
S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 1 no 4

KURSA KODS MatZPA01

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kvalitātes kontroles sistēmas tekstilrūpniecībā
Kursa nosaukums angliski Quality control systems in textile industry
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
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 (8.sem.)

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

Matemātika un fizika

Zinātņu nozare/apakšnozare 26. Materiālzinātne  26.6. Tekstila un apģērbu tehnoloģija
Kursa mērķi Apgūt  teorētiskās  zināšanas  un  prasmes  darba  laika

izlietojuma  noteikšanā  un  darba  metožu  pētniecībā.
Apgūt  darba  laika  izlietojuma  noteikšanas  metodes,
lietojot  tās  praktiski.  Izprast  darba  laika  izlietojuma
noteikšanas  metožu  lietošanas  nosacījumus  un
ierobežojumus. Orientēties tirgū pieejamajās ražošanas
procesu projektēšanas un vadības sistēmās. Prast lietot
ražošanas  procesu  projektēšanas  un  vadības  sistēmu.
Prast  pielietot  dažādas  mērīšanas  metodes  un  ierīces
tekstilrūpniecībā. Orientēties izstrādātos ISO kvalitātes
standartu  noteikumos,  analizēt  aušanas  iekārtu  un
tekstilu  izstrādājumu ražošanas kvalitātes  uzlabošanas
rādītājus. 

Kursa uzdevumi Patstāvīgas  mācību  literatūras  studijas.  Patstāvīgajā
darbā tiek  padziļināti  apgūtas  darba  laika  izlietojuma
noteikšanas  aprēķinu  analītiskā,  apstrādes/
izgatavošanas izmaksu un makroelementu metodes, to
praktisks lietojums, novērtēti lietošanas nosacījumi un
ierobežojumi,  salīdzināti  un analizēti  iegūtie  rezultāti.
Gūtas  iemaņas  ražošanas  procesu  kvalitātes  vadības
sistēmās, pētīti un analizēti rezultāti.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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Kursa valoda Latviešu vai angļu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Spēj noteikt darba laika izlietojuma veidu, izprast laika

zudumu rašanās iemeslus.  Demonstrēta spēja skaidrot
darba laika izlietojuma veidus, nosaukt iespējamos to
zudumus un rašanās iemeslus.  Spēja orientēties darba
laika  izlietojuma  noteikšanas  metodēs,  izprast  to
lietošanas  nosacījumus  un  ierobežojumus,  prot  tās
lietot.  Praktiskajos  darbos  noteikts  izstrādājuma
izgatavošanas darba laika izlietojums, lietojot analītisko
aprēķinu,  apstrādes/izgatavošanas  izmaksu  metodes.  
Spēj  izprast  darba  organizācijas  būtību  un  pētījumu
nepieciešamību,  orientēties  darba  procesa  analīzes
metodēs.  Spēja  skaidrot  darba  organizācijas  un  tās
pētījumu  veidus.  Spēja  orientēties  tirgū  piedāvātajās
ražošanas  procesu  projektēšanas  un  vadības
specializētajās un vispārēja lietojuma sistēmās, pārzina
to iespējas un lietojuma nosacījumus. 

angliski Being  able  to  determine  working  time  expenditure
types, to understand the time wastage reasons. During
the ability to explain working time expenditure types,
to determine possible wastage and cause for wastage is
being demonstrated. Being able to orientate oneself in
the working time expenditure methods,  being able  to
use  them  and  to  understand  the  conditions  and
limitations of usage. In practical work the working time
expenditure of an items production has been performed
using the analytical-calculation, macro-element and the
processing/ production cost method. 
Being  able  to  understand  the  nature  of  work
organization and the need for research. Being able to
orientate  oneself  in  the  working  process  analyzing
methods.  During  the  ability  to  explain  work
organization  and  its  research  types  has  been
demonstrated.  
Being able to orientate oneself among the specialized
and  general  usage  production  process  designing  and
management  systems being offered on the market,  as
well as having good knowledge of the potentialities and
conditions of usage. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Tekstilizstrādājumu  ražošanas  procesa  darba

organizācijas  analīzes  un  darba  laika  mērīšanas
metodes.  To  lietojums,  iespējas  un  ierobežojumi.
Metožu izvēle atbilstoši mērķim. Prast lietot ražošanas
procesu  projektēšanas  un  vadības  sistēmu.  Prast
pielietot  dažādas  mērīšanas  metodes  un  ierīces
tekstilrūpniecībā. Orientēties izstrādātos ISO kvalitātes
standartu  noteikumos,  analizēt  aušanas  iekārtu  un



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 3 no 4

tekstilu  izstrādājumu ražošanas kvalitātes  uzlabošanas
rādītājus.

angliski Work  organization  analysis  and  working  time
measurement  methods  for  textile  article  production
process. Usage, possibilities and limitations. Choice of
methods according to the objective. To be able to use a
variety of measurement methods  and devices  for the
textile  industry. Navigate the  ISO quality  standards
regulations,  analyze  weaving and  textile products
manufacturing quality indicators.

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)

Darba laika izlietojums, tā klasifikācija un 
normējamā laika sastāvdaļas.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

Darba laika normēšanas metodes, to lietošanas 
nosacījumi.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

Darba organizācijas pētījumi. 2 Praktiskie darbi
Darba procesa analīzes metodes. 2

2
Lekcija

Praktiskie darbi
Ražošanas procesu specializētās un vispārējas 
nozīmes sistēmas.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

Darba laika izlietojuma noteikšanas metodes. 2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

Tirgū pieejamajās ražošanas procesu projektēšanas 
un vadības sistēmās

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

Mērīšanas metodes un ierīces tekstilrūpniecībā 2 Lekcija
ISO kvalitātes standartu noteikumi.
Aušanas iekārtu un tekstilu izstrādājumu ražošanas 
kvalitātes uzlabošana.

2
2

Lekcija
Praktiskie darbi

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. 1.Purvgalis, A. Darba laika izlietojuma izpēte, 
mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 1998. 49 lpp.

2. Vārna, J. Ražošanas organizēšanas studijām un 
biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 294 lpp.

3. 3. Пашуто, В.П. Организация, нормирование и 
оплата труда на предприятии: учебно-
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практическое пособие. Москва: КНОРУС, 2005. 
320 с.

Mācību papildliteratūra 1. 1.Ruth E. Glock, Grace I. Kunz, Apparel 
Manufacturing: Sewn Product Analysis. Upper 
Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 663 p. (ISBN 0-13-111982-6).

2. Kanawaty, G. Introduction to work study. 
International Labour Office, 1992. 524 p. (ISBN 92-
2107108-1). 

3. 3. Niedrītis, J., Niedrīte, V. Darba normēšana 
rūpniecībā. Rīga: Zvaigzne, 1987. 376 lpp.

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. 

Datums

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

