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KURSA KODS MehaPA01

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ievads mehānikā 
Kursa nosaukums angliski Introduction to mechanics
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Mehatronika

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

2 (4.sem.) 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Andris Priževaitis DSZF Mg.sc.ing.
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 Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

matemātika un fizika

Zinātņu nozare/apakšnozare 28. Mākslas zinātne 29.7. Teorētiskā mehānika
Kursa mērķi Iepazīstināt  studentus  ar  mehānikas  fundamentālajām

nostādnēm. Aplūkot statikas, kinemātikas un dinamikas
fundamentālās  sakarības.  Iemācīt  studentiem
mehānikas uzdevumu risināšanu ar datorprogrammām.

Kursa uzdevumi Pilnveidot studējošo zināšanas fizikas jomā, kas saistīta
ar  mehāniku.  Iemācīt  studentiem  prasmi  orientēties
tehnikas,  mehānikas  un mašīnbūves  objektu  aprēķinu
jomā.

Kursa valoda Latviešu vai angļu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Spēj  izvērtēt  mehāniskos  procesus  dabā  dažādās

formās.  Spēj  sniegt  piemērus par objektu kustības un
līdzsvara  stāvokļiem.  Spēj  analizēt  mehānismus  un
mašīnas.  Spēj  un  savā  starpā  atšķirt  statikas  un
dinamikas  uzdevumus.  Spēj  formulēt  mehānikas
objektu  analīzes  uzdevumus.  Spēj  novērtēt
inženiermehānikas problēmas.

angliski Student  will  be  able  to  evaluate  the  mechanical
processes in nature in different forms. Student will be
able  to  provide  examples  of  object  motion  and
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equilibrium.  Student  will  be  able  to  analyze  the
mechanisms  and  machinery.  Student  will  be  able  to
distinguish  between  static  and  dynamic  tasks.   
Student will be able to formulate a mechanical object
of analysis tasks. Student will be able to evaluate the
mechanical engineer problems. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Materiālie objekti, to matemātiskie modeļi. Mehāniskā

kustība.  Telpa,  laiks,  mehāniskā  mijiedarbība,  spēku
sistēmas.  Ņūtona mehānikas pamatlikumi.  Statikas un
dinamikas  uzdevumi,  to  saistība  ar  skaitļošanas
tehniku.  Deformējama  ķermeņa  modeļi.  Deformāciju
un  spriegumu  noteikšana.  Stiprība.  Noturība.
Ilgizturība. Svārstības un akustika. 

angliski Material objects,  their mathematical  models.
Mechanical  movement.  Space,  time, mechanical
interaction strength systems. Basic laws of Newtonian
mechanics.  Static and dynamic tasks, their relation to
computing. Deformable body models. Deformation and
strain determination. Strength.  Persistence.  Durability.
Fluctuations and acoustics.

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)

1.Ievads mehānikā. Likumi. 2 Lekcija

2. Ņūtona mehānikas likumi. Vienādojumi. 2 Lekcija

3. Materiālie objekti, to matemātiskie modeļi. 
Mehāniskā kustība.

2 Praktiskie darbi

4. Telpa, laiks, mehāniskā mijiedarbība, spēku 
sistēmas.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

5. Statikas galvenie jēdzieni. Statikas aksiomu un 
vienādojumu izklāsts. Slodzes. Balsti un balstu 
reakcijas. Balstu aksioma.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

6. Objektu kustības kinemātikas izklāsts. 2 Lekcija

7. Materiālu pretestības sakarības. 2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

8. Deformējama ķermeņa modeļi. 2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

9. Deformāciju un spriegumu noteikšana. 2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

10. Stiprība. Noturība. Ilgizturība. Svārstības un 
akustika.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi
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STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Papildus zināšanu apguve Literatūras studijas, gatavošanās

semināriem un laboratorijas 
darbiem, sekmīga mājas darbu 
uzdevumu risināšana, testu 
izpilde.

48 Laba izpratne par
kursu

Prasības KRP iegūšanai Savlaicīgi iesniegti sekmīgi izpildīti mājasdarbi, dalība 
semināros, laboratorojas darbi, jānokārto eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1. E. Lavendelis Mehānika, Rīga 
2. O. Kepe, J. Vība, Teorētiskā mehānika, Rīga, 

"Zvaigzne", 1982.g. 577 lpp.
3. 3. R. C. Hibbeler, Mechanics of Materials, SI 

Edition, Pearson Prentice Hall, 2003, 840 lpp.
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. http://www.wikipedia.org 
2. 2. Kursa konspekts un materiāli. http://moodle.liepu.lv 

Kursa izstrādātājs:
Andris Priževaitis

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Anita Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
Datums

http://moodle.liepu.lv/
http://www.wikipedia.org/

