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S t u d i j u    k u r s a    p r o g r a m m a 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā BūvZ1039 

Studiju kursa kopējais apjoms 4 KP (64 h.); laboratorijas darbi 4 KP (64 h). 

Pārbaudījuma veids: ieskaite ar atzīmi 

Izstrādāja: Irēna Kukule, VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras asistente 

                  Arturs Gaurilka, VBF Būvkonstrukciju katedras lektors 

Obligātais kurss VBF Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Zemes ierīcība un mērniecība” pilna un nepilna laika studijās 

 

Anotācija: 

 Studenti gūst ieskatu rasēšanas programmu vēsturē, iepazīstas ar jaunāko 

programmu pielietojumu, to pozitīvajām un negatīvajām īpašības; iepazīstas ar 

inženierprojektēšanas programmām MicroStation un AutoCad, ar programmu darba 

vidi un to izmantošanu topogrāfisko plānu zīmēšanā, kā arī citu grafisko materiālu 

sagatavošanā, platību noteikšanas un projektēšanas darbos. Studenti iemācās rasēt 

dažādus arhitektūras elementus, noformēt plānus un citus zīmējumus, un sagatavot 

printēšanai MicroStation un AutoCad vidē. 

 

Annotation: 

 Students gain insight into the history of drawing programs, get acquainted with 

latest program applications, their positive and negative features; get acquainted with 

engineering design programs MicroStation and AutoCAD, with program’s work 

environment, and its use for topographical plan drawing, as well as for other graphic 

material preparation, for areas determination and designing works. Students learn to 

trace the various architectural elements, design plans and other drawings, and prepare 

for printing in MicroStation and AutoCAD interface. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

 Tā kā mūsdienās gan kadastrālās, gan topogrāfiskās uzmērīšanas rezultāti tiek 

apstrādāti ar datorprogrammu palīdzību un gan plāni, gan kartes tiek zīmētas digitālā 

veidā, šī studiju kursa ietvaros studentiem paredzēts apgūt datorizētās projektēšanas 

programmas Microstation pamatus. Šo programmu pārsvarā izmanto VZD struktūras 

un mērniecības firmas. AutoCad programma ir otra izplatītākā datorprogramma, kuru 



izmanto gan mērniecības firmas, gan citas iestādes un organizācijas, tāpēc svarīgi prast 

konvertēt materiālus no vienas programmas uz otru. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 
Pēc kursa studijām studentam būs: 

 Zināšanas par programmu MicroStation un AutoCad darbības principu, par 

MicroStation un AutoCad iespējām topogrāfisko plānu un citu grafisku 

materiālu zīmēšanā, platību noteikšanā un projektēšanā, par programmas 

ArcGIS iespējām .dgn (MicroStation) un .dwg (AutoCad) failu apstrādē. 

 Prasmes, izmantojot dažādas zīmēšanas, rediģēšanas un citas paletes, zīmēt 

topogrāfiskos plānus un cita veida grafiskos materiālus, kā arī koriģēt plāns un 

sagatavot tos printēšanai. 

 Studenti iegūst kompetenci: 1) patstāvīgi risināt uzdevumus un, saskaroties ar 

problēmām, tās risināt patstāvīgi vai kopā ar mācībspēku; 2) izmantojot 

MicroStation un AutoCad, zīmēt plānus un piemērot topogrāfiskos 

apzīmējumus plānu noformēšanai; 3) izmantojot ArcGIS apstrādāt un noformēt 

citās programmās sagatavotus failus; 4) sadarboties ar mācībspēku un kursa 

biedriem. 

 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the course student will have: 

 Knowledge of AutoCAD and MicroStation programs operating principles, 

MicroStation and AutoCAD capabilities for drawing of topographic plans and 

other graphic materials, determination of areas and designing, knowledge of 

ArcGIS capabilities in processing .dgn (MicroStation) and .dwg (AutoCad) 

files. 

 Skills use a variety of drawing, editing and other palettes, drawing 

topographical plans and other graphic material. Students are able to adjust plans 

and prepare for printing. 

 Students acquire competencies: 1) to independently address challenges and 

faced with problems to solve them independently or together with teachers; 2) 

using MicroStation and AutoCAD, draw plans and apply topographical signs 

for plan design; 3) using ArGIS to process and design files created and prepared 

in other programs; 4)collaborate with teachers and classmates. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

Iepriekš jābūt apgūtai datormācībai. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

Laboratorijas darbos apgūtās vielas nostiprināšana patstāvīgi, gatavošanās ieskaitēm. 

 

Studiju rezultātu kontrole, tās organizēšana un veidi: 

Ieskaite ar atzīmi, kuru studenti kārto 1. semestra beigās. 

 

Kavējumu atstrādāšanas prasības un kārtība: Saskaņā ar katedras noteikto kārtību. 

 

P r o g r a m m a s   i z v ē r s t s   s a t u r s 
 

 Ievads.  MicroStation darba vides sakārtošana. Darbs ar skatiem (skata 

kontroles pogas utt.). Darbs ar MicroStation menedžeri. Koordinātu sistēma, 



nullpunkts. Darba vienību un koordinātu nolasīšanas iestādījumi. Darbs ar peli, 

pielipšanas režīms. Darbs ar līmeņiem (slāņiem).  

 

 Palešu aktivizēšana, lineāro elementu zīmēšanas palete. Daudzstūru palete. 

Noslēgtu laukumu aizpildījuma veidi. Riņķu un elipšu palete. Loku palete. Multilīnijas 

(saliktas līnijas) un darbības ar tām. 

 

 Precīzās ievades lietošana. Manipulācijas palete. Atribūtu maiņas palete. 

Modifikācijas palete. 

 

 Darbs ar elementu kopām, elementu iezīmēšana. Žoga izmantošana. Zīmēšana 

izmantojot pielipšanu divu līniju krustpunktā. 

 

 Teksta palete. Darbs ar šūnu bibliotēkām, šūnu palete. Aktīvo punktu 

ievietošana. 

 

 Mērīšanas palete. Iesvītrojumu un noklājumu palete. Dimensiju izlikšanas 

palete. Elementu sadalīšanas un apvienošanas palete. 

 

 Atbalsta datnes un to pievienošana. Datnes fragmenta kopēšana, saglabājot 

koordinātas. Zīmējuma sagatavošana printēšanai. 

 

 Iepazīšanās ar AutoCad rasēšanas programmas „Interfeisu”. Galveno komandu 

iepazīšana un pielietošana. Rasēšanas rīkjoslas, darba vides konfigurācija. Vienkāršu 

ģeometrisku elementu zīmēšana un darbs ar tiem. Vienkārša teksta un „multi” teksta 

veidošana un izmantošanas priekšrocības. Rasējumu veidošana izplatītākajos mērogos. 

Izmēru līnijas konfigurēšana. Izmēru līniju izlikšana. Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide. 

Bloku izveide, to modificēšana. Automātisko tabulu izveidošana. Elementu iekrāsošana 

atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem. Rasēšanas blankas veidošana un 

izmantošanas iespējas. Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu 

izdruka.  

 

 Microstation un AutoCad datu un rasējumu importēšana un apstrāde ArcGIS 

programmatūrā, darba noformēšana un sagatavošana printēšanai. 

 

Mācību, metodiskās un zinātniskās literatūras (arī datu bāzes) un informācijas avotu 

saraksts: 

Pamatliteratūra: 

1. I. Bīmane, D. Platonova, A.Brants. MicroStation pamati. Metodiskie materiāli.: 

LLU. Jelgava, 2012.- 65 lpp. 

2. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā INSTRUKCIJA. Mērogi 1: 250; 1: 

500; 1: 1000. Rīga, 2003. 

3. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 

4. Peļiņins A., Spalis G. Automatizētā projektēšana AutoCad vidē. - R. Jumava 

1999. 

5. Peļiņins A., Spalis G. Datorizētā projektēšana. - R. Jumava 2003. 

6. Погорелов В. AutoCAD 2008. Моделирование и пространство для 

инженеров и дизайнеров. - Питер 2008 

7. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2008. Легкий старт - Питер 2008.  



 

Papildliteratūra un informācijas avoti: 

1. Полещук Н. AutoCAD 2008. Новые возможности. - Питер 2008 

V. Grants, U. Skadiņš, D. Petzāls. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta 

ietvaros izstrādātie materiāli. 2006.- 23 lpp. 


