Praktiskie darbi mācību kursā
“Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei”
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Praktiskais darbs Nr.1. 2
“Informācijas meklēšana”
1. Sagatavot meklēšanas plānu par tiešsaistes lietotnēm (online apps, online applications) dažādiem
uzdevumiem. Plānu aprakstīt ar vārdiem un uzzīmēt shēmu. (3 balles)
2. Pēc izveidotā plāna atrast informāciju par bezmaksas tiešsaistes lietotnēm šādās kategorijās (5
balles):
a. Attēlu apstrāde
b. Video apstrāde
c. Darbs ar dokumentiem
d. Darbs ar izklājlapām
e. Shēmu veidošana
f. Prezentāciju veidošana
g. Balsošana
h. Web lapu veidošana
i. Dažādi virtuālie rīki (matemātika, fizika - lineāls, trīsstūris, transportieris, laika hronometrs
u.c.)
j. Citi interesanti rīki mācībām.
3. Atrasto informāciju noformēt tabulas veidā: (2 balles)
Kategorija Nosaukums Lapas adrese Apraksts

4. Atskaiti saglabāt failā ar nosaukumu Uzvārds_GrupasNosaukums_PR_1.docx.
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Praktiskais darbs Nr.2. 4
“Tehniskās dokumentācijas apzīmējumi un terminoloģija”
1. Sagatavot vārdnīcu ar terminiem, sakārtojot terminus pa IKT profesijām alfabētiskā kārtībā,
atrodot termina skaidrojumu, tulkojumu angļu un krievu valodā. (4 balles) Informāciju noformēt
tabulas veidā: (1 balle)
Profesija
Termins (latviski)
Skaidrojums
(tulkojums angliski)
(tulkojums krieviski)

2. Uz atsevišķas lapas sagatavot krustvārdu mīklu no tehniskas dokumentācijas apzīmējumiem pēc
šāda principa (5 balles):

3. Darbu saglabāt failā ar nosaukumu Uzvārds_GrupasNosaukums_PR_2.docx.
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Praktiskais darbs Nr.3. 2
“Instrukcijas, pamācības”
1. Problēma: Dotajām IKT iekārtām pazudušas lietošanas instrukcijas (tās nepieciešams atjaunot).
Uzdevums ir noskaidrot nepieciešamo informāciju par IKT ierīcēm un atrast lietošanas instrukcijas
elektroniskā veidā. (Interaktīvā tāfele, projektors, printeris, 3D printeris, dokumentu kamera,
monitors, mātesplate un *citas ierīces). Katras pamācības faila nosaukuma priekšā ierakstīt savu
uzvārdu un ierīces tipu, piemēram, Ivanovs_projektors_NEC2440.pdf. (4 balles)
2. Atrast lietošanas instrukciju (elektronisko versiju) savam mobilajam telefonam. (1 balle)
3. Shematiski attēlot instrukciju meklēšanas procesu (4 balles), aprakstīt to failā ar nosaukumu
Uzvārds_GrupasNosaukums_PR_3.docx. (1 balle)
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Praktiskais darbs Nr.4. 4
“Skices un darba zīmējumi 1”
1. Uzzīmēt skices datorprogrammā vai izmantojot kādu no tiešsaistes servisiem/lietotnēm pēc
iepriekš sagatavotiem uzmetumiem. Katru skici saglabāt atsevišķajā failā ar nosaukumu
Jūsu_Uzvārds_skices_nosaukums:
a. praktisko darbu telpas plāns (skice) ar mēbelēm; (2 balles)
b. praktisko darbu telpas vienas darba vietas skice (kopā ar datortehniku); (1 balle)
c. praktisko darbu telpas datortehnikas un datortīkla skice; (2 balles)
d. Rēzeknes tehnikuma ēku izvietojuma plāns; (1 balle)
e. Rēzeknes tehnikuma mājas lapas skices; (2 balles)
2. Atsevišķajā dokumentā ar nosaukumu Jūsu_Uzvārds_skicu_apraksts aprakstīt katru skici, tās
apzīmējumus u.c. elementus. (2 balles)
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Praktiskais darbs Nr.5.
“Skices un darba zīmējumi 2”
1. Atrast internetā datora pamatplates attēlu labā kvalitātē, un tās tehnisko specifikāciju (manual)
ražotāja mājas lapā, piemēram: (1 balle)
Pamatplates attēls:

modelis
GA-78LMT-S2P

Tehniskās specifikācijas fails (manual):
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Tehniskās specifikācijas failā atrast lapas ar pamatplates skici un pamatplates bloku
diagrammu:

2. Uzzīmēt skices (datorprogrammā vai izmantojot kādu no tiešsaistes servisiem/lietotnēm):
a. pamatplates skice ar apzīmējumiem (2 balles)
b. pamatplates bloku diagramma. (2 balles)
3. Iekopēt atrastos attēlus (pamatplate, shēma no tehniskās specifikācijas un pamatplates bloku
diagramma) dokumentā ar nosaukumu Jūsu_Uzvārds_PR_5 un uzzīmētas skices.
4. Aprakstīt uzzīmētas pamatplates skices, tās apzīmējumus u.c. elementus. Aprakstu veikt
dokumentā ar nosaukumu Jūsu_Uzvārds_PR_5. (1 balle)
5. Uzzīmēt e-veikala lapas skices: (2 balles)
a. Galvenā lapa, kontaktu lapa
b. Vienas preces lapa
c. Pasūtījuma lapa
6. Uzzīmēt Rēzeknes tehnikuma “jaunās” mājas lapas skices mobilajām ierīcēm, īsi to aprakstīt
dokumentā ar nosaukumu Jūsu_Uzvārds_PR_5. (2 balles)
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Praktiskais darbs Nr.6.
“Detaļu un materiālu tehniskā specifikācija”
Problēma Nr.1. Skolā ir nepieciešams aprīkot mācību kabinetu ar šādu datortehniku:
Iekārta
Dators
Monitors
Printeris
3D Printeris
Multimediju projektors
Interaktīvā tāfele
Portatīvais dators

Daudzums
20
20
1
1
1
1
1

1. Sagatavot katras iekārtas tehnisko specifikāciju iepirkumam. Noformēt MS Word programmā,
failā ar nosaukumu Jūsu_Uzvārds_PR_6.docx. (6 balles)

Problēma Nr.2. Skolai ir nepieciešams izveidot mājas lapu.
2. Sagatavot mājas lapas izstrādes tehnisko specifikāciju pakalpojumu iepirkumam. Noformēt MS
Word programmā, failā ar nosaukumu Jūsu_Uzvārds_PR_6.docx. (4 balles)
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