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Nošu lapu šķirstīšanas ierīce 

Angelina Ovčiņnikova, MCX0, 4. studiju gads 

Mg. sc. ing. Jānis Kaņeps, docents (praktiskais) 

 

Ievads 

Mācoties jaunu skaņdarbu, mūziķiem spēlēšanas laikā jāšķirsta notis, kas  traucē un novērš uzmanību. Klavieru 

spēlētājiem bieži koncertu laikā blakus stāv cilvēks, kurš pāršķirsta notis, citu mūzikas instrumentu spēlētāji 

pāršķir notis paši. Daži mūziķi šo problēmu risina ar planšetes izmantošanu, taču pēc dažu stundu spēlēšanas 

nogurst un sāk sāpēt acis. Kā arī ne visiem patīk, kā koncerta laikā izskatās planšete uz klavierēm, un tā mēdz 

izlādēties vai uzkārties pašā nepiemērotākajā brīdī. Lai novērstu šo problēmu, ir nepieciešama nošu šķirstīšanas 

ierīce, kas strādātu ar vienu pogas pieskārienu un ātri pāršķirstu nošu lapu. 
 

Mērķis 

Darba mērķis ir izveidot ierīci, kas pāršķirstu nošu lapu ar vienas pogas pieskārienu. Tas atvieglotu nošu 

šķirstīšanas procesu un ļautu mūziķiem pilnībā iedziļināties muzicēšanas procesā, nedomājot par to, kā ērtāk 

pāršķirstīt lapu. Ierīce derētu gan klavieru spēlētājiem, gan citu mūzikas instrumentu spēlētājiem. To varētu 

novietot uz klavierēm vai nošu pults un izmantot mācību laikā vai koncertos.  

 

 

Uzdevumi 

• Intervēt mūziķus par nošu šķirstīšanas ierīces nepieciešamību. 

• Izpētīt un salīdzināt eksistējošās nošu šķirstīšanas ierīces. 

• Piedāvāt iespējamos variantus, kā var atrisināt šo problēmu. 

• Iegūt nepieciešamo informāciju un sastāvdaļas priekš topošās ierīces. 

• Izveidot ierīci, kas šķirstīs notis ar vienu pogas pieskārienu.  

 

Darba gaita un metodoloģija 

Darba ietvaros tika intervēti dažādu mūzikas instrumentu spēlētāji. Pēc intervijām tika secināts, ka problēma ir 

aktuāla, jo profesionālā mūziķa skaņdarbi parasti ir uz 30 – 40 lapām, un notis, kuras atrodas lapaspuses beigās, 

iegaumējas sliktā, jo tajā vietā mūziķis koncentrējas uz lapas pāršķiršanu. Neskatoties uz to, ka ir iespējams ieslēgt 

notis uz planšetes un pāršķirt lapas ar vienu pieskārienu, mūziķi joprojām izmanto papīra notis daudzu iemeslu 

dēl.  

 

Tika izpētītas arī eksistējošās nošu šķirstīšanas ierīces un patenti. Balstoties uz iegūtiem datiem, tika secināts, ka 

katrai eksistējošai ierīcei ir nepilnības, kuras var novērst, piemēram, pārāk liels izmērs priekš nošu pults vai 

klavierēm, ļoti augsta cena. Tika noteikti kritēriji, kuri ir jāņem vērā ierīces projektēšanas laikā, piemēram, lapas 

pāršķiršanai ir jābūt ātrai un precīzai. Tad, balstoties uz iegūtiem datiem, tika veidotas skices un vizualizācijas 

video, kas atspoguļo ierīces darbības principu. Tika izpētītas nepieciešamās topošās iekārtas sastāvdaļas un veikti 

secinājumi, kāds darbības princips būtu vispiemērotākais lapu šķirstīšanai.  
 

Rezultāti 

Pētījuma rezultātā tika secināts, ka izvirzīta problēma ir aktuāla. Balstoties uz iegūto informāciju, tiks izveidota 

nošu šķirstīšanas ierīce, kuru var novietot uz klavierēm vai nošu pults un izmantot mācību laikā vai koncertos.   
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Atsauces 

1. European Patent Office. SIHAN ZHU (2010) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN101695886A  

2. European Patent Office. LAMB WILLIAM C (1984) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS4655427A  

3. Vanessa Yan, Qinying Sun, Sally Ma. Automatic Page-Turner for Musicians. https://cpsc459-

bim.gitlab.io/f19/assets/reports/music.pdf  

 

 

 

 

Turning device for sheet music  

SUMMARY 

While learning new pieces of music, musicians need to turn a lot of sheet music, which distracts and complicates 

the learning process. To solve this problem, there is need for a sheet music device that works with a single press 

of a button and quickly flips a page. Musicians playing various musical instruments were interviewed, and it was 

concluded that this problem is urgent. Existing sheet music turning devices and patents were investigated and it 

was concluded that every existing device has flaws that can be improved. The necessary components for the future 

device were found, as a result, the most suitable operating principle for turning pages was found. Based on the 

obtained information, a device will be created for turning the sheet music pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN101695886A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS4655427A
https://cpsc459-bim.gitlab.io/f19/assets/reports/music.pdf
https://cpsc459-bim.gitlab.io/f19/assets/reports/music.pdf


 

 3 

Ugunsdrošības ierīces pilnveide 
cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 

Dāvis Petrovis, MCX0, 4. studiju gads 

Dr. sc. ing. Anita Geriņa-Ancāne, asociētā profesore 

 

Ievads 

Pēdējos gados ieviestais ugunsdrošības noteikumu 119. punkts paredz, ka ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas 

reaģē uz dūmiem, jānodrošina viendzīvokļa objekti, daudzdzīvokļu objekta dzīvokļi, kā arī publiski objekti, kurā 

paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem. Šādi papildus noteikumi ieviesti, lai uzlabotu ugunsdrošību visos 

Latvijas mājokļos, taču ir daļa iedzīvotāju, kuriem vienkāršs dūmu detektors nesniedz papildus drošību.  

 

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem nepieciešams iegādāties specializētas iekārtas, kuras trauksmes signālu 

nodrošina viņiem uztveramā veidā. Diemžēl, šādas iekārtas mēdz būt pārlieku dārgas un novecojušas gan 

funkcionalitātē, gan dizainā. Veidojot ugunsdrošības ierīci, kas pielāgota cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem arī 

iespējams izveidot produktu, kuru var izmantot plašāka mērķauditorija. 

 

Mērķis 

Darba mērķis ir apzināt esošas pielāgotās ugunsdrošības ierīces un izsvērt to pozitīvos un negatīvos aspektus, lai 

izveidotu modernu un uzlabotu ugunsdrošības ierīci, kas pielāgota cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. 

 

 

Uzdevumi 

• Tirgus izpēte, esošo ierīču apzināšana. 

• Nedzirdīgu un vājdzirdīgu cilvēku intervēšana. 

• Nepieciešamo funkciju izsvēršana. 

• Skicēšana, modeļa izveidošana ar CAD programmatūras palīdzību. 

• Ierīces iekšējo komponenšu apzināšana, iekļaušana CAD modelī. 

• Mikro-kontroliera programmēšana. 

• Alfa prototipa izveide un testēšana. 

 

Darba gaita un metodoloģija 

Pētījuma ietvaros tiek veikta tirgū esošo pielāgoto ugunsdrošības ierīču izpēte un kritiska izsvēršana. Pateicoties 

intervijām ar atbilstošajām institūcijām, apzināts mērķauditorijas lielums Latvijā un pasaulē. Intervijas ar 

vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem sniedz ieskatu šo cilvēku ikdienā un dod priekšstatu par raizēm kuras 

viņus skar saistībā ar ugunsdrošību. Izejot no šiem informācijas avotiem, tiek izveidots nepieciešamo funkciju 

apkopojums, lai veiksmīgi varētu izveidot ierīces estētisko veidolu un agrīnās skices.  

 

Pēcāk tiek apskatīts kā nodrošināt ierīces drošības funkciju darbību, izvēloties iekārtai piemērotāko mikro-

kontrolieri un pievienojamās komponentes. Tiek izveidota programmatūra, kas reaģē uz dūmu klātesamību un 

nodod tālāku signālu trauksmes radīšanas komponentēm. Mikro-kontrolieris tiek uzstādīts un tā darbība 

pārbaudīta. Izveidots pirms-alfa prototips. 
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Izmantojot esošās skices, iekārtas estētiskais modelis tiek pilnveidots, lai tajā varētu iekļaut visas darbības 

komponentes. Tiek izveidots CAD modelis, pēc kura iespējams printēt ārējo korpusu komponenšu iekļaušanai 

tajā. Tiek izveidots alfa prototips un pārbaudīta tā darbība. 
 

Rezultāti 

Noslēgumā tiek izveidots pielāgotas ugunsdrošības ierīces alfa prototips. Tiek iegūta atgriezeniskā saite no 

intervētajiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Apzinātas izgatavošanas un izplatīšanas cenas gan mazā 

mērogā, gan vairumtirdzniecība. 

 

 

Atsauces 

1. MK. (22.04.2016). Ugunsdrošības noteikumi. likumi.lv [23.03.2021] Pieejams: 

<https://likumi.lv/ta/id/281646#p119> 

2. LNS. (06.10.2009). Par LNS. lns.lv [24.04.2021] Pieejams: <http://www.lns.lv/lat/par_mums/> 

3. WHO. (01.04.2021). Deafness and hearing loss. who.com [04.04.2021] Pieejams: 

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>  

 

 

 

 

Improvement of fire safety device for people with 

hearing impairments 

SUMMARY 

Paragraph 119 of the Fire Safety Regulations, which has been introduced in recent years, stipulates that an 

autonomous fire detector that responds to smoke must be provided in most buildings. 

 

People with hearing impairments need to buy specialized equipment that provides an alarm signal in a way that 

they can perceive. Unfortunately, such equipment tends to be too expensive and outdated in both functionality 

and design. By creating a fire safety device that is adapted for people with hearing impairments, it is also possible 

to create a product that can be used by a wider audience. 

 

Within the framework, the research and critical weighing of the adapted fire safety devices on the market is 

performed. Thanks to interviews with relevant institutions, the size of the target audience in Latvia and in the 

world has been identified. Interviews with deaf and hard of hearing people give an insight into their daily lives 

and give an idea of their fire safety concerns. Based on these sources of information, a summary of the necessary 

functions is created in order to successfully create the aesthetic appearance and early sketches of the device. 

 

It then looks at how to make the device's security features work by selecting the most appropriate microcontroller 

and components to connect to the device. 

 

Using existing sketches, the aesthetic model of the equipment is improved to include all operational components. 

An alpha prototype is created and tested. 
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Paceļamu un nolaižamu aizkaru sistēma 

Diāna Ivaškeviča, MCX0, 4. studiju gads 

Mg. sc. ing. Jānis Kaņeps, docents (praktiskais) 

 

Ievads 

Mājīguma sajūta savā dzīvesvietā ir ļoti būtisks aspekts spēku atgūšanai ikdienā. Lielu lomu mājīguma sajūtas 

radīšanā spēlē tas, kādus logu aizsegus izvēlamies. Šī izvēle ir gaumes jautājums, tomēr aizkari nenoliedzami ir 

viens no piemērotākajiem variantiem patīkamai atmosfērai. Aizkaru kopšana - to noņemšana mazgāšanai un 

pielikšana atpakaļ reizēm var būt liels izaicinājums, līdz ar to arī tas apzināti tiek darīts retāk.  

 

Galvenā darba ideja ir radīt sistēmu aizkariem, kas ļautu tos viegli nolaist roku augstumā un atkal pacelt augšup. 

 

Mērķis 

Darba mērķis ir radīt jaunu aizkaru sistēmu, tādējādi atvieglojot cilvēku ikdienu. Tas ietver mazāku fizisko 

piepūli, kas jāveic, lai veiktu aizkaru nomaiņu, mazākus riskus savainoties, kāpjot uz dažādiem paaugstinājumiem, 

kā arī tīrākas vides nodrošināšanu mājās ar mazāku piepūli. 

 

Uzdevumi 

Lai nonāktu līdz šādas sistēmas reālai izveidei, jāveic dažādi uzdevumi, piemēram: 

• jāpārzina esošā situācija iedzīvotāju vidū, saistībā ar logu aizsegu lietošanu un paradumiem; 

• jāiepazīstas ar jau esošajām logu aizsegu sistēmām; 

• jāpiefiksē vēlamais savā izstrādājumā un jānodefinē ierobežojumi; 

• aktīvi jāmeklē radoši tehniskie risinājumi atbilstoši nodefinētajiem kritērijiem; 

• jāveido prototips visvairāk izstrādātajai idejai un tas jātestē. 

 

 

Darba gaita un metodoloģija 

Lai saprastu esošo situāciju iedzīvotāju vidū, tika intervēta aizkaru/žalūziju dizainere un istabene ar darba pieredzi 

dažādās viesnīcās. Tika veikta arī iedzīvotāju anketēšana. Lielākajai daļai jeb nedaudz vairāk kā pusei aptaujāto 

mājās tiek lietotas gan žalūzijas, gan aizkari. Aizkari joprojām ir ļoti populāra izvēle un to īpatsvars spēcīgi 

konkurē ar žalūzijām. 

 

Tika veikta arī patentu izpēte un tirgū esošo piedāvājumu izpēte. Daudzas sistēmas piedāvā risinājumus ar 

elektrisko piedziņu aizkaru atvēršanai un aizvēršanai, manuāli šo procesu atvieglo sliedītes izmantošana. Aizkaru 

stiprinājuma pacelšana un nolaišana aizkaru nomaiņai nedaudz risināta ārpus Latvijas tirgus. 

 

Ir apzinātas galvenās vēlmes un vēlamās funkcijas, aptuvenie ierobežojumi un balstoties uz to, skicēti iespējamie 

mehānismu varianti. Saprotams, ka sistēmai, kas nodrošinātu pacelšanas un nolaišanas funkciju, nevajadzētu būt 

smagnējai un vizuāli traucējošai vai pat pamanāmai. 

 
Labākais reālais atrastais tehniskā risinājuma variants tiks analizēts, veicot aprēķinus un testējot to virtuāli. 

Attiecīgi nākamajā solī tiks izveidots strādājošs prototips. 

 

Rezultāti 
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Temats ir aktuāls, jo tas saistās ar produktu (aizkariem), kas ir viens no izmantotākajiem patīkamas atmosfēras 

radīšanā savā mājvietā. Aptaujāto atbildes apstiprina, ka aizkarus ir grūti noņemt mazgāšanai, tādējādi tas ietekmē 

to mazgāšanas biežumu, arī zemākas klases viesnīcās. Ir vajadzīgs risinājums, lai šis aizkaru noņemšanas un 

uzlikšanas process būtu vienkāršāks. 

 

Atsauces 

1. Markīzu automatizācija alandeko.lv. [24.02.2021] Pieejams: <https://www.alandeko.lv/product/markizu-

automatizacija/> 

2. Patents (Ķīna) [24.02.2021] Pieejams: <https://patents.google.com/patent/CN210446616U> 

 

 

 

 

Lifting and lowering curtain system 

SUMMARY 

Curtain is a common, aesthetic product for covering windows, but it is not that easy to clean them. For many 

people it is an issue to take curtain off for washing. In the market an automatic opening and closing system can 

easily be found, but not solution for taking the curtains down. This problem has been resolved in some ways 

outside of the market of Latvia. Based on that, there need to be a new lifting and lowering curtain system that is 

not expensive, not too big and doesn’t reduce aesthetic look of curtain. 
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Daudzfunkcionāls spēļu laukums 
bērniem ar kustību traucējumiem 

Kaspars Tuņa, MCX0, 4. studiju gads 

Mg. sc. ing. Ernests Jansons, doktora grāda kandidāts, asistents 

 

Ievads 

Bērība ir neatņemams dzīves posms katram cilvēkam. Bērni pasauli iepazīst rotaļājoties, izmantojot tiem 

paredzētas mantas, spēles vai rotaļu laukumus. Spēlēties vienaudžu vidū ir daudz interesantāk nekā vienatnē.  

 

Bērnu laukumi, kuri ir pieejami sabiedriskās vietās ir lieliska bērnu izklaides un socializēšanās vieta. Bet nebūtu 

labi nošķirt bērnus, kuriem ir kustību traucējumi, tādā veidā liedzot iespēju tiem spēlēties un attīstīties kopā ar 

pārējiem bērniem. 

 

 

Mērķis 

Darba mērķis ir izveidot projektu ārtelpu spēļu laukumam, kas būtu pielāgots arī bērniem ar kustību traucējumiem. 

Ikvienam bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgu bērnību. 

 

 

Uzdevumi 

• Tirgus izpēte, iepazīties ar jau esošajiem risinājumiem. 

• Aprunāties ar nozares speciālistiem. 

• Saprast galvenās nianses pārvietojoties ar ratiņkrēslu. 

• Izprast ergonomiskos aspektus. 

• Apkopot iegūto informāciju un radīt atbilstošus rotaļu elementus. 

• Izveidot CAD modeli. 

• Izveidot projeku rotaļu laukumam, kas būtu pieejams arī bērniem ar kustību traucējumiem. 

 

 

Darba gaita un metodoloģija 

Lai labāk izprastu situāciju tika intervēti nozaru speciālisti (fizioterapets un ergoterapeits). Intervijas sniedza 

būtisku informāciju un nianses šī projekta uzsākšanai. Tika veikta izpēte esošos spēļu laukumus un pētīti jau 

pieejamie spēļu laukumi, kuri ir paredzēti bērniem ar kustību traucējumiem. Lai labāk izprastu cilvēkus ar kustību 

traucējumiem, tika veikts pētījums ar ratiņkrēslu un izmēģināti dažādi manevrēšanas un pārvietošanās iespējas. 

Tika pētīta ergonomika, lai spētu izveidot drošu un atbilstošu spēļu laukumu. Izmantojot iegūto informāciju tiek 

veidotas skices spēļu laukumam un tiek domāts par spēļu elementu daudzveidības piedāvājumu, kā arī apzināti 

spēļu elementi, kas varētu potenciāli apdraudēt bērnu drošību. Tiek veidots CAD modelis,kas ļaus precīzāk 

izvērtēt rotaļu elementu drošumu un pieejamību. 

 

 

Rezultāti 

Pētījuma rezultātā tika secināts, ka šī problēma ir aktuāla. Aptaujājot nozares speciālistus tika izrādīta interese 

pēc šādiem spēļu laukumiem. Šādi spēļu laukumi būtu aktuāli bērnu un jauniešu dienas centros, kā arī 

rehabilitācijas iestādēs un mācību iestādēs. 
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Atsauces 

1. https://catalog.wehrfritz.com/de/hk/# 

2. Katalogs - Wesco 2007 (https://www.wesco.fr/) 

3. Patterson medical - Paediatric solutions 2011/2012 

4. https://www.alliedmedical.co.nz/media/5440/allied-medical-paediatric-solutions-catalogue_online.pdf 

 

 

 

 

Multi-functional playground for children with 

movement disorders 

SUMMARY 

The children’ playgrounds available in public areas are a great place for children to entertain and socialize. But it 

would not be good to segregate children with mobility impairments, thus depriving them of the opportunity to 

play and develop with other children. 

 

The work aims to create a project outdoor playground that would be adapted for children with mobility 

impairments. Because every child has the right to a full childhood.  

 

To better understand the situation, industry specialists (physiotherapist and occupational therapist) were 

interviewed. The interviews provided important information and nuances for starting this project. Existing 

playgrounds were studied and already available playgrounds for children with reduced mobility were studied. To 

better understand people with mobility impairments, a wheelchair study was conducted and various maneuvering 

and mobility options were tested. Ergonomics was studied to be able to create a safe and appropriate playground. 

Using the obtained information, sketches for the playground are created and the offer of a variety of play elements 

is considered, as well as play elements that could potentially endanger the safety of children are identified. A 

CAD model is being developed, which will allow a more accurate assessment of the safety and availability of toy 

elements. 

 

The study concluded that this problem is relevant. Talking to industry experts, interest in such playgrounds was 

shown. Such playgrounds would be relevant in children and youth daycare centers and rehabilitation institutions 

or educational institutions. 
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Pretkājinieku mīnas mulāžas izveide 
militāro mācību nolūkiem 

Kristīne Miķelsone, MCX0, 4. studiju gads 

Dr. sc. ing. Mārtiņš Irbe, pētnieks 

 

Ievads 

Karadarbības nolūkos izmanto plašu kaujas inženiernodrošinājumu. Tur ietilpst dažada veida mīnas, kas ir 

sprāgstošs inženieršķērslis. Darbā tiks apskatītas tieši pretkājinieku mīnas, kas savu atpazīstamību un plašu 

pielietojumu ieguva tieši pēc 2.pasaules kara.  

2006. gadā Latvijā stājās spēkā Otavas konvencija, tas ir starptautiski un juridiski saistošs līgums, kas aizliedz 

pretkājnieku mīnu lietošanu, uzglabāšanu, ražošanu un nodošanu tālāk. Šo konvenciju nav ratificējušas tādas 

lielvalstis kā Indija, Pakistāna, Ķīna, Krievija un ASV. Tāpēc šādu pretkājinieku mīnas mulāžu izveide un 

izmantošana var būt nepieciešama gan nākotnes mācību pasākumiem, gan dodoties uz kara skartām valstīm. Piem. 

valstīm, kas kopš 2.pasaules kara ir cietušas karadarbību un ir ar zemē noslēptām mīnām. Pretkājinieku mīnas 

joprojām var sastapt valstīs gan ar neaktīvu, gan aktīvu kara darbību. 

No pretkājinieku mīnām cieš ne tikai kareivji, bet lielākā daļa cietušo ir tieši civiliedzīvotāji. Militārās 

pretkājinieku mīnas ir sastopamas vēl ilgi pēc karadarbības izbeigšanas. Mulāža var tikt izmantota arī kā mācību 

materiāls valstīs, kur vajag izglītot iedzīvotājus, t.sk. bērnus par mīnu bīstamību. 

 

Mērķis 

Darba mērķis ir apzināt pretkājinieku mīnas mulāžas izveides aktualitāti. Analizēt PMN-2 mīnas dizainu un 

izstrādāt mīnas mulāžu, ko var pielietot militāro mācību nolūkiem. 

 

 

Uzdevumi 

• NBS darbinieka intervēšana. 

• NAA bibliotēkā pieejamo līdzekļu, RTU resursu un Otavas konvencijas analizēšana. 

• PMN-2 mīnu dizaina un specifikācijas apzināšana. 

• Modeļa izveide CAD programmā un detaļu printēšana ar 3D printeri. 

• Iekšējo mehānismu un komponenšu apzināšana, izveide un montēšana. 

• Modeļa izveide un testēšana. 

 

Darba gaita un metodoloģija 

Pateicoties intervijai ar NBS komandieri tika uzzināts, ka mūsdienās kareivji, pirms došanās starptautiskās 

operācijās, veic speciālus mācību pasākumus, kuru veiksmīgai darbībai ir nepieciešami arī dažādi mācību līdzekļi. 

Tika noskaidrots, ka mācību nolūkiem pašlaik izmanto divas dažāda veida mīnu mulāžas, bet starp tām nav 

pretkājinieku. Pirms gatavošanās Starptautiskā operācijā apzinās gan tur esošo inženiernodrošinājumu gan 

draudus, ap ko atbilstoši veido kaujas apmācības. Kad būs jādodas uz vietu, kur karadarbībā izmanto pretkājinieku 

mīnas, šāda mulāža būs aktuāla un nepieciešama. 
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Pēc Otavas konvencijas analizēšanas un intervijas tika secināts, ka konvenciju par pretkājinieku mīnas 

neizmantošanu ir parakstījušas 164 valstis, bet ir vēl 34 valstis, kas to nav izdarījušas. To skaitā tās, kas ir zināmas 

ar plašu mīnu ražošanu un izmantošanu. Lai kareivji būtu gatavi dažādām tagad un nākotnē esošām situācijām, ir 

nepieciešami realitātei tuvi un aktuāli mācību līdzekļi, t.sk. pretkājinieku mīnas. 

NAA bibliotēkā tika apskatīta Padomju laikā plašī izmantotās PMN-2 mīnas kartotēka un veikta dizaina analīze. 

Pēc tā analīzes tika veidots reālajai mīnai ārēji līdzīgs CAD modelis. Tā kā šī mīna pārsvarā sastāvēja no 

plastmasas, prototipu realizēšanā tika izmantota 3D printēšana tehnoloģija. 

Pēc prototipu izprintēšanas, iekšā tika ievietotas komponentes, kas pārsvarā balstītas uz dažadu sadzīvē pielietotu 

detektoru sastāvdaļām. Ierīces galvenā ideja ir informēt visus apmācību laikā par tās iedarbināšanu par to, ka kāds 

ir uz tās uzkāpis. 

 

Rezultāti 

Lai arī par pretkājinieku mīnu neizmantošanu Otavas konvencijā ir parakstījušās daudzas pasaules valstis, šis 

sprāgstošais inženieršķērslis joprojām tiek izmantots kara darbībā un sastopams pēckara valstīs vēl ilgi pēc 

karadarbības beigām. 

 

NBS mācību arsenālā nav pretkājinieku mīnu mulāžas, bet ja būtu, tām tiktu atrasts pielietojums un laika gaitā, 

iespējams, tās būtu ļoti aktuālas. 

 

Apzināts Padomju laikā plaši izmantotās pretkājienieku mīnas PMN-2 dizains un izveidots prototips ar līdzīgu 

ārējo dizainu. Mulāžas iekšējie palaišanas mehānismi pārsvarā ir elektroniski un veidoti ar informatīvu nolūku, 

nekādi neapdraudot veselību. 
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Development of anti-personnel mine moulage for 

military training purposes 

SUMMARY 

Anti-personnel mines became popular after 2nd world war, since then they have been present in every war which 

takes place. Even though most countries have signed the Ottawa convencion for total ban on Anti-personnel land 

mines, some have not  and still manufacture and use Anti-personnel mines to this day.  

Military solders use different moulages for study purposes, in these thesis author looked up and analysed anti-

personnel land mine from Soviet Union called PMN-2, because of its wide known use and plastic design. Author 

also prototyped a moulage for Military training purposes. 

Outer body of the mine was designed to resemble the real one as close as possible. Inner components were 

redesigned to be filled with non-harm electronic mechanisms that is ment to give signal. The signal is only meant 

to alert other military solders and personnel in the training session for teaching and notification purposes. 
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