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KURSA KODS ETeh1A01-I;  ETehPA01-II

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ražošanas tehnoloģijas (I + II)
Kursa nosaukums angliski Production Engineering (I + II)
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) B (I) + B (II)
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 (I) + 2 (II)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Andris Priževaitis Mag.sc.ing.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 (I) + 80 (II)

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8 (I) + 8 (II)

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8 (I) + 8 (II)

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens, eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

matemātika un fizika

Zinātņu nozare/apakšnozare 25. Mašīnzinātne, 25.3. Mašīnbūves tehnoloģija
Kursa mērķi Studentiem izveidot izpratni par ražošanas tehnoloģijas 

pamatiem, detaļu formu veidojošajām metodēm, 
tehnoloģisko procesu veidiem un organizācijas 
formām, tehnoloģisko procesu izstrādāšanas 
principiem. Sniegt studentiem zināšanas par ražošanas 
tehnoloģiju pielietošanas iespējām.   

Kursa uzdevumi Sniegt studentiem zināšanas par ražošanas tehnoloģiju 
veidiem un to pielietošanas iespējām. Visi aplūkojamie 
tehnoloģiju veidi tiek nostiprināti risinot atbilstošus 
uzdevumus.

Kursa valoda Latviešu vai angļu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Sekmīgi  apgūstot  kursu  students  orientējas ražošanas

tehnoloģijas  procesos,  detaļu  un  iekārtu  mezglu
izgatavošanas  procesos, pārzin  detaļu  izgatavošanas
tehnoloģijas,  zināšanas  prot  pielietot  praktiski,  spēj  risināt
inženiertehniskos uzdevumus.
Studentam  jāspēj  iegūt,  atlasīt,  kritiski  izvērtēt  un
izmantot informāciju priekšmeta kontekstā.
Studentam  jāspēj  pielietot  teorētiskās  zināšanas

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 2 no 3

ražošanas  tehnoloģiju  praksē.  Praktiskajos  darbos,
ieskaites darbā un eksāmenā demonstrēta spēja pielietot
teorētiskās  zināšanas  ražošanas  tehnoloģiju  praksē.  

angliski Successfully  completing the  course the  student is
oriented manufacturing  technology processes. Details
and subassemblies manufacturing processes, managing
the details of  the  technology,  the  knowledge  how to
apply practical, able  to  solve engineering tasks. The
student must  be  able  to access,  select,  critically
evaluate and  use  information in  the  context  of the
subject.
The  student should  be  able  to apply  the  theoretical
knowledge  in  manufacturing technology practice.
Practical work and examination demonstrated ability to
apply theoretical knowledge  in  manufacturing
technology practice.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sniedz izpratni par ražošanas tehnoloģijas 

procesiem, ražošanas procesiem un tehnoloģiskiem 
procesiem, to sastāvdaļām. Detaļu izgatavošanas 
metodēm. Detaļu izgatavošanas procesu izstrādāšana. 
Izstrādājumu salikšanas tehnoloģiskiem procesiem. 

angliski This course provides an understanding of the 
production process, production processes and processes
for their constituents. Details manufacturing methods. 
Details manufacturing process development. Product 
assembly processes.

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)

I daļa
1. Ievads ražošanas tehnoloģijā. Tehnoloģija un 
izstrādājumu veidi. 

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

2. Ražošanas process un tehnoloģiskais process. 
Formu veidojošās metodes noteikšana. Tehnoloģiskā
procesa veidi un organizācijas formas.

4
4

Lekcija
Praktiskie darbi

3. Tehnoloģiskā procesa struktūra, operāciju veidi. 
Operācijas skices, kartes sagatavošana. 

4
4

Lekcija
Praktiskie darbi

4. Uzlaižu un operācijas izmēru aprēķins. Salikšanas 
tehnoloģijas pamati.

4
4

Lekcija
Praktiskie darbi

5. Detaļu grupēšana tipveida un grupveida 
tehnoloģiskiem procesiem. Tehniskās normēšana.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

II daļa
1. Darba ražīguma palielināšanas metodes. 4 Lekcija
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Tehnoloģiskie procesi un to automatizācija. 
Ražošanas automatizācijas elementi.

4 Praktiskie darbi

2. Automatizācijas līmeņi un elementi.Mehatronisko 
moduļu funkciju izpēte FESTO modulārās ražošanas
sistēmas.

4
4

Lekcija
Praktiskie darbi

3. Peimatisko vadības sistēmu uzbūve.Pneimatisko 
sistēmu regulēšana.

4
4

Lekcija
Praktiskie darbi

4 Tehnoloģiskā procesa loģiskā analīze. 2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

5. Darba nodošana un aizstāvēšana ar prezentāciju. 2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa
Papildus zināšanu 
apguve

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

48 Laba izpratne par
kursu

II daļa
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. Sudnieks Fr. u.c. "Ražošanas automatizācijas pamati: mācību 
līdzeklis". R.: RTU, 2006. - 119lpp.;
2. Sudnieks F., Mozga N. "Mehāniskā apstrāde: informācijas materiāls". 
R.: RTU, 2007. - 140 lpp.;
3. Avotiņš J. u.c. "Mašīnbūves materiāli un to apstrāde: mācību līdzeklis".
R.: Zvaigzne, 1985. - 303 lpp.;
4. P.Croser, F. Ebel Apmācību sistēma automatizācijā, FESTO, 2003.- 203
lpp.

Mācību 
papildliteratūra

1.Popovs A. "Mašīnbūves konstrukciju materiāli: lekciju konspekts". R.,
1999. - 139 lpp.;
2.Справочник технолога- масшиностроителя : в 2-х т. / под ред. А.Г.
Коснловой, Р.К. Мещерякова, Москва: Машиностроение, 1986.

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti

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

Kursa izstrādātājs:
Andris Priževaitis 08.02.2013.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 08.02.2013.

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

Datums

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

