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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
Profesionālā maăistra studiju programma Apăērbu un tekstila tehnoloăija dod 

iespējas sagatavot profesionālos maăistrus – augstākā līmeĦa speciālistus 
tekstilizstrādājumu un apăērbu nozares uzĦēmumiem – tehnoloăisko iecirkĦu, 
projektēšanas un konstruēšanas nodaĜu, ražošanas struktūrvienību un realizācijas 
dienestu organizatorus un vadītājus. ĥemot vērā nozares nozīmību valsts ekonomikā 
un ražošanas daudzveidību, kā arī straujo tekstilmateriālu un tehnoloăiju attīstību, šīs 
jomas studiju programmas nepārtraukti jāpilnveido un jāuzlabo. Tāpēc šīs nozares 
maăistru studijas tiek virzītas profesionālā gultnē, par bāzi Ħemot profesionālajās 
bakalaura studijās iegūto profesionālo kvalifikāciju, bet akadēmisko bakalauru 
profesionālās iemaĦas papildinot līdz ražošanas inženiera profesionālajai 
kvalifikācijai. Līdztekus minētam profesionālajā maăistra studiju programmā liela 
uzmanība tiek pievērsta arī ar tekstila un apăērbu nozari saistīto pētījumu metožu un 
daudzveidīgu jauno tehnoloăiju apguvei. 

 
 1.1. Mērėi 
 
• Sagatavot valsts attīstībai nepieciešamos augstākās kvalifikācijas tekstila un 

apăērbu ražošanas nozares speciālistus, kas pārvalda nozares modernās 
tehnoloăijas, to ieviešanas un specializētās izstrādājumu un ražošanas 
projektēšanas metodes. 

• Nodrošināt integrētu maăistru studiju programmu, kas dod kvalitatīvu 
inženiertehnisku izglītību un sagatavo tālākām studijām materiālu zinātnes nozares 
apăērba un tekstila apakšnozares doktorantūrā. 

 
 1.2. Uzdevumi 
 
1. Izglītot tekstila un apăērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, 

konkurētspējīgus augstākā līmeĦa speciālistus, kas prot strādāt ar modernām 
tehnoloăijām, izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās 
jomas (globalizāciju, tirdzniecību, kooperāciju u.c.) 

2. Īstenot pietiekami plašu maăistru studiju programmu, kas aptvert dažādas, ar 
atšėirīgajām tekstila un apăērbu tehnoloăijām saistītās jomas, dot iespēju 
studējošajiem padziĜināti apgūt materiālzinātnes nozares tekstila un apăērbu 
tehnoloăijas apakšnozares inženierzinātnes, kas nepieciešamas tālākām studijām 
doktorantūrā.  

3. Sagatavot speciālistus ar plašu redzesloku, kas spētu patstāvīgi radoši strādāt 
un vadīt kādu no tekstila nozares jomām, risināt ar izstrādājumu izvēli, ražošanas 
organizāciju un produkcijas realizāciju saistītās problēmas, sekojot līdzi un 
veicinot moderno tehnoloăiju attīstību kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanai.  

 
2. Studiju programmas organizācija un atbilstība RTU mērėiem un uzdevumiem 
 

RTU 25.02.2008 senāta lēmumā „Par Rīgas Tehniskās universitātes attīstības 
stratēăiju 2008. - 2015.g.” ir definēts, ka RTU misija ir:  

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas 
kvalitātes zinātnisko pētniecību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus 
un konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus. 

Kā viens no stratēăiskajiem mērėiem noteikta studiju izcilība: augstas 
kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca kritiski uztvert un 
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radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas un 
pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 
speciālistus.  
  
SaskaĦā ar augstskolas stratēăiskajiem mērėiem profesionālā maăistra studiju 
programma Apăērbu un tekstila tehnoloăija paredz sagatavot augsti kvalificētus un 
darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus. Lai to realizētu: 

Izveidota studiju programma ar spēcīgu vispārējo un nozares fundamentālo 
kursu bloku un plašu profilējošo izvēles kursu moduĜu klāstu ar projektēšanas un 
praktiskās darbības apguves daĜu. 

Attīstam akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un 
industrijas speciālistus, veicinot mācību spēku starptautiskos kontaktus, sabalansējot 
studiju, pētnieciskā un administratīvā darba slodzi, veicinot akadēmiskā personāla 
pedagoăiskās un profesionālās izaugsmes sistēmu.  

Veidojam stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem modernus mācību 
materiālus, veicinot e-studiju līdzekĜu izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam 
laboratoriju aprīkojumam. 

Veidojam ilgtspējīgu sadarbību ar ārzemju augstskolām, īstenojam kopējas 
studiju programmas un studentu apmaiĦu.  

Pilnveidojam studējošo piesaisti un izaugsmi, informējot sabiedrību par 
studiju iespējām RTU, plānojot studējošajiem vienmērīgu studiju darba slodzi, kurā 
Ħemta vērā iepriekšējā sagatavotība, ievērojot akadēmisko ētiku un veicinot sadarbību 
ar absolventiem. 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisms paredz: 
• Studentu anketēšanu katra semestra beigās; 
• Pasniedzēju savstarpējo nodarbību apmeklējumu; 
• Maăistra darbu recenzēšanu un aizstāvēšanu, komisijā iekĜaujot 

ražošanas uzĦēmumu pārstāvjus; 
• Absolventu un nozares uzĦēmumu vadītāju anketēšanu.. 

Visu šo pasākumu rezultāti tiek apspriesti un analizēti Apăērbu un tekstila 
tehnoloăiju katedras sēdēs un Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta 
padomes sēdēs, kā arī tiek plānoti korektīvie pasākumi.  

Programmas attīstības un pilnveidošanas process tiek atspoguĜots ikgadējos 
pašnovērtējuma ziĦojumos, ko bez katedras un institūta padomes apspriež arī 
fakultātes dome, recenzē neatkarīgs eksperts un apstiprina RTU senāts. 
 

  
3. Studiju programmas un tajā iekĜauto studiju pasākumu anotācija 

 
Uzsākot maăistra profesionālās studijas pēc akadēmiskā bakalaura zinātniskā 

grāda iegūšanas ir paredzēts izlīdzinošais studiju gads, kurā jāapgūst tehnoloăijas 
studiju priekšmeti 14 KP apjomā un jāiziet prakse 26 KP apjomā nozares uzĦēmumā. 
Programmā paredzēts apgūt nozares obligātos un specializējošos/ ierobežotās izvēles 
studiju priekšmetus, kas aptver tekstila un apăērbu nozares daudzveidīgās jomas, 
iekaitot tehnoloăiju un nozares attīstības tendences, izstrādājumu un tehnoloăiju 
automatizēto projektēšanu, progresīvo tekstilmateriālu un darba metožu pētniecību un 
tehnoloăiju pārvaldību. Programma paredz arī prakses īstenošanu ražošanas 
uzĦēmumā (6 KP) un maăistra darba izstrādi (20 KP) un aizstāvēšanu. Pedagoăijas un 
psiholoăijas priekšmetu bloku sastāda inženierzinātĦu priekšmeta mācīšanas 
metodika, pedagoăijas un saskarsmes psiholoăijas studiju priekšmeti. 
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 Īpaša nozīme maăistra profesionālajās studijās tiek pievērsta pētniecības 
prasmju attīstīšanai, kas nepieciešamas izstrādājot maăistra darbu un tālākajām 
studijām doktorantūrā. Bez studiju priekšmetiem, kuros tiek apgūtas pētījumu 
metodes, specializētajos pētnieciskā darba semināros studējošais prezentē maăistra 
darbā paveikto, sākot no tēmas pamatojuma, mērėu definēšanas un uzdevumu 
nostādnes, līdz rezultātu analīzei.  

Lekcijās, praktiskajās un individuālajās nodarbībās, kā arī zinātniskās 
literatūras studijās studējošais apgūst zināšanas apăērbu un tekstila nozares kopējos 
un specializējošos mācību priekšmetos, ieskaitot maăistranta specializācijas jomu. 
Profesionālās iemaĦas zinātniski tehnoloăisku problēmu risināšanai, jaunu tehnoloăiju 
izstrādei un ieviešanai tiek iegūtas analītisko un eksperimentālo pētījumu izpildes 
gaitā, kā arī konsultējoties ar zinātnisko vadītāju un augstskolas personālu. 
Profesionālā maăistra studijās tiek iegūta: 

- prasme izmantot jaunākos zinātnes sasniegumus konkrētu uzdevumu 
risināšanai tekstila un apăērbu nozarē; 

- pētnieciskā un tehnoloăijas vadības darba iemaĦas,  
- prasme lietot datoru programmpaketes tehnoloăiju un dizainparaugu 

projektēšanā, kā arī pētījumu rezultātu analīzē. 
Augstākā līmeĦa profesionālā izglītība nodrošina arī saskarsmes un komunikācijas 
prasmes, kas Ĝauj uzsākt gan profesionālo, gan sabiedrisko darbību, kontaktēties ar 
uzĦēmējiem, sabiedriski politisko un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. 
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1. tabula 

PROGRAMMAS SATURS 
Studiju programma apstiprināta RTU Senāta sēdē 

2007.g. 23. aprīlī, prot. Nr 513. 
 

Programmas nosaukums: Apăērbu un tekstila tehnoloăija  
Studiju līmenis: Maăistra profesionālās (augstākā līmeĦa) studijas 
Izglītības klasifikācijas kods 46542 
Iepriekšējā izglītība:  1)otrā līmeĦa profesionālās pamatstudijas - bakalaura 

profesionālais grāds apăērbu un tekstila tehnoloăijā un 
inženiera kvalifikācija apăērbu un tekstila ražošanā vai 
bakalaura profesionālais grāds materiālu tehnoloăijā un 
dizainā vai  
inženiera kvalifikācija apăērbu vai tekstila tehnoloăijā 
un tiem pielīdzināmā izglītība  
2)bakalaura akadēmiskais grāds materiālzinātnē  

Studiju apjoms: 1) 60 kredītpunkti (KP) 
2) 100 kredītpunkti (KP)  

Nominālais studiju ilgums: 1) 1,5 gadi pilna laika un 2 gadi nepilna laika 
(neklātienes) studijām  
2) 2,5 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika studijām  

Iegūstamais grāds: 1)Maăistra profesionālais grāds apăērbu un tekstila 
tehnoloăijā 
2) Maăistra profesionālais grāds apăērbu un tekstila 
tehnoloăijā un inženiera kvalifikācija apăērbu un tekstila 
ražošanā 

Programmas direktore Prof. Ausma ViĜumsone 
  

Studiju programmas šifrs WGV0     
UzĦemšana ar 2008. / 09.akad.g. 

 Studiju saturs 
1)stud. 
60 KP 

apjomā 

2) stud. 
100 KP 
apjomā 

Papildgad
a 

1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

1. 
sem 

2. 
sem 

A OBLIG ĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  14 KP 20 KP  6 12  2 
1 Lietišėā matemātika    4 KP 4 KP   4   

2 
Izstrādājumu datorizētās projektēšanas 
metodes 

2 KP 2 KP 
  2   

3 Pētniecisko darbu metodoloăija  2 KP 2 KP   2   
4 Tekstilnozaru attīstības stratēăija 2 KP 2 KP   2   
5 Progresīvie tekstilmateriāli 2 KP 2 KP   2   
6 Specializētie pētnieciskā darba semināri 2 KP 2 KP     2 
7 Tekstilėīmija  2 KP 0  2    

8 
Apăērbu un tekstiliju tehnoloăiju 
pamatojums 

 
4 KP 0  4    

B OBLIG IZV ĒLES PRIEKŠMETI   20 KP 28 KP   8 10 2 
1. Specializējošie priekšmeti  18 KP 26 KP 0 8 8 8 2 
1.1 Tekstiliju datorizētā projektēšana  4 KP 4 KP    4  
1.2 Adīšanas tehnoloăijas attīstības tendences 4 KP 4 KP   4   
1.3 Aušanas tehnoloăijas attīstības tendences 4 KP 4 KP   4   
1.4 Tekstiltehnoloăijas teorija 4 KP 4 KP   4   
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1.5 Žakardaušanas tehnoloăija 4 KP 4 KP    4  
1.6 Apăērbu loăistika  4 KP 4 KP    4  
1.7 Apăērbu sortimenta attīstības tendences 4 KP 4 KP    4  
1.8 Apăērbu tehnoloăiju pārvaldība 4 KP 4 KP    4  
1.9 Apăērbzinību mācīšanas metodika 4 KP 4 KP    4  
1.10 Viedapăērbi 2 KP 2 KP    2  
1.11 Fotomērīj metode apăērbu projektēšanā 2 KP 2 KP    2  
1.12 Apăērbu kvalitātes izpēte 2 KP 2 KP     2 
1.13 Inovācijas tekstilnozarē 2 KP 2 KP     2 
1.14 Mākslinieciski tehniskā jaunrade 2 KP 2 KP     2 
1.15 Modes tirgzinības 4 KP 4 KP   4   
1.16 Darba metožu pētniecība 4 KP 4 KP   4   
1.17 Šūšan. fabr un modes darbn projektēšana  6 KP 0  6    
1.18 Apăērbu individ pasūtījumu tehnoloăija  2 KP 0  2    
1.19 Nozares uzĦēmumu projektēšana  4 KP 0  4    
1.20 Tehnisko tekstiliju ražošana  4 KP 0  4    
2. Pedagoăijas un psiholoăijas priekšmeti  2 KP 2 KP    2  
2.1 InženierzinātĦu priekšm māc metodika 2 KP 2 KP      
2.2 Pedagoăija 2 KP 2 KP      
2.3 Psiholoăija  2 KP 2 KP      
2.4 Saskarsmes psiholoăija 2 KP 2 KP      
D. PRAKSE 6 KP 32 KP 20 6   6 
1. Prakse*  26 KP 20 6    
2. Prakse 6 KP 6 KP     6 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI   20 KP 20 KP    10 10 
 Kopā: 60 KP 100 KP 20 20 20 20 20 

* - prakse studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
 
Programma akceptēta Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes domes 2007. g. 
12. aprīĜa sēdē, prot. Nr 4.   Priekšsēdētājs  (prof. V.Kampars) 
 
Programma izvērtēta Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina nozares studiju 
programmu komisijas sēdē 2007g.29. martā.      Priekšsēdētājs (as.prof. G.Vinovskis). 
 
 
4. Vērt ēšanas sistēma 
 

Studiju procesa kvalitāte tiek kontrolēta apspriežot mācību rezultātus ATT 
katedras sēdēs, TTD institūta Padomē un fakultātes Domes sēdēs.  

Studentu zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (saskaĦā ar RTU Senāta 
1995.g. 24.aprīĜa lēmumu Nr. 402) eksāmenu un kursa darbu formā, vai pēc 2 ballu 
sistēmas ieskaišu formā. Eksāmenus kārtoja rakstiski, atbilstoši 26.01.98. un 30.03.98. 
apstiprinātajam nolikumam „Par eksāmenu kārtošanu RTU”. Ar 2010.gada 
1.septembri sāks darboties jaunais "Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums" (Senāta 
2010.gada 29.marta lēmums Nr.539), kas paredz gan rakstisku vai mutisku, gan 
jaukto vai elektronisko pārbaudījumu kārtošanu. Eksāmenu jautājumus sagatavo un 
savlaicīgi studentiem izsniedz mācību spēks, kas vada attiecīgo studiju kursu, 
saskaĦojot tos ar vadošo docētāju. 

Vairākos studiju kursos ir paredzēti kontroldarbi, lai studējošie būtu motivēti 
sistemātiski apgūt jauno mācību vielu.  
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Prakse tiek organizēta saskaĦā ar RTU mācību prorektora rīkojumu par praksēm. 
Prakses noslēgumā atskaites tiek aizstāvētas, un tās vērtē katedras vadītāja nozīmēta 
komisija.  

Katras sesijas beigās, nododot grāmatiĦu, paredzēta brīvprātīga un anonīma 
studentu aptauja, kurā tiek vērtēta apgūstamo lekciju, praktisko un laboratorijas darbu, 
kā arī pārbaudījuma saturiskā kvalitāte, pasniegšanas un pārbaudes efektivitāte, kā arī 
mācībspēka kompetence un personīgās īpašības. Anketēšanas rezultāti tiek apspriesti 
ATTK sēdē un atspoguĜoti ikgadējā pašnovērtējuma ziĦojumā. 

Studiju programmas kvalitātes kontrolē cenšamies iesaistīt darba devējus, kuru 
pārstāvji piedalās maăistra darbu recenzēšanā un profesionālās kvalifikācijas 
piešėiršanas komisijā. Ar darba devēju pārstāvjiem tiek apspriesta darbu tematika, to 
aktualitāte, novitāte un realizācijas teorētiskais un praktiskais līmenis. Apspriešanas 
rezultāti tiek izmantoti studiju programmas tālākai attīstībai un pilnveidošanai. 
 
5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 
 5.1. Izmantotās studiju metodes un formas 
 

Studiju darba formas ir lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, semināri, studiju 
darbi un prakse. Attīstoties ATT katedras un TTDI materiālajai bāzei, studiju kursos 
aizvien vairāk tiek lietoti dažādi tehniskie līdzekĜi: projektori un kodoskopi, video 
magnetafons. Vairums studiju kursos studenti saĦem kopēšanai sagatavotus 
materiālus vai lekciju konspektus. Līdz ar RTU portāla ORTUS izveidi pasniedzēji un 
studenti sāk aizvien aktīvāk lietot tā sadaĜu e-kursi, kurā var ievietot un attiecīgi lietot 
mācību materiālus digitālā formātā. Tas nozīmīgi paaugstina studiju darba efektivitāti, 
jo studenti līdz nodarbībai jau ir iepazinušies ar tās saturu, līdz ar to var pilnvērtīgi 
strādāt jaunās vielas apgūšanai. 

Izstrādājot maăistra darba pētījumu, lai mobilāk sazinātos ar pasniedzējiem, tiek 
izmantots e-pasts. Tādejādi daĜa konsultāciju tiek realizēta neklātienē.  

Zinātniskajos semināros studenti stāsta par savu pētījumu mērėiem un rezultātiem, 
kā arī izsaka savu viedokli par studiju biedru darbiem. Diskusijas ir nozīmīga studiju 
sastāvdaĜa. Izstrādātie studiju darbi tiek prezentēti un apspriesti. Šādi studējošie 
iemācās ne tikai izklāstīt savu pētījumu rezultātus, bet arī novērtēt tos studiju biedru 
darbu kontekstā un saskatīt izstrādnes pilnveidošanas iespējas. 

 
 5.2. Studentu iesaiste pētnieciskajā darbā 
 

Profesionālā maăistra studijas nav realizējamas bez studentu pētnieciskā 
darba. Jau bakalaura līmenī studējošie apgūst pētnieciskā darba iemaĦas. 
Maăistratūras studijas paredz apăērbu un tekstila tehnoloăiju projektēšanas un 
optimizācijas pētnieciskā darba metožu apguvi. Studējošajiem iespējams izvēlēties 
maăistra darba tematiku saskaĦā ar Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras 
pasniedzēju zinātnisko pētījumu virzieniem: 

„Apăērbu projektēšanas metožu pilnveidošana” - prof. A.ViĜumsone, 
„Stikla šėiedru pavedienu tehnoloăisko īpašību izpēte”- doc. N.OzoliĦa, 
„Apăērbu prečzinību, terminoloăijas un antropometriskās parametrizācijas pētījumi ”- 
as.prof. I.KrieviĦš, 
„Apăērbu tehnoloăisko procesu pilnveidošana”- docente I.Ziemele, lekt. A.Kalnāja, 
„Šūšanas tehnoloăisko iekārtu darba procesu izpēte” – doc. U.Briedis, 
„Apăērbu projektēšana CAD vidē” – lekt. I.DāboliĦa, 
„Viedo tekstiliju un apăērbu tehnoloăijas” – as.prof. I. BaltiĦa. 
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6. Programmas perspektīvais novērt ējums 
 
 6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības 

standartam 
  
Studiju programma atbilst LR MK 2001. gada noteikumu Nr. 481 “Noteikumi par otrā 
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām. 
Programmas apjoms: 
- pretendentiem ar bakalaura profesionālo grādu, kas iegūts četrgadīgās studijās, ir  
   60 kredītpunkti, kopējais studiju ilgums - 5,5 gadi jeb studiju laiks maăistrantūrā  
   pilna laika studijās - 1,5 gadi un 2 gadi - nepilna laika (neklātienes) studijās; 
- pretendentiem ar bakalaura akadēmisko grādu, kas iegūts trīsgadīgās studijās, ir  
  100 kredītpunkti ar studiju laiku maăistrantūrā - 2,5 gadi pilna laika un 3 gadi  
  nepilna laika studijās. 
Programmas obligāto saturu veido ___________________________________34 KP.  
No tiem: 

- studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi  
      nozares teorijā un praksē ____________________________12 KP  
- pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba  
      un vadībzinību studiju kursi __________________________20 KP  
- pedagoăijas un psiholoăijas studiju kursi ________________2 KP,  
      kas sadalīti obligātajā A daĜā ar ___________14 KP  

            un obligātās izvēles B daĜā ar _____________20 KP, 
kā arī prakse _____________________________________________________6 KP 
un maăistra darbs ________________________________________________20 KP. 
 
Paplašinātā 100 KP programma papildināta ar galvenajiem profesionālā bakalaura 
studiju programmas „Apăērbu un tekstila tehnoloăija” profil ējošiem studiju 
priekšmetiem 14 KP apjomā un 26 KP praksi, kas kopā veido nepieciešamo darba 
iemaĦu un zināšanu saturu ražošanas inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. 
 
 6.2. Studiju programmas atbilstība analoăiskām studiju programmām  
 
Studiju programma tika salīdzināta ar  
• Reutlingenas Lietišėo zinātĦu universitātes (FH Reutlingen) Vācijā profesionālā 
maăistra (Master of Science) studiju programmu Tekstila tehnoloăijas un tekstila 
menedžments (Textiltehnologie – Textilmanagement),  
• KauĦas Tehnoloăiju universitātes maăistra programmām Tekstila inženierzinības 
(Textile Engineering) un Apăērbu un polimēru izstrādājumu inženierzinības (Clothing 
and Polymer Products Engineering). 

 
 

Mācību priekšmetu grupas 
RTU 
KP/ ECTS 

FH Reutlingen 
 ECTS 

KTU 
ECTS 

Obligātie 14 / 21 18 51 
Obligātās izvēles 20/ 30 42 12 
Pedagoăijas un psiholoăijas 2/ 3 - - 
Projekti - 30 27 
Prakse 6/ 9 - - 
Maăistra darbs 20/ 30 30 30 
Kopā 60 / 90 120  120 
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 Obl.+obl.izv   
Matemātika un pētījumu metodoloăija 12 + 0 6 4 
Datorizētās projektēšanas metodes 2 + 6 4 4 
Progresīvie tekstilmateriāli 2 + 8  4 
Tekstilnozaru un sortimenta attīstības 
tendences 

2 +12 
4 

4 

Progresīvās tehnoloăijas 0 + 8 20 10 
Kvalitātes izpēte 0 + 2 8 4 
    
 

Reutlingenas Lietišėo zinātĦu universitātes Tekstila tehnoloăijas maăistra divu gadu 
studiju programma paredz divu semestru studijas augstskolā, semestri partneraugstskolā vai 
alternatīvi projektu izstrādi un maăistra darba izstrādi pēdējā, 4.semestrī. Programmas 
kopējais apjoms ir 120 ECTS. 

Studiju priekšmetiem paredzēti 60 ECTS, kas atbilst mūsu 40 KP. Obligātajā daĜā 
visiem studējošajiem jāapgūst šādi mācību priekšmeti: 

Kvalitāte tekstilrūpniecībā –     2 KP 
Ekoloăijas menedžments tekstilražošanā -   2 KP 
Funkcionālā tekstila projektēšana-  10 KP 
Automatizācija un procesu kontrole-    2 KP 
Lietišėā hidrodinamika un aerodinamika-  2 KP 
 

Obligāti jāizvēlas pieci tekstila tehnoloăiju priekšmeti (vai bloki) 4KP apjomā no septiĦiem 
iespējamajiem: 
 Dziju tehnoloăija 

Aušanas tehnoloăija 
Adīšanas tehnoloăija 
Neaustie materiāli un otrreizējā izejvielu pārstrāde 
Kompozītu materiāli 
Tekstilėīmija 
Apăērbu tehnoloăija   

 
Reutlingenas Lietišėo zinātĦu universitātes maăistra studiju programma Tekstila 
tehnoloăijas un tekstila menedžments paredz 2 gadu studijas pēc 3 gadu bakalaura 
studijām, kas kopā ir par 1 semestri mazāk nekā RTU, kur bakalaura profesionālās studijas 
paredzētas 4 gadus, bet maăistra profesionālās studijas- 1,5 gadus. 
 
KauĦas Tehnoloăiju universitātes maăistra programmas Tekstila inženierzinības un 
Apăērbu un polimēru izstrādājumu inženierzinības paredz 2 gadu studijas pēc 4 gadu 
bakalaura studijām. Trīs semestrus tiek apgūti mācību priekšmeti vidēji 14 KP katrā semestrī 
un veikts pētnieciskais projekts 6 KP apjomā. Pēdējā semestrī paredzēta maăistra darba (20 
KP) izstrāde.  
 
Kopējais studiju laiks KauĦas TU ir par 1 semestri ilgāks, pēc satura tas atbilst trim 
pētniecības projektiem, kas tiek veikti pa vienam katru mācību semestri. RTU studiju 
programmā pētnieciskā darba iemaĦas tiks papildinātas tādos mācību priekšmetos kā 
Pētniecisko darbu metodoloăija un Specializētie pētnieciskā darba semināri .  
 
KauĦas TU studiju programmā lielākā daĜa mācību priekšmetu ir obligātajā sadaĜā. 
Reutlingenas Lietišėo zinātĦu universitātes maăistra programmā sadalījums starp 
obligātajiem un obligātās izvēles priekšmetiem ir līdzīgs kā RTU, tomēr jāatzīmē, ka mūsu 
programmā tiek piedāvāts daudz plašākas izvēles iespējas: kopā tiek piedāvāti mācību 
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priekšmeti 54 KP apjomā, no kuriem jāizvēlas priekšmeti 18 KP apjomā. Mācību priekšmetu 
nomenklatūra būtiski neatšėiras- tie galvenokārt saistīti ar jauno materiālu un progresīvo 
tehnoloăiju apguvi. 
 
KauĦas TU un Reutlingenas Lietišėo zinātĦu universitātes maăistra studiju programmas 
neparedz praksi, kas RTU programmā iekĜauti atbilstoši MK Noteikumu nr. 481 Noteikumi 
par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu prasībām. 
 
 6.3. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

RTU TTD institūts veica nozares uzĦēmumu aptauju lai noskaidrotu, kāda 
veida speciālisti un ar kādām zināšanām nepieciešami Latvijas ražotājam, lai sekmīgi 
darbotos esošajos tirgus apstākĜos, un vai Latvijā iegūstamā augstākā izglītība 
apăērbu un tekstila ražošanas jomā spēj nodrošināt nepieciešamās zināšanas.  

No vairāk par 700 Latvijā strādājošiem tekstila nozares uzĦēmumiem, aptaujas 
anketas tika izsūtītas 80 lielākiem. 

Kā trūkstošos speciālistus uzĦēmumi nosauc – dizainerus, konstruktorus, 
tehnologus, ražošanas vadītājus, augstākā līmeĦa vadītājus un mārketinga speciālistus, 
kā nepieciešamās zināšanas – paplašinātas zināšanas ražošanas procesu projektēšanā 
un vadībā, loăistikā un mārketingā. 
 ĥemot vērā aptaujas rezultātus un balstoties uz „Tekstilizstrādājumu un 
apăērbu ražošanas nozares attīstības stratēăijas projektu 2005. – 2014. gadam”, 
formulētas šādas Latvijas tekstilrūpniecības stiprās puses un attīstības iespēju nišas: 
- smalkās kokvilnas šėiedru pārstrāde audumu ražošanai, 
- ugunsizturīgu vilnas un pusvilnas audumu ražošana, otāžas izstrādājumiem 
paredzēto vilnas un pusvilnas dziju ražošana; 
- linšėiedru, to audumu u.tml izstrādājumu ražošana,  
- lielizmēra apăērbu un invalīdu apăērbu ražošana. 
Ražošanas procesu projektēšanas un vadības jomā nepieciešams sniegt zināšanas 
individuālu šūšanas darbnīcu organizēšanā, lai veicinātu vietējo tekstilizstrādājumu 
pārstrādi.  

Apăērbu projektēšanas jomā nepieciešama rūpnieciskās projektēšanas prasmju 
uzlabošana, lai radīti sertificējamus un vizuāli pievilcīgus aizsargapăērbus un darba 
apăērbus, korsešu izstrādājumus, peldkostīmus un sauĜošanās tērpus. 
 Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai definētu turpmāko magistru darbu 
tematiku. Tā, pēc Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas ierosinājuma, ir uzsākti 
jauni pētījumu virzieni, kas atspoguĜojas arī magistru darbu tematikā. Tie ir: 

• linšėiedru un kaĦepāju izstrādājumu ražošanas iespējas,  
• individualizēta apăērba ražošana, 

speciālā lietojuma apăērbu projektēšanas pilnveidošana 
 Pēc Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociācijas aplēsēm vidējais jauno 
speciālistu pieprasījums tuvākajā sešgadē būs 15-20 cilvēku gadā.  
 
7. Studējošie 

UzĦemšana studiju programmā Apăērbu un tekstila tehnoloăija tika uzsākta 
2008./09.mg. Pirmajā gadā tika uzĦemti 6 studējošie budžeta finansētās studiju vietās, 
bet kopumā 9 studējošie. 2009./10. – 11 studējošie. 

Studējošajiem ir pietiekoši lielas iespējas ietekmēt studiju procesu piedaloties 
studentu pašpārvaldes darbā, kā arī institūta padomē, fakultātes domē un RTU senātā. 
Visās šajās institūcijās 20% no kopējā skaita ir studējošie. PieĦemot lēmumus viĦu 
viedoklis vienmēr tiek uzklausīts un apspriests, kā arī Ħemts vērā. 
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8. Akadēmiskais personāls 
 8.1. Akadēmiskā personāla sastāvs, tā sadalījums pa vecuma grupām un 

kvalifik ācija  
Profesionālā maăistra studijas Apăērbu un tekstila tehnoloăijas studiju programmā 
realizē Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra, ko vada profesore, inženierzinātĦu 
doktore Ausma ViĜumsone. Katedras mācību un pētnieciskajā darbā iesaistīts sekojošs 
akadēmiskais personāls: 

2 asoc.prof., Dr.sc.ing. (I.KrieviĦš, I.BaltiĦa) un 1 vad.pētn. Dr.sc.ing (G.Vinovskis);  
3 docenti, Dr.sc.ing.( N.OzoliĦa, U.Briedis, I.Ziemele); 
1 lektore, Dr.sc.ing. (I.DāboliĦa); 
1 lektore, Mg.sc.ing. (A.Kalnāja). 

Sadalījums pa vecuma grupām:   
                           līdz 30 g. – 1 

līdz 40 g. – 1, 
                         līdz 50 g. – 3, 

līdz 60 g. – 3, virs 70 g. – 1. 
 Kopumā no deviĦiem štata pasniedzējiem astoĦi ir inženierzinātĦu 
doktori , pieci nav sasnieguši 50 gadu vecumu, bet vēl trīs ir piecdesmitgadnieki.  

Mācību un pētnieciskajā darbā tiks iesaistīti arī profesore, Dr.habil.sc.ing. 
V.Kancēviča, RTU emerit. prof., Dr.habil.sc.ing. B.Okss, Dr.sc.ing. I.SedliĦš, 
Dr.sc.ing. D.BeĜakova, kā arī Mag.art. S.Deksne un Mag.art. D.ŠėiĦėe, doktoranti 
I.Šitvjenkins, M.ManiĦš.  
  
 
 8.2.Projektu vadība 
 
• Projektorientētas apmācības un mācīšanas pieredze Vācijā” 2009. gada 

1.februāris – 31.marts; Vācija, Latvija 
• „Innovation Transfer in Textiles” Leonardo da Vinci „Lifelong Learning : 

Programme / Education and Culture DG” 2008.g.oktobris -2010.g.septembris 
izpildītāja, UK, Grieėija, Rumānija, Portugāle, Slovēnija, Latvija 

• „Apăērba konstrukcijas iegūšana ar bezkontakta 3D antropometriskās 
modelēšanas metodi”, IZM – RTU R7348 01.03.2008 – 31.12.2008, vad. 
A.Vi Ĝumsone. 

• IZM projekts „Apăērbā integrētās mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde”. 
RTU TTDI, TFI. 1.03.- 31.12.2008. 

• „L īgums par ekspertīžu pakalpojumu sniegšanu ar Latvijas Republikas Nacionālo 
bruĦoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecību (NP).  

 
Asoc.prof. I.KrieviĦš aktīvi darbojas LR ZinātĦu akadēmijas Terminoloăijas 

komisijā kā Tekstilrūpniecības terminu apakškomisijas priekšsēdētājs. Šajā jomā 
paveiktais atskaites laikā: 

• Atsauksmes 2008-12-05 LZA TK līgumdarba uzdevumā Par 
standartizācijas terminu latviskojumiem (sk. LZA TK 16.12.2008. sēdes 
protokola Nr. 9/1090 pielikumus; turpinājumus - LZA TK 21.04.2009. 
sēdes protokols Nr. 2/1092 un LZA TK 05.05.2009. sēdes protokols Nr. 
3/1093) 

• 2008.gada novembrī LR EM Iekšējā tirgus departamenta ES iekšējā tirgus 
koordinācijas nodaĜai (A.Upenai) iesniegti priekšlikumi par 96/74/EK 
direktīvas latviskā tulkojuma labojamību (apmēram 60 labojumi) un vēlāk 
– par tā gaidāmo pārveidi jaunā regulā.  
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• 2008.gada rudenī NSI LVS (A.Lauzim) nosūtīti skaidrojumi par EN 14682 
terminiem, vēlāk par EN 9073 terminiem.  

 
Sniegtas konsultācijas LR VID Rīgas muitas reăionālās iestādes Muitas tarifu un 

maksājumu piemērošanas daĜas Preču klasifikācijas sektors – visa perioda laikā. 
TTDI ir asociētie partneri septītās ietvarprogrammas projektā F2F fashion to 
future. 

ESF līdzfinansēta projekta "Akciju sabiedrības „Neja&Ko”  ražošanas 
darbinieku  kvalifikācijas  celšana" līguma Nr. L-AKA-08-0032 (projekta 
Nr.AKA/1.3.1.1.4/08/01/419),  ietvaros sniegta palīdzība projekta īstenošanā. 

 

8.2.1. Starptautiskie projekti 

Nordplus Neighbour projekts „Nordic Center for Innovative Studies and Advanced 
Training in Textiles” (prof. S.Kukle, prof. A.ViĜumsone), kur sadarbojas KauĦas 
Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas Boras universitāte un Somijas Tamperes 
Tehnoloăiskā universitāte. 

TTDI ir asociētie partneri septītās ietvarprogrammas projektā F2F fashion to 
future. 

8.2.2. Eiropas sociālā fonda projekti 

ATT katedrā tika īstenoti trīs ESF projekti.  

“Tekstila un apăērbu tehnoloăijas inženierstudiju prakse apăērbu ražošanas 
uzĦēmumā”  

„RTU akadēmiskā personāla tehnoloăiskā prakse Tekstila un apăērbu 
ražošanas nozares uzĦēmumos” 

“Tekstila un apăērbu tehnoloăijas studiju procesa modernizācija” 

8.2.3. Kvalifikācijas celšana 

Mācības spēku kvalifikācijas celšana tiek realizēta veicot zinātniskos 
pētījumus, uz kuru pamata tiek izstrādātas jaunas tehnoloăijas, publicējot zinātniskos 
darbus, piedaloties starptautiskās konferencēs, kā arī apmeklējot nozares izstādes, 
kursus un sadarbojoties ar ražošanas uzĦēmumiem.  

Asoc.prof. I.KrieviĦš kā eksperts pārstāv Latviju Eiropas Savienības 
Tekstilmarėēšanas komitejā. 

Prof. A.ViĜumsone starptautiskās kvalitātes sistēmu sertifikācijas firmas 
„Bureau Veritas Quality International” pieaicināta speciāliste tekstila nozares 
jautājumos. 

 As.profesore I.BaltiĦa sadarbojas ar SIA „ACG Nyströn” Latvijas 
pārstāvniecību šūšanas iekārtu un tekstilmateriālu kvalitātes novērtēšanas jautājumos, 
veĜas iepirkumu konkursu ekspertīzēs medicīnas iestādēs. 

Būtiski akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu ietekmē sadarbība, 
pieredzes apmaiĦa citās augstskolās. Piedalīšanās Nordplus Neighbour projektā 
„Nordic Center for Innovative Studies and Advanced Training in Textiles” (prof. 
A.Vi Ĝumsone), kur sadarbojas KauĦas Tehnoloăiskā universitāte, Zviedrijas Boras 
universitāte un Somijas Tamperes Tehnoloăiskā universitāte, ir Ĝāvusi iepazīt KauĦas 
un Tamperes pieredzi nozares speciālistu sagatavošanā, apskatīt šo augstskolu mācību 
un pētnieciskās laboratorijas, iepazīties ar vairāku specializācijas lekciju kursu saturu 
un to pasniegšanas metodoloăiju. 
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Seši ATT katedras pasniedzēji izgāja praksi ražošanas uzĦēmumos. Šī pieredze 
Ĝauj uzlabot jauno speciālistu sagatavotību, tuvināt viĦu teorētiskās zināšanas reālos 
ražošanas apstākĜos vajadzīgajām kompetencēm. 

Docentes N.OzoliĦa un I.Ziemele un as. profesore I.Baltina apguvušas 
profesionālās pilnveides kursus pedagoăijā un saĦēma apliecinājumu par 
profesionālās pilnveides izglītības programmas „Akadēmiskā personāla kompetenču 
pilnveide pedagoăijā un IT jomā” apgūšanu. 
 
 8.3. ZinātĦu doktoru un profesoru skaits 

Kopumā no deviĦiem štata pasniedzējiem astoĦi ir inženierzinātĦu doktori. 

Studiju programmu realizē viena profesore un divi asociētie profesori.  

 8.4. Akadēmiskā personāla atjaunošanas politika 
 

Akadēmiskā personāla novecošana tuvākajos sešos gados nav paredzama, jo tikai 
viens no šobrīd pastāvīgajā darbā strādājošajiem šajā laika periodā sasniegs pensijas 
vecumu (kopā varētu būt divi). Lektore I.DāboliĦa ir beigusi doktorantūras studijas, 
aizstāvējusi savu promocijas darbu un kā Dr.sc.ing. tiks ievēlēta par docenti. Darbam 
katedrā paredzēts piesaistīt arī citus doktorantūras un maăistratūras studentus, kuri 
šobrīd strādā galvenokārt pētniecisko darbu. 
 
 8.5. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija un kompetence 

Par kvalifikāciju un kompetenci var spriest gan pēc iepriekš minētā projektu un 
aktivitāšu uzskaitījuma, gan zinātniskajām publikācijām un referātiem konferencēs 
iepriekšējā periodā. 

8.5.1. Zinātniskās publikācijas 2008./2009.studiju gadā 

•  Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The Estimation and Approbation of 3D Garment 
Designing and Photo Measurement Method // Book of proceedings of the 4rd 
International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, 
4th International Textile, Clothing & Design Conference - Magic World of 
Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8.. oktobris, 2008. - 676-681. lpp 

• Ziemele I., Belakova D., Briedis U., Possibilities to introduce lean 
manufacturing into Latvia’s sewing companies // Proceedings of the 4th 
International Textile, Clothing & Design Conference, Dragcevic (Ed.), p. 698 -
703, ISBN 978-953-7105-26-6, Dubrovnik, Croatia, October 2008, Faculty of 
Textile Technology, Zagreb, (2008) 

• Belakova D., Kukle S., Verbludova N., The impact of work planning decisions 
on the productivity of sewing production line // Proceedings of the 4th 
International Textile, Clothing & Design Conference, Dragcevic (Ed.), p.524 - 
529, ISBN 978-953-7105-26-6, Dubrovnik, Croatia, October 2008, Faculty of 
Textile Technology, Zagreb, (2008) 

• BeĜakova D., Ziemele I., Briede D., Briedis U., Komandas darba principu 
īstenošana Latvijas šūšanas uzĦēmumos // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: 
Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- 
Lpp.82 – 87. 

• I.Šitvjenkins „Karavīra individuālā aizsardzības sistēma” – Lietošanas 
rokasgrāmata 1.izdevums. SIA „MaxMor”.2008. 160 lpp. 

• I. BaltiĦa, I. Šahta, J. Blūms. Elektroniskā viedā apăērba sastāvdaĜas un tām 
piemērotie materiāli. // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila 
un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp.71. - 81.  

• I.BaltiĦa, A.Siksnāne. GultasveĜas sortiments un ārējās tirdzniecības plūsma //  
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RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 
3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 45-61. 

• S.Reihmane, I.BaltiĦa. Hidrofobizējošas apretes celulozes šėiedrmateriāliem // 
RTU zinātnisko rakstu 1. sērija, Materiālzinātne un lietišėā ėīmija, 2008, 18-24. 
lpp.  

• Dakša N., KrieviĦš I. Krūšturu sortiments Rīgas TC veikalā // RTUzinātniskie 
raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: 
RTU, 2008.- Lpp. 123.-129. 

• Vi Ĝumsone I., SpuĜăīte M., PuriĦa B. Lielrakstainu drānu rūpnieciskā 
piegriešana // RTU zinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 6.-13. 

• Bendorius I., Ziemele I. Grupu darba analīze SIA NewRosme// 
RTUzinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un apăērbu tehnoloăija: 
3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 88.-93. 

• DāboliĦa I., Blūms J., ViĜumsone A. Lāzera stara plūsmas atstarošanas izpēte 
veĜas materiālos // RTUzinātniskie raksti 9. sērija: Materiālzinātne; Tekstila un 
apăērbu tehnoloăija: 3. sējums.- Rīga: RTU, 2008.- Lpp. 62.-70. 
 

8.5.2. Zinātniskās publikācijas 2009./2010. Studiju gadā 

1.   I. BaltiĦa, Z. Zamuška, G. Strazds. Latvijā audzēto kaĦepāju šėiedru kvalitātes 
vērtējums / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 4, 9.-15.lpp 

2.    I. Šahta, I. BaltiĦa, J. Blūms. Termoelektriskā moduĜa integrēšanas iespējas cilvēka 
mikroklimatu regulējošos izstrādājumos. Patentu apskats / RTU zinātnskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 4, 16.-24.lpp 

3.    I. Šahta, I. BaltiĦa, J. Blūms. Viedapăērba dzesējošās sistēmas optimizēšana / RTU 
zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 4,  25.-31.lpp 

4.   D.BeĜakova, N.VerbĜudova, S.Kukle. Sporta un atpūtas apăērbu sortimenta 
izgatavošanas darba laika izlietojuma salīdzinoša analīze / RTU zinātnskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 4, 50.-56.lpp 

5.    I.Ziemele, T.Krilova. Materiālu normēšanas problēmrisinājumi SIA „Pionieris-2” 
/ RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 4, 57.-62.lpp 

6.  I.Šitvjenkins, A.ViĜumsone. Latvijas Republikas Nacionālo bruĦoto spēku karavīra 
individuālās aizsardzības sistēma / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 
9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 4, 68.-76.lpp 

7.  M.ManiĦš, S.Kukle. Austo karkasa tekstiliju struktūru izstrāde / RTU zinātnskie 
raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 4, 101.-
111.lpp 

8.  I. KrieviĦš. Bērnu apăērbu antropometriskās parametrizācijas īpatnības / RTU 
zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, 
Sējums 4, 126.-137.lpp 

9.  I. DāboliĦa, A. ViĜumsone, A. Fjodorovs. Bezkontakta 3D pozicionēšanas metodes 
izmantošana antropometriskajā modelēšanā / RTU zinātnskie raksti, 
Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu tehnoloăija, Sējums 4, 138.-145.lpp 

10.  I. DāboliĦa, I. Šahta, G. TerĜecka. Elektroniskās mērlentes lietošana apăērbu 
ražošanā / RTU zinātnskie raksti, Materiālzinātne, Sērija 9, Tekstila un apăērbu 
tehnoloăija, Sējums 4, 146.-151.lpp 
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8.5.3. Referāti konferencēs. 

 
1. Vi Ĝumsone A., DāboliĦa I. The Estimation and Approbation of 3D Garment 

Designing and Photo Measurement Method // 4th International Textile, Clothing 
& Design Conference - Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8. 
oktobris, 2008. 

2. Ziemele I., Belakova D., Briedis U., Possibilities to introduce lean manufacturing 
into Latvia’s sewing companies, 4th International Textile, Clothing & Design 
Conference - Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8. oktobris, 2008. 

3. Belakova D., Kukle S., Verbludova N., The impact of work planning decisions on 
the productivity of sewing production line, 4th International Textile, Clothing & 
Design Conference- Magic World of Textiles, Horvātija, Dubrovnik, 5.-8.okt. 
2008. 

4. I.Šitvjenkins Presentation subject is Soldier Individual Protection System – 
Design Philisophy, Military Technological exhibition. Seminar. Tartu 

5. J. Blūms. I. Šahta. The Garment with integrated microclimate control system, 
Starptautiskais seminārs „Baltic Defence Technology Exhibition”. Tartu, 
Igaunija. Septembris 2008. 

6. DāboliĦa I., ViĜumsone A. Application of Non-Contact Anthropometrical 
Measurements for Garment Construction // Autex 2008, Biella, 2008. - 1-7. lpp 

7. Beikule I., ViĜumsone A., ViĜumsone I. Design of Clothing Using Visual 
Correction // Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing& 
Design Conference, Dubrovnik, 2008. - 932-936. Lpp 

8. BeĜakova D., Strazds G., Ziemele I.Ttextile and Clothing Production Specialists 
Demanded on the Latvian Market // Proceedings of the 5th International Seminar 
on the Quality Management in Higher Education, Quality Management in Higher 
Education, Tulcea, 2008. - 505-510. lpp 

9. BeĜakova D., Kukle S., Ziemele I. Proper Work Measurement Methods as an 
Instrument for Sewing Work Productivity Increase // Proceedings of the 6th 
International Conference on Management of Technological Changes, The 6th 
International Conference on Management of Technological Changes, 
Aleksandropolis, 2009. - 577-580. Lpp 

10. DāboliĦa I., ViĜumsone A. Automatically Gained Anthropometrical Data for 
Garment CAD // International Scientific Conference UNITECH’09; VOLUME 
II, International Scientific Conference UNITECH’09, Gabrova, 2009. - 327-333. 
Lpp 

11. DāboliĦa I., ViĜumsone A. The Limitations of Automatically Gained 
Anthropometrical Data // The Annual Symposium of Knitting and Clothing 
Specialists Textiles of the Future, Proceedings, Simpozionul anual al 
specialistilor din industria de tricotaje-confectii, Jaši, 2009. - 1-8. lpp 

12. I.Dabolina, A.Vilumsone, The Application Possibilities of 3D Systems for 
Garment Development 41th International Symposium on Novelties in 
Textiles,27–29 May 2010 in Ljubljana, Slovenia.  

 

 
9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošināšana 
 

Studiju programmas īstenošana tiek finansēta no valsts budžeta. Papildus līdzekĜi 
tiek piesaistīti ar ESF projektu, kā arī līgumdarbu un pētniecisko projektu palīdzību. 
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Laboratorijas un praktiskie darbi tiek organizēti saskaĦā ar studiju programmu, 
atbilstoši mācību plāniem un notiek Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 
telpās Āzenes 14/24 un Āzenes 18. Nodarbības notiek specializētās laboratorijās: 
tekstila materiālzinību laboratorija, šūšanas tehnoloăijas laboratorija, šūšanas 
tehnoloăisko iekārtu laboratorija, automatizētās projektēšanas datorklase.  

Lai apvienotu šobrīd dažādās vietās esošās laboratorijas un līdz ar to atvieglotu 
pasniedzēju savstarpējo komunikāciju, kā arī varētu optimāli plānot studentu darbu, 
tuvākajā laikā paredzēts rekonstruēt Ėīpsalas studentu pilsētiĦas bijušo ēdnīcas 
korpusu Āzenes 18, kas daĜēji ir pielāgots studiju procesam. Tas atbilst arī RTU 
kopējai stratēăijai par Ėīpsalas kompleksa attīstību. Šajā korpusā paredzēts izvietot 
visas Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta struktūrvienības un 
laboratorijas. Rekonstrukcijas finansēšana plānota no ERAF projektu līdzekĜiem. 
2009./2010.m.gadā ir uzsākts šī. korpusa  renovācijas projekts.  

Pēdējo gadu laikā nozīmīgi atjaunots tekstila materiālzinību laboratorijas 
aprīkojums, izmantojot gan budžeta, gan ESF projekta līdzekĜus. Iepirktas šādas 
iekārtas: 

• drānu nodilumizturība un pilingošanās testeris; 
• drānu gaiscaurlaidības testeris; 
• audumu stingrības testeris; 
• drānu krāsnoturības testeris; 
• drānu virsmas nesamērcējamības testeris; 
• drānu pagarināmības testeris; 
• drānu neburzāmības testeris; 
• gludināmais galds; 
• tvaika ăenerators (lineāro izmēru izmaiĦu noteikšanai gludinot un tvaika 
• iedarbības rezultātā); 
• sadzīves šujmašīna;  
• overloks (paraugu sagatavošanai šuvju stiprības testiem); 
• projektors un ekrāns; 
• skeneris; 
• dators ar monitoru Universālā testera Instron darbības nodrošināšanai. 
 
Uzlabota citu katedras laboraturiju materiāli tehniskā bāze- iegādātas jaunas 

rūpnieciskās šujmašīnas 3- un 5-diegu apdiegšanas šujmašīnas– EMERY EM600, 
universālās šujmašīnas PFAFF – 9063, daudzdiegu plakanšuves šujmašīna – 
PEGASUS W 1560, profesionālā gludināšanas iekārta ar tvaika ăeneratoru 
BATISTELLA, dublēšanas prese, taisno pogcaurumu šūšanas pusautomāts „Taking”, 
un programmējama izšūšanas šujmašīna Brother ar attiecīgu programmu 
nodrošinājumu.  

Atzīstamā līmenī aprīkota apăērbu CAD laboratorija. Apăērbu konstruēšanu 
māca, izmantojot vācu datorprogrammu GRAFIS, apăērbu projektēšanas sistēmu 
LECTRA (Francija) un 3D programmu STAPRIM (Krievija). Tekstiliju un apăērbu 
projektēšanā tiek izmantota automatizētā sistēma TexDesign (Vācija). Tās ir 
mūsdienīgas automatizētās projektēšanas sistēmas, kuras tiek plaši izmantotas nozares 
uzĦēmumos visā pasaulē. Laboratorijā ir arī specializēta datortehnika: lielformāta 
digitaizers un ploteris detaĜu šablonu izdrukāšanai.  

Atskaites periodā tika atjaunotas programmu TexDesign (Vācija), LECTRA 
(Francija), GRAFIS (Vācija) versijas un iegādāts jauns programmas LECTRA 
modulis 3D Fit, kas realizē plaknē konstruēto apăērbu „laikošanu” uz 3D virtuālā 
manekena. Šāda programma RTU ir vienīgajai no ZiemeĜu un Austrumeiropas reăiona 
augstskolām. 



 

   19 

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda stipendijas, ievērojami paplašināta TTDI 
speciālās literatūras bibliotēka, t.sk. ar standartiem par pētījumu metodēm. 

 Nozīmīgas investīcijas ir veiktas informācijas tehnoloăiju nodrošinājuma 
attīstībā un pilnveidošanā. Katram TTDI mācībspēkam ir darba vieta ar datoru, kas 
pieslēgts internetam. RTU ir izveidots interaktīvo studiju portāls www.ortus.rtu.lv, ko 
institūta studenti un mācībspēki aktīvi izmanto. Portāls studentu nodrošina ar visu 
viĦam aktuālo informāciju studiju procesa gaitā. Portālā ir pieejami aktuālie mācību 
materiāli (anotācijas, prasības mācību kursa sekmīgai nokārtošanai, lekciju plāni, 
lekciju materiāli, nepieciešamā literatūra u.c.), informācija par studējošā sekmību un 
nokārtotajiem mācību priekšmetiem, aktuālie ziĦojumi, bibliotēkas informācija, pieeja 
mācību un zinātniskajai literatūrai un datu bāzēm, e-pasts utt. Šī portāla ietvaros ir 
iespējams komunicēt ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo kursu ietvaros arī ar studiju 
biedriem. Portālā ir izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras aptaujas utt. Portāls ir 
ieviests kopš 2007.gada un tas nepārtraukti tiek pilnveidots un uzlabots.  

 

 

10. Ārējie sakari 
 10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Institūtam ir laba sadarbība ar darba devējiem. Vieglās rūpniecības uzĦēmumu 
asociācijas priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Guntis Strazds studentus un pasniedzējus vismaz 
divas reizes mācību gadā informē par nozares aktualitātēm. 

SIA „Pionieris 2” piedāvā sadarbību nodrošinot studējošajiem prakses vietas, 
iespēju strādāt ar viĦu datorsistēmām un eksperimentālās ražotnes iekārtām. Tāpat bez 
samaksas uzĦēmums piešėīra mācību vajadzībām šujamdiegus un materiālus. 

SIA „Anastasija” bez atlīdzības izsniedza audumus un neaustos materiālus, kas tiek 
izmantoti mācību procesā laboratorijas darbos tekstila materiālmācībā un šūšanas 
tehnoloăijas priekšmetos. 

TTDI no SIA Solutions saĦēma dāvanā ciparu fotoaparātu, kas atbilst tehniskajām 
prasībām izmantošanai 3D fotomērījumu sistēmā un tiek lietots kā mācību, tā 
pētnieciskajā darbā.  

Nozīmīgi sadarbības partneri ir arī valsts institūcijas. LR Aizsardzības ministrija un 
Nacionālo bruĦoto spēku nodrošinājuma pavēlniecība ir pasūtījušas pētījumus par 
uniformu kvalitātes pilnveidošanu un taktiskās modulārās uzkabes specifikāciju 
izstrādi. Jaunsardzes centram tiek izstrādātas uniformu specifikācijas, iesaistot 
projektā arī studējošos. Sniedzam konsultācijas savas kompetences ietvaros Rīgas 
Muitas reăionālajai pārvaldei. 

 
 10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība tiek īstenota vairākos virzienos. 
Ar Latvijas Mākslas akadēmijas modes nodaĜu tiek realizēta studentu apmācība 

apăērbu datorkonstruēšanā un modelēšanā, savukārt mākslas augstskolas pasniedzēji 
G.Vīcupe un A.EndziĦš māca TTDI studējošajiem kompozīcijas studiju priekšmetus. 

TTDI kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Universitāti un rūpnieku 
profesionālajām apvienībām darbojas Latvijas Dizaina fondā, kur viens no 
svarīgākajiem darbības virzieniem ir mācību iestāžu un darba devēju viedokĜu 
tuvināšana, lai veicinātu Latvijas uzĦēmumu spējas ražot konkurētspējīgu produkciju 
ar augstu pievienoto vērtību. 

Turpinās sadarbība ar KauĦas Tehnoloăisko universitāti, Zviedrijas Boras 
universitāti un Somijas Tamperes Tehnoloăisko universitāti „Nordplus Neighbour” 
projektā „Nordic Center for Innovative Studies and Advanced Training in Textiles”, 
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ko vada KauĦas Tehnoloăiskās universitātes profesore E.Strazdiene. RTU dalību 
projektā koordinē profesore S.Kukle, piedalās prof. A.ViĜumsone.  

Šī projekta ietvaros Rīgā notika A.ViĜumsones tālmācības kursa „Apăērbu 
projektēšana” testēšana, kurā piedalījās studenti no Tamperes universitātes Somijā un 
projekta vadītāja prof. E.Strazdiene. 

Tai pašā laikā Rīgā notika visu projekta koordinatoru sanāksme, kurā 
apsprieda kursu izmantošanas tehniskos un juridiskos nosacījumus. 

ES sadarbības līguma SOCRATES/ ERASMUS ietvaros prof. A.ViĜumsone 
nolasīja 8 stundu lekciju kursu par apăērbu 3D projektēšanas problēmām Berlīnes 
Ekonomikas un tehnikas lietišėo zinātĦu universitātē, bet 2008.g. jūnijā prof. Mirella 
Blaga no Rumānijas Asahi universitātes  nolasīja lekciju ciklu Adīto 
gabalizstrādājumu defektu analīze. 

Sanktpēterburgas Tehnoloăiju un dizaina universitātes (SUTD) profesors 
N.Razdomahins apmeklēja RTU, un  nolasīja lekciju par savu 3D apăērbu 
projektēšanas metodi, kurai pasaulē šobrīd nav analogu.  

Sadarbībā ar uzĦēmumu e-t+t, LIAA un  Boras universitātes Tekstila nodaĜu 
pasākumu Body & Space ietvaros (15.02. – 09.03.2008) RTU notika seminārs Gudro 
audumu izaicinājums un elektronisko tekstiliju darbnīca, kurā piedalījās TTDI 
studenti kopā ar Mākslas akadēmijas un DITF studentiem. Gan seminārā, gan 
darbnīcas rezultātu prezentācijā piedalījās TTDI doktoranti. 

Sadarbībā ar Emdenas (Vācija) universitāti RTU tika organizēti semināri 
“Projektorientētas apmācības un mācīšanas pieredze Vācijā” (2009. gada 1.februāris–
31.marts). Ar projektorientētas apmācības metodēm TTDI pasniedzēji iepazinās 
apmeklējot Emdenes universitāti un Oldenburgas/Ostfrieslandes/Wilhelmshavenas 
Lietišėo zinātĦu universitāti. 

Leonardo da Vinci programmas projektā „Innovation Transfer in Textiles” 
„Lifelong Learning Programme (2008.g.oktobris -2010.g.septembris), TTDI 
sadarbojas ar piecu valstu augstskolām University Leed (UK), TEI of Piraeus 
(Grieėija), Gheorghe Asachi Technical University of Iasi (Rumānija), University of 
Minho (Portugāle), University of Maribor (Slovēnija). Sadarbības rezultātā iepazīstam 
citu valstu profesoru izstrādātos mācību kursus, diskutējam par to saturu un meklējam 
efektīvākos e-apmācību līdzekĜus un metodes. 

Pēdējos gados (arī pateicoties IZM un RTU pētījumu projektiem) institūtā 
ievērojami aktivizējusies sadarbība ar citām fakultātes struktūrvienībām, īpaši 
Tehniskās fizikas institūtu un Polimērmateriālu institūtu. Projektu īstenošanā iesaistās 
arī DITF pētnieki. Pateicoties šai sadarbībai, 2009.gada janvārī tika iesniegts ESF 
aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekts „Starpnozaru zinātniskās grupas 
izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai 
inovatīvos izstrādājumos”, kuru eksperti novērtēja atzinīgi un kurš tika iekĜauts 
atbalstāmo projektu sarakstā. 

 
11. Programmas slēgšana 

Profesionālā maăistra studiju programmas Apăērbu un tekstila tehnoloăija 
slēgšanas gadījumā studējošajiem būs iespēja turpināt izglītību materiālzinātnes 
maăistra studiju programmā Materiālu dizains un tehnoloăija, kas akreditēta līdz 
2012.gadam iskaitot. (skat.pielikumu) 
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12. Studiju programmas attīstības plāns 
 12.1. Mārketinga pilnveidošana 

12.1.1. Studiju programmas tautsaimniecības pieprasījuma pētījumi: 

• sadarbībā ar Latvijas VRUA (Vieglās rūpniecības uzĦēmumu asociāciju) veikt 
aptaujas vadošajos tekstila uzĦēmumos par speciālistu pieprasījumu un to 
nepieciešamo nomenklatūru, 

• noskaidrot izglītības sistēmā (profesionālās izglītības iestādēs) nepieciešamo 
nozares speciālistu pieprasījumu, 

• pētīt studiju programmas attīstības iespējas, atbilstoši nozares tehnoloăiju 
attīstībai, 

• Atbildīgie – doc.I.Ziemele, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 

12.1.2. Studiju programmas popularizēšana: 

• interneta mājas lapas regulāra atjaunošana, 
• informatīvā bukleta regulāra atjaunošana, 
• tiešie kontakti ar arodskolām un vidusskolām,  
• aăitācijas darbs izstādē “Skola” un RTU atvērto durvju dienās, 
• informācija masu mēdijos.  

Atbildīgā – doc. I.Ziemele, lekt. I.DāboliĦa. 
 
 12.2.Finansu piesaiste studiju programmas realizācijai 
2.1.Izstrādāt projektus ES fondu līdzekĜu piesaistei. 
Atbildīgie – as.prof..I.BaltiĦa, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
2.2.Izstrādāt un iesaistīties zinātniski pētnieciskajos projektos un līgumdarbos ES, 
valsts un uzĦēmumu līdzekĜu piesaistei. 
Atbildīgie – I.Ziemele, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
 
 12.3.Studiju programmas pilnveidošana 
3.1.Studiju programmas pilnveidošana atbilstoši tekstila rūpniecības attīstības 
tendencēm. 
3.2.Regulāra studentu un absolventu aptauju (interviju) organizēšana un attiecīga 
studiju satura koriăēšana. 
3.3.Brīvās izvēles kursu papildināšana ar nozares tehnoloăijām saistītiem 
priekšmetiem.   
3.4.Sadarbībā ar darba devējiem (“Juglas manufaktūra”, A/S “Valmieras stikla 
šėiedra” u.c.) attīstīt vakara un neklātienes apmācības formas. 
Atbildīgie – TTDI dir.vietn. N.OzoliĦa, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
3.5.Mācību spēku aktīvāka iesaiste metodisko materiālu izstrādē un mācību grāmatu 
latviešu valodā sarakstīšanā. 
Atbildīgie –ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
 
 12.4.Materiāli tehniskās bāzes attīstība 
4.1.Projekta sagatavošana ES fondu finansiālam atbalstam katedras mācību un 
pētnieciskās bāzes uzlabošanai. 
4.2.Āzenes 18 pārbūve tekstila tehnoloăiju studiju nodrošināšanai. 
Atbildīgie –TTDI dir.vietn. R.Hermane, ATT katedras vad. A.Vi Ĝumsone. 
 
 12.5.Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas celšana un mācību spēku 

atjaunošana katedrā 
5.1.Piesaistīt katedrai kā pastāvīgā darbā (pamatdarbā) jaunus mācību spēkus un dot 
tiem iespēju studēt doktorantūrā. 
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5.2.Meklēt iespējas dažādu sadarbības projektu ietvaros jaunajiem mācību spēkiem (ar 
vai bez zinātĦu doktora grāda) stažēties vadošajās Eiropas augstskolās. 
5.3.Veidot vadošo speciālistu un mācību spēku iespējamo rezervi. 
5.4.Pastāvīgi rūpēties par radoša psiholoăiskā klimata veidošanu katedras kolektīvā. 
Atbildīgie –inst. dir.v. R.Hermane, ATT katedras vad. A.ViĜumsone. 
 
 
 12.6. Zinātniski pētnieciskā darba pilnveidošana 
 
6.1.Plašāk iesaistīt studējošos konkrētu aktuālu zinātnisku problēmu izstrādē. 
6.2.Attīstīt jaunu, tirgus orientētu zinātnisku pētījumu veikšanu. 
6.3.Orientēt studējošos piedalīties starptautiskos zinātniskajos projektos, sadarbojoties 
ar citām ārzemju augstskolām. 
Atbildīgie – visi katedras mācību spēki. 
6.4.Organizēt institūtā nozares vadošo zinātnieku viesseminārus un lekcijas. 
Atbildīgā – kat. vad. A.ViĜumsone. 
6.5.Aktivizēt studējošo līdzdalību zinātniskajās konferencēs un izstrādāto darbu 
publicēšanā. 
Atbildīgie – visi katedras mācību spēki. 
 
 12.7. Iepriekšējā gadā veicamo pasākumu izpilde. 
 
Nr Plāns Izpilde 
1. Maăistra darbu pētījumu tematikas sasaiste ar aktuāliem nozares 

zinātnes virzieniem. 
Izpildīts  

2. Maăistrantu aktīvāka iesaiste TTDI līgumdarbu un pētījumu 
projektos 

Izpildīts 

3. Veicināt  maăistru  darbu savlaicīgas izstrādes un aizstāvēšanas 
procesu, samazinot potenciālo akadēmisko parādnieku varbūtību 

DaĜēji 
izpildīts 

4. Jāturpina ATT katedras laboratoriju aprīkojuma uzlabošana un 
atjaunošana 

Izpildīts 

5. Iespēju robežās sekmēt Āzenes 18 rekonstrukcijas projekta virzību, 
nodrošinot ar nepieciešamo informāciju 

Izpildīts 

6. Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem modernus 
mācību materiālus, veicinot e-studiju līdzekĜu izmantošanu, 
nodrošinot pieeju modernam laboratoriju aprīkojumam 

Izpildīts 

7. Veicināt sadarbību ar ārzemju augstskolām, īstenot studentu 
apmaiĦu 

Izpildīts 

 
 
 
Apăērbu un tekstila studiju programmas   
direktore, profesore                         Ausma Vi Ĝumsone 
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PIELIKUMI 
 
 
 
 
 

 Akadēmiskā personāla  CV 
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds Uzvārds:  Ausma ViĜumsone 
Zinātniskais grāds                 Dr.sc.ing. 
Tautība   Latviete 
Tālrunis    67089565; 26565463  
Fakss    67089349 
Izglītība 

1993. Rīgas Tehniskā universitāte. InženierzinātĦu doktore. Disertācijas tēma: 

“Adaptējamas automatizētas apăērbu konstruēšanas sistēmas struktūras 

un algoritmu izstrāde” Diploms B-D 000771 14.12.1993. 

1981. - 1985.Latvijas Valsts Mākslas akadēmija, zīmēšanas un rasēšanas 
skolotāja 

1973. – 1978. ěeĦingradas Tekstila un vieglās rūpniecības institūts, šūto 
izstrādājumu inženieris- konstruktors- tehnologs 

Profesionālā  darbība:  
1978. - 1979. konstruktore Rīgas ModeĜu namā 

Pedagoăiskā darbība:  
2007.06. profesore RTU Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūtā 

2001.06.asociētā profesore RTU 

1994.-2001.06. docente RTU Tekstila un apăērbu tehnoloăijas institūtā.  

1994.01. lektore,  

1987. - 1989. asistente,  

1979. 09. - 1981.07. mācību meistare un asistente Rīgas Politehniskā institūta 

Vieglās rūpniecības mašīnu un tehnoloăijas katedrā. 

Administratīvais darbs:  
2005.05. Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta (TTDI) direktore 

2005. MLĖF Stipendiju komisijas locekle 

2005. MLĖF Iepirkumu komisijas locekle 

2005. MLĖF Domes locekle 

2005. RTU Senāta locekle 
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2003.06. Apăērba un tekstila tehnoloăiju katedras (ATTK) vadītāja 

Zinātniskā darba virziens: 
apăērbu automatizētā projektēšana, latviešu tautisko tekstiliju konstrukciju un 

rakstu sistematizācija. 

Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā: 
• Bezkontakta 3D pozicionēšanas metodes izmantošana antropometriskajā 

modelēšanā. IZM RTU pētījums. Vadītāja. 2007.g. 
• Karavīru taktiskās modulārās uzkabes specifikācijas. LR NBS Nodrošinājuma 

pavēlniecības pasūtīts pētījums. Atbildīgā izpildītāja. 2006.g. 
• LR NBS uniformu kvalitātes uzlabošana. LR AM pasūtīts pētījums 6842. 

Atbildīgā izpildītāja. 2004.g. 
• Apăērbu automatizētās projektēšanas laboratorijas izveidošana. Tirgus orientēts 

pētījums. Tēma Nr 69/96. Atbildīgā izpildītāja. 1996.-1997.g. 
• Kompleksa tekstiliju projektēšanas automatizācija. Tēma Nr.93.475. Latvijas 

ZinātĦu padomes grants. Izpildītāja. 1994.-1996. 
 
 
 
ESF projektu vadība: 
• Tekstila un apăērbu tehnoloăijas inženierstudiju prakse apăērbu ražošanas uzĦēmumā 
2006.-2007.g 
• RTU akadēmiskā personāla tehnoloăiskā prakse Tekstila un apăērbu ražošanas nozares 
uzĦēmumos 2006.-2007.g. 
• Tekstila un apăērbu tehnoloăijas studiju procesa modernizācija 2006.-2007.g. 
 
Kopējais zinātnisko darbu skaits: 34 
 
Kvalifikācijas celšana: 
• 2007.01. apăērbu projektēšanas programmas COMTENSE apmācības. 
• 2007.02. apăērbu projektēšanas programmas STAPRIM apmācības. 
• 2001. Hāgenas Tālmācības universitātes vācu valodas kursi Wirtschaftsdeutsch 

fuer Letten. 
• 2002.08. apăērbu projektēšanas programmas LECTRA (Francija) lietotāju kursi 

Tallinā. 
• 2001.07. tekstiliju un apăērbu projektēšanas programmpaketes TexDesign (firma  

Koppermann, Vācija) lietotāju kursi Rīgā. 
• 2000.05. starptautiskās apăērbu tehnoloăiju un iekārtu izstādes IMB`2000 Ėelnē 

apmeklējums. 
• 1999.12., 1997.12., 1995. 06., stažēšanās Berlīnes augstskolā (FHTW). 
• 1995. 10. stažēšanās Nīderreinas Lietišėo zinātĦu augstskolā (FH Niederrhein)-  

DAAD stipendija. 
• 1995. 03.-04. stažēšanās Berlīnes Tehniskajā universitātē. 
Profesionālais un sabiedriskais darbs: 
• RTU pilnvarota pārstāve Latvijas Dizaina fonda padomē kopš 2005.gada. 
• Starptautiskā jauno modes mākslinieku un dizaineru konkursa “Habitus Baltija” 

žūrijas locekle 2004., 2008. 
• Starptautiskās sertifikācijas firmas Bureau Veritas Latvia pieaicināta speciāliste kopš 

1999.gada. 
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• LR Aizsardzības ministrijas eksperte tekstila un apăērbu iepirkuma jautājumos 
2003.g. 

• TTD institūta sadarbības koordinatore ar Berlīnes Tehnikas un Ekonomikas 
augstskolas (FHTW-Berlin) Apăērbu tehnikas nodaĜu. 

• 2003.07.28. lekcija par apăērbu datorprojektēšanas attīstības tendencēm starptautisko 
studentu vasaras kursu BestRiga dalībniekiem.  

• ESF projekta ietvaros 10 stundu lekcijas Purvciema Amatniecības vidusskolas 
skolotājiem 2006.g. jūlij ā un  

• pārskata lekcija Vieglās rūpniecības tehnikuma pasniedzējiem 2007.g.aprīlī 
Dalība ES programmās: 
• 2000.g. un 2007.g. jūlij ā lekciju cikli „Apăērbu konstruēšanas metožu 

salīdzinošais vērtējums“ (9st.) un „Apăērbu 3Dprojektēšanas iespējas” Berlīnes 
Tehnikas un Ekonomikas augstskolā un  

• 2004.g.jūlij ā Reutlingenas Lietišėo zinātĦu universitātē EU izglītības 
programmas SOCRATES ietvaros. 

• Dalība Nordplus Neighbour projektā “Nordic Centre for Inovative Studies and 
Advanced Training in Textiles” 2004. – 2007.g. 

 
Valodu prasme  Latviešu (dzimtā)  

AngĜu (sarunvaloda) 
Krievu (brīvi) 
Vācu (Ĝoti labi) 
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CURRICULUM VITAE 
 
1. Vārds, uzvārds Nadežda OzoliĦa 
  
  
  
5. Darba vieta  RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 

Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūta  
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras docente 

6. Kvalifikācija 1971.g. Inženieris tehnologs, Rīgas Politehniskais   institūts; 
1977.g. tehnisko zinātĦu kandidāts, ěeĦingradas tekstila un vieglās 
rūpniecības institūts (nostrificēts 1993.g.13.janvārī, inženierzinātĦu 
doktors; Dr.inž.;  dipl. B-D Nr.000511); 
disertācijas tēma: “Filtraudumu struktūras un tehnoloăijas 
izstrādāšana oksīdalumīnija rūpniecībai” 

7. Praktiskā darbība 1971.-1973. Latvijas vieglās rūpniecības zinātniski-pētnieciskais 
institūts; jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

8. Pedagoăiskā darbība 1973.-1976. aspirante ěeĦingradas tekstila un vieglās rūpniecības 
institūtā; 
1976.-1978. asistente Rīgas Politehniskā institūtā; 
1978.-1986. vecākā pasniedzēja Rīgas Politehniskā institūtā; 
kopš 1986.g.  docente Rīgas Tehniskā universitātē 

9. Zinātniskā darba 
virziens                

Aušanas procesa sasprieguma pētījumi uz mūsdienu bezatspoĜu 
aužamām stellēm. Zīda audumu sortimenta paplašināšanas iespējas. 
Teksturētu stikla šėiedru pavedienu izstrādāšanas īpatnības.Latvijas 
tekstilrūpniecības attīstības analīze. 

10. Piedalīšanās 
pētniecisko darbu 
veikšanā 

Inženierprojektu  un maăistru darbu vadīšana; darbu tematikā tika 
izvēlēta dažādu jaunu tehnoloăisko procesu pētīšana. 

11. Pēdējo 5 gadu 
galvenās starptautiskās 
publikācijas 

� Качество текстурирования стеклянных нитей.  Конф. 
Современные технологии и оборудование текстильной 
промышленности (Текстиль-2004). Москва, 2004. 

� Problems of Glass Continuous Filament Yarn Texturing.  
International Conference Fibrous Materials XXI Exibition, St. 
Peterburg, Russia.  May 23-28, 2005. 

� MazotekstiluzĦēmumu attīstības iespējas Latvijā. Zinātniskie 
raksti 9.sēr., RTU 2007.g. 

� Smitēšanas procesa ietekme uz stikla pavedienu fizikālām 
īpašībām. Zinātniskie raksti 9.sēr., RTU 2007.g. 

 
12. Kopējais zinātnisko 

darbu skaits 
41 

13. Valodu prasme Pārvaldu latviešu, krievu, daĜēji vācu. 
14. Kvalifikācijas celšana Iepazīšanās ar jaunajām tehnoloăiskajām iekārtām aušanas 

tehnoloăijā A/S “Juglas manufaktūra”, A/S “Klippan Saule”  un A/S 
“Valmieras stikla šėiedra”. Piedalīšanās starptautiskās izstādēs un 
konferencēs. Iepazīšanās ar jaunāko tehnisko literatūru RTU 
bibliotekā, tehniskā bibliotekā. 

15. Profesionālais un 
sabiedriskais darbs 

RTU Akadēmiskās sapulces locekle.  MĖ fakultātes Domes locekle.   
Valsts kvalifikācijas komisijas locekle.  Akadēmiskā grāda un 
profesionālās kvalifikācijas piešėiršanas komisijas locekle. 

N.OzoliĦa 
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    CURRICULUM VITAE 
Genrihs Vinovskis 

inženierzinātĦu doktors 
 

Darba vieta: RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes Tekstilmateriālu 
tehnoloăiju un dizaina institūts 

IeĦemamais amats: Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras (daĜslodzes) asoc. 
profesors 
Dzīves vieta: Rīga, Hipokrāta 39 dz.6, tālr. 7515804 
Kvalifikācija: 
-    nostrificēts – Latvijas InženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing., B-D 
Nr.000499) 

1993.g. 

- ěeĦingradas Vieglās un tekstilrūpniecības institūts, aspirantūra, tehnisko 
zinātĦu  kandidāts. Disertācijas tēma – Pneimatiskās aužamās stelles P-105 
piedziĦas dinamikas izpēte.        

1974.g. 

- Vissavienības neklātienes Vieglās un tekstilrūpniecības institūts,  
      inženieris-mehāniėis, spec. tekstilrūpniecības mašīnas un aparāti  

1968.g. 

- Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums, tehniėis tehnologs vilnas aušanā  1955.g. 
 
Profesionālā un sabiedriskā darbība: 
 
-     Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras asoc. profesors no 2001.g 
- RTU TATI Tekstiltehnoloăijas prof. grupas vadītājs, as.prof.  1998.-2001.gg 
- RTU ŠMMT katedras vadītājs un katedras asociētais profesors  1996.-1998.gg 
- Promocijas Padomes RTU P-11 loceklis-eksperts   no 1993.g 
- RTU Tekstiltehnoloăijas nozares zinātniski pētnieciskās 

laboratorijas zinātniskais vadītājs un ŠMMT katedras vadītājs  
1987.-1992.gg 
 

- RPI VRMT un ŠMMT katedru docents     1982.-1996.gg 
- RPI VRMT vecākais pasniedzējs        1974.-1982.gg 
- RPI Vieglās rūpniecības mašīnu un tehnoloăijas katedras asistents  1970.-1971.gg 
- RPI Šėiedru materiālu mehāniskās tehnoloăijas (ŠMMT) katedras 

laboratoriju vadītājs       
1966.-1970.gg 

- Remontu mehāniskās nodaĜas vadītājs, galvenais mehāniėis  
      RA “Rīgas Tekstils” un filiālēs      

1958.-1966.gg 

 
Galvenie zinātnisko pētījumu virzieni: 
-    Aušanas steĜĜu mehānismu dinamikas analīze; 
-    Tekstilmašīnu tehnoloăisko procesu pētījumi; 
- Tekstilmateriālu un mašīnu darba instrumentu mijiedarbības likumsakarību  
      noteikšanas metožu izstrādāšana. 
Publikācijas: 
Zinātniskie darbi  - 45, 
    t.sk. autorapliecības  - 1; 
Metodiskie darbi  - 26. 

       
 
07.02.2010.     G.Vinovskis 
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1. Vārds, Uzvārds Ilze BaltiĦa as.profesore 
  
  
  
5. Darba vieta RTU, Tekstilmateriālu  tehnoloăiju un dizaina institūts, Apăērbu un tekstila 

tehnoloăiju katedra 
6. LR zinātniskais grāds, 
diploma Nr., specialitāte 

InženierzinātĦu doktore, B-D 000827, Vieglā un tekstilrūpniecība 

7. Praktiskā darbība • 1989-1992 Inženiere RTU Tekstiltehnoloăijas zinātniski pētnieciskajā 
laboratorijā 

• 2001 – 2003  Tirdzniecības menedžere SIA “ACG NYSTROM” 
(tekstiliekārtu izplatītājfirma) 

8. Pedagoăiskā darbība • 2002-..... Docente Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedrā  
• 1998-2002 Docente Tekstiltehnoloăijas prof. grupā 
• 1996-1998 Docente Šėiedru materiālu mehāniskās tehnoloăijas  

katedrā 
• 1992-1996 Asistente Šėiedru materiālu mehāniskās tehnoloăijas  

katedrā 
• 1989-1992 Stundu pasniedzēja Šėiedru materiālu mehāniskās 

tehnoloăijas katedrā 

Lekciju kursi sekojošos mācību priekšmetos: tekstila un ādas materiālzinību 
pamati, tekstila materiālmācība, kvalitātes nodrošināšana, audumu struktūra un 
analīze, audumu projektēšana 

9. Zinātniskā darba virziens • Elektroniskās tekstīlijas 
• Viedās tekstīlijas 
• Stikla pavedienu sagatavošana aušanai 
• Universiālās decimala klasifikācijas tulkošana  
• Šėiedru materiālu fizikālie pētījumi  

• Vilnas šėiedru karbonizācija augstfrekvences elektromagnētiskā laukā. 
10.  Pēdējās galvenās 
starptautiskās publikācijas 

• I.BaltiĦa, N.OzoliĦa. Smitēšanas procesa ietekme uz stikla 
pavedienu fizikālām īpašībām. RTU zinātnisko rakstu  sērijas 
krājums, 2007, 91-96. lpp. 

• I.Baltina, N.Ozolina. Gultasvelas audumu kvalitate. RTU 
zinātnisko rakstu  sērijas krājums, 2006, 62-66. lpp. 

• Problems of Glass Continuous Filament Yarn Texturing.  
International Conference Fibrous Materials XXI Exibition, St. 
Peterburg, Russia.  May 23-28, 2005. 

• Качество текстурирования стеклянных нитей.  Конф. 
Современные технологии и оборудование текстильной 
промышленности (Текстиль-2004). Москва, 2004. 

• Aušanas tehnoloăijas industriālā attīstība Latvijā.  RTU 42. 
zinātniskā konference, RTU, Rīga, 2001. 

• Zinātnes un tehnoloăijas vārdnīca,- Apgāds Norden AB, 2001, 
754 lpp. 

11. Dalība konferencēs • 2007.g. RTU 48.starptautiskā zinātniskā conference, referāti: 
1. I.BaltiĦa, E.Cigle, N.OzoliĦa “E-stikla pavedienu 

smitēšana”; 
2. I.BaltiĦa, I.Šahta “Progresīvās tekstīlijas mūsdienu 
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apăērbos”. 
• 2005.g. International Conference Fibrous Materials XXI 

Exibition, St. Peterburg, Russia 
• 2004.g. Конф. Современные технологии и оборудование 

текстильной промышленности (Текстиль-2004), Москва 
12. Metodiskie materiāli • Metodiskie norādījumi  laboratorijas darbiem 

tekstilmateriālzinībās, Rīga, 2007.g.  
• Metodiskie materiāli e - studijām „IEVADS 

TEKSTILZINĪBĀS”, Rīga, 2007.g. 

• Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem tekstilmateriālu zinībās, 
Rīga, 2001 

13. Kopējais zinātnisko 
darbu skaits 

21 
14. Valodu prasme Pārvaldu latviešu, krievu , angĜu valodas 
15. Kvalifikācijas celšana • 2008.g. RTU profesionālās pilnveides izglītības programma „30P 

141 06 Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoăijā 
un IT jomā” 

• 2008.g. seminārs “The Challenge of Smart Textiles” 
• 2008.g. ILMAKUNNAS TEXTILE SYMPOSIUM  
• 2007.g. tehnisko tekstīliju izstāde ”HIGHTEX2007” , Stambula 
• 2007.g. Tehnisko tekstiliju kongress Stambulā 
• 2007.g. dalība projektā ESF PIAA projektu aktivitate 3.2.5.2. 

„Augstskolu personala apmacīšana kompetentai e-studiju metožu 
lietošanai iesācējiem" 

• 2007.g. E-TEXT+TEXTILES rīkoto lekciju apmeklējums: 
1. LENA BERGLINA (Sweden), INTERACTIVE 

TEXTILE STRUCTURES: HOW WILL SMART 
MATERIALS AFFECT OUR LIFE IN THE FUTURE?, 
2007.g. 1.novembris 

2. Ilze Bebris (Canada), Unwind. Febrill Spaces: 
heterotopias and beyond”, 13.09.07 

3. Tania Fox & Ben Maron (UK) Fabric Logic, 20.08.07 
• 2007.g. Tehnisko tekstīliju izstāde  - messe Frankfurtē 

“Techtextile 2007“ 
• 2007.g. dalība simpozijā „Avantex-Symposium 2007”, Frankfurte 

• 2007.g. dalība simpozijā “Techtextile 2007”, Frankfurte 
• 2006.g. seminārs “Ilmakunnas Textile Symposium 2006”  Future 

possibilities for Dryers in Europe – New Economical and Ecological 
Technologies in Dyeing and Finishing 

• 2006.g. kurss “Inovāciju menedžments” 
• 2006/2007m.g. prakse A/s “Valmieras stikla šėiedra” 
• 2005.g. Seminārs “Tekstilmaterialu klimatiskā testēsana” 
• 1997.g. Kurss “Tālmācības projektu un studiju materiālu izstrāde” 

• 1995.g. stažēšanās De Monforta Universitātē Anglijā 
16. Profesionālais un 
sabiedriskais darbs 

• RTU Akadēmiskās sapulces locekle  
• Universiālās decimala klasifikācijas tulkošana (sadaĜa 677) 
• Bakalauru un maăistru darbu aizstāvēšanas komisiju locekle; Inženieru 

profesionālās kvalifikācijas komisijas locekle; 

• TTD Institūta arodbiroja priekšsēdētāja 
17. Dalība projektos • 2008.g. IZM - RTU pētniecības projekts „Apăērbā integrētas 
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mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde” 
• 2007.g. ESF projekts „Tekstila un apăērbu tehnoloăijas studiju 

procesa modernizācija” .Projekta identifikācijas 
numurs:2006/0249/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0077/0007
2006. –  

• 2007.g. ESF projekts „Augstskolu personala apmacīšana 
kompetentai e-studiju metožu lietošanai iesācējiem" 

 
 

I.BaltiĦa 
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Asociētā profesora, inženierzinātĦu doktora  

IVARA KRIEVI ĥA  
DZĪVESGĀJUMS -- CURRICULUM VITAE  

 
Darba vieta: RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultāte (MLĖF), 

Tekstilmateriālu tehnoloăijas un dizaina institūts (TTDI, bij. TATI)  
IeĦemamais amats: Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras asociētais profesors 
  
Kvalifikācijas:  • Pēc ěeĦingradas tekstila un vieglās rūpniecības institūta (1969 - 

1974) absolvēšanas šūto izstrādājumu inženieris - konstruktors - 
tehnologs (1112. specialitātē);  

• Pēc Maskavas vieglās rūpniecības tehnoloăiskā institūta aspirantūras 
(1980 - 1984) tehnisko zinātĦu kandidāts 05.19.04 specialitātē «Šūto 
izstrādājumu tehnoloăija»; Ar RTU P-11 Promocijas padomes 1993-
06-16 lēmumu pielīdzināts inženierzinātĦu doktora zinātniskais 
grāds «Vieglās un tekstilrūpniecības izstrādājumu tehnoloăijas» 
apakšnozarē;  

• RTU Biznesa institūta un Pacific Lutheran University MBA kursu 
«Ievads uzĦēmējdarbībā» sertifikāts (1992);  

• Stāžēšanās Berlīnes tehniski ekonomiskās universitātes (FHTW) 
Apăērbu dizaina un tehnikas nodaĜā (1993, 1995, 1997,1999);  

• Stāžēšanās Mančestras Metropolises universitātes Apăērbu dizaina 
un tehnoloăijas katedrā (1993/94, 1995); 

Zinātniski pedagoăiskā 
darbība: 

• RPI VRMT katedras inženieris (1974), asistents (1975), vec. 
pasniedzējs (1978 - 1980);  

• RPI / RTU VRMT katedras asistents (no 1984), vec. pasniedzējs (no 
1988), docents (no 1990), asoc. profesors (no 1996) 

Profesionālā darbība:  • Maskavas vieglās rūpniecības tehnoloăiskā institūta Zinātniski 
pētnieciskās daĜas vec. zinātniskais līdzstrādnieks (1981 - 1983);  

• Latvijas tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra apăērbu un 
tekstilpreču konsultants (1997 - 1998) 

Galvenie zinātnisko 
pētījumu virzieni:  

Apăērbu prečzinība, kvalimetrija un terminoloăijas standartizācija 
apăērbu tehnoloăijas nozarē. Apăērbu tirgus konjunktūras sortimentālā 
izpēte. Apăērbu tehnoloăijas profesionālās izglītības programmu 
didaktika. 

Mācību priekšmeti:  Apăērbu kvalitātes vadība; Tērpzinību antropoloăiskie pamati; Apăērbu 
prečzinības; Modes tirgzinību un prečzinību pamati; Modes preču 
tirgzinības; Apăērbzinību mācīšanas metodoloăija; Modes tirgus un 
kvalitātes pētniecība; Apăērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība; u.c. 

Piedalīšanās RTU un 
ārpusuniversitātes 
institūciju darbībā: 

• RTU MZF Domes loceklis (līdz 2002. g.), TTDI Padomes loceklis;  
• Promocijas padomes «RTU P-11» loceklis (Dr.sc.ing. grada 

piešėiršanai Tekstila un apăērbu tehnoloăijas apakšnozarē līdz 2005. 
g.);  

• LZA Terminoloăijas komisijas plēnuma loceklis; Tekstilrūpniecības 
terminu apakškomisijas priekšsēdētājs; 

• NSI “Latvijas standarts” LVS/STK/41 “Tekstila un ādas 
izstrādājumi” tehniskās komitejas priekšsēdētājs (līdz 2002. g.);  

• LR EM eksperts tekstilpreču jomā, LR pārstāvis ES 
Tekstilmarėēšanas komisijā;  

• Starptautiskā Tekstilinstitūta (The Textile Institute - pasaules 
profesionāĜu asociācijas) biedrs (1993-1999);  

Rīgā, 2010. gada 1. martā 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

Personas dati: 
 Vārds, uzvārds:  SKAIDR ĪTE REIHMANE 
 

IeĦemamais amats:  RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultātes 
Polimērmateriālu institūta profesore, Polimēru materiālu 
ėīmijas tehnoloăijas katedras vadītāja 

 
 Tautība:  latviete 
  
 Adrese:   RTU Polimērmateriālu institūts, Āzenes iela 14/24, Rīga,  
    LV 1048, Latvija 
    Tālrunis 7089219 
    Fakss 371-761-5765 
    E-mail: reihmane@hotmail.com 
     reihmane@ktf.rtu.lv 
 
Izglītība:   RPI aspirantūra (1971-1974) 

ėīmiėe inženiere-tehnoloăe (Rīgas Politehniskā institūta 
(RPI) Ėīmijas fakultāte) 1968.g. 
 

Kvalifikācija:   Profesore no 09. 10. 2003. 

Asoc. prof.   1998- 2003 

    Docente       1992-1998 
    Dr. sc.ing.,   1981 (1992) 
 
Darba pieredze: no 09. 10. 2003. profesore RTU Materiālzinātnes un lietišėās 

ėīmijas fakultātē 
asociētā profesore 1998 – 2003 

   docente 1992-1998 
    vecākā zinātniskā līdzstrādniece 1983-1992 
    zinātniskā līdzstrādniece 1974-1983 
    aspirante 1971-1974 
    laborante RPI Ėīmijas fakultātes Polimēru   
    ėīmijas tehnoloăijas katedrā (1969-1971) 
 
Pedagoăiskais darbs:   

Lekciju kursi: 
  * Tekstilėīmija 
  * Tekstilmateriālu krāsošana un apdare 
  * Drukāšanas teorija un tehnoloăija 

* Šėiedrmateriāli  
* Šėiedrmateriālu ėīmija un tehnoloăija 

  * Tekstilijas - materiālmācība 
  * Tekstiliju konservēšana 
  * Tekstilmācības izmeklētas nodaĜas 
  * Materiālzinību pamati (praktiskās nodarbības) 

   
 

Vada RTU studentu kvalifikācijas un zinātniskos darbus, mācību prakses, ir Valsts 
eksaminācijas komisijas locekle.  
 
 
Zinātniskais darbs: 
 Virzieni:        Šėiedras saturoši polimēru kompozītmateriāli 
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         Tekstilmateriālu apdare 
Publikācijas:       115 publikācijas un autorapliecības, 1 patents   

Darbi ārpus Latvijas publicēti ASV, Krievijā, Vācijā, Zviedrijā,    
Polijā, Bulgārijā, Lietuvā, Igaunijā    

 
Dalība valsts finansētos 
projektos:  
  

LZP starpnozaru projekts Nr. 06.0029 ″Inovatīvi strukturāli integrēti 
kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloăijas, 
ilgmūžība″ (2006-2009). Apakšprojekta iedaĜa Nr.06.0029.2.04 
″Multifunkcionāli polimēru ekokompozīti″. 

Kvalifikācijas celšana  
ārzemēs:  
   

Firmas BEZEMA informatīvais simpozijs Dornbirnā, ŠVEICE, 
2006,19-22 oktobris. 
Kaseles universitāte Vācijā 2000, 2002, nolasīta lekcija                     
″Mercerization – Method of Natural Vegetable Fibers Modification″ 

Sauthemptonas universitātes Tekstila konservācijas centrs Vinčesterā 
Anglijā 1999 - TEMPUS IMG-98-LV-2006, nolasīta lekcija ″The 
Conservation Programs at Riga Technical University ″ 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs un  simpozijos 
Vācijā, Zviedrijā, Polijā, Bulgārijā, Lietuvā, Igaunijā 

Profesionālās aktivitātes: Dalība ES projektā VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0021/0007 
Vispārīgo dabas zinātĦu multimēdiju mācību materiālu izstrāde 
tehnisko augstskolu inženierzinātĦu studentiem. SadaĜa 
″Materiālzinātnes pamati″ 

Dalība starptautiskā programmā WTZ LVA 00/003 ″Innovative 
materials on the basis of modified wood fiber and polyolefines″ 
(2001 – 2004) 
LZA terminoloăijas komisijas tekstilrūpniecības terminoloăijas 
apakškomisijas eksperte 
Tekstilizstrādājumu standartizācijas komisijas darba grupas locekle 
RTU promocijas padomju P-02 un P-18 locekle 
RTU MateriālzinātĦu nozares profesoru padomes locekle 
LZP 5 NEK ″Tehnoloăijas zinātniskie pamati″ pieaicinātā eksperte 
MĖF Domes un zinātnes komisijas locekle 
Latvijas materiālu pētīšanas biedrības biedre 
  

 
 
Valodas:  latviešu (dzimtā), krievu, angĜu 
 
         
 
 
 
 
 
2010.g. 14. marts. 
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Vārds, uzvārds: 
 

INESE ZIEMELE 

  
Dzimšanas vieta: 
 

Balvi 

  
Izglītība: 
Pamatskolas (1971-1979): 
Vidusskolas (1979-1982): 
 
Augstākā (1982-1987): 
 
 
 
 
                (1995-1998): 

Balvu 1. vidusskola 
Rīgas 16. PPTV 
“M ēteĜu drēbnieks” , 5.kategorija 
Rīgas Politehniskais institūts 
ABA fak. Vieglās rūpniecības mašīnu un 
tehnoloăijas katedra,  
Inženiera- tehnologa kvalifikācija 
“Šūto izstrādājumu tehnoloăijā” 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Tekstila un apăērbu tehnoloăijas institūta 
doktorands 
 

Darba vieta, amats: 
 

Rīgas Tehniskā universitāte, Tekstila 
tehnoloăiju un dizaina institūts, pētnieks 
 

LR zinātniskais grāds, diploms Nr., 
specialitāte: 
 

inženierzinātĦu doktors (Dr.sc.ing), diploms 
B-D, Nr.000963 
 

Zinātniskā darba virziens: 
 

Selektīvā šujmašīnu lietošanas metode diegu 
savienojumu izpildes kvalitātes 
nodrošināšanai šūšanas ražotnēs 
 

Pedagoăiskā darbība: 
 

RTU asistents no 1987.g. līdz 1998. gadam, 
 

Piedalīšanās zinātniski pētniecisko darbu 
veikšanā 
1988.-1989.g. 
1996.-1998.g. 
 

pētnieciskais līgumdarbs uzĦēmumā „Ķīgas 
Apăērbs” 
zinātniski pētnieciskais darbs A/S “Latvija”- 
„Dr ērbnieks” šūšanas plūsmās 
 

Kopējais publikāciju skaits: 18 

Kopējais zinātnisko darbu skaits: 
 

1 

Valodu prasme: 
 

angĜu val. – labi; krievu val. – Ĝoti labi 

Kvalifik ācijas celšana: 2008.gada februāris „Akad ēmiskā personāla 
kompetenču pilnveide pedagoăijas un IT 
jomā” – ESF, RTU licencēta programma, 
apl. PA Nr. 047313 
 

Profesionālais un sabiedriskais darbs: 
 

- 1998. g. -2007.g. SIA “Solutions” vecākais 
tehnologs  

- 2002.g.okt. ekspertu komisijas loceklis 
veicot Rīgas Vieglās rūpniecības 
tehnikuma akreditāciju; 

- no 2000.g. – LZA terminoloăijas 
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komisijas tekstilterminoloăijas 
apakškomisijas loceklis; 

- no 2007.g. maija pieredze ESF projekta 
administrat īvajā vadīšanā 

Cits: B kategorijas autovadītāja apliecība no 
2000.gada jūlija 

 
 

Inese Ziemele 2010.gada 12.martā 
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CURRICULUM VITAE 
PERSONAS DATI 
 
 
 
 
IZGL ĪTĪBA 
 
 
 
 
 
 
 
KVALIFIK ĀCIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DARBA PIEREDZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPILDUS IZGL ĪTĪBA, 
KURSI 

VĀRDS: 
UZVĀRDS: 
 
TELEFONS: 
 
No 1996-2000 
 
1994-1996 
 
1989-1994 
 
1978-1989 
 
2003 
 
 
 
1996 
 
 
 
1994 
 
1993 
 
No 2006 
 
No 2003 
 
No 2001 
 
No 1997 
 
1995-1997 
 
 
1999 
 
1988 
 
VALODAS: 
 
 
DATORI: 
HOBIJI: 

Uăis 
Briedis 
 
67617355, 29408119 
 
RTU Tekstila un Apăērbu Tehnoloăijas Institūts, 
doktorantūra. 
RTU Tekstila un Apăērbu Tehnoloăijas Institūts, 
maăistratūra. 
RTU Aparātu Būvniecības un Automatizācijas fakultāte, 
inženierstudijas. 
Rīgas 47. vidusskola. 
 
InženierzinātĦu doktora grāds. 
Promocijas darbs: "Rūpniecības šujmašīnu zobstieĦa 
auduma pārvietošanas mehānisma izpēte un automatizētas 
projektēšanas metodes izstrāde". 
InženierzinātĦu maăistra grāds Tekstilmašīnu mehānikā. 
Darba tēma: ”Rūpniecisko slēgdūriena šujmašīnu 
zobstieĦa auduma padeves mehānismu funkcionāla 
analīze”. 
Inženieris elektro- mehāniėis Ražošanas un tehnoloăisko 
procesu automatizācijas specializācijā. 
InženierzinātĦu bakalaura grāds mehānikā. 
 
RTU Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts, 
docents. 
RTU Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts, 
lektors. 
RTU Tekstila un Apăērbu Tehnoloăijas Institūts, 
asistents. 
SIA ”Sonika” - sadzīves šujmašīnu Brother, izplatītājs 
Latvijā - tirdzniecības daĜas vadītājs. 
Rīgas pilsētas pašvaldības uzĦēmums ”Zemgale”, 
elektroinženieris. 
 
International Trendsetters ”Agresīvais mārketings”, 
lektors Džons Von Eikens. 
B, C kategorijas autovadītāja apliecība. 
 
Latviešu-dzimtā. 
AngĜu, vācu, krievu-sarunvalodas līmenī. 
 
PC lietotāja līmenī. 
Spēlēju badmintonu. 

 
Uăis Briedis   11.03.2010 
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GAIDAS PETERES 

dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) 

1. Vispār īgas ziĦas. 

Vārds, uzvārds: Gaida Petere 

Personas kods: 250349-10709 

Dzimšanas vieta: Latvija, Rīga 

Dzīves vietas adrese: Purvciema iela 24 dz. 80, Rīga, LV 1035, Latvija. 

Izglītība: 

10.1979 – 10.1981 Doktorantūra LZA Fizikas institūtā. 
Disertācija "Homogenu diferenciālvienādojumu 
atrisinājumu tipu skaitĜi", aizstāvēta 1982 gada martā, 
Doktora diploms C-D No 000090. 

09.1966 --  05.1971  Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte 
    No 349227. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
No 01.09.2007 Profesore, RTU 
04.2004 – 08.2007  Profesore, Banku augstskola. 
09.1999 – 04.2004 Asoc. prof., Banku augstskola. 
No 10.11.1992 Dr. math. C-D No 000090. 
no 01.06. 1983 Fizikas – matemātikas zinātĦu kandidāte, KD No 

003176. 
 
Nodarbošanās: 
09.2007 - Profesore RTU 
04.2004 – 08.2007 Profesore, Banku augstskola. 
02.2004 - Aktuārs, BTA apdrošināšanas akciju sabiedrībā. 
01.2004 -- Aktuārs, AAS “Rīgas Slimokase”. 
11.1999 -- Aktuārs, AAS “Seesam Life Latvia”. 
09.1986 – 08.2007 Docente RTU. 
09.1999 – 04.2004 Asoc. prof., Banku augstskola. 
01.1999 – 09.1999 Docente, Banku augstskola. 
05.1998 – 12.1998  Finansu direktore, SIA mediju aăentūra Alfa Centrs. 
01.1994 – 04.1995 Aktuārs, SIA Investīciju un pensiju konsultants. 
06.1996 – 05.1998 PNC galvenā grāmatvede, Latvijas pasts. 
 
Valodu lietošanas prasmes:  
Latviešu valoda, krievu valoda, angĜu valoda – brīvi iespējams lasīt un rakstīt. 
 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas. 
Latvijas zinātĦu padomes programmu dalībnieks vai vadītājs: 

Dalība grantā: LZP projekts Nr. 05 1884 “Parasto diferenciālvienādojumu 
un diferenču vienādojumu kvalitatīvās teorijas aktuāli jautājumi”. 
 

Eiropas Savienības un citu komisiju loceklis vai vadītājs: 
1. Eiropas Aktuāru akadēmijas valdes locekle. 
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2. Eiropas Konsultatīvās grupas (Eiropas aktuāru asociāciju 
apvienība) izglītības komisijas locekle. 

3. IAA (Starptautiskās Aktuāru asociācijas) izglītības komisijas 
locekle, akreditācijas komisijas locekle, konsila delegāte. 

 
Nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs: 

 Latvijas aktuāru asociācijas valdes priekšēdētāja. 
 Latvijas aktuāru asociācijas izglītības komisijas vadītāja. 
 Latvijas statistikas asociācijas valdes locekle. 
 Londonas aktuāru institūta pārstāve Latvijā. 
 LAPA locekle. 
 Latvijas matemātikas biedrības locekle un grāmatvede. 
 

Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātĦu nozarē: 
 Publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos: 

1.Pettere G. Mortality Research in Latvia. Transactions of the 27th 
International Congress of Actuaries, March 2002, Cancun, 
Mexico. Cancun, 2002. Vol 7, p. 109-128. 

2.Pettere G. Survival Analysis of Latvian Population Using 
Tchebyshev's Polynomials, Acta Applicandae Mathematicae, An 
International Survey Journal on Applying Mathematics and 
Mathematical Applications, Vol. 79, Nos. 1-2, 
October/November 2003, Kluwer Academic Publishers, 
Netherlands 2003, p. 69-81. (references No: Zbl 1030.62083, MR 
2021878 (62P05 62P12), CSA ILLUMINA: UD: 200609, SF: 
Human Population, AN: 7035496, ZETOC, SWETSWISE ) 

3.Kollo, T., Pettere, G. Copula Models for Estimating Outstanding 
Claim Provisions. In: Festschrift for Tarmo Pukkila on his 60th 
Birthday. Eds. E.P. Liski, J. Isotalo, J. Niemelä, S. Puntanen, 
G.P.H. Styan. Department of Mathematics, Statistics and 
Philosophy, University of Tampere, Vammala, 2006, p. 115-125. 
(Review Journal "Current Index to Statistics"). 

4.Pettere G. Modelling Incured but not Reported Claim Reserve 
Using Copulas. International Conference on Mathematical and 
Statistical Modeling in Honor of Enrique Castillo (ICMSM 
2006). Editors: Roberto Minguez, Carmen castillo, Cristina 
Solares & Rosa Eva Pruneda. R. p. 1-10, Number: 06/33297. 
ISBN: 84-689-8577-5. 

5.Pettere G. Stochastic Risk Capital Model for Insurance 
Company, Proceedings of XIIth International Conference on 
Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA 2007), 
May 29-June 1, 2007, p. 1-8 (pieĦemts publicēšanai). 

6.Pettere G., Jansons V. Stochastic modelling of insurance 
liabilities, iesniegts publicēšanai žurnālā: Scandinavian Actuarial 
Journal, p. 1-111. 

Mācību grāmatas: 
1.Pettere G, Voronova I. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība. 

Mācību līdzeklis. – Apgāds „Rasa ABC”, Rīga: Banku 
augstskola, 2003.-176 lpp. 

                                                 
1 Pettere G., Jansons V. Stochastic analysis of insurance liabilities. Abstracts of Communications 9th 
International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, June 25-30, 2006. 
p. 260. 
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2.Pettere G, Voronova I. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība. 
Mācību līdzeklis. – Apgāds „Rasa ABC”, Rīga: Banku 
augstskola, 2004.-176 lpp. 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 
1. Pettere G., Brīvers I, Ruskule I. Teaching of «Application of 

Mathematical Methods in Economics» Organization in Banking 
Institution of Higher Education in Latvia, Abstracts of Papers, 28th 
Workshop in Vilnius, May 3-5, 2001, p 36-37. 

2. Pettere G., Lomanovska K. Tendencies and Trends in Latvian 
Population Mortality, Abstracts, European Population Conference 
2001, Helsinki, Finland 7-9 June, 2001, EPC 2001, EAPS, p 241. 

3. Pettere G. Mortality Research in Latvia. Transactions of the 27th 
International Congress of Actuaries, March 2002, Cancun, Mexico. 
Cancun, 2002. Vol 7, p 109-128. 

4. Pettere G. Survival Analysis of Latvian Inhabitants Using Chebychev’s 
Polynomials, 8th International Vilnius Conference on Probability 
Theory and Mathematical Statistics, June 23-29,2002, p 250. 

5. Pettere G., Bokans J. Role of Actuary in National Economy and 
Perspectives of Actuarial Education in Latvia, “Qualitative Growth of 
Institutions of Higher Education and its Impact on the Development of 
Science and Economy”, International Scientific Conference, 
Proceedings, Riga, 2002, p. 183-188. 

6. Pettere G. Forecasting Possibilities of Mortality Based on Smoothed 
Mortality Rates by Tchebyshev’s Polynomials: Case Latvia, Book of 
Abstracts, European Population Conference EPC 2003, Warsaw, 
Poland, 26-30 August, 2003, p 223 (CSA ILLUMINA) 

7. Pettere G. Mortality research in Latvia, conference of actuaries 
“Profitable life tables” in Warsaw, 28th August 2003. 

8. Pettere G., Kriėis D., Vingre-Ruskule I. Teaching Statistics in Higher 
Professional Educational Establishment, International conference 
Research in Statistics-Basis of social sciences and Education, Latvijas 
Universitāte, Rīga 2004, p 60-65. 

9. Pettere G., Jansons V. The best method for modelling a two-risk 
negative correlation portfolio, Economics and Business, Scientific 
Proceedings of Riga Technical University 3 sērija, 10 sējums, RTU 
izdevn., Rīga – 2005, p 90-100. 

10. Pettere G., Kollo T. Modeling claim size in time via copulas, 
Transactions of 28th International Congress of Actuaries, N 206, 2006. 

11. Pettere G., Voronova I. Development of professionalism of Latvian 
Actuaries, Transactions of 28th International Congress of Actuaries, N 
3005, 2006. 

12. Pettere G., Jansons V. Stochastic analysis of insurance liabilities. 
Abstracts of Communications 9th International Vilnius Conference on 
Probability Theory and Mathematical Statistics, June 25-30, 2006. p. 
260. 

13. Pettere G. Modelling Incured but not Reported Claim Reserve Using 
Copulas. International Conference on Mathematical and Statistical 
Modeling in Honor of Enrique Castillo (ICMSM 2006). Program and 
Abstracts. University of Castilla-La Mancha Ciudal Real (Spain) June 
28-30, 2006. p. 60. 

14. Pettere G., Bokāns J. Need for new actuarial approaches to risk 
management. The Banking Institution of Higher Education 8th 
International Conference 2006 „Riga as an International Financial 
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Center: Exploring Opportunities and Challenges”12th & 13th 
October, 2006, Riga, Latvia, p. 5. 

15. Pettere G. Optimal Equity Portfolio Modelling via Copulas, CERAM 
Sophia Antipolis, European School of Business „39th Meeting Euro 
Working Group on Financial Modelling”, November 16-17, 2006, p. 
1-13. Plenary talk. 

16. Voronova I., Pettere G. Foundation of actuarial Education in Latvia. 
22nd Baltic Conference on the History of Science, Vilnius 5 - 6 
October 2006; Vilnius, 2006, p. 73-74. 

 
3. Pedagoăiskā darbība. 
Studiju programmas vadīšana: 
 Finanšu programmu padomes locekle Banku augstskolā 
 
 
 
Vadītie maăistra darbi - 21 

Agneses ĀboltiĦas LU matemātikas maăistrantūras darbs „Tirgum 
piesaistītais dzīvības apdrošināšanas produkts” ieĦēma II vietu Latvijas 
Ekonomikas attīstības foruma konkursā 2006. gadā. 

 
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi – 12 

Aurikas Doroganičas Banku Augstskolas bakalaura darbs „Vērtspapīru 
portfeĜa modelēšana ar kopulu metodi” ieĦēma I vietu Latvijas Ekonomikas 
attīstības foruma konkursā 2006. gadā. 

 
Studiju priekšmeti: 

Matemātika - 9 KP, Mathematics - 9 KP, Statistics and Probability theory - 2 
KP, Business Statistics – 2 KP, Mathematics for Economists – 4 KP, Statistika 
– 4 KP, Statistika - 2 KP, Matemātiskā statistika – 1,5 KP, Investīciju 
statistika un analīze – 1,5 KP, Finanšu matemātika – 1 KP, Finanšu 
modelēšana un prognozēšana – 2 KP, UzĦēmumu finanses – 1,5 KP, 
UzĦēmējdarbības riski – 1,5 KP, Finanses – 1 KP, Finanses II – 1,5 KP, 
Finanšu vadība – 3 KP. 

 
Socrates/Erasmus starptautisko izglītības programmu mācībspēks: 

no 2004. gada  Socrates/Erasmus starptautiskās izglītības programmas 
mācībspēks, 
no 1994. gada RTU Ārzemju studentu departamenta mācībspēks. 

 
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide Latvijas vai ārzemju augstskolās un pētniecības 
iestādēs: 
No 16.05. 2006 vadošā pētniece, LU Matemātikas un informātikas 

institūtā Matemātisko tehnoloăiju laboratorijā. 
22.09.2006 Piedalīšanās seminārā 19th Colloquium organised by 

the Faculty of Actuaries on behalf of the Groupe 
Consultatif „Risk and Capital Management in 
Insurance” 22 September 2006, Edinburgh, UK. 

29.10-2.11.2001 Dalība kursā “ Health Seminar” un semīgi nolikts 
eksāmens.  

1996 --- 2001 Nolikti Londonas aktuāru institūta I kārtas eksāmeni. 
22.03-26.03.1999 Dalība kursos “ Training the Trainers” course with the 

Faculty and Institute of Actuaries.  



 

   42 

09.1998 – 10.1999 Augstākā līmeĦa aktuāru diploma kursi ViĜĦā. 
 
4. Organizatoriskā darbība. 
Zinātnisko žurnālu redkolēăiju locekĜi: 

1. Redkolēăijas locekle „Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni 
izaicinājumi un perspektīvas. Starptautiskas zinātniskas konferences ziĦojumu 
krājums 2003. gada 11.-12. septembris. – Rīga, Banku augstskola, 2004. – 348 
lpp. 

2. Redkolēăijas locekle „Statistikas pētījumi – sociālo zinātĦu un izglītības bāze. 
Konferences vēstis (Rīga, 2003. g. 2.-4.oktobris), Rīga: Latvijas Universitāte, 
2004. VI+208 lpp. 

 
Starptautisko konferenču organizācijas un programmu komiteju vadītāji un locekĜi: 

Starptautiskas matemātiėu konferences “ECMI 12” vietējās organizācijas 
komitejas locekle. 
Starptautiska Eiropas Aktuāru akadēmijas organizēta semināra „Risk 
management” Rīgā no 07.04-09.04 2005. gadā vietējās orgkomitejas 
priekšsēdētāja.  
 

Citi augstskolā veicamie pienākumi: 
18.05.2001 – 26.05. 2004 Banku augstskolas Satversmes sapulces locekle 
No 2004. gada   Eiropas aktuāru akadēmijas valdes locekle. 

 
 

                                                                                                      Gaida Petere 

       Dr. math., prof 
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Dzīves un darba gājums 
 
 
PERSONAS DATI 
 

Uzvārds, Vārds:  ANITA LANKA 
E-pasts: Anita.Lanka@rtu.lv 
Tālrunis darbā: 67089259 
 
 
VALODAS  
 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas: angĜu, krievu  
 
IZGL ĪTĪBA 
 
LVU Filoloăijas fakultāte  
09/1968 06/1983 
filologs, pasniedzējs 
 
ZINĀTNISKIE GR ĀDI 
 
1990. iegūts pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds Rīgā, Latvijas Universitātē, 
aizstāvot disertāciju „ Dzimtās valodas mācību saturs sākumskolā (lingvodidaktiskais 
aspekts)”  
1993. gadā nostrificēta par Pedagoăijas zinātĦu doktori. 
 
 
KVALIFIK ĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 

Izglītības iestāde 
 

Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

Vocational Teacher Education 
College, Jyvaskyla 

Polytechnic institute 

Organisational 
Development in VET 

Schools 

27.03.2000. – 31.12.2001. 

 
RTU Tālmācības centrs 

„Tālmācības studiju 
materiālu izveide RTU 

Blackboard vidē” 

07/2004 
kursi 38 stundu apjomā 

Rīgas Ekonomikas augstskola  „Managing Interpersonal 
Relationships in 
Organisations” 

29/03/2004 
01/04/2004 

European Peer Learning 
Activity  
Helsinki Finland 
 

“Enhancing Discourse 
between Teachers and 
Worklife”  

09/10/2006 
13/10/2006 

RTU Rīgas Biznesa skola “ Teaching with Electronic 
Resources” seminar 
facilitated by Michael 
R.Lavin, University at 
Buffalo 

03/12/2006. 
05/12/2006 

Rīgas Pedagoăijas un  “ Latvijas pedagoăisko 02/03/2007.  
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izglītības vadības augstskolas 
Pedagoăijas Pētniecības centrs 

augstskolu mācībspēku 
profesionālo kompetenču 
pilnveide zinātniskās 
pētniecības jomā”. 

30/03/2007.  

 
 
DARBA PIEREDZE  
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

06/2002 
08/2008 ( ievēlēšanas termiĦš ) 

Darba vietas nosaukums  
Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts .   
Pedagoăijas un psiholoăijas katedra 

Amata nosaukums Asociētā profesore 
Galvenie pienākumi 1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju 

priekšmetos: 
• Pedagoăija 
• Augstskolu didaktika 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 
• Mācīšanās metodika 
• Pieaugušo izglītības teorija 

2. Vada studiju programmu „Arodpedagoăija” 
3. Pārrauga arodskolotāju prakses organizāciju 
4. Pārrauga kvalifikācijas projektu un kvalifikācijas darbu 
izstrādāšanu. 
 

 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

01/2002 
08/2008 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts 
Amata nosaukums direktore 

Galvenie pienākumi 1.Vadīt, koordinēt un kontrolēt  HI struktūrvienību darbību 
2.Koordinēt zinātnisko un metodisko jautājumu risināšanu 
3.Pārstāvēt institūtu RTU administratīvajās institūcijās 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1998 
06/2002 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts 
Socioloăijas un pedagoăijas katedra 

Amata nosaukums docente 
Galvenie pienākumi 1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju 

priekšmetos: 
• Pedagoăiskais process 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 

2.Pārrauga pedagoăisko praksi 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1995. 
06/1998 

Darba vietas nosaukums Latvijas universitāte Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
Amata nosaukums docente 
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Galvenie pienākumi 1. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

• Audzināšanas teorija 
• A. Ādlera psiholoăijas atziĦas pedagoăijā 

2. Vada bakalaura un maăistra darbus pedagoăijā 
 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1994. 
07/1995 

Darba vietas nosaukums RPIVA  Sākumskolas katedra 
Amata nosaukums Docente, katedras vadītāja 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga studiju kursu satura izstrādi 
un ieviešanu atbilstošās studiju programmās. 
2. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

• Mācību metodika 
• Audzināšanas teorija 

3. Vada  kvalifikācijas darbus pedagoăijā 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

01/1992 
07/1994 

Darba vietas nosaukums Rīgas 1. kristīgā skola 
Amata nosaukums Direktora vietniece mācību un zinātniski pētnieciskā darbā 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga mācību un pedagogu 
zinātniski pētniecisko darbību skolā 
2. Ievieš pedagoăiskās inovācijas  

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1983 
01/1992 

Darba vietas nosaukums Pedagoăijas zinātniskās pētniecības institūts,  vēlāk institūts 
pārtopot par Izglītības attīstības institūtu  

Amata nosaukums zinātniskā līdzstrādniece, docente  
Galvenie pienākumi 1. Veic zinātniski pētniecisko darbību lingvodidaktikā 

2. Izstrādā izglītības saturu un mācību metodiku latviešu 
valodas apguvei sākumskolai. 
3. Ievieš pedagoăiskās inovācijas, lasa lekcijas skolotāju 
kvalifikācijas kursos 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1977 
09/ 1983 

Darba vietas nosaukums Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola  
Amata nosaukums skolotāja 

Galvenie pienākumi 1.Veic mācību un audzināšanas darbu 
2. Māca sekojošus mācību priekšmetus: 

• Latviešu valoda un literatūra 
• Fiziskā audzināšana 

 
 
 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DAL ĪBA SVARĪGĀKAJOS AKAD ĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
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1. 2007. – 2009. Projekta menedžere un vadošais pētnieks Leonardo da Vinči 

projektā „Inovatīvas metodikas izstrāde profesionālās izglītības skolotāju 
kompetenču novērtēšanai”. 

2. 2008. – 2009. Pētnieks  RTU projektā „ Adaptīvu atgriezenisko saišu realizācija 
jēdzienu tīklos sakĦotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā”. 

3. 2006.- 2007. Pētnieks Eiropas  Izglītības un kultūras komisijas programmas 
projektā „Arodizglītības profesijas definēšana” 1.sadaĜa: Sākotnējās arodizglītības 
sistēmā un vidē strādājoši skolotāji un pasniedzēji”. 

4. 2006.- 2007. Pētnieks Eiropas  Izglītības un kultūras komisijas programmas 
projektā „Arodizglītības profesijas definēšana” 2.sadaĜa: Tālākās  arodizglītības 
sistēmā un vidē strādājoši skolotāji un pasniedzēji”. 

5. 2006. - 2007. Vadītāja un satura eksperte didaktikā  Eiropas Struktūrfonda 
projektā        „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoăijas un IT 
jomā”. 

6. 2006. – 2007. Pētnieks RTU starpfakultāšu projektā „Jēdzienu tīklu un ontoloăiju 
balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai 
zināšanu pārbaudei”. 

7. 2005. - 2006. Pētnieks RTU starpfakultāšu projektā „Intelektuālā sistēma  
procesorientētu studiju efektivitātes pilnveidei”. 

8. 2001. -2002. Pētnieks Eiropas Izglītības padomes pētn.projektā “Comparative 
Analyses of Vocational Education and Training Reform and the Role of Teacher  
Training”. 
 

    
PUBLIK ĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 

1. Lanka A., Anohina A. Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētā vērtēšanas 
sistēmā”. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes”, 
12.sēj. Rīga, RTU, 2007, 23.-31.lpp. 

2. Lanka A. co-author. Intelligent  System for Student Knowledge Assesment//  
Scientific Proceedings of Riga Technical University, 5th series , Computer  

Science, Applied Computer Systems, Riga, RTU, 2006. 

3. Lanka A. Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā  
definēto pamatprasību sasniegšanai. RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 10.sēj., Rīga, RTU, 2006, 65.-
70.lpp. 

4. Lanka A., LapiĦa I. Vērtēšanas metodoloăijas pilnveide. RTK Zinātniskie 
raksti. Augstākā profesionālā izglītība  teorijā un praksē. 4.sēj., Rīga, 
Izdevniecība „RTU”, 2006, 36.-42.lpp. 

5. Lanka A., E.Murnieks. Vocational Education and Training in Latvia: The 
Problems and Solutions. / The Transformation of   Vocational Education and 
Training (VET) in the Baltic States – Survey of Reforms and Developments. 
Series:  Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns 
and Prospects, Vol.4. Springer, 2006. 

6. Lanka A. u.c. Zināšanu vērtēšana un pašvērtēšana procesorientētās studijās,  
  izmantojot intelektuālu sistēmu, balstītu uz jēdzienu tīkliem. Starpaugstskolu  

    zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības      
problēmas”. Rīgā, 23.-24.februārī 2006.g. Tēzes. 65.-66.lpp. 
7. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā. RTU Zinātniskie  
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 raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 8.sēj., Rīga, RTU, 2005 (6 
lpp.) 

8. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika. RTU  
    Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 4.sēj., Rīga,   

          RTU, 2003, 41.-46.lpp. 

9. Lanka A. Strategy for Dialectic Development of the VET Teacher Training 
Programme. // Vocational Education and Training: Research and Reality. 
Kaunas, 2002/4 (6 lpp.) 

 
 
Mācību un metodiskie līdzekĜi 
 
1. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (55 lpp.) 
2. Lanka A. Metodiskie ieteikumi./ Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programma „Arodpedagoăija”. Rīga, RTU, 2004. (21 lpp.) 
3. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi./ Viengadīgās arodskolotāju pamata 

pedagoăiskās izglītības programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (15 lpp.)  
4. Lanka A. Pedagoăiskais process. RTU HI, 2003. (99 lpp.) 
 
DAL ĪBA ZINĀTNISKAJ ĀS KONFERENCĒS  
 

�� International Conference „ Assessment of Non-formal and Informal Learning: 
experience and methodological guidlines” uzstāšanās „ Needs and experience of 
assessment of non-formal and informal learning in Latvia”. KauĦa, 2008. gada 1. 

– 2. aprīlis. 

�� International Conference “Quality approaches to vocational education and 
training" Dublin, 27-29 February 2008. 

�� RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12. 
oktobris. ZiĦojums “Profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas 
kontekstā.” 

�� “ Jauno un topošo skolotāju mentoru konference” .Jūrmala, 2006.gada 
28.-29.aprīlis. 

�� Konference “ Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā un 
tālākizglītībā”. Rīga, 2006. gada 16. jūnijs. ZiĦojums “Latvijas TTnet specifiskie 
mērėi Eiropas Savienības TTnet vispārējo mērėu kontekstā. 

�� Rīgas Tehniskās koledžas 4.Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference. Rīga, 2006.gada 11.aprīlis. ZiĦojums “21.gs. izglītības pretrunas”. 

	� Konference „The Aims of Maastricht in Practice”,  Vīne, 29. - 
30.06.2005. 


� 8th TTnet Annual Conference “ Taking stock of TTnet`s achievements 
and future developments” Thessaloniki, 8 and 9 December 2005. 

�� Rīgas Tehniskās koledžas organizētajā 2. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā 
konferencē „Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības realizācija teorijā 
un praksē” ar ziĦojumu „Arodpedagogu kompetences pilnveides aspekti”  Rīga, 
2004. gada 11. jūnijs. 

��� ETF/CEDEFOP Conference” Teachers and trainers in vocational 
education and training in the future Member States,” Aalborg, 21 and 22 
November 2002, ar ziĦojumu “ The VET Teacher Qualifying Process”. 
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PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 
Pedagoăiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē - 14 gadi 
 
Lekciju kursi 
 LU “Vispārīgā pedagoăija”, “Audzināšanas teorija”,”A.Adlera psiholoăiskās 
atziĦas   pedagoga darbā”. 
 RTU “Pedagoăiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas 
teorija”, “Pedagoăiskās domas vēsture”, “Augstskolu didaktika”. 
 
Studiju programme izstrāde un vadīšana 
 
Izstrādāta 1. līmeĦa profesionālā studiju programma  “Arodpedagoăija” 
 
ORGANIZATORISK Ā DARBĪBA 
 

• Darbojas  RTU Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisijas  
• Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “ Humanitārās un 

sociālās zinātnes” redkolēăijā. 
• Darbība RTK Zinātnisko rakstu redkolēăijā. 
• Līdzdalība Profesionālās izglītības skolotāju profesijas standartu izstrādē. 
• Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas 

apguves valsts programma). 
• Sadarbība ar IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, 

lasot lekcijas skolotāju, skolu vadītāju un metodiėu kursos. 
• Eiropas Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) 

koordinatore Latvijā. 
• Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra 

nacionālās programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei” .  

 
Anita Lanka 20.03.2010.  
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Dzīves un darba gājums 
 
 
PERSONAS DATI 
 

Uzvārds, Vārds: Airisa Šteinberga  
E-pasts: airisasteinberga@inbox.lv 
Tālrunis darbā: 67089152 
 
VALODAS  
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu un vācu valodas 
 
IZGL ĪTĪBA 
 

1994. gadā absolvējusi LU maăistratūru un ieguvusi pedagoăijas maăistra grādu. 

 
1990. gadā beigusi LU Bioloăijas fakultāti un ieguvusi biologa, bioloăijas un ėīmijas 
pasniedzējas kvalifikāciju. 
 
ZINĀTNISKIE GR ĀDI 
 
1997. gadā ieguvusi psiholoăijas doktora (Dr. psych.) grādu. 

 
KVALIFIK ĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
Starptautiskais seminārs-treniĦš „Attīstības psiholoăiskais pavadījums. Perinatālās 
psiholoăijas pamati” Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „VaiĦode”, semināra 
vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 18.-20.februāris, 2005.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniĦš „Ăimenes konsultēšana”. Starptautiskās profesionālās 
meistarības centrs „VaiĦode”, semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 22.-25.maijs, 
2005.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniĦš „Psihoseksuālās attīstības traucējumi un to korekcija”. 
Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „VaiĦode”, semināra vadītājs 
Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 28.februāris-2.marts, 2006.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniĦš „Personības attīstības treniĦš: sevis atklāšana”. Starptautiskās 
profesionālās meistarības centrs „VaiĦode”, semināra vadītājs Pēterburgas valsts psiholoăijas 
un sociālā darba institūta vecākā pasniedzēja V.Kokarenko. Rīga, 19.-21.maijs, 2006.gads. Ir 
sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniĦš „Eitīmā terapija”. Starptautiskās profesionālās meistarības 
centrs „VaiĦode”, semināra vadītājs Pēterburgas valsts psiholoăijas un sociālā darba institūta 
vecākā pasniedzēja V.Kokarenko. Rīga, 2.-4.jūlijs, 2006.gads. Ir sertifikāts 
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Starptautiskais seminārs-treniĦš „Sistēmiskā psihodrāma ăimenes psihoterapijā”. 
Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „VaiĦode”, semināra vadītājs Dr.med., prof. 
E.G.Eidemillers Rīga, 20.-25.augusts, 2006.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniĦš „ Psihodrāma organizāciju konsultēšanā”. Starptautiskās 
profesionālās meistarības centrs „VaiĦode”, semināra vadītājs psiholoăijas zinātĦu kandidāts 
V.Semjonovs. Rīga, 14.-16.maijs, 2007.gads. Ir sertifikāts 
 
Starptautiskais seminārs-treniĦš „ Psihodrāma individuālajā un grupu konsultēšanā”. 
Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „VaiĦode”, semināra vadītājs psiholoăijas 
zinātĦu kandidāts V.Semjonovs. Rīga, 25.-27.janvāris, 2008.gads. Ir sertifikāts 
 
DARBA PIEREDZE  
 
RTU Humanitārais Institūts, Socioloăijas un pedagoăijas katedra, docente kopš 1998. gada; 
no 2006.gada Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente.  
 
RTU, lektore, 1994. – 1998. 
 
Rīgas komercskola, skolotāja, 1990. - 1999. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DAL ĪBA SVARĪGĀKAJOS AKAD ĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
No 1990.-2005.gadam starptautiskā projekta „Internationales lernen” dalībniece. 
 
No 01.07.06.-30.06.2007. dalība ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču 
pilnveide pedagoăijas un IT jomā” izveidē un realizācijā. 
 
PUBLIK ĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
 
Iesniegts publicēšanai Tībingenas universitātē raksts „Die das Wohlbefinden der 
Halbgewachsene bestimmenden Faktoren an den Schulen Lettlands“  
 
Šteinberga A. Bērna optimālas attīstības priekšnoteikumi perinatālās psiholoăijas 
kontekstā. RTU Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 10.sēj. 
R.,RTU,2006. 71.-77.lpp. 

 
Штейнберга А А Использовании психологического тренинга с подростками в 
воспитании в Латвии  Сборник материалов научно-практической конференции 
В.М.Бехтерев и современная психология. 28сентября – 1октября 2005года. 

Šteinberga A. Zinātniskās pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā 
mācīšanās” ietvaros (1990.-2001.g.). RTU zinātniskie raksti 8.sēr., „Humanitārās un sociālās 
zinātnes”, 8.sēj.R., RTU, 2005.g., 111.-115.lpp. 
 
ŠponaA., Šteinberga A. „Aktuelle pảdagogische und politische Problematik der Integration 
der Schuljugend in Lettland” // „Jugend in Europa – Integrationsprobleme und 
Partizipationschancen”, Bericht Nr.48, Universitảt Tủbingen, 2004. 
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Šteinberga A. Emocionālās inteliăences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU 
Zinātniskie raksti, 8.sēr., „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 4.sējums, R., RTU, 
2003., 36.-40.lpp. 
 
 
 
Mācību un metodiskie līdzekĜi: 
 
A.Šteinberga. Ievads attīstības psiholoăijā. R., RTU, 2001. 
 
A.Šteinberga. Vispārīgā un personības psiholoăija. R., RTU Izdevniecība, 2006. 
 
DAL ĪBA ZINĀTNISKAJ ĀS KONFERENCĒS  
 
RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference 2007.gada 12.oktobrī, referāts ”Skolēnu 
attieksme pret skolu kā izglītības kvalitātes kritērijs” 
 
Starptautiskais zinātniskais simpozijs „Teorija praksei” Tībingenas universitātē 
2007.gada 3.-7.jūlijs, referāts „Subjektīvie un objektīvie izglītības kvalitātes kritēriji” 
 
RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference 2005.gada 15.oktobrī, referāts ”Bērnu 
attīstība no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam perinatālās psiholoăijas kontekstā” 
 
Konference „Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft”, Rīgā 2005.gada 3.-7.martā. 
Referāts „Das individuelle Wissenschafliche Wachstum im Rahmen des internationalen 
Projektes „Internationales  Lernen” 
 
RTU 45.starptautiskā zinātniskā konference 2004.gada 14.oktobrī, referāts ”Zinātniskās 
pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā mācīšanās ietvaros (1990.-
2001.g.)” 
 
RTU 43.starptautiskā zinātniskā konference 2002.gada 14.oktobrī, referāts ”Emocionālais 
fons un darbības efektivitāte mācību stundās” 
 
PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoăiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 14 gadi 
 
Lekciju kursi 
 
Vispārīgā un personības psiholoăija 
Attīstības psiholoăija 
Pedagoăiskā psiholoăija 
Ăimenes psiholoăija 
 
Lekcijas ārzemju augstskolā 
 
Lekcija Frankfurtes universitātes Pieaugušo izglītības departamentā „Schprachpolitick 
und Schulwesen in Lettland – ein historischer Ueberblick” 2006.gada 28.aprīlī. 
 
ORGANIZATORISK Ā DARBĪBA 
 
RTU zinātnisko rakstu redkolēăijas locekle 
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Dzīves un darba gājums 
 
 
PERSONAS DATI 
 

Uzvārds, Vārds: Sandra Gudzuka 
E-pasts:               sandra@bf.rtu.lv 
Tālrunis darbā:   67089128 
 
 
VALODAS  
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu; angĜu 
 
IZGL ĪTĪBA 
 1996- LU pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
  Psiholoăijas maăistre 
 
 1984- ěeĦingradas valsts universitātes Psiholoăijas fakultāte 
  Psihologa pasniedzēja diploms 
 
ZINĀTNISKIE GR ĀDI 
 
 
KVALIFIK ĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 2007- LU pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes doktorante 
DARBA PIEREDZE  
 RTU HI pedagoăijas un psiholoăijas katedras prakt. docente 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DAL ĪBA SVARĪGĀKAJOS AKAD ĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoăijas un IT jomā. ESF, 2006./07.  
Pasniedzēja 
Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. RTU sociologu grupas empīrisks 
pētījums.2004./ 2005 
Doktorantūras studijas 2007./ 08. m.g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte. 
Specializācija: Psiholoăiskā pedagoăija. Promocijas darba tēma: Augstskolas 
pedagogu darba motivācija. 
Arodizglītības akcentu maiĦa. IZM, ESF starptautisks projekts. 2000.- 2002gg.  
dalībniece. 
 
 
PUBLIK ĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
RTU Zinātniskie raksti: Humanitārās un sociālās zinātnes: 

Personāla atlases un novērtēšanas psiholoăiskie aspekti. 2002 
Darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu Latvijas uzĦēmumā. 2003 
Studentu attieksme pret augstāko militāro karjeru. 2004 

 
Mācību un metodiskie līdzekĜi 

Grupas lēmumu pieĦemšana. Met. rakstu krājumā: Industriālās attiecības. 
RTU, 2004 
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Pedagogu komunikatīvā kompetence un saskarsmes problēmas. Zin.rakstu 
kr.Personība. Laiks. Komunikācija. Rēzekne, 2001 
 

 
 
DAL ĪBA ZINĀTNISKAJ ĀS KONFERENCĒS  
 
RTU  ikgadējās Zinātniskās konferences  
2007. – referāta tēma „ RTU studentu apmierinātība ar studiju vidi.” 
PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA 
Pedagoăiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē- kopš 1994.gada RTU 
RPIVA 2007/ 08 m.gg. 
 
Lekciju kursi 
Saskarsmes pamati - 2 KP 
 Sociālā psiholoăija – 2 KP 
 Saskarsmes psiholoăija – 2 KP 
 Organizāciju psiholoăija 
ORGANIZATORISK Ā DARBĪBA 
 
 
CITA INFORM ĀCIJA  
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas locekle.  
 
 
25.03.2010 
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 Studiju kursu apraksti 
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Datorzinātnes un informācijas tehnoloăijas fakultāte 

Inženiermatemātikas katedra 
 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Prof. Gaida Petere 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Lietišėā matemātika 

 Applied Mathematics 
 

Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātais priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 2 - Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Ekonomisko datu ieguves un apstrādes paĦēmieni. Gadījuma notikuma 
varbūtība. Gadījuma lielumi. L ēmumu koki. Sagaidāmā naudas 
daudzuma kritērijs. Vid ējo vērt ību sadalījums. Ticamības intervāli. 
Hipotēžu pārbaude. Dispersiju analīze. Lineāra un  daudzpakāpju 
regresija. Laika rindas. 
Data analysis. Probabilities. Random variables. Decision trees. Expected 
money criterions. Mean value distribution. Confidence intervals. 
Hypothesys verification. Dispersion analysis. Regression analysis. Time 
series. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. KrastiĦš O. Statistika un ekonometrija, Rīga, 1998, 435 lpp. 
 2. Vītols J. Statistikas vispār īgā teorija. Rīga, 1988, 288 lpp.  
3. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 2. daĜa, Rīga, 
Zvaigzne, 1988, 527 lpp. 
4. Dz. Bože, L. Biezā, B. SiliĦa, A. Strence. Uzdevumu krājums 
augstākajā matemātik ā. Zvaigzne, 1996, 328 lpp. 
 5. Van Matre J. G., Gilbreath G. H. Statistics for Business and 
Economics, 1980, p. 589. 
 6. Hamburg M. Statistical analysis for Decision Making. 1987, p. 701. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
Mācību auditorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Prof. Ausma ViĜumsone 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Izstrādājumu datorizētās projektēšanas metodes 

 The Methods of Computer Aided Designing of Product    
  
Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātais priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 - 1 Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Tradicionālo un datorizēto projekt ēšanas metožu salīdzinājums. 
Projektēšanas uzdevumu formalizācija. Datu organizēšanas iespējas. 
Grafiskās projektēšanas metodes. Grafisko datĦu imports un eksports. 
The comparison of CAD methods. Formalization of design tasks. The facilities 
of data organization. The methods of graphic designing. The import and 
export of graphical files. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. CAD/CAM theory and practice / Ibrahim Zeid New York ; London : 
McGraw-Hill, 1991 
2. CAD/CAM, features, applications and management / Peter F. Jones 
Basingstoke : Macmillan Education, 1992. 
3. Alison Beazley, Terry Bond. Computer aided Pattern Design & 
Product Development. Bleckwell Science, 2003- 224p. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 

Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docente Nadežda OzoliĦa 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Zinātniski pētniecisko darbu metodoloăija 

 Methodology of Research 
 

Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātais priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 1 - Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Statistiskā eksperimenta plānošana. Izmēăinājumu skaits un parametru 
variēšana. Matemātiskā aparāta pielietošana procesa optimizācijā. 
Pētāmās funkcijas, izejas parametri. Fiksētie un nekontrolējamie ieejas 
parametri. Matemātiskais modelis un tā ăeometriskā virsma. 
The basic principles and  research methods used in textile and sewing 
processes in investigation, linear regression analysis and non-linear estimation. 
Factor analysis, experimental design, discriminate and cluster analysis and 
other statistical methods, used in textile science 

 
Mācību līdzekĜi: 
Improvement of the apparel collection design process / I.K. et al.// Textile 
Technology Digest.- 05406/88;  
Šūto izstrādājumu ilgtermi Ħa sortimentālās koncepcijas: ZPD / A.DeniĦš, 
I.Krievi Ħš, J.Zvanītājs.- R., 1989 (kr.val); 
 Latvijas apăērbu tirgus izpēte.- R.,RTU,1996;  
Fashion marketing / Ed. by M.Easey.- Oxford etc., 1995 (kopējams); 
 Diamond E. Fashion retailing.- NY, 1993 (kopējams); 
 Handbuch Mode-Marketing.- Fr./M., 1991 (LNB); 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 

Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Asoc.prof. Genrihs Vinovskis 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Tekstilnozaru attīstības stratēăija 

 The Strategy of Development of Textile Industry 
 

Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātais priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 1 - Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Tekstila nozaru vieta Latvijas tautsaimniecībā, darba vietu pieprasījums, 
nodarbināto kvalifik ācija un investīcijas atsevišėās nozarēs. Tekstila 
izstrādājumu konkur ētspējas, pievienotās vērt ības un eksporta 
pieprasījuma analīze pa preču kategorijām, pēc ES pieĦemtās preču 
klasifik ācijas. Esošo un perspektīvo preču tehnoloăiju nodrošinājums ar 
progresīvām iekārt ām. 
The affiliation of textile branch in Latvia's national economy, the request of 
work places, qualification of employees and investments in branches. 
Analyses of textile fabrics competitiveness, added value and export demand 
by product categories according with EU accepted goods classification. 
Existing and perspective article technological environment with advanced 
technologies.    

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Wilson J. Handbook of textile design. UK: Woodhead Publishing, 2001, 
160p.   
2. Modelirovahije i optimizācija tehnologiceskih processov. Šveinoje 
proizvodstvo: učebnik dĜa Vuzov: v 2t./V.E.Murigin, N.V.Murašova i dr. - 
2003-2004, M.:Kompanija Sputnik. 
3.  Fashion Technics. Das Internationale Magazin fuer die Modeidustrie;  
4. TekstiĜnaja promišĜennostj; 
5.  Izvestija Vuzov 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI laboratorijas 

 
 
 
 
 
 



 

   59 

Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Ilze BaltiĦa 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Progresīvie tekstilmateriāli 

 Progressive Textile Materials 
 

Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātais priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 1  Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Šėiedru attīstības tendences. Mikrošėiedras. Nanošėiedras. Bioloăiski 
sadalāmās šėiedras. Poliesteru, poliamīdu un poliolefīnu šėiedru attīstība. 
Prograsīvās adītās un austās drānas. Neausto materiālu attīstība. Cilvēka 
ėermeĦa un mūsdienu tekstīliju savastarpējā ietekme. Tehnisko tekstīliju 
materiāli. 
Tendencies of fiber development. Microfibers. Nanofibers. Biodegradable 
fibers. Development of polyester, poliamide and polyolefin fibers. Progressive 
knitted and woven fabrics. Development of non - woven fabrics. Interaction 
between human body and textile materials. Technical textile materials. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. T. Hongu, M. Takigami, G. O. Phillips. New millennium fibers. - 
Woodhead Publishing, 2005, 312p 
2. S. Russell. Handbook of nonwovens. - Woodhead Publishing, 2006, 
544p 
3. R. S. Blackburn. Biodegradable and sustainable fibres. - Woodhead 
Publishing, 2005, 464p 
4. Y .Li, D X-Q Dai, Biomechanical engineering of textiles and clothing.- 
Woodhead Publishing, 2006, 428p 
5. Y. Li, A. S. W. Wong. Clothing biosensory engineering. - Woodhead 
Publishing, 2006, 408p 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As. prof. Ivars Krievi Ħš 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Specializētie pētnieciskā darba semināri 

 Specialization Research Seminars 
 

Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātais priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 - 2 - Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Apăērbu tehnoloăijas zinātnisko rakstu, maăistrantu referātu, 
pētniecisko problēmu apskate, recenzēšana, iztirzāšana. Maăistrantu vai 
vieslektoru ziĦojumi, to apspriešana. Informācijas izguves un analīzes 
metodes; teorētisko un empīrisko pētījumu partikul ārās metodes; izpētes 
rezultātu noformēšana, to objektivitātes vērt ēšana. 
Review of scientific articles, student papers, research problems in the field of 
clothing technology, discussions thereby. Students' or visiting lecturers' paper 
presentations to stimulate discussions. Methods of information search, 
retrieval, analysis; methods of particular  theoretical and empirical 
investigations; methods of validity / reliability estimation, that of research 
outcomes presentation. 

 
Mācību līdzekĜi: 
K.Slater. Physical Testing and Quality Control (Textile Progress). The 
Textile Institute, 2006.;  
Morton W.E., Hearl J.W.S. Physical Properties of Textile Fibres. -Textile 
Institute, 2003.-725 p.; 
Osnovi naučnih issledovaĦij.-M., 1989.; 
I.Pommers. Studentu zinātniskā darba pamati. - Rīga, Zvaigzne,1989. -
295 lpp. 
I.Abrams. M ēr ījumu rezultātu matemātiskā apstrāde. - Rīga, Zvaigzne, 
1983. - 137 lpp 
A.Zviedris. Lietišėā statistika (mehāniėiem). - Rīga, 1994. 
A.Sevastjanovs. Metodi i sredstva issĜedovaĦija mehaĦiko-tehnologičeskih 
processov. - M.: 1980. - 392 lpp. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Polimērmateriālu institūts 
Polimēru materiālu tehnoloăijas katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Prof. Skaidrīte Reihmane 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Tekstilėīmija 

 Textile Chemistry    
 

Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātais priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 - 1 Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Tekstilšėiedras kā lielmolekulāri savienojumi. Dabisko un ėīmisko 
šėiedru strukt ūra, īpašības un pielietošana. Jēdziens par tekstilmateriālu 
apdares pamatprocesiem (tekstilmateriālu sagatavošana krāsošanai, 
kr āsošana, apdrukāšana, nobeiguma apdare). 
Textile materials as high molecular compounds. Structure, properties and 
application of natural and man-made fibers. Introductory level of textile 
finishing (preparation, dyeing, printing, finishing). 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. S. Reihmane Lekciju konspekts  Šėiedrmateriāli , Rīga , RTU, 105 
lpp.(2005) 
2. S. Reihmane Lekciju konspekts  Tekstilėīmija , Rīga , RTU, 103 
lpp.(1998) 
3. Wells K. Fabric Dyeing  Printing. London, Conran Octopus Ltd., 
(2000) 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
Institūta mācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Genrihs Vinovskis 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Apăērbu un tekstiliju tehnoloăiju pamatojums 

 The Substantiation of Technologies of Clothing and 
Textile 

 
Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātais priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 3 1 - Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Ražošanas organizācijas teorētiskie pamati un tās ietekme uz ražošanas 
tehnoloăijas izvēli. Organizācija un tehnoloăijas plānošana kā ražošanas 
vadīšanas funkcijas. Apăērbu un tekstilizstr ādājumu ražošanas 
uzĦēmuma struktūra. Ražošanas organizatoriskie tipi, to tehnoloăiskais 
un tehniski ekonomiskais raksturojums. Apăērbu un tekstilizstr ādājumu 
ražošanas plānošanas metodes un klasifikācija. 
Ražošanas biznesa plāns, tā saturs un izstrādāšanas īpatnības tekstila 
nozarē. Tekstila uzĦēmuma vadīšanas struktūra. 
Bases of production organization and influence to production technology. 
Planning of organization and technology as the function of management. 
Structure of clothing and textile factories. Organization types of production, its 
technical and economical characterization. Planning methods and 
classification of clothing and textile production. Biseness plans of textile good 
production. Textile factory managment structure. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. A.Ormerod, W.S.Sondhelm. Weaving Technology and Operations. - 
UK., Manchester, The Tekstile Institute, 1998. - 370 p. 
2. M.Rurāne. Ražošana.- Rīga, Turība, 1995. - 125 lpp. 
3. A.Zvirbule-BērziĦa, L.Mihejeva, A.AuziĦa. Plānošanas un ražošanas 
procesa organizēšanas pamatprincipi. - Rīga, Turība, 2004. - 144 lpp. 
4. D.J.McCreight, J.B.Bradshaw, E.E.Backe, M.S.Hill. Weavers 
handbook of textile calculations. - Institute of Textile Technology, 
Woodhead Publisching, 2000. 
5. Billie  J. Collier, Phillis G. Tortora. Understanding Textiles. 2001.p.576. 
6. A.G.Sevostjanovs, N.A.Osmins un citi. Mehaničeskaja tehnologija 
tekstiĜnih materialov. 1989. 509 lpp. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Prof. Ausma ViĜumsone 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Tekstiliju datoriz ētā projekt ēšana 

  
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2  2 Darbs 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Specializēto tekstiliju projekt ēšanas un ražošanas sistēmu apskats, to 
pielietojuma iespējas. Tekstiliju projekt ēšanas datorsistēmas. 
Programmpaketes TexDesign struktūra un funkcijas. Zīmēšana un 
rediăēšana, krāsu sistēmas, to reducēšana un rediăēšana, aktuālo kolorītu 
veidošana un lietošana, audumu un adījumu projekt ēšana. Ornamenta 
veidošanas principi. Tehnisko datu definēšana un izstrādājuma 
izgatavošanai nepieciešamo datu iegūšana. 
The review and facilities of application of special Textile CAD-Systems. 
Textile CAD-Systems. The structure and system tools of software package 
TexDesign. Drawing and editing, the systems of colors - editing and play-
down, designing and application of actual color scheme, designing of fabrics 
and knitting. The principles of ornament designing. The definition of technical 
data and data acquisition for product elaboration. 
 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Koppermann. TexDesign. Benutzerhandbuch Version 5.03. 
/Koppermann Computersysteme GmbH, 2000. 
2. Stephen Gray. CAD/CAM in clothing and textiles / Abingdon : Gower, 
1998. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Prof. Ausma ViĜumsone 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Adīšanas tehnoloăijas attīstības tendences 

 Trends in Knitting Technologies 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 - 2 Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Adīšanas tehnoloăij ās pielietoto rakstu veidošanas, adatu atlases, 
pavedienu padeves un adījuma atvilkšanas mehānismu konstruktīvā 
izpild ījuma un tehnoloăisko iespēju paplašināšana un vadības 
elektronizācija uz vien- un divadatnīcu apaĜadīšanas un šėēršadīšanas 
mašīnām. Jaunu vienkārtas un dubulto kulierēto un pamatnes pinumu 
veidu iegūšanas iespējas, adījuma īpašības un projektēšanas īpatnības. 
In technology of knitting applied mechanisms of figure, selection of needles, 
submissions of a string and tap of a cloth by one and two-system round 
knitting and flat knitting machines. Expansion of their design and 
technological opportunities. Automation of management. Opportunities of 
reception of new kinds of single-layered and two-layer interlacings, their 
properties and feature of designing.  
 

 
Mācību līdzekĜi: 
1.  D.I.Spencer. Knitting Technology. 2002. - 357p 
2.  I.Šalovs, L.Kudrjavins. Osnovi projektirovanija trikotažnogo 
proizvodstva s elementami SAPR. - M., Legkaja i piščevaja prom-sė, 
1989. - 288 s. 
3. The Journal of The Textile Institute, Volume 92, 2001, Part 1: Fibre 
Science and Textile Technology The Textile Institute 
4. Fashion Technics. Das Internationale Magazin fuer die Modeidustrie;  
5. TekstiĜnaja promišĜennostj; 
6.  Izvestija Vuzov 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 

 
 
 
 
 



 

   65 

Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As. prof. Genrihs Vinovskis 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Aušanas tehnoloăijas attīstības tendences 

 Development Tendencies of Weaving Technology 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 - 2 Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Dzijas pārt īšanas, šėērēšanas un smitēšanas progresīvās tehnoloăijas, to 
īpatnības un jaunākā tehnika. Gludo un plūksnoto audumu aušanas 
teholoăiju īpatnības rapīru un mikroatspoĜu stellēs un stellēs ar 
viĜĦveidīgu šėīrienu sadzīves un tehnisko audumu ražošanā. Progresīvie 
raksta veidošanas mehānismi. Kombinētā žakard- un nīšmašīnu 
pielietošana. Gabalizstrādājumu aušana. 
Progressive technologies of yarn winding, warping and sizing, individualities 
and new equipment. Individualities of plane and pile fabric weaving 
technologies on gripper and micro-shuttle looms, on looms with weaved 
shedding mechanism for hose hold and technical fabric production. 
Progressive pattern devices.  Combined usage of jacquard and dobby 
mechanisms. Weaving of piece goods. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. A.Ormerod, W.S.Sondhelm. Weaving Technology and Operations. - 
UK., Manshester the Textile Institute, 1998. - 370 p.   
2.  Kanceviča V. Audumu struktūra un projekt ēšana. Rīga: RTU, 2003, 
153 lpp. 
3.  Wilson J. Handbook of textile design. UK: Woodhead Publishing, 
2001, 160 
4. TekstiĜnaja promišĜennostj; 
5.  Izvestija Vuzov 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais pasniedzējs Docente Nadežda OzoliĦa 
 
Priekšmeta nosaukums Tekstiltehnoloăijas teorija 

Theories of Textile Technology 
 

Priekšmeta statuss Obligātās izvēles priekšmets 
Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 

 
DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 

Nedalāms 4 2 2 - Eksāmens 
 

Priekšmeta satura anotācija: 
Pavedienu, audumu un trikotāžas drānas projektēšana pēc noteiktiem 
parametriem. Auduma uzbūves fāzes. Pavedienu cietība. Cietības 
koeficients. Pavedienu cietības ietekme uz audumu uzbūves fāzēm. 
Auduma un trikot āžas drānas formēšanas process. Nostiepumu analīze. 
Nostiepumu ietekme uz auduma un trikotāžas drānas īpašībām. 
Pavedienu statika un dinamika audumu un trikotāžas materiālos. Drānas 
formēšanas un uzbūves parametru aprēėins. 
Designing yarns, fabrics and hosiery in accordance with definite parameters. 
Stages of fabric construction. Yarn hardness. Hardness coefficient. The 
influence of yard hardness on stages of fabric construction. Formation process 
of wover and knitted fabrics. Stretch analysis. The influence of stretch on the 
properties of fabrics and hosiery. Yarn statics and dynamics in fabrics and 
hosiery. Calculation of fabric formation and structure. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Textile Science Hatch, K.L. ISBN:0314904719; Management of Textile 
Research (TP Vol.17., N.4)  
2. Wisema, L.A. ISBN:1870812026. The Textile Institute 1988.;  Clothing 
and Textiles Research Journal . International Textile and Apparie 
Assorciation Volume, 2001; 2002; 
3. The Journal of The Textile Institute, Volume 92, 2001, Part 1: Fibre 
Science and Textile Technology The Textile Institute 
4. Fashion Technics. Das Internationale Magazin fuer die Modeidustrie;  
5. TekstiĜnaja promišĜennostj; 
6.  Izvestija Vuzov 
7. Textile World; 
 8. Machen Industrie BRD; 
9. Wedving: Technology and Operations. Ormerod A. and Sondhelm 
W.S. The Textile Institute, 1995; 
10. B.P.Saville "Physical testing of textiles", The Textile Institute, 
Cambrige England, 1999; 
 11. OĦĦikov E.A. Tehnologija oborudovaĦija i rentabeĜnostj tkackovo  
proizvodstva. TekstiĜnaja promišĜennostj, 2003. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 



 

   67 

 
Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 

Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Ilze BaltiĦa 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Žakardaušanas tehnoloăija 

 Jacquard Weaving Technology 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 2 - Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Lielrakstaino jeb žakardaudumu sortiments. Žakarda mašīnu 
klasifik ācija, to darbība un galvenie darba orgāni. Arkata auklu siešanas 
veidi un izvietojums sadales dēlī. Žakardaudumu iekārtošanas zīmējuma 
veidošanas principi. Žakardaudumu automatizētā projekt ēšana. 
Žakardaudumu tehnoloăiskais aprēėins. DivslāĦu un tr īsslāĦu 
žakardaudumu projektēšana. 
Assortment of Jacquard woven fabrics. Classification of Jacquard machines, 
operation and main parts. Jacquard harness. Comber boards. Main principles 
of Jacquard pattern making. Computerized jacquard designing. Calculation of 
jacquard fabrics. Design of multi ply jacquard woven fabrics. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Kanceviča V. Audumu struktūra un projekt ēšana. Rīga: RTU, 2003, 
153 lpp. 
2. Wilson J. Handbook of textile design. UK: Woodhead Publishing, 2001, 
160p.  
3. Kutepov O. S. Strojenije i projektirovanije tkanei. M: 
Legprombitizdat, 1988.-219 lpp. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docente,  Dr.sc.ing. Inese Ziemele 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Apăērbu loăistika 

 Clothing  Logistic 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 2 - Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Loăistikas stratēăija apăērbu izgatavošanas ražotnē. Iekšējā un ārējā 
transportsistēma, metodes un līdzekĜi, to izvēle. Apăērbu glabāšana, 
pamatprincipi, noliktavas, to iekārtas, datorizētās glabāšanas sistēmas. 
Apăērbu iesaiĦošana, noteikumi, metodes, tara, iekārtas, marėēšana un 
dizains. Sagādes un sadales loăistika. 
Logistic strategy in clothing factory. Internal and external transportation 
systems, methods, resources, selection. General principles in warehousing. 
Finished garments storage, warehousing equipments, computerized storage 
systems. Clothing package: tasks, methods, equipments, types of packing 
materials, design, labeling. Supply an delivery logistic. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Praude V., BeĜčikovs I., Loăistika. -R.: "Vaidelote", 2003.  
2. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācijas. 
- R.; RTU, 2001.  
3. Jacob Solinger : Apparel manufactering Handbook, Second edition, 
1986.-872p. 
4. Gadžinskij A. Logistika. - M. Marketing, 2002.  
5. Mirotin L., Tašbajev I. Logistika  dĜa predprinimateĜa. - M., Infra-M 
2002. 
6. Osnovi funkcionirovanija tehnologičeskih processov šveinogo 
proizvodstva: učeb. posobie dĜa Vuzov i Suzov/V.E. Murigin, 
E.F.Čalenko. - M.:Kompania Sputnik. - 2001. 
7. Modelirovahije i optimizācija tehnologiceskih processov. Šveinoje 
proizvodstvo: učebnik dĜa Vuzov: v 2t./V.E.Murigin, N.V.Murašova i dr. - 
2003-2004, M.:Kompanija Sputnik. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docente, Dr.sc.ing. Inese Ziemele 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Apăērbu tehnoloăiju pārvald ība 

 Management of Clothing Technologies 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 2 - Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Inform ācijas tehnoloăija un datorizētās sistēmas apăērba ražošanā. 
Apăērbu izgatavošanas tehnoloăisko procesu projektēšanas un 
novērt ēšanas metodes. Apăērbu detaĜu savienojumu izvēles nosacījumi un 
kvalit āte. Sagatavošanas, piegriešanas un higrotermiskās apstrādes 
norišu pilnveidošanas metodes, to analīze. 
Information technology and computerized systems in clothing manufacturing. 
Design and estimating methods for technological processes of the clothing 
production. Principles of selecting proper type for the joints in garment, the 
joints quality. Cutting, pressing and fusing productions analysis and improving 
methods. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. D.G. Stochlman: Sewing performance and Methods analysis. tc2, 1995. 
2. Modelirovahije i optimizācija tehnologiceskih processov. Šveinoje 
proizvodstvo: učebnik dĜa Vuzov: v 2t./V.E.Murigin, N.V.Murašova i dr. - 
2003-2004, M.:Kompanija Sputnik. 
3. Kuzmičev V.E. i dr.  Teorija i praktika progessov skleivanija detalei 
odeždi: učeb. posobije, M.: IC "Akademija". - 2005 
4. Sovremennije formi i metodi projektirovanija šveinogo proizvodstva: 
Učebnoe posobije dĜa Vuzov i Suzov/T.M.Serova, A.I.Afanasjeva, 
T.I.Illarionova, R.A.De Ĝ. - M.:MGUDT, 2004 - 288lpp. 
5. Golubkova V.T. i dr. Podgotovotelnoe-raskroinoe proizvodstvo šveinih 
predpriatij: u čeb. posobie, Mn..: Višeišaja škola - 2002 
6. www.gerbertechnology.com, www.eton, www.just-style.com ; 
www.tc2.com ; www.cniishp.ru ; www.texi.org 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Ivars Krievi Ħš 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Apăērbzin ību mācīšanas metodika 

 Methodology for Clothing Technology Teaching 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 2 - Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Tekstilzinību un apăērzin ību vispār īgās un (dažādu līmeĦu, virzienu, 
priekšmetu) profesionālās izglītības programmas,  to mācīšanas 
metodoloăija. LR IK un PK (ISCED-97; ISCO-88) tekstilnozaru profesiju 
raksturojumi. Pedagoăiskie un metodiskie pētījumi tekstilzin ību un 
apăērbzin ību didaktik ā izglītības programmu izstrādei. 
Curricula and methodology of teaching or instruction (didactics) for various 
occupational levels, sectors, subjects or modules in textiles and clothing. 
ISCED-97 jobs within textile business, ISCO-88 (LR PK) definitions. 
Educational researches for textile and clothing didactics and curriculum 
development. 

 
Mācību līdzekĜi: 
Lanka A. Pedagoăiskais process//Mācību līdzeklis.R., RTU, 2003. 
Palīgs pedagogam.R., RaKa, 1997. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Prof. Ausma ViĜumsone 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Fotomēr ījumu metode apăērbu projekt ēšanā 

 The Method of Photo Measurements for Garment 
Designing 

 
Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 - 1 Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Apăērbu projekt ēšanas problēmas. Cilvēka ėermeĦa mēr īšanas 
bezkontakta metodes. Sistēmas STAPRIM raksturojums. Fotomēr īšanas 
tehnoloăija. Individu ālā manekena veidošana uz savietoto fotogrāfiju 
fona. Apăērba formas projektēšana un automātiska piegrieztĦu iegūšana. 
The challenges of garment designing. Non-contact methods for human body 
measurements. The description of CAD System STAPRIM. The technology of 
photo measurements. Individual mannequin making on the photo background. 
Designing of garment shape and obtaining of style block automatically. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Osobennosti trehmernogo proektirovania ženskoi odeždi v sisteme 
STAPRIM d Ĝa serijnogo i individuaĜnogo  proizvodstva: Učebno -
metodičeskoe posobie dĜa Vuzov/ N.N. Razdomahin, A.G. Basuev, J.J. 
Surženko, J.J. Bahtina - SPb, 2003.-133str. 
2. Instruction for body shape photo-measurements program/ Saint-
Petersburg, 2006- 12 pp. 
3. Razdomakhin N. Three dimensional automatized system for pattern 
creating. / Saint-Petersburg, 2005- 33 pp. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 

Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Ivars Krievi Ħš 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Apăērbu kvalit ātes izpēte 

 Research in Fashion Quality 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās bakalaura studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 - 1 Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Apăērbzin ību fiziskās un sociālās antropoloăijas pamati. Patērētāju 
uzvedības izpēte: sociālpsiholoăiskais, sociālekonomiskais, prečziniskais 
skatījums. Modes tirgus segmentācija. Sortimenta sistematizācija, tā 
vadība. Modes tirgvedības metodes. Tirgzinisko pētījumu metodoloăija: 
datu ieguve, iztvērumi, mēr ījumi, skalēšana, anketēšana, datu analīze. 
Apăērbu kvalimetrija. Kvalit ātes vadības metožu izpēte. 
Fashion consumer behaviour: contextual, economic, commodity science 
perspective. Systematisation and design management of garment range. 
Segmentation of fashion markets. Means of fashion marketing. Marketing 
research: acquiring data, sampling, measurement, scaling, questionnaires, data 
analysis. Qualimetry. Researching quality management methods. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. K.Slater. Physical Testing and Quality Control (Textile Progress). The 
Textile Institute, 2006.;  
2. Morton W.E., Hearl J.W.S. Physical Properties of Textile Fibres. -
Textile Institute, 2003.-725 p.; 
3. Osnovi naučnih issledovaĦij.-M., 1989.; 
4. I.Pommers. Studentu zinātniskā darba pamati. - Rīga, Zvaigzne,1989. -
295 lpp. 
5. I.Abrams. Mēr ījumu rezultātu matemātiskā apstrāde. - Rīga, Zvaigzne, 
1983. - 137 lpp 
6. A.Zviedris. Lietišėā statistika (mehāniėiem). - Rīga, 1994. 
7. A.Sevastjanovs. Metodi i sredstva issĜedovaĦija mehaĦiko-
tehnologičeskih processov. - M.: 1980. - 392 lpp. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Prof. Ausma ViĜumsone 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Inovācijas tekstilnozarē 

 Innovations in  Textiles 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 

Nedalāms 2 1 - 1 Ieskaite 
 

Priekšmeta satura anotācija: 
Tekstila ražošanas nozares raksturojums un tās attīstības perspektīvas 
Latvij ā un pasaulē. Tehnisko tekstiliju izmantošanas jomas. Speciālu 
īpašību nodrošināšana tekstilijām. Dabā sastopamo formu izmantošana 
noteiktu īpašību modelēšanai tekstilijām. Ekstrēmos apstākĜos lietojuma 
apăērbu projekt ēšana. Elektronikas integrēšana tekstilijās. Latvijas 
zinātnieku sasniegumi tekstila nozarē. 
The description of textile production and perspective of evolution in Latvia 
and world. The fields of application of technical textiles. The Ensuring of 
specific qualities of textiles. Application of forms in nature to the modeling 
textiles with special properties. Designing of clothing with properties to ensure 
special needs in extreme conditions. Integration of electronics in textiles. 
Achievements of Latvian scientists in textile branch. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Carolyn Yeates "Are Smart Materials Intelligent?" INSPEC 
Matters issue no.77 - March 1994 
2. Dimza Vilnis. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvij ā - Rīga: LZA EI, 
2003. - 206 lpp 
3. Mailis Mäkinen "Smart Textile Materials" SmartWe arlab 
Tampere University of Technology 
4. Axel Ritter "Smart materi āls",Birkhauser; 2007; pp.187 
5. Chris Lefteri "Materials for Inspirational Desig n"; Published and 
distributed by RotoVision SA; 2006; pp.256 
6. AiF-Nr. 12541 
http://www.hohenstein.de/ximages/21642_fbbtsmartc.pdf 
7. BBE-Studie. http://www.bbeberatung.com/de/studien/index.html 
8. S.Brückner. Neue Bekleidungsfunktionen. http://www.baumann-
online.de/ho_alois-kiessling/facharbeiten/Funktionen/Future-
Funktionen.htm 
9. M. Doepp. Die energetisch - gesundheitliche Wirkung von 
Textilstoffen. http://www.life-testinstitut.de 
10. Textile network. Journal every month. / Meisenbach Verlag 
GmbH. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docente Inese Ziemele 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Mākslinieciski tehniskā jaunrade 

 Design Creativity 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 - 1 Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Jaunrades būtība, tās psiholoăijas aspekti, radošo procesu aktivizācijas 
metodes, radošie seansi un spēles situācijas. Izgudrošana. Patentzinības. 
Creativity in engineering sciences and in art. Methods to develop a technical 
creativity - inventions and patents. Patents in fashion design. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. J.Fan, W.Yu and L.Hunter "Clothing appearance and fit: Science and 
technology", Woodhead Publishing Limited; The Textile Institute, 
Cambridge England 2004; 240 pp. 
2. Textile network. Journal every month. // Meisenbach Verlag GmbH. 
3. AteĜje Rundschau (Mēnešraksts) / Krievija, SAS Rundschau Verlag 
Otto G.Koeniger GmbH&Co 
4. Carr and Latham's Technology of Clothing Manufacture. Third 
edition/ revised by Tyles, D.J., UK, 2000 
5. The Technology of Clothing Manufacture/ Carr, H., Latham, B., UK., 
Blackwell Science, 1994 
6. PromišĜennaja tehnologija odeždi: SpravočĦik/ P. P. Koketkin, T. N. 
Kočegura I dr. M. 1988. 
7. Tehnologija šveinogo proizvodstva/ Peršina L.F., Petrova, S.V. M, 
19991 
8. Tehnologija izgotovĜeĦija šveinih izdelij po individuaĜnim zakazam/ 
Reut T.N.i dr. Moskva, 1989 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Ivars Krievi Ħš 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Modes tirgzinības   

 Fashion Marketing 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 - 2 D,E 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Apăērbzin ību fiziskās un sociālās antropoloăijas pamati. Patērētāju 
uzvedības izpēte: sociālpsiholoăiskais, sociālekonomiskais, prečziniskais 
skatījums. Modes tirgus segmentācija. Sortimenta sistematizācija, tā 
vadība. Modes tirgvedības metodes rūpniecībā, amatniecībā, tirdzniecībā. 
Tirgzinisko pētījumu metodoloăija: datu ieguve, iztvērumi, mēr ījumi, 
skalēšana, anketēšana, datu analīze. 
Fundamentals of physical and social anthropology for clothing studies. 
Fashion consumer / buyer behaviour: contextual, economic, commodity 
science perspective. Systematization and design management of garment 
range. Segmentation of fashion markets. Means of fashion marketing in 
industry, handicraft, retailing. Marketing research: acquiring data, sampling, 
measurement, scaling, questionnaires, data analysis. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Improvement of the apparel collection design process / I.K. et al.// 
Textile Technology Digest.- 05406/88;  
2. Šūto izstrādājumu ilgtermi Ħa sortimentālās koncepcijas: ZPD / 
A.DeniĦš, I.KrieviĦš, J.Zvanītājs.- R., 1989 (kr.val); Latvijas apăērbu 
tirgus izpēte.- R.,RTU,1996;  
3. Fashion marketing / Ed. by M.Easey.- Oxford etc., 1995 (kopējams);  
4. Diamond E. Fashion retailing.- NY, 1993 (kopējams);  
5. Handbuch Mode-Marketing.- Fr./M., 1991 (LNB); 
 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docente, Dr.sc.ing. Inese Ziemele 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Darba metožu pētniecība 

 Work  Method Research 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Nedalāms 4 2 - 2 Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Tekstilizstrādājumu ražošanas procesa darba organizācijas analīzes un 
darba laika mēr īšanas metodes. To lietojums, iespējas un ierobežojumi. 
Metožu izvēle atbilstoši mērėim. Tekstilizstrādājumu ražošanas procesu 
projekt ēšanas specializētās un vispār īga lietojuma vadības sistēmas - 
General Sewing Data, Standard Sewing Data, Standard Work Data, 
Standard Production Data, Eleandr ASPP tehnolog, Julivi ASUP, 
Proplanner. Sistēmu būtība, mērėis un ierobežojumi. 
Work organization analysis and working time measurement methods for 
textile article production process. Usage, possibilities and limitations. Choice 
of methods according to the objective. Specialized and general use control 
systems of textile article production - General Sewing Data, Standard Sewing 
Data, Standard Work Data, Standard Production Data, Eleandr ASPP 
tehnolog, Julivi ASUP, Proplanner.  System essentials, objectives and 
limitations. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. J. Vārna. Ražošanas organizēšana. - Rīga, apgāds "Valters un Rapa", 
2004. 
2.  Ministerstvo promišlennosti, nauki i tehnologii Rosijskoi federacii, 
"Instrukcija po ras čotu proizvodstvennih moščnostei predprijatij šveinoi 
promišlennosti (krupnih, srednih i malogo biznesa) v uslovijah rinočnoi 
ekonomiki", Moskva, 2003 
3.  S.G. Babadžanov, J.A. Domožirov. Ekonomika predprijatij šveinoi 
promišlennosti. - ISBN-5-7695-1234-2, Masterstvo, 2003 
4. Naučnaja organizācija truda v šveinoi promišlennosti. - Moskva, 
Legkaja industrija, 1980. - 214 lpp 
5. Sovremennije formi i metodi projektirovanija šveinogo proizvodstva: 
Učebnoe posobije dĜa Vuzov i Suzov/T.M.Serova, A.I.Afanasjeva, 
T.I.Illarionova, R.A.De Ĝ . - M.:MGUDT, 2004 - 288 lpp. 
6. OAO "CNIIŠP". Rekomendacii po restrukturizacii s istemi upravĜenija 
šveinim predpriatiem v sovremennih usloviah. -  Moskva, 2000 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docents Uăis Briedis 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Šūšanas fabriku un modes darbnīcu projektēšana   

 Design of Sewing Factories and Fashion Workshops 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Divās daĜās 6 4 - 2 D, E 

1. daĜa 2 2 - - Eksāmens 
2.daĜa 4 2 - 2 Darbs 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Ražošanas loăistika. Fabriku un darbn īcu infrastrukt ūra, energoapgādes 
aprēėini. Cehu (iecirkĦu) un fabrikas (darbnīcas) projekta izstrādāšana. 
Apăērbu veikalu projekt ēšana. Projekta tehniski ekonomiskie aprēėini 
un efektivitāte. 
The design steps, principles and methods of the departments of sewing 
factories and fashion workshops. Production logistics. The infrastructure and 
the calculations of power supply for sewing factories and fashion workshops. 
The project development of the departments for sewing factories and fashion 
workshops. The design of garments shops. The technical and economical 
calculations and efficiency of the project. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Instrukcija po rasčotu proizvodstvennih moščnostei predprijaėij 
šveinoi promišĜennosti v uslovijah rinočnoi ekonomiki. Moskva, 2003. 
2. T. M. Serova, A. I. Afanasjeva. Sovremennije formi i metodi 
projektirovanija šveinogo proizvodstva. Moskva, MGUDT, 2004. 
3. M. Harms. Betriebestattenplanung in der Bekleidungsindustrie. Berlin. 
Schiele&Schon GmgH, 1997.  
4. Nazarov A.A., KuĜikova I.A. Projektirovanije šveinih predprijatij 
bitovogo    obsluživanija. Moskva, 1988. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 

Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docente Inese Ziemele 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Apăērbu individu ālo pasūtījumu tehnoloăija 

 Techniques for Bespoke Garment Fabrication 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 - 1 Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Tērpa modeĜa un materiāla izvēle. Materiāla daudzuma noteikšana, 
piegriešana. Izstrādājuma laikošana, izgatavošana, apstrādes īpatnības. 
Darba laika normēšana individuālo pasūtījumu izgatavošanai. 
Apparel style and choice of materials. Calculation of material amount, cutting. 
Fitting and making of apparel, individualities of processing. The time rating of 
tailor- made production.   

 
Mācību līdzekĜi: 
1. J.Fan, W.Yu and L.Hunter "Clothing appearance and fit: Science and 
technology", Woodhead Publishing Limited; The Textile Institute, 
Cambridge England 2004; 240 pp. 
2. Textile network. Journal every month. // Meisenbach Verlag GmbH. 
3. AteĜje Rundschau (Mēnešraksts) / Krievija, SAS Rundschau Verlag 
Otto G.Koeniger GmbH&Co 
4. Carr and Latham's Technology of Clothing Manufacture. Third 
edition/ revised by Tyles, D.J., UK, 2000 
5. The Technology of Clothing Manufacture/ Carr, H., Latham, B., UK., 
Blackwell Science, 1994 
6. PromišĜennaja tehnologija odeždi: SpravočĦik/ P. P. Koketkin, T. N. 
Kočegura I dr. M. 1988. 
7. Tehnologija šveinogo proizvodstva/ Peršina L.F., Petrova, S.V. M, 
19991 
8. Tehnologija izgotovĜeĦija šveinih izdelij po individuaĜnim zakazam/ 
Reut T.N.i dr. Moskva, 1989 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 

 
 
 
 



 

   79 

Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Genrihs Vinovskis 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Nozares uzĦēmumu projekt ēšana 

 Branch Enterprises Design 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 2 - D 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
TekstiluzĦēmuma izveidošanas  tehniski ekonomiskais pamatojums. 
Sortiments, tā teh-niskais aprēėins. Ražošanas tehnoloăiskais plāns.   
Tehnoloăisko parametru un iekārtu izv ēle. Iekārtas ražīguma aprēėins 
un izvietojums cehā. 
The technical and economical justification of textile enterprise. Assortment  
and its technical calculations. The technological plan of production. The 
choice of technological parameters and equipment. The calculation of 
efficiency equipment and its placement in a production department.   

 
Mācību līdzekĜi: 
1. A.Ormerod, W.S.Sondhelm. Weaving Technology and Operations. - 
UK., Manshester the Textile Institute, 1998. - 370 p. 
2. Instrukcija po rasčotu proizvodstvennih moščnostei predprijatij legkoi 
promišlennosti v uslovijah rinočnoi ekonomiki. - M., 2003. 
3. Projektirovanije tkackih fabrik: U čebnoe posobije dĜa vuzov / 
P.V.Vlasov, A.A.Martinova, S.D.Nikolajev u.c. - M., Legkaja i piščevaja 
prom-sė,1993.- 304s. 
4. Weaver's handbook of textile calculations. UK: Woodhead Publishing, 
2000, 104p. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Doc. Nadežda OzoliĦa 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Tehnisko tekstīliju ražošana 

 Production of Technical Textiles 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 3  1 Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Tekstilmateriālu klasifik ācija, ko ražo tehniskajām vajadzībām. 
Ražošanas īpatnības. Dažādu šėiedru izmantošana tehnisko tekstīliju 
ražošanā. Tehnisko tekstīliju projekt ēšanas metožu īpatnības. Tehnisko 
tekstīliju kvalit āte. Tehniskie stikla šėiedras audumi - ražošanas 
īpatnības. 
Classification of technical textiles. Production characteristics. Use of different 
fibers in technical textiles. Methods of technical textile production. Quality of 
technical textiles. Production of technical glass fiber fabrics. 

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Allan Ormerod, Walter S. Sondhelm Weaving Tehnogy and 
Operations. The Textile Institute 1998 (376) 
2. Burkhard Wulfhorst. Textile Fertigungsverfahren, 1998. 
3. Handbuch der Spultechnik, 1995. 
4. Textile World. 
5. Adanur S. Handbook of Weaving,Technomic Publishing Company, Inc, 
Lancaster, Pennsylvania, USA, 2001. 
6. Edited by A.R.Horeck and S.C. Anand "Handbook of Technical 
Textiles" Woodhead Publiching Ltd and CRC Press LLC, 2004.g., 559 
lpp,  
7. Walter Fung and Mike Hardcastle, "Testiles in automotive 
engineering", Woodhead Publiching Limited, 2001.g., 363 lpp.  
8. Gupta,V.B. and V.K.Kothari. "Manufactured Fibre Technology". 
Chapman and Hall. London. 1997.  
9. Volf, Milos B. Technical Approach to Glass. Elsevier. New York. 1990. 
Izm.200.,338., 
International trade statistics yearbook, Wolume 2 - trade by commodity, 
Unitec Nationss New York 2004 - 15.lpp. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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Humanitārais institūts 
Pedagoăijas un psiholoăijas kateda 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Anita Lanka 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

InženierzinātĦu priekšmeta mācīšanas metodika 

  
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 1 - Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Mācību programmas izveide. Patstāvīgie darbi un to veidošana. Mācību 
satura plānošana. Konkrētās mācību metodes. Mācību nodarbību tipi. 
Mācību nodarbību didaktiskie modeĜi. Specifiskie tehniskie mācību 
līdzekĜi. Laboratorijas darbi, praktiskie darbi. 
Drafting of the curriculum. Individual assignments. Making out individual 
assignments. Drawing up the syllabus. Specific teaching methodology. Forms 
of teaching procedure. Didactic models of classes. Specific teaching aids. 
Laboratory work, practical work. 

 
Mācību līdzekĜi: 
Lanka A. Pedagoăiskais process//Mācību līdzeklis.R., RTU, 2003. 
Palīgs pedagogam.R., RaKa, 1997. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
Audiovizuālie līdzekĜi. 
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Humanitārais institūts 
Pedagoăijas un psiholoăijas kateda 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As.prof. Anita Lanka 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Pedagoăija 

 Pedagogy 
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 1 - Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Pedagoăija kā zinātne,tās struktūra.Pedagoăijas pamatjēdzieni. 
Audzināšana, pedagoăiskais process. Mācības, brīva un atbildīga, radoša 
kultūras personība. izziĦas darbība mācībās. Vērt ēšana, tās formas. 
Mūžizglītības aspekti pedagoăij ā. 
Pedagogics as a science. Its framework.  Basic  concepts of pedagogics. 
Education, pedagogical process. Studies, free, responsible and creative 
personality. Cognitive process in learning. Assessment, its forms. Life-long 
learning aspects in education. 

 
Mācību līdzekĜi: 
Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. R,m RaKa, 2000 
Jurgena I. Vispār īgā pedagoăija. R., Izglītības soĜi, 2001 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
Audiovizuālie līdzekĜi. 
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Humanitārais institūts 
Pedagoăijas un psiholoăijas kateda 

 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docente Airisa Šteinberga 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Psiholoăija 

 Psychology   
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 1 - Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Psiholoăijas pamatjēdzieni. Psiholoăija kā zinātne, galvenie 
virzieni.Izp ētes metodes. Psihiskie procesi. Cilvēku uzvedība. 
Personība.Pedagoăiskā saskarsme. 
Basic principles of psychology. Psychology as a science.Main scientific 
directions. Methods of research. Psychological processes. A person's    
 behavior. Pedagogical communication. 

 
Mācību līdzekĜi: 
A.Vorobjovs.Psiholoăijas pamati.R,1996. 
Psiholoăijas vārdn īca//Mācību grāmata.R.,1999. 
A.Šteinberga. Vispār īgā un personības psiholoăija/Lekciju kurss. R., 
RTU Izdevniecība, 2006. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
Audiovizuālie līdzekĜi. 
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Humanitārais institūts 

Pedagoăijas un psiholoăijas kateda 
 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

Docente Sandra Gudzuka 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Saskarsmes psiholoăija 

 Communication Psychology    
 

Priekšmeta 
statuss 

Obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

2 1 1 - Ieskaite 

 
Priekšmeta satura anotācija: 
Saskarsmes pamatfunkcijas,process,elementi. Kontaktu veidi. 
Saskarsmes situācija. Verbālā un neverbālā saskarsme. Pedagoăiskā 
saskarsme. 
Principal functions of communication. Process. Elements. Kinds of 
contacts.Communicative situation. Verbal and non-verbal communication.   
Pedagogical communication. 

 
Mācību līdzekĜi: 
S.Omarova.Saskarsmes psiholoăija.R.,1995. 
A.Pizs.ĖermeĦa valoda. R.,1994. 

 
Tehniskais nodrošinājums: 
Audiovizuālie līdzekĜi. 
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Tekstilmateriālu tehnoloăiju un dizaina institūts 

Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedra 
 
Atbildīgais 
pasniedzējs 

As. prof. Ivars Krievi Ħš 

 
Priekšmeta 
nosaukums 

Apăērbu sortimenta attīstības tendences 

 Trends Towards Clothing Range Development 
 

Priekšmeta 
statuss 

Programmas obligātās izvēles priekšmets 

Studiju līmenis Profesionālās maăistra studijas 
 
 

DaĜa Kred.p. Lekc. Pr.d. Lab.d. Pārbaude 
Ned
alā
ms 

4 2 - 2 Eksāmens 

 
Priekšmeta satura anotācija: 

Apăērbu patērētāju uzvedības izpētes metodes. Apăērbu tirgus 
segmentācija. Sortimenta diversifikācija. Prečzinisko pētījumu 
metodoloăija: datu ieguve, iztvērumi, mēr ījumi, skalēšana, 
anketēšana, datu analīze..  
 
Methods for clothing consumer behaviour research. Segmentation of 
clothing market. Diversification of garment range. Merchandising 
research: acquiring data, sampling, measurement, scaling, 
questionnaires, data analysis.  

 
Mācību līdzekĜi: 
1. Brannon E.L. Fashion Forecasting: Research, Analysis, and 

Presentation / 2nd edition.- Oxford: Berg, 2005.- 512 p.;  
2. Kunz G.I. Merchandising: Theory, Principles, and Practice, 2nd 

edition.- Oxford: Berg, 2005.- 538 p.;  
3. Swanson K.K., Everett J.C. Writing for the Fashion Business.- Oxford: 

Berg, 2008, 325 p. 
 

Tehniskais nodrošinājums: 
TTDI m ācību laboratorijas 
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 Izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 

 
 



 

   87 

 



 

   88 

 



 

   89 



 

   90 

 



 

   91 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Studiju kursu nodrošinājums ar atbild īgo 
 akadēmisko personālu 
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Kursu saraksts ar atbildīgo akadēmisko personālu 
 

 Studiju saturs 
2) stud. 
100 KP 
apjomā 

 
Atbild īgais 
pasniedzējs 

 
Darba vieta 

RTU 

A 
OBLIGĀTIE STUDIJU 
PRIEKŠMETI 

20 KP   

1 Lietišėā matemātika   4 KP Prof.G.Pettere Ievēlēšanas vieta 

2 
Izstrādājumu datorizētās 
projektēšanas metodes 

2 KP 
Prof.A.ViĜumsone Ievēlēšanas vieta 

3 Pētniecisko darbu metodoloăija  2 KP Doc.N.OzoliĦa Ievēlēšanas vieta 
4 Tekstilnozaru attīstības stratēăija 2 KP As.prof.G.Vinovskis  
5 Progresīvie tekstilmateriāli 2 KP As.prof. I.BaltiĦa Ievēlēšanas vieta 
6 Specializ. pētnieciskā darba semināri 2 KP As.prof.I.KrieviĦš Ievēlēšanas vieta 
7 Tekstilėīmija 2 KP Prof.S.Reihmane Ievēlēšanas vieta 
8 Apăērbu un tekst tehnol pamatojums 4 KP As.prof.G.Vinovskis  
1. Specializējošie priekšmeti  26 KP   
1.1 Tekstiliju datorizētā projektēšana  4 KP Prof.A.ViĜumsone Ievēlēšanas vieta 
1.2 Adīšanas tehnol. attīstības tendences 4 KP Prof.A.ViĜumsone Ievēlēšanas vieta 
1.3 Aušanas tehnol. attīstības tendences 4 KP As.prof.G.Vinovskis  
1.4 Tekstiltehnoloăijas teorija 4 KP Doc.N.OzoliĦa Ievēlēšanas vieta 
1.5 Žakardaušanas tehnoloăija 4 KP As.prof. I.BaltiĦa Ievēlēšanas vieta 
1.6 Apăērbu loăistika  4 KP Doc. I.Ziemele Ievēlēšanas vieta 
1.7 Apăērbu sortim. attīstības tendences 4 KP As.prof.I.KrieviĦš Ievēlēšanas vieta 
1.8 Apăērbu tehnoloăiju pārvaldība 4 KP Doc. I.Ziemele Ievēlēšanas vieta 
1.9 Apăērbzinību mācīšanas metodika 4 KP As.prof.I.KrieviĦš Ievēlēšanas vieta 
1.10 Viedapăērbi 2 KP As.prof.I.KrieviĦš Ievēlēšanas vieta 
1.11 Fotomērīj. metode apăērbu proj-šanā 2 KP Prof.A.ViĜumsone Ievēlēšanas vieta 
1.12 Apăērbu kvalitātes izpēte 2 KP As.prof.I.KrieviĦš Ievēlēšanas vieta 
1.13 Inovācijas tekstilnozarē 2 KP Prof.A.ViĜumsone Ievēlēšanas vieta 
1.14 Mākslinieciski tehniskā jaunrade 2 KP Doc.I.Ziemele Ievēlēšanas vieta 
1.15 Modes tirgzinības 4 KP As.prof.I.KrieviĦš Ievēlēšanas vieta 
1.16 Darba metožu pētniecība 4 KP Doc.I.Ziemele Ievēlēšanas vieta 
1.17 Šūš. fabr. un modes darbn. proj-šana 6 KP Doc.U.Briedis Ievēlēšanas vieta 
1.18 Apă. individ. pasūtījumu tehnoloăija 2 KP Doc.I.Ziemele Ievēlēšanas vieta 
1.19 Nozares uzĦēmumu projektēšana 4 KP As.prof.G.Vinovskis  
1.20 Tehnisko tekstiliju ražošana 4 KP Doc. N.OzoliĦa Ievēlēšanas vieta 

2. Pedagoăijas un psiholoăijas 
priekšmeti  

2 KP   

2.1 Inženierz.priekšm. māc. metodika 2 KP As.prof. A. Lanka Ievēlēšanas vieta 
2.2 Pedagoăija 2 KP As.prof. A. Lanka Ievēlēšanas vieta 
2.3 Psiholoăija  2 KP Doc. A. Šteinberga Ievēlēšanas vieta 
2.4 Saskarsmes psiholoăija 2 KP Doc. S. Gudzuka Ievēlēšanas vieta 

 
Programmas realizācijas nodrošināšanā piedalās 1 pamatdarbā strādājošs un 

11 akadēmiskos amatos ievēlēti mācību spēki. 
 



 

   93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Akadēmiskā personāla saraksts 
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Akadēmiskā personāla saraksts 
 
Nr. 
p.k. 

Mācībspēka 
akadēmiskais 
amats, vārds, 

uzvārds 

Pamat 
darba 
vieta 

Zin.gr. Studiju kurss 

1. Prof.G.Pettere RTU Dr.math Lietišėā matemātika 
2. Prof.A.ViĜumsone RTU Dr.sc.ing. Izstrādājumu datorizētās projektēšanas 

metodes; 
Tekstiliju datorizētā projektēšana; 
Adīšanas tehnol. attīstības tendences; 
Fotomērīj. metode apăērbu proj-šanā; 
Inovācijas tekstilnozarē; 

3. Doc. N.OzoliĦa RTU Dr.sc.ing. Pētniecisko darbu metodoloăija; 
Tekstiltehnoloăijas teorija; 
Tehnisko tekstiliju ražošana; 

4. As.prof. 
G.Vinovskis 

RTU, 
pētnie

ks 

Dr.sc.ing. Tekstilnozaru attīstības stratēăija; 
Apăērbu un tekstiliju tehnoloăiju 
pamatojums; 
Aušanas tehnol. attīstības tendences; 
Nozares uzĦēmumu projektēšana; 

5. Doc.I.BaltiĦa RTU Dr.sc.ing. Progresīvie tekstilmateriāli; 
Žakardaušanas tehnoloăija; 

6. As.prof. 
I.KrieviĦš 

RTU Dr.sc.ing. Specializ. pētnieciskā darba semināri; 
Apăērbu sortim. attīstības tendences; 
Apăērbzinību mācīšanas metodika; 
Apăērbu kvalitātes izpēte; 
Modes tirgzinības; 

7. Prof. S.Reihmane RTU Dr.h.chem Tekstilėīmija 
 

8. Doc. I.Ziemele RTU, 
pētnie

ks 

Dr.sc.ing. Apăērbu loăistika; 
Apăērbu tehnoloăiju pārvaldība; 
Darba metožu pētniecība; 
Mākslinieciski tehniskā jaunrade; 
Apă. individ. pasūtījumu tehnoloăija; 

9. Doc. U. Briedis RTU Dr.sc.ing. Šūš. fabr. un modes darbn. proj-šana; 
10. As.prof. A.Lanka RTU  Inženierz.priekšm. mācīšanas metodika; 

Pedagoăija; 
11. Doc.A.Šteinberga RTU  Psiholoăija; 
12. Doc. S. Gudzuka RTU  Saskarsmes psiholoăija. 
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 Akredit ācijas lapa 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

TEKSTILMATERIĀLU TEHNOLOĢIJU UN DIZAINA INSTITŪTS  

 
       Rīga, Āzenes iela 14 – 319, LV-1048 

Tālr. 67089565, fax 67089349 

 

 

Augstākās izglītības kvalitātes  

novērtēšanas centram 

 

Rīgā, 29.09.2010.  Nr. 14700/298A 

Uz 02.09.2010. Nr. 3-2/249 

 

par studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojumu 

 

 

Nosūtam pievienošanai profesionālā maăistra  studiju programmas „Apăērbu un tekstila 

tehnoloăija” pašnovērtējuma ziĦojumam Jūsu vēstulē prasīto papildus informāciju (uz 

papīra un elektroniski): 

1. Studējošo un absolventu aptauju rezultātus (6 lpp.);  
2. Izsniedzamā diploma (ar profesionālās kvalifikācijas piešėiršanu) un tā 

pielikuma paraugu (4 lpp.); 
3. Izsniedzamā diploma (bez profesionālās kvalifikācijas piešėiršanas) un tā 

pielikuma paraugu (4 lpp.); 
4. Pielikumu tulkojumus angĜu valodā (69 lpp.). 

 

Pielikumā: minētā informācija uz 83 lpp. 

 

 

 

 

Studiju programmas direktore, prof.      A.ViĜumsone 



APĂĒRBU UN TEKSTILA TEHNOLO ĂIJU KATEDRAS 
MAĂISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS 

„APĂĒRBU UN TEKSTILA TEHNOLO ĂIJA”  

STUDENTU APTAUJAS REZULT ĀTU APKOPOJUMS 
 

Maģistra studiju programmā „Apģērbu un tekstila tehnoloģija” šobrīd studē 22 

studenti: 14 studē 1.kursā, savukārt otrajā – 8. Aptaujāti tika otrā kursa studenti, saņemtas 

7 anketas. 

Aptaujā ir 13 jautājumi (skat šī dokumenta 1.pielikumu), studenti aizpildījuši visu 

anketu atbildot gan uz slēgta tipa, gan atvērtiem jautājumiem..  

Vairums atbildējuši, ka sesija bijusi vidēji grūta, turklāt divas no studentēm norādījušas, ka 

sesija nav bijusi grūta. 2.kursa 

studentu iepriekšējās sesijas 

vidēji svērtā atzīme svārstās no 

9,00 (vienai studentei) un 7,00 

(divām studentēm). Par sesijā 

vērtētajiem priekšmetiem 

studentu zināšanu 

pašnovērtējums svārstās starp 

labu un vidēju vērtējumu (1.att.). 

Lūgti izvērtēt studiju 

programmas saturu, lielākā daļa studentu (5stud.) norāda, ka ar studiju ir iepazinušās un ir 

apmierinātas, kā arī izvēles 

priekšmetu skaits ir pietiekošs 

(2.att.). 

Uz trešā jautājuma 

4.apakšjautājumu (3.4. Kādus vēl 

mācību priekšmetus Jūs vēlētos 

iekļaut mācību programmā?) 

četras no studentēm atbildējušas, 

ka papildus priekšmeti nav 

nepieciešami, divas norādījušas, 

ka varētu būt vēl papildus 

specializējošie priekšmeti, viena 

norādījusi, ka labprāt piedalītos sporta nodarbībās. Analizējot studiju procesa elementus, 

 

1.att. Studentu pašnovērtējums par apgūtā kvalitāti  

(atsevišķos studiju priekšmetos) 

 

2.att. Izvēlētās studiju programmas vērtējums 



studentes lielākoties pauž apmierinātību ar mācību procesā notiekošo, tomēr norāda uz 

laika trūkumu atsevišķos gadījumos (3.att.). 

Studentes atzīmē, ka apmeklē nodarbības regulāri (6 stud.), viena atzīst, ka apmeklē 

nodarbības neregulāri. Nodarbību kavēšana tiek aizbildināta ar sociālekonomisko vajadzību 

apmierināšanu (4 studentes atzīst, ka strādā), ģimenes un veselības problēmas tiek minēts 

kā otrais galvenais iemesls studiju neapmeklēšanai.  

Par grūtākajiem priekšmetiem tiek uzskatīti Apģērbu loģistika un Apģērbu kvalitātes 

izpēte (abi priekšmeti norādīti 4 anketās). Galvenās grūtības priekšmeta apgūšanā tiek 

norādītas sarežģītā viela un laika trūkums. Patstāvīgo darbu izpildē kā papildlīdzeklis tiek 

lietota mācību literatūra, interneta resursi un mācībspēku konsultācijas. Jautātas, vai 

kārtojot pārbaudes darbus, studentes noraksta (špiko), lielākā daļa norāda, ka dažkārt ir 

mēģinājušas to darīt.  

Studentus vai nu neuztrauc ar RTU un vispār studentu dzīvi saistītie jautājumi vai arī 

uztrauc sociālekonomiskās problēmas (3 stud.). Uz jautājumu par iespējām studijas 

apvienot ar darbu tiek atbildēts, ka tas atkarīgs no noslodzes darba vietā, viena studente 

nav mēģinājusi vienlaikus mācīties un strādāt, savukārt četras atzīmē, ka tas ir grūti.  

 

3.att. Vai Jūs apmierina mācību procesa elementi? 



Kopumā studentes studiju programmu vērtē atzinīgi, novērtējot gan apmācību saturu, 

gan mācību 

materiālus, īpaši 

uzsverot iespēju 

strādāt internetā ar 

jaunākajiem 

materiāliem un 

pasniedzēju 

kvalitatīvo darbu 

(4.att.). 

 

Maģistra studiju programmu „Apģērbu un tekstila tehnoloģija” absolvēja 7 maģistres 

(anketu skat. 2.pielikumā). Visas absolventes strādā ar specialitāti saistītos uzņēmumos un 

iestādēs. Uz aicinājumu atbildēt uz aptaujas autājumiem atsaucās četras abolventes.  

Kopumā absolventi ir apmierināri ar studiju programmas saturu un apmācību 

kvalitāti. Akadēmiskā personāla kompetence novērtēta kā ļoti laba. Anketās atzīmēts, ka 

augstskolā iegūtās zināšanas ir noderīgas ikdienas darbā. Norādīts arī, ka programmā ir 

daži mācību priekšmeti, kuri nedod tieši praksē lietojamas zināšanas.  

 

4.att. Lūdzu novērtējiet apgūstamo programmu kopumā 



1.PIELIKUMS 
Apăērbu un tekstila tehnoloăiju katedras 

studentu aptaujas anketa 
Cienījamais student! 
Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu 

un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks 
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un 
priekšlikumiem. 

Anketa ir anonīma un iegūtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.  
1. Vai sesija bija grūta?  

□ jā   
□ vidēji   
□ nē   

2. Lūdzu ierakstiet priekšmetus, kurus apguvāt pēdējā sesijā, sniedziet vērtējumu un savu 

pašnovērtējumu par apgūtā kvalitāti , izvēlēto vērtējumu atzīmējiet ar X  

             

Labi Vid ēji Slikti  
Grūti 

pateikt 

Atzīme, 
ko 

saĦēmāt 
                
                
                
                
                
                
                
                
 
3. Izvēlētās studiju programmas 
vērt ējums:  

Jā DaĜēji  Nē 

3.1. Vai Jūs esat iepazinies ar studiju 
programmu? □ □ □ 
3.2. Vai Jūs apmierina studiju 
programma? □ □ □ 
3.3 Vai Jūsuprāt būtu nepieciešams 
lielāks izvēles priekšmetu skaitu. □ □ □ 
3.4. Kādus vēl mācību priekšmetus Jūs 
vēlētos iekĜaut mācību programmā? 

 

4. Vai Jūs apmierina mācību procesa 
elementi: 

Gandrīz 
vienmēr 

DaĜēji 
Gandrīz 
nekad 

4.1. Vai mācību priekšmetos sniegtais 
materiāls saistīts ar praksi. □ □ □ 
4.2. Vai praktiskie un laboratoriju darbi 
attīsta profesionālo domāšanu un 
iemaĦas. 

□ □ □ 

4.3. Vai praktisko nodarbību skaits un 
apjoms ir pietiekošs. □ □ □ 
4.4. Vai ir iespējams saĦemt lekciju 
konspektus. □ □ □ 
4.5. Vai studiju darbs papildina Jūsu 
zināšanas un profesionālās iemaĦas. □ □ □ 



4.6. Vai datortehnikas lietojums mācību 
priekšmetos ir pietiekošs. □ □ □ 
4.7. Vai ir iespējams saĦemt 
konsultācijas kad tā ir nepieciešams. □ □ □ 
5. Kā Jūs apmeklējat nodarb ības. □Regulāri □Neregulāri □ěoti reti 
6. Galvenie iemesli, kādēĜ Jūs 
neapmeklējat nodarb ības 

□Ăimenes 
problēmas 

□Veselības 
problēmas 

□Strādāju 

 
□Nav vērts 

□Mācos vēl 
citur 

□Slinkums 

 Cits iemesls   
7. Nosauciet grūtākos mācību 
priekšmetus šajā sesijā. 

   

8. Priekšmetu apgūšanā grūtības 
radīja: 

□Sarežăīta 
viela 

□Mācību 
līdzekĜu 
trūkums 

□Nepietieko
šs 

skaidrojums 
 □Maz 

praktisko 
nodarbību 

□Neinteresa
nta mācību 

viela 
□Nepaspēju 

 Cits iemesls   
9. Pildot patstāvīgos darbus Jūs 
lietojat: 

□Lekciju 
konspektus 

□Pierakstus 
□Mācību 
literatūru 

 
□Citu 

pieejamo 
literatūru 

□Internetu 

□Mācībspēk
u 

konsultācija
s 

10. Vai Jūs lietojiet palīglīdzekĜus 
(“špikojiet”) k ārtojot eksāmenus? 

□Regulāri □Nekad □Reizēm 

11. Kādas RTU un vispār studentu 
dzīves problēmas Jūs satrauc 
visvairāk? 

   

 

12. Vai iespējams apvienot darbu ar mācībām?  

□ Bez problēmām   
□ Var, bet grūti   
□ Atkarīgs no darbavietas   
□ Neiespējami   
□ Neesmu mēăinājis   

 
13. Lūdzu novērtējiet apgūstamo programmu kopumā, izvēlēto vērtējumu atzīmējiet ar 

„X” 

             Labi Vid ēji Slikti  Grūti 
pateikt 

Apmācības saturs   . . . . . . . . . . . . . . .                
Apmācības organizācija   . . . . . . . . . .                
Pieejamie mācību materiāli   . . . . . . .                 
Brīva pieeja internetam   . . . . . . . . . .                
Pasniedzēju darbs   . . . . . . . . . . . . . .                
Cits (norādīt) ____________________                
Liels paldies par līdzdalību aptaujā! 



2.PIELIKUMS 
 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 

(anketas mērķis ir saņemt absolventu novērtējumu par RTU TTDI Apģērbu un 
tekstila tehnoloģijas maģistra studiju programmu un ierosinājumus tās kvalitātes 

uzlabošanai) 
 
1. Kā Jūs novērtējat maģistra studiju programmu kopumā? (Lūdzu atzīmējiet 
izvēlēto atbildi un, ja nepieciešams, komentējiet to!) 
 
 ļoti laba 
 laba 
 apmierinoša 
 neapmierinoša 
Lūdzu komentējiet Jūsu atbildi: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
2. Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti? 
 ļoti laba (visu maģistra studiju programmas studiju kursu kvalitāte ir augsta, 
kursu saturs ir aktuāls un daudzpusīgs) 
 laba (studiju kursu saturs ir aktuāls, bet informācijas apjoms varētu būt plašāks) 
 apmierinoša (studiju kursu saturs atbilst programmai, bet kursu aktualitāte nav 
pietiekama) 
 neapmierinoša  (ir studiju kursi, kuru saturs daļēji atbilst programmai, ir arī kursi, 
kuros docētāji nepilnā apjomā izklāsta studiju kursa vielu) 
Lūdzu komentējiet Jūsu atbildi: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
3. Kādus citus kursus Jūs vēlētos iekļaut šajā programmā? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
4. Kā Jūs novērtētu programmā strādājošo docētāju kompetenci? 
 ļoti laba – ar docētāju kompetenci esmu apmierināts/-a, docētāji ir augsti 
kvalificēti, erudīti un savā jomā zinoši. 
 laba – docētāji ir profesionāli un kompetenti, bet dažreiz novirzās no nodarbības 
tēmas. 
 apmierinoša – kompetence ir pietiekama, bet pasniegšanas metode ir ne visai laba, 
jo viņi neprot ieinteresēt studējošus. 
 neapmierinoša – slikta sagatavotība lekcijām, neapmierinoša studiju procesa 
organizēšana. 
5. Vai Jūs ieteiktu šo programmu citiem? 
 Jā, 
 Varbūt 
 Nē 
Lūdzu komentējiet atbildi! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
6. Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir 
nepieciešama 
turpmākajam pētnieciskajam darbam? 
 Jā, 



 Nē 
Lūdzu komentējiet atbildi! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Vai Jūs strādājiet specialitātē? 
 Jā, 
 Nē 
Lūdzu norādiet, kur un kādus pienākumus pildiet! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
8. Vai maģistra studijās iegūtās zināšanas noder darbā? 
 Jā, 
 Daļēji 
 Nē 
Lūdzu komentējiet atbildi! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
9. Vai variet identificēt konkrētas zināšanas, kuras pietrūkst un būtu iekļaujamas 
Jūsu jau apgūtajā maģistra studiju programmā? 
 Jā, 
 Nē 
Lūdzu komentējiet atbildi! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
10. Kādi Jums vēl ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenošanu? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Paldies par atsaucību! 

 



APĂĒRBU UN TEKSTILA TEHNOLO ĂIJU KATEDRAS 
MAĂISTRA PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS 

„APĂĒRBU UN TEKSTILA TEHNOLO ĂIJA”  

ABSOLVENTU APTAUJAS REZULT ĀTU APKOPOJUMS 
 

 

 

Maģistra studiju programmu „Apģērbu un tekstila tehnoloģija” absolvēja  

7 maģistres (anketu skat. 1.pielikumā). Visas absolventes strādā ar specialitāti 

saistītos uzņēmumos un iestādēs. Uz aicinājumu atbildēt uz aptaujas 

autājumiem atsaucās četras abolventes.  

Kopumā absolventi ir apmierināri ar studiju programmas saturu un 

apmācību kvalitāti. Akadēmiskā personāla kompetence novērtēta kā ļoti laba. 

Anketās atzīmēts, ka augstskolā iegūtās zināšanas ir noderīgas ikdienas darbā. 

Norādīts arī, ka programmā ir daži mācību priekšmeti, kuri nedod tieši praksē 

lietojamas zināšanas. Vienā anketā norādīts, ka nav sniegta iespēja pilnībā 

apgūt apģērbu konstruēšanas procesu datorsistēmā GERBER, kuru lieto viņas 

darbavietā uzņēmumā „Pionieris2”. Divās anketās atzīmēts, ka studiju laikā 

vajadzētu organizēt vairāk ekskursijas uz apģērbu ražošanas uzņēmumiem. 

Tomēr kopumā iegūtās zināšanas ir atzinīgi novērtētas un konstatēts, ka 

labprāt ieteiktu studiju programmu arī citiem potenciāliem studentiem. 

 

 



1.PIELIKUMS 

 
ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 

(anketas mērķis ir saņemt absolventu novērtējumu par RTU TTDI Apģērbu un 
tekstila tehnoloģijas maģistra studiju programmu un ierosinājumus tās kvalitātes 

uzlabošanai) 
 
1. Kā Jūs novērtējat maģistra studiju programmu kopumā? (Lūdzu atzīmējiet 
izvēlēto atbildi un, ja nepieciešams, komentējiet to!) 
 
 ļoti laba 
 laba 
 apmierinoša 
 neapmierinoša 
Lūdzu komentējiet Jūsu atbildi: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
2. Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti? 
 ļoti laba (visu maģistra studiju programmas studiju kursu kvalitāte ir augsta, 
kursu saturs ir aktuāls un daudzpusīgs) 
 laba (studiju kursu saturs ir aktuāls, bet informācijas apjoms varētu būt plašāks) 
 apmierinoša (studiju kursu saturs atbilst programmai, bet kursu aktualitāte nav 
pietiekama) 
 neapmierinoša  (ir studiju kursi, kuru saturs daļēji atbilst programmai, ir arī kursi, 
kuros docētāji nepilnā apjomā izklāsta studiju kursa vielu) 
Lūdzu komentējiet Jūsu atbildi: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
3. Kādus citus kursus Jūs vēlētos iekļaut šajā programmā? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
4. Kā Jūs novērtētu programmā strādājošo docētāju kompetenci? 
 ļoti laba – ar docētāju kompetenci esmu apmierināts/-a, docētāji ir augsti 
kvalificēti, erudīti un savā jomā zinoši. 
 laba – docētāji ir profesionāli un kompetenti, bet dažreiz novirzās no nodarbības 
tēmas. 
 apmierinoša – kompetence ir pietiekama, bet pasniegšanas metode ir ne visai laba, 
jo viņi neprot ieinteresēt studējošus. 
 neapmierinoša – slikta sagatavotība lekcijām, neapmierinoša studiju procesa 
organizēšana. 
5. Vai Jūs ieteiktu šo programmu citiem? 
 Jā, 
 Varbūt 
 Nē 
Lūdzu komentējiet atbildi! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
6. Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir 
nepieciešama 
turpmākajam pētnieciskajam darbam? 
 Jā, 



 Nē 
Lūdzu komentējiet atbildi! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Vai Jūs strādājiet specialitātē? 
 Jā, 
 Nē 
Lūdzu norādiet, kur un kādus pienākumus pildiet! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
8. Vai maģistra studijās iegūtās zināšanas noder darbā? 
 Jā, 
 Daļēji 
 Nē 
Lūdzu komentējiet atbildi! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
9. Vai variet identificēt konkrētas zināšanas, kuras pietrūkst un būtu iekļaujamas 
Jūsu jau apgūtajā maģistra studiju programmā? 
 Jā, 
 Nē 
Lūdzu komentējiet atbildi! 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
10. Kādi Jums vēl ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenošanu? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Paldies par atsaucību! 
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