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KURSA KODS MašZPA01-I; MašZPA02-II

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Konstruēšana (I + II)
Kursa nosaukums angliski Constructing/ Design  (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 
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 (7.sem.) + 2 (8.sem.)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Andris Priževaitis DSZF Mg.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 (I)

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 Ieskaite / Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Ievads mehānikā, rasēšana un datorprasmes 

Zinātņu nozare/apakšnozare 25. Mašīnzinātne, 25.2. Mašīnu projektēšana
Kursa mērķi Iepazīstināt  ar  konstruēšanas  procesa  mērķiem,

etapiem,  metodēm.  Spēt  formulēt  konstruēšanas
uzdevumus,  novērtēt  objekta darba apstākļus,  ģenerēt
iespējamos  risinājumus,  izvēlēties  piemērotāko,  veikt
detalizētu  konstrukcijas  analīzi  un  tehniskās
dokumentācijas izstrādi.

Kursa uzdevumi Sniegt  studentiem  zināšanas  par  CAD  /  CAE
tehnoloģiju  pielietošanas  un  izmantošanas  iespējām.
Visi  aplūkojamie  konstruēšanas  veidi  tiek nostiprināti
izstrādājot atbilstošus uzdevumus.

Kursa valoda Latviešu vai angļu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Spēja  izpētīt,  konkretizēt  un  formulēt  konstruēšanas

uzdevumu.  Patstāvīgā  darba  analīze.  Māka  pielietot
kreatīvās  konstruēšanas  metodes.  Patstāvīgā  darba
analīze. Prasme izstrādāt konstrukcijas skiču projektu.
Patstāvīgā darba analīze.  Zināšanas par konstruēšanas
tehniskajiem,  tehnoloģiskajiem,  statistiskajiem  u.c.
jautājumiem. Patstāvīgā darba analīze.

angliski Capacity  to  research,  concretize  and  formulate  the
 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=LMASP003
https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=LMASP002
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design  tasks.  Analysis  of  the  self-  dependent  work.
Proficiency in application of creative design methods.
Analysis of the self- dependent work. Skills in creating
of  design  sketches.  Analysis  of  the  self-  dependent
work.  Knowledge  about  technical,  technological,
statistical etc. questions of design process. - Analysis of
the self-dependent work. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Priekšmets  apskata  konstruēšanas  procesa  kreatīvos,

tehniskos,  tehnoloģiskos,  aprēķinu,  statistiskos  u.c.
jautājumus  no  mašīnu  un  mehānismu  projektēšanas
skata  punkta.  Apgūstot  šo  priekšmetu,  topošais
inženieris  gūst  priekšstatu  par  konstruēšanas  procesa
saturu,  etapiem,  metodēm,  līdzekļiem,  kas  palīdz
orientēties šajā daudzveidīgajā un grūti formalizējamā
procesā. 

angliski Study  course  deals  with  creative,  technical,
technological,  calculation,  statistical  etc.  questions  of
the design process from the point of view of design of
machines and mechanisms. By acquiring the course the
new  engineer  gets  acquainted  with  content,  steps,
methods, means of the design process, what helps him
to  orientate  in  this  many-sided  and  unstructured
process.

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. Konstruēšanas procesa uzdevumi, saturs un 
specifika. 

4
2

Lekcija
Praktiskie darbi

2. Problēmas identifikācija, situācijas izpēte, 
patērētāju vēlmju izzināšana, uzdevumu 
konkretizēšana.

4
2

Lekcija
Praktiskie darbi

3. Rasējumu veidošanas 2D un 3D tehnoloģijas. 
Risinājumu analīze un konstruēšanas kreatīvās 
metodes.

2
4

Lekcija
Praktiskie darbi

4. Procesa interaktīvais raksturs, optimālā risinājuma
izvēle, skiču projekta izstrāde.

2
4

Lekcija
Praktiskie darbi

5. Objekta darba apstākļu analīze, darba slodzes. 4
4

Lekcija
Praktiskie darbi

II daļa
1. Vispārīgas ziņas par CAD. Lietotāja interfeiss 
CAD vidē. Modelēšana un datorsimulācija.

4
2

Lekcija
Praktiskie darbi

2. Analītiskie un datorizētie konstrukciju aprēķini, 
CAD / CAE tehnoloģijas. 

4
4

Lekcija
Praktiskie darbi
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3. Materiāli un izgatavošanas tehnoloģijas. 4
2

Lekcija
Praktiskie darbi

4. Kvalitātes prasību iestrāde, konstrukcijas 
optimizācijas metodes.  

4
4

Lekcija
Praktiskie darbi

5. Konstruktora dokumentācija. 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. Mozga N. Automatizētā projektēšana ar CAD 2007. – 
Rīga: Mācību grāmata, 2007.– 138 lpp.
2. Peļiņins A., Spalis G. Automatizētā projektēšana CAD
vidē. – Rīga: Jumava, 1999.– 157 lpp.
3. Omura G. Introducing AutoCAD 2009. – Canada: 
Wiley Publishing, Inc., 2009.– 413 lpp.
4. G.E. Dieter, Engineering Design- A Materials and 
Processing Approach, McGraw- Hill, 1991. 

Mācību papildliteratūra 1. R.J. Eggert, Engineering Design, Pearson Prentice 
Hall, 2005.
2. D.G. Ullman, The Mechanical Design Process, 
McGraw- Hill, 2003.
3. R.L. Norton, Design of Machinery: An Introduction to
the Synthesis and Analysis of Mechanisms and 
Machines, McGraw-Hill, 2004.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. http://www.wikipedia.org 
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/

