 

nedēļas ceturtdienā – piektdienā, to apstiprina grupas vadītājs, un informāciju (elektroniski vai 

telefoniski) paziņo izglītojamajiem un pedagogiem.  

 

MĀCĪBU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA, MĀCĪBU METOŽU IZVĒLE  

Ievērojot izglītības programmas mācību plānā noteikto teorijas un praktisko mācību stundu 

iedalījumu un mācību grafiku, mācību nodarbību process tiek organizēts tiešsaistes 



 

videokonferences režīmā, izmantojot ZOOM platformu/Microsoft Teams platformu, un e-studiju 

mācību platformā https://e-studijas.buts.lv (MOODLE vide). Platformas nodrošina gan 

izglītojamo kopīgo tiešsaistes saraksti (chat), gan privāto tiešsaistes saraksti starp izglītojamajiem 

un/vai pedagogu. Mācību centrs nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, tajā skaitā mācību literatūru. Mācību procesā tiek izmantoti 

pedagoga sagatavotie izdales materiāli par svarīgākajām tēmām, praktisko uzdevumu apraksti un 

to novērtēšanas kritēriji. Materiāli atbilstoši nodarbību īstenošanas gaitai tiek ievietoti  e-studiju 

mācību platformā https://e-studijas.buts.lv. Izglītojamajiem pēc nepieciešamības un pieprasījuma 

tiek nodrošinātas individuālas konsultācijas (attālināti). 

 

IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 

Profesionāla tālākizglītības programma “Enerģētika un elektrotehnika” ir izstrādāta, un 

licencēta 2020.gadā. 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Vērtēšanas procesā tiek iegūti un interpretēti atbilstoši dati, lai izdarītu informētus secinājumus 

par to, ko izglītojamais zina, prot un spēj izdarīt. Summatīvās vērtēšanas laikā tiek novērtēts un 

dokumentēts izglītojamā mācīšanās rezultāts noteikta mācīšanās posma (mācību priekšmeta) 

noslēgumā. 

Lai sniegtu priekšstatu par sasniedzamo rezultātu, jau uzsākot apmācību, izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem katrā mācību priekšmetā.  

 

Piemērs: 

Mācību priekšmets Elektrotehnika: 

Programmas prasības:  

Programmas apguves noslēgumā izglītojamie kārto ieskaiti, kurā ir ietverta teorētisko 

zināšanu pārbaude un praktiskie darbi. 

Ieskaites teorētiskajā daļā izglītojamais pilda testu kontrolei/paškontrolei, bet praktiskajā 

daļā – zināšanu pārbaude aprēķinos un praktiskais darbs ar ķēžu elementiem, mērījumiem. 

 

Mācību priekšmeta ieskaites, pārbaudes darba, uzdevumu matrica: 
 

Nr. Programmas kurss/temats un saturs 
Vērtēšanas 

kritēriji (%) 

1.  Patstāvīgais darbs Nr. 1 – Mērvienības un oma likums ķēdes posmam 12,5 

2.  Patstāvīgais darbs Nr. 2 – Rezistoru slēgumi 12,5 

3.  

Patstāvīgais darbs Nr. 3 - Oma likums pilnai ķēdei, vadītāja pretestība, 

slēgumi. 

12,5 

4.  Patstāvīgais darbs Nr. 4 – Jauda pretestība 12,5 

5.  Patstāvīgais darbs Nr. 5 – Tēmu apkopojums 12,5 

6.  Patstāvīgais darbs Nr. 6 – Jaudea lietderības koeficients, maiņspriegums 12,5 

7.  
Patstāvīgais darbs Nr. 7 – Maiņstrāva, transformators, lietderības 

koeficients, frekvence 

12,5 

8.  Kolokvijs 12,5 

 Kopā 100% 

 

 

https://e-studijas.buts.lv/
https://e-studijas.buts.lv/


 

Vērtējums ballēs 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iegūto punktu skaits 1-45 46–50 51–59 60-69 70–79 80–89 90–95 96–100 

  

Pārbaudes darbs ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 4 ballēm (viduvēji). 

 

Kvalifikācijas prakse 

 

Kvalifikācijas Prakses organizēšana notiek savlaicīgi,  atbilstoši 2012.gada 20.novembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas 

kārtība”. Mācību centrā ir izstrādāta vienota kvalifikācijas prakses norises kārtība IM 01 05. 

Izglītojamie  prakses laikā tiek  apdrošināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Prakses tiesiskais pamats ir trīspusējais kvalifikācijas prakses līgums. Mācību centra 

administrācija un grupu vadītāji regulāri tiekas ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un 

vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā. 

Regulāri tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem nepieciešamās prasmes un 

iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks. 

Pirms kvalifikācijas prakses sākuma, grupas vadītājs apkopo informāciju par prakses vietām un 

prakses vadītājiem uzņēmumos. Pēc apkopotās informācijas, mācību daļa sagatavo rīkojumu par 

kvalifikācijas praksi. Grupas vadītājs izglītojamos iepazīstina ar prakses norisi, ar izglītojamo 

tiesībām un pienākumiem prakses laikā, atkārtoti informē par darba drošības un aizsardzības 

jautājumiem, izsniedz prakses programmu, prakses dienasgrāmatu, prakses pārskata un 

praktikanta raksturojuma veidlapas un paskaidro to aizpildīšanas kārtību un iesniegšanas termiņus. 

Apliecinājumā katrs izglītojamais ar parakstu apliecina, ka ir saņēmis prakses dokumentus un 

iepazīstināts ar prakses norisi. 

Prakses uzdevumu izpilde notiek atbilstoši prakses programmai. 

Prakses dienasgrāmatas tiek aizpildītas atbilstoši BUTS izstrādātajai „Prakses dienasgrāmatas 

aizpildīšanas metodikai”. Prakses vadītājs kontrolē prakses norisi, sazinoties telefoniski un 

apmeklējot konkrētos nozares uzņēmumus, un tiekoties ar prakses vadītājiem. 

 Daļa kvalifikācijas prakšu līgumu tiek noslēgta ar uzņēmumiem, kuri jau iepriekšējos 

gados ir uzņēmuši izglītojamos kvalifikācijas prakses laikā. Ar šiem uzņēmumiem mācību centram 

izveidojusies veiksmīga sadarbība. Veidojot sadarbību izglītojamo apmācībā, uzņēmējiem ir 

iespējams sagatavot reālajām darba prasībām atbilstošu  darbinieku un novērtēt viņas spējas 

prakses laikā. Savukārt veiktās praktikantu aptaujas ļauj noteikt viņu apmierinātības līmeni ar 

prakses apstākļiem un iespējām, ko uzņēmums ir piedāvājis. Izglītojamie augstu vērtē iespēju 

radoši strādāt, pozitīvu attieksmi, atsaucīgu kolektīvu un zinošus kolēģus, kuri veicina iespēju 

iepazīt profesiju un apgūt svarīgākās praktiskā darba iemaņas.  

 Izglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika” ar iegūstamo kvalifikāciju 

“Elektrotehniķis” izglītojamie profesionālās kvalifikācijas praksi iziet uzņēmumos atbilstoši 

kvalifikācijas prakses programmai. Mācību centram “Buts” ir izveidojusies cieša sadarbība 

kvalifikācijas prakses organizēšanā ar plašu uzņēmumu un iestāžu loku. Uzņēmumu saraksts, 

kuros izglītojamie apgūst kvalifikācijas praksi:  

 

Kvalifikācijas prakse 

 

Kvalifikācijas Prakses organizēšana notiek savlaicīgi,  atbilstoši 2012.gada 20.novembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas 

kārtība”. Mācību centrā ir izstrādāta vienota kvalifikācijas prakses norises kārtība (IM 01 05). 

Izglītojamie  prakses laikā tiek  apdrošināti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Prakses tiesiskais pamats ir trīspusējais kvalifikācijas prakses līgums. Mācību centra 

administrācija un grupu vadītāji regulāri tiekas ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un 

vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā un esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā. 

Regulāri tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem nepieciešamās prasmes un 

iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks. 



 

Pirms kvalifikācijas prakses sākuma grupas vadītājs apkopo informāciju par prakses vietām un 

prakses vadītājiem uzņēmumos. Pēc apkopotās informācijas mācību daļa sagatavo rīkojumu par 

kvalifikācijas praksi. Grupas vadītājs izglītojamos iepazīstina ar prakses norisi, ar izglītojamo 

tiesībām un pienākumiem prakses laikā, atkārtoti informē par darba drošības un aizsardzības 

jautājumiem, izsniedz prakses programmu, prakses dienasgrāmatu, prakses pārskata un 

praktikanta raksturojuma veidlapas un paskaidro to aizpildīšanas kārtību un iesniegšanas termiņus. 

Apliecinājumā katrs izglītojamais ar parakstu apliecina, ka ir saņēmis prakses dokumentus un 

iepazīstināts ar prakses norisi. 

Prakses uzdevumu izpilde notiek atbilstoši prakses programmai. 

Prakses dienasgrāmatas tiek aizpildītas atbilstoši BUTS izstrādātajai „Prakses dienasgrāmatas 

aizpildīšanas metodikai”. Prakses vadītājs kontrolē prakses norisi, sazinoties telefoniski un 

apmeklējot konkrētos nozares uzņēmumus, un tiekoties ar prakses vadītājiem. 

 Daļa kvalifikācijas prakšu līgumu tiek noslēgta ar uzņēmumiem, kuri jau iepriekšējos 

gados ir uzņēmuši izglītojamos kvalifikācijas prakses laikā. Ar šiem uzņēmumiem mācību centram 

izveidojusies veiksmīga sadarbība. Veidojot sadarbību izglītojamo apmācībā, uzņēmējiem ir 

iespējams sagatavot reālajām darba prasībām atbilstošu  darbinieku un novērtēt viņas spējas 

prakses laikā. Savukārt veiktās praktikantu aptaujas ļauj noteikt viņu apmierinātības līmeni ar 

prakses apstākļiem un iespējām, ko uzņēmums ir piedāvājis. Izglītojamie augstu vērtē iespēju 

radoši strādāt, pozitīvu attieksmi, atsaucīgu kolektīvu un zinošus kolēģus, kuri veicina iespēju 

iepazīt profesiju un apgūt svarīgākās praktiskā darba iemaņas.  

 Izglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika” ar iegūstamo kvalifikāciju 

“Elektrotehniķis” izglītojamie profesionālās kvalifikācijas praksi iziet uzņēmumos atbilstoši 

kvalifikācijas prakses programmai. Mācību centram “Buts” ir izveidojusies cieša sadarbība 

kvalifikācijas prakses organizēšanā ar plašu uzņēmumu un iestāžu loku. Uzņēmumu saraksts, 

kuros izglītojamie apgūst kvalifikācijas praksi:  

 

1. SIA Baltic Energo 

2. SIA Moduls Engineering 

3. AS Energofirma JAUDA 

4. SIA Eltex 

5. SIA Electric Lab 

6. SIA Tehnohelp Factory 

7. SIA Lanela Power Solutions 

8. SIA Reck 

9. SIA MRK Serviss 

10. SIA Doma būve 

11. AS Latvijas Balzams 

12. SIA Spriegums 

13. SIA OTIS Latvia 

14. SIA ESKO AA 

15. AS Sadales tīkls 

16. SIA Kvēle 

17. Rīgas Namu pārvaldnieks; u.c. 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. 

 

Profesionālās tālākizglītības mācību programmas apguves noslēgumā izglītojamie 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 662 “Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”, kārto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk -PKE). Izglītojamie savlaicīgi tiek informēti par 

eksāmena norisi, struktūru un vērtēšanas kritērijiem – pirms izglītojamie dodas kvalifikācijas 



 

praksē, viņus informē par PKE. To, ka izglītojamie ir informēti par eksāmenu, viņi ar parakstu 

apstiprina Apliecinājumā. 

Izglītības iestādē, izmantojot PKE jautājumu datu bāzi, kura veidota no profesionālo 

priekšmetu skolotāju iesniegtajiem jautājumiem, mācību daļā izglītības metodiķis sagatavo PKE 

teorētiskās un praktiskās daļas uzdevumus, noformē eksāmena komplektu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena PKE iesniedz Valsts izglītības satura centrā 

saskaņošanai.  

BUTS notiek PKE satura analīze un datu bāzes aktualizācija pēc katra eksāmena, jo 

eksaminācijas komisija, ko veido nozares speciālisti, izsaka savu vērtējumu par eksāmenā iekļauto 

jautājumu aktualitāti, lietderību. Komisija var izteikt savus priekšlikumus eksāmena praktiskās 

daļas veidošanai. Izglītības iestādē katru gadu tiek apkopoti PKE rezultāti visām profesionālajām 

kvalifikācijām, kas tiek analizēti. 

 

Materiāli tehniskais nodrošinājums 

Mācību centrā ir pietiekami daudzpusīgs aprīkojums, lai sagatavotu augstas kvalitātes speciālistus, 

kas būtu pieprasīti darba tirgū. 

Praktisku apgaismes un pamata automātikas slēgumu apgūšanai ir izveidotas 14. stacionāras darba 

vietas, papildus, atsevišķā kabinetā atrodas vel 14. pārvietojamas sadalnes ar biežāk praksē 

pielietojamiem dzinēju vadības un aizsardzības slēgumiem. ( Stacionārās darba vietas, pēc vienota 

parauga,  izveidotas Valmierā 6 stendi, Daugavpilī 6 stendi, Jēkabpilī 6 stendi. Jelgavā 6 stendi) 

Papildus tiek izpētītas mīkstā starta iekārtas un frekvenču vadība elektropiedziņām, kā arī dzinēju 

darbība dažādos režīmos - tas nodrošina augstāku topošā darbaspēka konkurētspēju darba tirgū, 

Apgaismes, instalācijas, automātikas un dzinēju vadības  shēmas tiek iepazītas un  slēgtas no nulles 

līdz pilns cikls ar reālu palaišanu darbībā. Studentiem ir lieliskas iespējas apgūt ne tikai teoriju. 

Katrs shēmu elements pieejams izklājumā, var pacilāt, apskatīt, izmērīt, tiek dots priekšstats par 

dažādu ražotāju un paaudžu slēgumu komponenšu īpatnībām plusiem mīnusiem. 

Studentiem ir iespēja iemācīties un praksē izmēģināt biežāk pieprasīto elektrotehnisko mērījumu 

veikšanu (strāva, spriegums, izolācijas pretestība, zemējums, arī nepārtrauktība, cilpa fāze nulle- 

pretestība , īsslēguma strāva, fāžu secība, noplūdes strāva, temperatūra). 

Visi šie mērījumi pateicoties aprīkojumam un izdevīgam mācību iestādes ģeogrāfiskajam 

novietojumam, iespējami maksimāli pietuvināti dabīgiem apstākļiem. 

Studentu rīcībā ir arī 10. papildu pārvietojamie apgaismes un automātikas ķēžu slēgšanas stendi, 

kā arī šobrīd top jauni vel 10 stendi šo tēmu apguvei. 

Pārvietojamie stendi paredzēti arī kapacitātes nodrošināšanai filiālēs. 

Lai nodrošinātu pietiekami ērtu mācību procesu elektrotehnikas studentu plūsmai kopumā atvēlēti 

četri kabineti, pietiekami aprīkoti un komfortabli gan ziemas periodā gan vasarā. 

Atsevišķs kabinets atvēlēts rasēšanas apguvei un savs arī automātikas komponentu izpētei. 

Ir pieejams, apskatei, izpētei, arī pilns aizsardzības līdzekļu no elektrotraumatisma aprīkojums, 

droša darba veikšanai elektroietaisēs. 

Praktisko mācību bāze veidota ilgu gadu garumā un uzskates materiālu daudzums jebkurai no 

apgūstamajām tēmām ir plašs un pietiekams. 

Mācību spēki vērtējami augstu, ņemot vērā teorētisko sagatavotību un bagātu praktisko pieredzi. 


